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DICCIONARIO
DA

língua portugueza

n^;

--0Í

s. m. Decima terceira lettra

^ do nosso alphabeto e decima

^ consoante. No alplial)eto pliy-

3Í siologico o m é imia consoante

explosiva labial, da classe das

nasaes ou a lahiu-nasah— «Disse que esta

letra m, nâo é semiuogal nem podem fe-

necer em as nossas vozes: porque isto he

verdade que nesses cabos onde a escreve-

mos 6 também no meyo das diçòes em
cabo de muitas syllabas soa hiima letra

muy branda que nem he .m. nem .n.

como nos escreuemos ora himia delias:

ora outra imitando os latinos. Mas a meu
ver de necessidad' escreuemos nos taes

lugares esta letra que chamamos ti! : ainda

(|ue a alghuns parecera sobeja e que nào

serue mais que de soprir por outras. A
08 quaes eu pergunto se nas diçòes que

acabào em aõ : e ães : e ões : aòs : escreue-

mos .m. ou .n. e o poseremos antre aquella.s

duas vogaes que soara : ou se o poseremos

no cabo que parecera : por ondme parece

teremos neçesidade de himia letra que este

sobre aquellas duas vogaes juntamente:

a qual seja til.u Fernão d'01iveira, Gram-
matica de lingoagem portuguesa, c. 9.

—

uM lie letra semiuogal. cuja propriedade

he nào ir ante outra algiuna consoante.

Porque sempre vsamos do n ainda c^ue pa-

reça que vai teer ao soido m. Polo que
nào diremos, Amtouio, nem emtemdimento,
senão, António, entendimento. Mas se-

guiuuo-se outio m. ou b. ou p. sempre

propoemos o m. e dizemos, ambos, e nào

anbos, e tempo, e não teupo, e immeuso,

e nào inmenso. E a causa he, porque

d'onde se forma o n. C[ue he ferindo a

ponta da lingua, na parte dianteira do

paadar, até onde se formão aqueUas ti-es

letras b. m. p. ha tanta distancia, que foi

necessário, mudar o n, em m. quande se

seguem, por o m. estar perto delias na
pronunciaçào. O que sempre os Gregos e

Latinos guardarão, e nós outros o hemos
de guardar, se queremos screver, como
pronimciamos. Porque naqueUe lugar não

pode soar n. Mas ha de se aduertir, que

algims nomes ha, que admittem o m. ante

do n. os quaes ainda c^ue sejaô Latinos, e

Gregos, não deixarei de os poer, porque

d'algims delles, e de seus deriíiados, pode-

mos vsar na nossa lingoa, como: amnis,

contemno, damno, damnum, daiunas, gym-
nasimu, hjTunus, somnus, e alguns nomes
próprios, como Agamemnou, Clytemnestra,

Clytmnnus, Lemnos, Memnon, Jínestheus,

Polymneia, E assi acharão soo este nome
Latino, hyems, que ante do s. tcem m.

»

Duarte Nimes de Leão, Orthographia da

lingoa portuguesa.— «A letra semivogal

M, (a que os Hebreus chamam Mem, e os

Gregos Jíy) se profere fechando, e abrindo

logo os beiços para expellir o ar suava-

mente. Esta letra no nosso Idioma se-pro-

nuncia com os beiços abertos, quando faz

a byUaba em íinal, como v. g. em Hontem,
ísingiiem, etc. Daqui se-origiuou o erro.

com que alguns Zotes pronunciam a mesma
Syllaba na Dicções Latinas, nas quaes

sempre se-deve pronimciar fechando os bei-

ços, e com o mesmo som, que se forma nas
primeií-as Syllabas destas Dicções, v. g.

Emblema, Embolus, Emptor, Emphasis,
Emporiíuu, Emp^-remn, ou nas segundas
Syllabas de Xovember, Redemptor, Se-

ptember. Mas como a correcçâon deste

Barbarismo pertence aos Orthólogos Lati-

nos, somente aqui farei mençâon das Dic-

ções, que se-podem escrever com Mm.»
Fr. Luiz do Monte Carmolo, Compendio
de Orthographia, p. '2~i2-2~t'ò.

—Xo começo de syilaba m tem o som
labio-nasal pm-a, bem articulado; no tím

da syilaba m nào representa mais do que
a uasalisaçào da vogal que precede, mas
am finaes equivalem hoje rigorosamente a

ão, cujo logar tomam na nossa orthogra-

phia injustitícadamente, excepto em os no-

mes estrangeiros em que essas diuis lettras

valem à: Chain, Rotterdam, Amsterdaiiij

etc.

— M ligm"a n'imi grande niunero de
abreviatm'as.

—Xo commercio m designa marco, ou

moeda.

—MC, minha conta, á minha conta.

—Xas taboas astronómicas e obras de

geographia m marca o Meio-dia.

—Em medidas, m qut-r dizer metro,

—Xo estylo epistolar francez e muitas

vezes em escriptos portuguezes faJIando de



MACA MACA JIACA

írancezes M. quer cliztr Munxitur; MM.
Messieurs.

—No recituario medif(j, m quer dizer

iniscc, mistm-a.

—Em granimatica, m quer dizer iiiaa-

culiiio.

— )S.M. quer dizer sua mar/e.itade.

—Em uumerayào romana, M sif^nifica

mil; com um traço liorisontal M ^alo um
milliilo. • .

— Nas íiiBcrlpçijCB latinas M quer dizer

Marcugj Muníius^ jiluciun ou inugistcr.

—Modernamente HA significa majistcr

artium.

—Em musica m quer dizer meno, me-
nos, ou mano, mâo, ou mezzo, inedio, mo-
derado.

—M', nas palavras escossozas é uma
abreviatura por j/í<íc tilho. J\rXic/iul por

Mac Xichol, fillio de Nichol.

MA, c antigamente Mua^ forma fem.

de Mão. Vid. Mão.
— 8er íis )iiãs com alguém, ter desa-

venças, rixar, estar de mal.

MAÁES, antiga forma do pliu-. Males.

MÀAO. Vid. Mào.

MABOUJA, í. f. Na America, é este

o nomo que os selvagens dào a tmia raiz

negra o mais dura do que o páo ferro, da
qual se servem para fazer as suas cla-

vas.

MACA, s. f. Leito de lona em que or-

dinariamente dormem os marinlieiros para
o que usam pendural-o com cordas pelas

duas cabeceiras, ou travessas.

—Dá-sc também este nome a imia es-

pécie de esquife coberto, destinado a trans-

portar doentes.

MACABÊU, s. m. Um dos sette varões

d'este nome, que foram chefes judaicos,

Vid. Machabêus.

Assim uos Çcos o teruo Jeremias
Sujiplice exoia a immeusa Potestade,
(^•uniido Lisias cruel com inàos Ímpias
(juiz profanar do Templo a Sanctidade:
Que eutào alcauça do Auciào dos dias
Áurea espada, qu' a gloria a liberdade
Veio dar de Israel á afflieta geme.
Posta nas mãos do Macabeo valente.

J. A. DH MACEDO, OIUKNTE, Cailt. G, est. '2.

MACABRA, udj. /. Usado u'esta loco-

ç<\o: Uanua macabra; serie d'imageus em
piutm-a que representam a morte, arras-

tando com ella, dançando, personagens
de todas as eondijijes, e de todas as ida-

des, reis, padres, seeidares, velhos e crian-

ças. E uma allegoria sj-nibolisando a fa-

talidade, que condemna todos os homens
á morte. Este género de pmtiu-a esteve
muito cm voga nos secidos xv e xvi, nas
egrejas e outros moniunentos públicos: A
dama macabra da ogreja do Kermaria
era um dos qiiadros mais notáveis.

MACACO, A, *. (Palavra oriunda do
Congoi. Bugio, mono. Um macaco, uma
macaca.
—O macaco e um animal mamiuiícro, da

ordem dos quadi-imiauos, que se aproxi-

ma do homem jjor sua conformação geral

e organisaçílo interna. Tem 32 a 'àii den-

to», dous seios peitoraes, quatro membros
terminados por niàos oífereceiído um dedo
jjollegar separado e que se j)ode oppór,

mais ou menos, aos outros dedos; unhas
chatas como as do homem. A cabeça ú

gei-almcuttí arredondada; o rosto, quasi

sempre nú, é umas vezes côr de carne,

outras do lun escuro carregado ou um
tanto azul. O angulo facial varia entre

30 Gã." ; as ventas sào aproximadas o mui-
to similhantes ás do homem nas espécies

do antigo continente, mas, nas americanas,

acham-so desviadas á direita o á esquerda

de imi largo septo. As orelhas nJ\o tem lo-

bido; os olhos sào muito moveis e vivos.

— A estatura ou talho do macaco va-

ria desde o de um esquilo até o de um
homem da altura do 2 meti'os approxinia-

damente; o sou corpo é gerabnente ma-
gro coberto de pello mais ou menos va-

riável na côr; os membros, delgados e

compridos, sobro tudo os anteriores, sào
d'iun comprimento desmedido cm algimias

espécies. Nào lhos é natural a posiçào

vertical. Muitas espécies nào tem cauda,

e nas que o teem vê-se que ella varia de
comprimento, sendo por vezes prehenzil,

o que quasi constituo lun quinto membro
que lhes sei'vc para se suspenderem: as

màos sào cobertas com uma pelle bastante
tína c íi'eqixentemente enriigada.

— Estes animaes pertencem, em geral

ás regiões intertropieas do Antigo e Novo-
Mimdo, alimentando-se ordinariamente de
fruetaí. Todos conhecem a inteligência

dos macacos, o seu espirito de imitaçào e

de malícia, sua inclinação para o roubo
e rapina, a gravidade de uns e a vivaci-

dade de outros. Ha muitas espécies que
sào susceptíveis de se domesticar, a ponto
de algmis saltimbancos se aproveitarem
d'essa cu-cumsíancia para lhes ensinarem
habilidades variadas, com que exploram
a emúosidade publica nas ruas e feiras.

Todavia os macacos só sào meigos e tra-

táveis em quanto novos; chegados á idade
adulta ou se tornam máos e até ferozes,

ou caem em imi marasmo que brevemen-
te os conduz á morte.
— As macacas aTidam grávidas cerca

de sette mezes ; dedicam extrema affeiçào

e ternm'a a seus filhos, cm que o pae to-

ma uma grande parte, ora embalando e

adoiouecendo seu tillio nos braços, ora cn-

ti-egando-o á màe, para ''lia o amammen-
tar.

—Machina d'ergiier pesos, a qnal cons-

ta de mna barra de forro dentada, que se

ergue por meio de carias rodas, carretes,

e mna manivclla.

— Os macacos ynechunicos sào muito
uzados para calcar e enteiTar profinida-

monte estacas nos rios, praias, caindo o

peso de ferro sobre ellas depois de ergui-

dos apnuno da cabeça da estaca.

— Adjectivamentc : Morrer de morte

macaca, plirase poj>ular: morrer de morte
violenta, apressada.

MACACOA, .•-.'. Termo jiopular. iJoen-

ça grave.

MACAMBAS, ». /. ^^/«v. Eructos couho-

cidos tamiiem pelo nome de cocos d'eBpi-

nlio, provenientes d'uma arvore do Bra-
zil, contendo no interior da casca uma
maça coniestivel, c da qual se faz tam-
bém exeeilente azeite qm; serve para alu-

miar e temperar; em algiimns cazas fa-

zem com este azeite uma espécie de sabào

bastante aromático.

MACAÇOTE, A. m. Ilerva barrilha, de

que se faz uzo para fabricar o vidro.

— Jjtuza (/e maoaçote. Vid. Louza.

MACADAM, s. m. Termo technico. Ca-

niiiihu ou estrada feita com pedra britada

coberta de saibro ou ten*a pisada, cujo in-

ventor foi Mac-Aflam.

MACADAMISADO, jMrt. pass. de Maca-
damisar. Estrada, rua, calçaila macada-

misada.

MACADAMISAR, i-. a. Calçar uma es-,

irada, uma rua a macadara, formar o pa-

vimento duma rua ou estrada com pedra

britada e alguma terra inter])Osta, regan-

do-a depois e calcando-a com um cylin-

dro de jiedra ou de ferro para que o pa-

vimento iique solido e firme.

MACÁMBUSIO, A, adj. Termo ^-ulgar.

Melancólico, triste, soriunbatico, taci-

tm'no.

MACANA, s. _/'. Cachamorra de páo mui-

to duro, de que iizum os selvagens. Ame-
ricanos.

MACAQUEAR, v. a. (De macaco) Termo
popidar. Fazer gastos, vis;igens, tregeitos,

arremedando, imitando alguém, como faz

o macaco. Macaquear alguém.

MACAQUICES, *. ./". piar. Momices, bu-

fonerias.

— Figm-adamente. Disfarce.

MACARÉU, s. m. (Do Franeez viacrée?)

Grande Ímpeto, com que alguns rios da
Azia enchem e vasam arrebatadamente.
— Este phenomcno é também muito co-

nhecido pelo nome de Porovóca.— cE
querendo eu por cm"iosidade experimentar

a ligeireza deste macaréu me puz na
prava, em hum bom ligeiro cavalo Ará-
bio (em parte que só aquella pequena on-

da da resaca podia chegar.) E em vendo
vir o macaréu com grande terremoto hu-

ma grande distancia, lhe puz as pernas,

mas antes de hum tiro de pedi-a passou

por mim como hum rayo, deixando-me

bem molhado. i> Diogo do Couto, Década

G, liv. 4, eap. 3.

MACARISMO, .•>•. »i. (Do Grego maka-
ribinos, de makariztin, louvar como bem-
aventiu"ado). No officio dos Gregos, hym-
nos cm honra dos santos ou dos bemaven-
turado», dos ditosos.

MACARRÃO, s. m. (Do italiano viac-

chtvone). Massa composta d'amendoas,

d'assucar e de claras dovos, o disposta

em canmliuhos de pequenos pães redondos.



MAÇA MAÇA MAÇA

— Ali^fria grossfi de massa do farinha.

MACARRÓNIO, ou MACARRONICO, A,

a<lj. (Do Francez macarroniqvé). Diz-sc

do uma espécie de poesia bvu"lesca, que

consisto na mistiu'a de palavras de diíFe-

rentes línguas, ou em latinizar as pala-

vras da linQ;uagcm vulgar. Lafim macar-

ronico, bárbaro, de pala^•ras de língua

vidgar com desinências latinas, como por

exemplo o do Palito Métrico.

— PooiíK macarronico, que é feito em
cstylo de macarrouismo.

f MACARRONISMO, *•. m. Composição

no género macarronico.
— O próprio género.

f MACARRONÍSTA, s. m. O que escreve

no género macarronico.

MACÁYO, s. m. Tecido de là e de seda

d'cste nome.

1.) MAÇA, s.f. (Do Lat. massa, do Gre-

go massa, eu amasso. EtvmologicamcTite,

deveria escrever-se massa; mas o uso de

escrever maça está hoje muito generalísa

do.) Farinha cereal cncorporad.a com agua
ou outro qualquer liquido para d'ella se

fazerem bolos, biscoitos, pào, etc.

—Farinha triga, ou amido com agua,

cncorporada ao fogo, para grudar.

— O eoJiM de algumas coisas unidas

ou amassadas. A massa da azeitona moí-

da; a massa das uvas pisadas.

— Termo de Pharmacia. Medicamentos

formados de substancias em pó, eneorpo-

radas com xarope, mel, ou outro vehiculo.

Massa ijUular.

—A massa do sangue, a totalidade do

sangue que ha no corpo animal.

— Figuradamente : Qvialidade, nature-

za, tempera, modo de ser organisado.

—

«Da massa do Jlonge de Cister é que se

fazem historias como suas reverencias di-

zem que devem ser. Upa! vamos! c[ue eu

posso com algum tempo de pachorrento tra-

balho accommodar esta gritaria, e até

—

quem sabe?— não só chegar a obter de

suas i"everencias o absolvo te, mas também
a igualar em ligitima gloria o padre mes-
tre Vr. Bernardo de Brito.» A. Hercula-

no, Monge de Cister, Xotas.— «Rotas as

batalhas de uma e outra parte, alguns,

dos que entraram nas primeiras, so tira-

ram, por cobrar alento, não entrando n'a-

quella contra Primalíào, Palmeirim, nem
os d'aquella massa, que estes parecia quf;

não nasceram pêra cajisar. » Francisco do
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 66.
— n Estes qiie em munin-o podiaij sor até

seis, ou sctte mil viiJiaõ todos descalços,

& vestidos de esteyras pretas por despreso
do Mundo, com cavcyras, & ossos de finados

nas cabeças, & cordas de cawo grossas
aos pescoços, & as testas barradas de lama
com hum leti-eyro, que dizia : Lama, lama,
noa jMjnhas os olhos, naõ ponhas os olhos

na massa cie tua hayxesa, mas 2wcm.nos no
jiremio, qtie Deus tem. promettido aos que
se desjírcsam a si pelo servir. » Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 169.

— Totalidade.

Descobre o fundo nunca descoberto
As areias alli de prata fina;

Torres altas se vêem no campo aberto
Da transparente massa crjstallina.

Quanto se eliegào mais os olhos perto,

Tanto menos a vista determina
Se he erystal o que vê, se diamante.
Que assi se mostra claro e i-adiante.

CAM., i,L'.s., cant. G, est. 0.

— Fazer boa massa. Diz-se do tudo o

que, misturado com outras couzas, tem bom
sabor, mna apparencia agradável, etc. A
mistura d'estesdous vinhos, formammna ex-

cellente massa. O leite, assucar e ovos, nas

devidas propf>rções, fazem luna boa massa.
— Tenno da Ásia. Especiaria das Mo-

hicas ; é a flor pegada á noz moscada. Vid.

Maces.

Ha nella toda a auoudança
de maças, crauo, eanella,

noz, gengibre em abastança,

e pimenta de si lança,

que se enche o nnmdo d'ella,

âmbar, almizcre, tincal,

louheloes, cordial,

licorne, ruybarbo tem,

cássia, sândalos também,
canfar, agnila e isto tal.

OAncrA PE REZENDE, MISCEI.LANIA.

— Termo do jogo da banca. Porção de

dinheiro que na parada se ajxmta e aceres-

ce ao pirolo ou parolim; por onde se diz:

e 7)iais a massa; para significar, que não

é só aquillo, que outrem diz por ex : tem
tuna renda de mil ! e mais a massa.
— Levantar-se em massa o povo de

algum paiz, para se defender, como o fa-

ziam os Mouros e ainda hoje o fazem al-

gumas nações do Oriento.

2.) MAÇA, «. /. (Do latim viassa, em
francez massué). Páo grosso, mais del-

gada n'uraa extremidade que na outra,

que serve de arma só nas mãos d'homem
vigoroso e muito forte. Diz-so aer a armf^

de que usava Hercules.

—Maça, cabo com grande cabeça, usa-

do na guerra para dar pancadas; clava

deferro.—«O Conde do Farão seus hirmãos,

o em nome de todolos senhores do Revno,
e por si deu também obediência, e mena-
jem nas mãos dei Rey, e após elle a deu
hum procurador da Cidade de Lisboa por
todas as Cidades, e outro de Santai-em
por todas as Villas, ho que assi fez por
abreuiar, por([ue se todas ouuerão de hir

por si, fora cousa de fastio, e gi-ande A-a-

gar. E acabado asssi tudo, cl Rey com
grande estado Real, e todos seus officiaes

diante d'clle, e muytos reys darmas, e por-

teiros de maça, e os senhores que o acom-
panhauão, se recolheo a suas camarás.

»

Garcia do Rezende, Chronica de D. Pedro,
cap. 26.— «El Rey dom Fernando vinha
muy acompanhado do grandes, e prelados,

e muytos senhores, e trinta mil encaual-

gaduras todas de lobas, e capellos, e diante
dolle seus mestres sallas, e porteiros de

maça, reys darmas, e suas tromlie't.'is, a

atambores, e vinha com ello hum embaixa-
dor de Veneza.» Idem, ibidem, pag. 303.
—«O do Tigre, sentindo a fraqueza, deu-se

tanta pressa, que parecia que antre golpe

e golpe não ha^na nenhum espaço; e como
o gigante andava guardando-se de uma
parte a outra, e de seu natural fosse pesado

o grande, achou-se cançado em tal extremo,

cpie pondo as costas em mii freixo, se sen-

tou no chão ao pé d'elle, donde fez maior

resistência, que estando levantado
;
porque,

tendo as costas amparadas com a grossura

da arvore, o cavaileiro do Tigre o não

podia ferir senão por diante, e não ousava

chogar-se, que não tinha escudo com que

se amparasse aos golpes da maça, que o

gigante tinha com ambalas mãos poios dar

mais á sua vontade. » Franc. de Moraes,

Palmeirim dlnglaterra, cap. 133.— «E
querendo descarregar n'ella com a maça,

o cavaileiro do Tigre recebeii o golpe no

escudo, que foi tal, que o fez em dous;

mas o retorao saiu de maneira, que cor-

tando-lJi'as armas, lhe entroii tanto com a

espada polo braço da maça, que d'alli por

diante não dou golpe que fizesse damno.

»

Idem, Ibidem.— «Porém aproveitaudo-se

de suas obras, pa"sou a maça á mão es-

querda, crendo que com ella poderia fazer

mais damno; e como a gram força des-

acompanliada de maiilia por si se desba-

rata, o gigante que nenhum geito tinha

n'aquella mão,vendo que seus golpes pres-

tavam pouco, comoçoix de entender em am-
parar-se. » Idem, ibidem.— «Tanto folgo

com este encontro, disse AlVjayzar, que não
qtUTO mais bem neni mais vietoria. E al-

cançada do ti, não mo dá nada que depois

se perca minha vida. Com esta vontade,

que ambos tinham, so começaram ferir

mortalmente, porém não durou mtiito a

contenda, que em favor d'Alba)-zar acu-

dío o gigante Aítropo, que começoxi am-
para-lo o ferir ao do Salvage cora uma
maça, com que aquelle dia fizera assaz

dannio. » Idem, ibidem, cap. 169.

Ouviu o eco piedoso a infeliz gente

:

E quando o fero a maca já levanta.

Que esmague a fronte ao miscro paciente,

Trovão se ouve fatal, que tudo espanta

:

Treme a montanha, e cae a roca ingente,

E na ruina as arvores quebranta;
Mas o que mais brutos confundia
Era o rumor marcial, que então se ouvia.

FR. J. SANTA RITA nURAO, CARAM., C. r, CSt. 88.

—Na lança d'argoHnhas, a massa é

um cabo pyramidal, que fica antes da em-
punhadura.
— Maça de ferro.— «Os outi-os o toma-

ram no meio, ferindo-o por todas as par-

tes ; mas elle se houve tão bem com ollos,

que em pequeno espaço, . derrubando um
no chão, o outro lhe fugiii: e porque o

postigo da porta se cerrou tanto que saí-

ram, cjue assim era a ordenança de Cal-

íurnio, não pode enti"ar dentro ; mas não

tardou muito, que o gigante desceu abaixo
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armaflo do armas Inzonto» fi fortos, cm
uma mão um (escudo do f^iMii fortaleza,

forrado de arco» d'aço, i^ na oiiti-a um
maça do forro, do qiio «aiaiii iiiih Ijícos

tão afíudos o tczos, (jiio iK^nhuma cousa

lho faria resistoiícia. » Francisco do Mo-
rans, Palmeirim dlnglaterra, caj). '27.—
"No movo (i'c:it(í tf^rrcvri) osfava liuina co-

luna do jaspo d(! trinta o sois palinoK do

alto, & toda ao quo parecia, do huma só

podra cm sima da qual estava luiiii idolo

do prata em vulto de mulher, (pie com
ambas as mitos estava afopjando lifta ser-

pente muyto biíin j)intada ãc verde, &
preto, & logo maia adiantei á entrada da
porta, (pie estava entro duas torres nniyto

altas arinivda sobre vinte &, (piatro colunas

de podra muyto gi-ossas, estavào duas íifíu-

ras de homens, cada hum com sua maça
de ferro nas niHos, como (pie guardavaõ
aquella entrada, cuja estatura, & gi-andc-

za era de cento & quarenta palmos, com
huns rostos tSo feyos em tanta inaneyra,

que quasi tnimiai* as carnes a quem para
olles olhava, aos cpiaes chamavão Xixipi-

tau Xalicíio, quo (píer dizer, assojiradores

de casa do fumo. » Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 109.

— Maças (/f prata.-— «Emsinia dos jiri-

meyros três depi-aos d 'esta tribuna osta-

va5 oyto porteyros com suas maças de

prata em p('', & embayxo no chaõ sessen-

ta homens IMogoros muyto bem dispostos

em duas fil(í\Tas, assentados de j(jelhos,

com alabarda» atauxiadas de ouro nas

mãos, & na dianteyra destes em pé, co-

mo Tenentes, ou Cabos do esíjuadras, dous

gigantes fantásticos nmy bem dispostos,

& ricamente vestidos, com seus terçados

a tiracolo, & alabardas mnyfo grandes nas

mãos, os qnaea os mesmos Chins chamão
em sua lingua Gigauhos, em ambas as

quadras d'esta tribuna estavaõ duas men-
zas compridas postas embayxo na casa,

a cada huma das (juaes estavaõ assenta-

dos doze iionions, dos quaes os quatro eraõ

como Juizes ou Corregedores, os dous Es-
crivães, outros dous Canclialis, que saí^i

como Desembargadores, ou Chanç-arois:

htimas d'estas menzas cos doze officiaes

que tinha, era do crime, & a outra cos

outros doze officiaes, que tinha, era do ei-

vei, & todos os officiaes de ambas estas

monzas estavaõ vestidos de hnmas vestes

de setim branco nniyto compridas, & com
mangas largas, para mostrarem com isto

a larguesa, & a purosa da jnsti(.'a. » Idem,
ibidem, cap. 10o.— «O i\Iitaqu(>r prostra-

do por terra com as mãos levantadas lhe

respondeix: Cem mil veze/í seja frílliatht

minha cabeça com o calcanhar do seu pé,
para qve a divha da .i)ia per/ada abranja
a fodoK o.t da minha f/erar.ào, <(: fiípte por
timbre de honra ao meu filho mais velho,

& cavalgando entaõ no cavallo, que este

Príncipe llio dera ajaezado com arreyos de
ouro, que dizia(~) qu(> era da jiessoa del-]í(>v,

se pos il sua niaò dir.-yta. i*i conie(,\ar.To a

caminhar com grandissimo apparato, <^

magostado de muytos cavallos a destra, &,

porteyros com maças de prata ao noSFO

modo, &, huma guarda de seiscentos ala-

bard(!yros, do que a mayor parto eraõ

de cavallo, Sc quinze carretas com ataba-

les de prata, os quaes juntos com outra

iTiuyta (piantidado de bárbaros, it desen-

toados instrumentos fazi.aõ tamaniia mati-

nada, (pie não havia (piem se pudesse ou-

vir com eJlos, & em tocía a distancia d'este

Cíiininho, (pie seria quasi de legoa & meya,
era tanta gente do cavallo, (pie naõ havia
poder romper por parto alguma, n Td(!m,

ibidem, cap. 120.— «Atras d'estas, cer-

cada do doze porteyros com maças do

jjrata, vinha a Nhay Canati') filha do Jícy

do J'ogú, a que esto tyranno I}ram;i tinlia

tomado o Keyno, & mulher de Caubainhá
com (piatro crianças filhos seus fjue homens
a cavallo trasiaõ nos braços, ík, todas as

cento & quarenta padecentes eraõ mulhe-
res, (íc filhas dos principaes Capitães, que
o Chaubainhfi tivera eomsigo na cidade,

nas quaes este t\Tanno Bram.i a modo
de vingança quis executar sua ira, (fe a

niA inclinação que sempre teve contra as

mulheres.» Idem, Ibidem, cap. 151.
— Maças douradas.— « lia vi a a ([ui

tambiTu huma tribuna, em roda da qual

estavaõ trinta gigãtos de bronze fundidos

com maças don radas as costas, taõ feyos

dos rostos, como o projjrio demónio. » Idem,

Ibidem, cap. 103.

—Maça d^armas.— «Em roda d'esta

tri])una nos primeyros quati-o degraos es-

tavaõ doze Reis da China em vultos de

jjrata, com coroas nas cabeças, &, maças
de armas ás costas. E mais abavxo se

viaõ tros fileyras do Ídolos dourados pos-

tos de joelhos com as mãos levantadas, ao

redor eiusima no ar muyta soma do can-

dieyros de prata, de seis, & setto torcidas

pendurados dos tirantes que atravessavaõ

a casa. » Idem, ibidem, cap. 110.

—Maça dl' bedel, ou de porteiro. E ca-

bo com sou adorno na extremidade á imi-

tação das maças de brigar.

—Maça de caJrefeiro. Pilão cylindrico,

que serve para assentar por igual as cal-

çadas.

—Páo ciu"to e roliço com que se quebra

sobre uma jx^dra a canna do linho.— Ma.ça. faiiá (U'ro talvez por massa far-

ta, traducção d'imi nome do rio da Ásia,

ou será uina expressão indigena?— «Ven-
do António do Faria matéria disposta para

se informar do que desejava fazer, os (>s-

tev(í inquirindo muyto miudamente, a que
alguns d'e!les, quo parecião de mais auto-

ridade, i-esponderaõ a pro])Osito, dizendo:

J'j.''te rio, em qne aejora estás .<<iii-to, te cha-

ma Tinacorev , a epie já alffitns antiffua-

mente chamarão 7'araidachim, qitf cpier

dizer, massa farta, nome (pie com mvyfa
razão lhe foi/ posto, semindo os anfifios

ainda arjora nos contaTi, o quol todo assim

como o ves deste próprio fundo, d!' larçiti-

ra, fhe.fja até Moncalor, cjue he nmn nerra

daqui <iyte,nta leffoas, ti: dahi jiara diante,

he muyto mais lart/o mvyto menos fundo ;

& em ahjnma» jiarten tem campos hayxou

alar/adiços, nos quaes ha tanta quantida-

de de aves, que cobrem a terra, rfe são tan-

tas, que por respeyto delia» se dej>povoou

atjora fas quarenta & dons anno.^ todo o

1'eyno dos Chintalenhos, que. era de oyto

dias da eaminho. » Fernão Mmides Pinto,

Peregrinações.

Maça de bilhar, peça que alg-uns U8am
em logar do taco.

— Termo d'artilheria. Vid. Feminéla e

Loquete.
— \'id. Massa e Masso.

MAÇÃ, ••. _/'. il)<i lat. maniiana, k. ma-
lusi. Pomo vulgar; frueto produzido pela

inaceira, ou macieira, Pyrus malus, de

Linneo; arvoro da familia da» pomaceas,

originaria da Europa, cultivada por todo o

globo, " de (pie existem centenares de va-

riedade».

—A maçã ('• uma fructa muito sadia,

o a mais estimada (' a chamada raineta

do Canadá, e a maçã camoêza, para co-

mer cruas, em razão do aroma especial

que as carecteriza.

— Figurjidamente: Maçã da espada. A
cabeça onde se embebe, e prende o espi-

gão da folha.

—Maçã do rosto. A parte mais saliente

das faces perto dos olhos.

— Maçã do escaravelho. Vid. Escarave-

lho.

—Maçã de porco, herva (cidamen).

—Maçã de anáferja. Frueto das macei-

ras de anafega.

—Maçã de cypreste. Frueto que esta

arvore produz.

—Maçã do peito do boi, ou vacca. Dá-se

este nome á carne do principio, ou fim do

peito.

— Prov. e adag.— Das cores a grã; das

frutae a maçãa.— Esto a maçã, o madu-
reça, o la vird quem a mereça.— Para

que apara a maçã, quem lhe liadc comer

a casca?— Ora ]ie]a pêra, ora pela maçã,

minha filha nunca he s.la.

—MAÇÃA. Vid. Maçã.

Kste pôde celhfT as mni^âas do onro,

Qup siínirnte o Trrintliio polhêr pôde

:

Do jtifro (ino llip por, o bmvo Monro
A cerviz inda jipora não sacode.

Na fronte a palma Icvii e o verde lonro

Dns victoriiis do bárbaro, que acode

A defender Alcácer, forte villn,

Tancrer populoso, e a dum Arxillíi.

CAM., i.i?., cant. 4, cot. 5."i.

1.^ MAÇADA, .«. .•'. Golpe cora a maça.
— Figuradamente. Pancadas com j)áo,

paidadas. Levar, dar uma maçada. Sí>va.

— Conversação enfadonha, aborrecida.

Ouvir uma grande maçada.

— T(^rmo popular. Engano nojogo. Des-

fazer a 7íiaçada, jtostraro engano.
— Colliusào; junta de pessoas j)ara illu-

dir alguém, em )>rejuizo de terceiro.
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2.) MAÇADA, s. f. Armação de pescar

laiiipn-ias. Vid. Maçada.

MAÇADIÇO, A, aiy. Costumado a lovar

maçadas.

MAÇADO, 2^ort. j^ass. Maçar. Pisado,

golpeado.
— Anaçado. Mare.s maçados o azula-

dos.

MAÇADOR, A, adj c s. O que, a que

maça ou dá maçada. O massadòr do li-

nho.
— Figuradamente. Importmio, cnfado-

nlio na sua conversação. Um grande ma-
çador.

MAÇADDRA, s. f. (De maçado, com o

suffixo «ura»;- Massada do corpo com pan-

cadas, pisadura, negra.

—Maçaduras, penas de ferimentos, e

pancadas.

MAÇA-GATOS, s. m. Tenno cómico.

Cousa custosa, mui árdua.

MAÇAL, s. m. O soro do leite que es-

corro do queijo, quando carregam.

MAÇAME, .?. m. Dá-se este nomo ao las-

tro dos reservatórios d'agua, cisternas;

etc, feito de pedras, e betume, ou arga-

massa.

—Apparelho para tendas de campo.

—Termo náutico. Cordoalha do a])pa-

rclho dum navio.

MAÇAMÓRDA, s.f. As migalhas do bis-

couto.

MAÇANEIRO. Vid. Marceneiro.

MAÇANETA, s. f. Remates de forma py-

ramidal, ou da feição de maçã, que se

embebem em pontas de ferro nos cantos

exteriores das grades de janella de saca-

da e nas varáes de leitos, etc.

—Termo de Manejo. A parte mais alta

da sella na dianteira.

—Espécie de borla:— «Moço, Bem é,

que seja isso assim para me pagar a má
vida, que, me destes no tempo que vos

amava : quando me lembra, faz-me ta-

manha saudade, que não sei como são vi-

vo! ia-me muitas vezes á ribeira, ou na
praça de Ahneirim (parece-me que o ve-

jo agora), via-vos entre as outras, ]>arecieis

senhora delias, vestida de fraldinha azul,

com refegos muito altos, mantinha tirada

da amostra dii panno, cingidouro de cata-

çol com maçanetas nos cabos, collarsinho de

bufaro tomado por diante com fita do seda

encarnada, camisa de gorgeira lavrada de

preto, vossas botinhas muito justas com
vossos alquorques, que parece que não pu-

nlieis pé no chão: eu com isto finava-me,

chovia, se Deus dava agua, e eu estava

em corpo com calças do gardalate branco,

e barguilha debruada de velludo preto,

çapatinhos abrochados, a lama perto do
artelho, e, por me não conhecerem embu-
çava-me com a manga do pelote. » Fran-
cisco de i\[oraes, Dial. 3.

MAÇAMILHA, ít. /. Diniin. de Maçã.

1.) MAÇÃO, .•!. m. augraent. de Maço.
Grande maço com que se batem e calcam
as estacas.

VOL. IV— 2.

2.) MAÇÃO, s. m. (Do Francez maçou).

Pedreií-o, canteiro.

— Figi-U"adamento. Membro da socieda-

de da maçoneria
;
franc-macon

.

MAÇAPÃO, ou MASSAPÃÓ, s. m. (De

maça e pão). Bolo d'amendoas com farinha,

(Jvos, assucar, etc.

P.4RT. Mui alta estn a creancinlia;

Nào parireis tão asinha :

Asinha vos agastais.

Oh euitada dolorida,

En que extremo está mi vida

!

Mordei neste marapâo;
Esforçae, rosa florida.

Eu venida e vós parida:

Kyrieleisou, Christelcison.

RCB.

Paht

yL VICENTE, COMEDIA DE RCBENA.

— Plur. Maçapães.— «Acabada a fala,

desfizeraõ-se os instrumentos todos, que pa-

recia que o mundo se fundia. Aqiú se

desparáraõ algumas peças de artelharia

de boca larga, que estavaõ apontadas pêra

o ar com pouca pólvora, cheas todas de

maçapaens, empenadilhas, fartens, o ou-

tras curiosidades desta sorte, que em lhe

dando o fogo as lançou a força da pólvo-

ra por esses ares, e como hiaõ fi-acas, tor-

narão a cahir sobre grandes cardmiies de

moços, Mom'os, Gentios, e de todo o mais

povo. )) Diogo de Couto, Década 6, livr. 4,

cap. 6.

MAÇAPÉ, s. m. Ten"a fina e goramosa,

muito própria para a plantação de canna

d'assucar, em razão do ser muito fresca;

é quasi sempre preta, muito pesada, e re-

tém facilmente a humidade. O Brazil, e

especialmente a Bahia, tem bastantes ma-
çapés vermelhos.
— Rezina parecida ao beijoim; o talo

do beijoim.

MAÇAR, ou MASSAR, v. a. Pisar, dar

pancada, com maça, golpear. Massar li-

nho com a massa.

—Figiu-adamente. Importunar, enfadar,

repetir muitas vezes a mesma cousa.

MAÇARICO, s. m. Termo de Chimica.

Dá-se este nome a mu tubo de vidro ou

de metal cm"vado em angido recto, e cujo

canal interior vai diminuindo de diâmetro

até uma das extremidades, onde tenuina

por imia abertura pequeníssima. Dirige-se

esta abertura para a chamma de uma
alampada de esmaltador, soprando ao mes-
mo tempo com a bôcca pela outra extremi-

dade. Deste modo desvia-se lateralmente a

chamma, a qual adquire mn calor muito
intenso. Esta chamma determina a fusão

d'uma infinidade de corpos; oxyda ou

reduz as combinações metallicas eftectua

muitas viti'ificações e pode servir para
tíjdas as o]jeraçSes que exigem imia tem-

peratm-a elevada.

—Os ourives, os esmaltadores e os en-

saiadores de moedas fazem uso mui fre-

quente do maçarico para operar soldadu-

ras de peqviena extensão, para cravar dia-

mantes e fazer ensaios de todo o género.

Os chimicos empregam-o como meio de

analyse: é o meio mais simples, mais eco-

nómico, ao mesmo tempo um dos mais po-

derosos.

—Ave aquática, denominada também
ArdeoJa marina.

—O macho da lebre, que tem uma ma-
lha branca na testa.

MAÇAUOCA, ít. /. O fiado que enche lun

fuso.

— Espiga de milho, ou melhor, os fios

e filameiítes que acompanham a espiga.

— Cabello feito em canudo, ou coiíi a

crespidão dos fios da maçaroca dos mi-

lhos.

—Termo d'artilheria. Maçaroca demur-
rões, lun feixe d'ellas.

— Maçarocas. Queijos da feição de ma-
çarocas, muito usados em Torres Vedras.

MAÇAROCO, «. m. Cabello natural ou

postiço, crespo a ferro e em forma de ca-

nudo.

MÀCEA, í. /. Pia de porcos, gamella.

f MACEDONICO, A, adj. da Macedónia.
— «Torneio, esciptormacedonico, diz que,

passados alguns annos, tiveram uma filha,

que se chamou Camielia, como a avó de

sua mãe, cujo parecer e formosura foi da

tamanha admiração, que poz muita inveja

a Valeriza de Hcspanha e a Flerida, sua

prima de que nasceram muitas aventuras

ou desaventuras, que delias muito tracta

a chronica do segundo D. Duardos, que

foi seu servidor e pouco favorecido d'el-

la. )) Franc. de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 172.

MACEDÓNIO, A, adj. (Do latim macedo-

nius.) Da Macedónia.
— Substantivamente.

Mas ha-se de soffrer que o fado desse

A tão poucos tamanho esforço, e arte,

Que eu e'o grão Macedónio, e c'o Romano,
Demos lugar ao nome Lusitano ?

CAM., Lvs., cant. 1, est. 75.

— Flur. Heréticos que negavam a di-

vindade do Espirito iSanto, assim denomi-

nados d'um bispo MaCedonius.

MACEIRA, ou MACEEIRA, s. f. (De

maçai. Arvore que jiruduz maçãs doces e

de anáfega.

—Vaso grande de madeira, de forma

rectanjidar, onde se amassa e pão.

— Maceira da nora; a calha onde os

alcatruzes despejam a agua quando são

postos em movimento.

—MACEIRO, s. m. (De maça, com o

suffixo «eiró»). Porteiro da maça, bedel.—

«

« Diante dos embaixadores hia o Rei dar-

mas Portugal, e logo os Maceiros do Papa,

e diante d'estes Garcia de Rezende, só,

e hum pouco mais auanto hiam os filhos

de Tristara da Cunha, com os outros fidal-

gos da embaixada. » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 55.

MACELLA, *. /. Kome vulgar da planta

chamada chamomilla romana. E muito

abmidante nos prados e beiras do cami-

nhos em Portugal. As flores do disco são



10 MACE MACH MACH

nmarellas, o as da circiimferoncia lifi^olosas,

brancas, duas vezes mais coiniiridns que

o invólucro. .Sào tónicas o estimulantes;

usam-se nas cólicas, indip:estões, fastio, ete.,

fazendo unia infusão ou chá na proporção

de 8 a 1^ cabeças do macella para unia

chávena d'airua fervendo.

MACENARIA, .•!./. Vid. Marcenaria.

—

« No nieyo destes vinto & quatro luostey-

roB, em hum jardim fechado com três or-

dens de grades de lataò, com arcos, a cada

dc3 braças lavrado df^ macenaria muyto
rica, com seus curucheos losidos em ou-

ro, & com muytas campainhas de ]>rata

que continuamente estaõ tanoendo com o

movimento que faz neljas o ár que lhes

dá. Estava a cajipella do idolo Tinagógó,

que hc o deos de mil dcoses, em hnina

charola redonda toda de alto abayxo for-

rada de pranchas de prata com muyta soma
de caiiilii'vnis do mesmo.» Fernào Mendes
Pinto, Peregrinações, caji. 159.

MACENEIRO, .••. m. Vid. Marceneiro.

MACERAÇÃO, .v. /. (Do lat. marcrali'»-

no, de )iiaccnu-c, macerar). Termo de 1'liar-

macia. Ojieração que consiste em subníet-

ter, a frio, isto é, A temperatura atmos-

pherica, um corpo solido qualquer á acç.ão

d'um liquido com o qual se deixa em con-

tacto durante mais ou menos tempo, para

qne este liquidf) dissolva al^-uns dos prin-

cípios constituintes do corpo si'ilido.

— São pouco numerosas as bel>idas dos

doentes que se preparam por maceração.

Os maceratos da quassia. siniaruba e riiui-

barbo são feitos por maceração.
— A maceração é principalmente em-

pregada na jireparação dos vinhos medi-

cinaes (Oinoleos). porque o vinho não pode

supportar a acção do calor sem experi-

mentar mudança na sua natureza.

—Figuradamente. Mortiiàcação por je-

juns, diseiplinas e outras austoridadcs.

Maceração ila carni>.

MACERAÍAENTO, n. m. Vid. Maceração.

MACERADO, jmrt. pass. de Macerar.

Sulnuettido á maceração pharmaceutica.

Uma ]ilanta macerada em vinho.

— Figuradamente. ^lortificado, reduzi-

do pelas austeridades, desgostos.

As tristes iifàis atónitas, errantes

Nas praias viio com rostos macerados ;

Ao rouco som (las ondas espumantes
Mistuvào de continuo imiteis lirados:

Pulsào co'as mãos os seios palpitantes,

No mar azul os olhos tem pre.cados;

Es;acccin de todo, e ignorào onde
O confuso horizonte a Armada esconde.

,t. A. DK MACKno, ouiKNTE, cant. 2, est. (')?.

MACERAR, r. a. iDo T.at. macerare).

Termo d'> Pharniaeia. hubmettcr a nma
maceração, ^[acerar uma planta em vinho,

cm álcool, em ctlicr etc.

— Figuradamente. Moi"tificar. affligir o

corpo com penitencias, e diversas auste-

ridades.

t MACERATO, j-. m. (Vid. Maceração).
Teniiii dr riiarmacia. Liquido carrega-

do, pela maceração, dos princi])ios Boluveis

flum corpo.

— ])iz-se também maceração, n'esto

Henti(h).

MACERÍA, n.f. Parede sem barro, obra

il'aivrn;iria.

MACETA, •. ./. dimin. de Maça. Peque-

na maça de ferro, embebida n'um caljo

de pão, com que os canteiros batem nos

[)Onteiros e escopros com que lavram.
— ( "uspideii a, esearrador.

MACETE, .<••. 711. dimin. de Maço. Maço
de p;io eoiri seu cabo, muito u.^ado pelo.s

marceneiros, tanoeiros e outros mechaiii-

cos ])ara baterem nos formões, cunhas,

ajiertar madeiras ctc.

MACHABÈOS, .«•. m. j^lur. Nome de qua-

tro livnis do Antigo testamento, de qiie

.«omente os dons primeiros são canónicos,

e que conteem a historia dos Machabêos
que iiljirtaram a Judêa.

MACHACAZ, nilj. de 2 f;en. Mancebo des-

envolvido, rapaz adolescente já crescido,

(pie serve na administração da casa.

— Substantivamente. Um machactiz.

MACHACHÊTAS, s. f. plu>: Termo po-

pular, líriíuos, couzas de. machatins.

MACHACHIM, s. »;. Vid. Machntim.

MACHADA, s. f. Machado.
— ilachado mais largo usado por arma.

Machadas <nhastctdas em maior calvj as

([ue serviam ])ara maior manejo.

MACHADADA, .«./. Golpe dado com ma-
chada. .Vbater nma árvore á força de ma-
chadadas no tronco.

—3Iatar um boi com uma só machadada.

MACHADINHA, .«. /. dimin. de Macha-

da. Mailiada pequena que se pode tra-

zer á cinta; alem de miiitos usos que dVlla

se faz, era antigamente arma do guerra.

— « liia este soldado em corpo com suas

armas, como todos andavaõ, c levava na

cinta deti-az uma machadinha de Rumo
muy bem feita, que era cousa que costu-

mavaõ a trazer os .soldados, porque lhes

servia quando entivavaõ em algiun navio

de imigos de cortar hmna enxarcea, huma
driça, e hiuna amarra, e além disso ser-

via também de aiTombar caixoens, c far-

dos, ])era tomarem suas prezas. » Couto,

Década (i. liv. 5 cap. 7.— « Isto estranha-

va o Governador muito, e tinha má opi-

nião do soldado quo ti-azia estas macha-
dinhas, porriue dizia qiie mais andava com
o tento eni roubar, qne em pelejar. » Idem,

Ibidem.— «E como elle conhecia este Faus-

to Serrai") do Paço, aonde sérvio ElKey
limpamente, vcndo-o passar chamou-o, e

lhe disse « se quer vos senhor s(ildado,

«pêra que trazeis essa machadinha?» U
oiitro entendendo-o lhe res]iondeo « tragoa

« Senhor pêra esquartejar Ellioy de Cam-
« baya, e seus Capitaens, quando os vi>s-

n sa Senhoria mandar as.«ar n'csses espe-

« tos, porque inteiíos não o poderão fa-

« zer bem.» U governador lhe gabnu mui-

to a reposta, c lhe disse, que folgava

muito com aquillo. » Idem, Ibidem.

MACHADINHO, *. m. dimin. do seguir/ite.

MACHADO, •'-. 111. Insti-umento de ferro

cortante, em fómia de cunha, tendo um
alvado, ])(>r onde se embebe em seu cabo.

Serve, além d'outro8 muitos usos, para
rachar lenha, cortar arvores, ctc.

Jíissc, c de ponta o fere, elle turbado
A esta, á(|uulla parte, eis nuta aneioso,

(^ual aos golpes do rípiáo mnrhndo
Keriílo, antes que caia. o Froixo annoso;
Tenta esprimir a Cimitarra irado,

l'orein da morte o mantu liictuufo

(1 cobre; o pangue em borbotoen» derrama,
]C.\j ira, blafifemaiido, aoi^ pés do Gama.

J. A. DE MACEDO, OBIF.KTR, Cant. 11.

— Figuradamente. Obra de viachadij-,

tosca, lavrada grosseiramente.

— Carpinteiro de machado. ])g cortar,

lavrar, disbastar faces a vtachado.

MACHA-FEMEA, s. f. Dobradiças ou vi-

zagras de duas peças, havendo n'uma de

cilas nm macho, eixo, que se embebe na

fêmea, ou cano da outra.

—<Js lemes dos navios também so en-

fiam e volvem em machas-femeas.
—•Figuradamente.— «Peço-vos que me

mandeis hum signal pelo Portador. Nilo

imagineis que Jie para faser da minha cara

macha-femea á moda Francesa, nem que
seja para ganhar com outra pessoa os fa-

vores que me negaes. Nào Senhora, ha
muito tempo que rcnimciey á Conquista
dos Coraçons, intimidando-me a duresa do
vosso para semelhantes empresas.»— Ca-
valloiri) (VUJiveira, Cartas tom. ii, 87.

MACHAMANO, Joc. adv. De mão cheia.

MACHAMARTILHO, A, Joc ndv. (De ma-
cho, e do hespanhíd martiIlo'i Batido a

martello e não fundido. Pelouros feitos do

machamartilho, batidos a martello na bi-

gorna irrosseiramente.

MACHÍJIONA, .<^. /. Cabaça da Africa

e da America, cuja polpa é muito refri-

gerante.

MACHÃO. *. m. augm. de Macho. Ho-
mem grande.
— Também dizemos machão para de-

signar, em linguagem vulgar, a mulher

mui corpulenta, robusta c despejada, mu-
lher varonil.

MACHATINS, .«. m. plnr., ou Matóchins,

'Do it.iliano mattaccini). Baile dos macha-
tins, dança mimica antiga, em que os

inarcarados dançavam, representando um
ataque na guerra, e provavelmente outras

acçries da vida. Bailar os machatins.

MACHEIRO. A'id. Machieiro.

MACHETE, N. m. Espécie de cavaqui-

nho, muito usado na Ilha da fiadeira etc.

— Espada curta de gume e cota.

MACHIADA, jHiii. 7)(7.».«. de Machiar,

Est(>riiizado. Flauta machiada.

"i"
Machiar, c. i?.Termn de Agricultura.

Fazer-si' a jilaiita estéril, não dar fnicto.

MACHIAVELLICAMENTE, adv. (De ma-
chiavellicc, com o suffixo «mente»; a pro-

nuncia usual é makiaveltcamente ) . Do nm
modo machiavellico, perfidamente.
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— Invocar machiavellicameute uma re-

cordação.— Prooedcr machiavellicamente,

priicedor lmhu velhacaria.

MACHIAVELLICO, A, adj. lA pronuncia

usual é iiiakiaiéUico.) Conforme ou análo-

go aos princípios politicos de Machiavello.

Uni govi-rno machiavellico, astucioso.

— Genericamente e tora da politica:

Onde entra a pertidia, a má fé. Insinua-

ção machiavellica. Projecto machiavel-

Uco.

MACHIAVELLISAR, r. n. Obrar, com-
portar-se segundo os priucipios do macliia-

vellismo.

MACHIAVELISMO, s. m. (De Machiavello

com o suffixo «ismo»). Systema politico

de Machiavello, baseado na astúcia. Este

systema ensina a dominar enganando e

semeando a discórdia. Deixar-so arrastar

pelos principies do machiavellismo.

—Acções conformes ou análogas aos

principies politicos de Machiavello. Foi

preciso empregar muito machiavellismo.

n'este negocio.

—Por extensão, fallando de negócios

particulares, deslealdade, pertidia, trai-

ção. A sua condueta para com os seus

companheií-os foi dum machiavellismo re-

voltante.

MACHIAVELLISTA, s. dos 2 gen. O que,

a que adopta, que pratica ou princípios

políticos de Machiavello.

MACHIAVELLO, s. m. (A forma italian-

na é Machiavelli.) Publicista florentino do

século XVI, que fez a tkeoria dos proces-

sos da violência e de tyi-annia uzada pe-

los pequenos tjTamios da Itália.

— Figuradamente. Todo o homem d'Es-

tado, sem escrupido. Hoje sào muitos os

Machiavellos a regidar os destinos das na-

ções.

MACHIEIRO, s. ?íi. O sobreiro antes de

chegar ao seu perfeito crescimento.

MACHINA, s.f. (pron. mákina. Do Lat.

machina, do Grego viakhiné, invenção,

engenho). Instrmnento próprio p;ira com-
municar movimento, ou destinado a pôr

em jogo qualquer agente uatm^al, como o

fogo, o ar, a agua etc. Uma collecçào,

um armazém de machinas. A principal

utilidade das machinas consiste na possi-

bilidade de augmentar, segundo as neces-

sidades, a massa ou a velocidade dos cor-

pos destinados ao niovúnento.
— Termo d'Economia Politica. Xome

dado a todo o insb-umento, a todo o uten-

sílio, inda mesmo o mais simples, de que
a industria se serve. Uma pá, uma barra
de ferro, sào machinas.

—Termo de Mechanica. Machina sim-

ples, a que consiste em augmentar, por
um só meio, a acçào das forças. A ala-

vanca é uma machiua simjíles.

— As machinas ^^inqdes são em ntunero

de 7 : As cordas ou machinas funiculares,

a alavanca, a roldana, o cabrestante, o

plano inclinado, o para/uso e a cunha.
— Machinas compostas. Dá-se este nome

a todas as machinas que resultam da com-

binação de muitas machinas simples.

Em toda a machina se distinguem três

cousas príncípaes : A resistência, a j^otin-

cia ou o motor, e o ponto d'apj}oio; pode-

se consideral-os como três forças quaes-

quer, cujos esforços recíprocos se destroem

no caso dequilibrio.

— 'm&chma. architectonica, andaime, ta-

blado ou emmadeiramente disposto de mo-

do tal, que, por meio de roldanas e de

cordas se pode levantar grandes pezos,

fardos, etc, e collocal-os em logar con-

veniente.

— Machina d'Aticood, apparelho para

demonstrar experientalmeute as leis da

queda dos corpos.

— Machina animal, ou simplesmente,

machina, o conjtmcto ou reunião dos or-

gàos que compõem o corpo do animal, do

homem. A nossa pobre machina está su-

jeita a muitas misérias, a muitas dores e

perigos.

— Figuradamente também se diz ma-
china o homem que, sem consultar a ra-

zão, o dever, o direito, etc, obdeee ce-

gamente a mn impulso exterior.

— Machina amtulante, pessoa sem es-

pirito, sem energia.

— Ser machina, ser escravo do habito,

da rotina d'imia vida tranquíUa.

— Machina de Compressão. Apparelho

destinado a condensar o ar ou os gazes;

o seu mechanismo é análogo ao das ma-
machinas pneumáticas : somente as suas

válvulas se abrem em sentido contrario,

isto é, do cima para baixo. Os gazes ou

o ar assim comprimidos no reeepíente ad-

qttircm uma densidade dupla, tripla, etc,

da que elles possuem naturalmente, e aca-

bariam por quebrar ou rebentar o tubo,

ou recipiente, se a compressão fosse de-

masiada; também se adapta a estas ma-
chinas um tubo recto, cheio de ar, fecha-

do na sua extremidade superior, e mur-
gulhando pela inferior niuna pequena tina

contendo mercúrio. A medida que se faz

mover o embolo da machina e que o ar

do recipiente se condensa, o mercúrio da

tina impellido por uma força mais consi-

derável, eleva-se cada vez mais no tubo,

cujo ar se comprime e oecupa um espaço

cada vez mais pequeno. Segundo a ditfe-

rença dos niveis do mercúrio, julga-se do

gráo de condensação, e por consequência,

do gráo do pressão. Para indicar esta

pressão, compara-se á da atmosphera ; e,

quando dizemos que a pressão é iíjual a
1 atmosphera, 2 atmosjjheras, 3 atmosphe-

ras, etc. isto significa qtie a pressão seria

sufficiente para fazer equilíbrio a uma co-

lumna de mercúrio de 0"',76, do 1"',Õ2,

de 2™, 28.

—Estes apparelkos de compressão, de

ttso mui frequente em Physica e Chímíca,

são tambtin empregados na Industria prin-

cipalmente para a preparação das agttas

gazosas artificiaes.

— Machinas de costura. Apparelho mo-
derno destinado a substituir, em parte, os

trabalhos d'agulha exercidos por alfaiates,

costm-eiras, sajjateiros e outras pessoas

que se oceupam um misteres análogos. As
machinas de costura tem a par das van-

tagens que lhes sào próprias, grandes in-

convenientes. Assim, as pessoas que fazem
uso muito frequente d'estas machinas, prin-

cipiam a sentir iucommodos que antes não
tinham ; sendo mais particularmente ata-

cados os membros inferiores e os órgãos ge-

uitaes.

—Xos Estados-Unidos, onde as machi-

nas de costura estão mais generalizadas,

é onde se notam mais estes penieciosos

eíFeitos, demonstrados por estudos estatís-

ticos especiacs.

— Machina eléctrica. Instrumento que

serve para produzir e accumidar electri-

cidade. Esta machina serve para fazer

lun grande niuncro d'experiencias curio-

sas, próprias a pôr em relevo os pheno-

menos da electricidade. Ha diversas ma-
chinas eléctricas destinadas a differentes

usos.

— Machina de Girtanntr. Apparelho por

meio do qual se podem respirar certos ga-

zes, no tratamento das aífeições pulmona-

res, e cujo mechanismo é tal, que os ga-

zes que saem dos pulmões pela expiração,

nâo voltam ao vaso que contém o gaz

destinado á respiração, que elles altera-

riam se se misturassem.
— Machina Hyuraulica. Dá-sc este no-

me a toda a espécie de machina que ser-

ve para conduzir e elevar as aguas; taes

sào as diversas bombas.
— Machina arifkmetica. Instrumento so-

bre o qual estão traçadas divisões logari-

thmicas, que servem para executar os cál-

culos arithmeticos. Por meio d'esta ma-
china, inventada por Pascal em 1649,

pode-se fíizer toda a qualidade d'addições,

subtracções, mídtiplicações, divisões e to-

das as outras regras d'aritluuetica, tanto

em números inteiros como em quebrados,

sem que para isso seja preciso o emprego
de penna (^ de tentos.

— Machina infernal. Nome dado a toda

a machina contendo pólvora e projectis, e

destinada a espalhar a morte. Muitas ma-
chinas similhantes se teem empregado na
guerra; mas as mais notáveis, isto é, as

que se conhecem mais particidarmente sub

este nome sào duas machinas distruidoras

dirigidas uma contra o cônsul Bonaparte

cm 18C>0, e a outra contra o rei de Fran-

ça, Luiz Philippe em 1835.

—Machina locomotiva. Vid. Locomotiva.

—Machina7)«€?«íi«íí'ca. Instrumento pró-

prio para rarefazer o ar n'um espaço de-

terminado. A machina j^i^t^umatica é em-

pregada pelos physicos e chimicos para

mna nniltidào d'experiencias.

— É também usada em Pharmacia pa-

ra operar uma evaporação rápida á tem-

peratura ordinária.
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— Machinas a vapor. Apparolhos pos-

tos oní inovimcnto pfla tensão do viipôr

fr.agua, ou (roíitro lii|ui(lii, cujo vapor pds-

sa sor utilisado coiuo forçjL niolriz. Machi-

na de baixa, de alta jjreiísão.

— Exprimo-sc a força d'uina machina
a vapor jx-lo numero ik' unidadi^s ou fra-

çSo d'unidado chamada caiallo vapor:

esta unidade representa a Ibrga necessá-

ria para elevar d'um movinuínto continuo

um pezo do 75 kilogrammas a 1 moiro

d'altura na tempo de um segundo. I)'a((ui

o dizer-8o machina de vinte de trinta ca-

vallos, cuja força representa vinte, trinta

unidades cavallo vapor.

— Ha machinas a vapor desdo a força

de um quarto de cavallo até á do mil

cavallos.

— As principacs applicações da força

motriz do vapor podem reduzir-S(í a cinco:

1." íl elevação da agua; 2.° á dilatação

ou condensação do ar. 3." á rotação d'uma
arvore mcchanica ou ramo motor. 4." á
navegação. 5." ao transporte sobre torra.

— Machina jii/rira. () total de peças
d'artificio dis])(istas paru dirigir a coniinu-

nicação d(js fogos.

•— Machinas sojjrantcs. Reservatórios

metallicos nos quaes o ar é fortemente

comprimido para mellior entreter a com-
bustão, e tornar a reducção no minério

mais ])rompta e mais jioi-feita.

— Machina de guerra. Apparelhos de

quo SC serviam os Gregos c os Romanos,
o mesmo os modernos até ao século xiv,

quer para os assédios, quer para fazer

a guerra em campo descoberto. As ma-
chinas de guerra sào todas posteriores il

guerra d(! Tróia. A invenção da pólvora

fez perder completamente o uso d'ellas.

— Machinas de theatro. Machinas por

meio das tpiacs se opera sobro a scena a

mutação de vistas, os movimentos do nu-

vens, o vôo dos espirites, emfim tudo o

que ))roduz illusão no espectáculo: estas

machinas consistem quasi unicamente n'um
systema engenohoso do pesos, contrape-

sos, de roldanas e de alavancas.
— l);l-se também o nome de machina

ao comjdexo do m()las que produzem ef-

feitos determinados, sem transmittirem

uma força para fora. Um relógio é uma
machina complicada. Certos autómatos são

machinas muito engenhosas.
— Toi^ticamente: A machina do iniivcr-

so, o universo ou somente a terra; a ma-
china rotunda, orbicular.

As Náos, possantes pelos vitreos mares
Soprava em popa lisoiifíeiro vento;
Nem fluctuavão nuvens pelos ares,
Com vivo azul brilhava o Firmamento

:

No rumo demandava adustos lares
Do brutal Azcnguc, o douto, c attento
Astrónomo Alenquer, que com profundo
Saber medita a macliiiut do Mundo

J. Á. DE MACI-U>0, OKIKSTIC, ClUlt. lU, Cst. 33.

Quiz .sepultar no fundo do Oeeauo
Com tormeutii espantosa a indigna Armada

;

Ku mesmo dei mais fúria ao vento insano,

Ficou do mundo a machina al)alada

:

Ku vi BUHpeima por oceulto arcano,
Ciiiiio em eadêax, a tormenta iraria:

la veneendo, fogeiíic a vietoria,

Nuo se me rouba do intenta-la agloiia.

iDKu, iiiiDKu, cant. V, ebt. 8.

'I'u iioH descobre que paiz é Cite,

Nem suspeitado de Kuropea gente,

Que terra 6 esta que se enfeita, e veste

De alcfíre pr'mavera em Ceo clemente?
Se ha n'ella hum povo, que soecorros preste

A quem perdido vai no mar ffir\'cnte,

tjiieni Mjas tu, que machina prestante

11c esta, que se eleva as Ceo brilhante?

IDEM, iiiiDKM, est. 38.

Kntumccido, e fervido rebenta,
O mar sobro os cachopos escondidos,

Vôa sonora lúgubre tormenta
Nas azas dos tnfocns embravecidos :

O Coo scscondc, a ecrraçào te augment:;,

Parece ao koim dos lúgubres bramidos,
Que toda a térrea machina se abala,

E o laço, qu'une a Natureza, estala,

lDi:u, niiDKM, eant. vii, cst. 04.

Mostra-se eterno Auctor. por quem formada
Foi c'hum aceno a vuu-liina do Mundo,
Com sua voz omin'potente o Nada
De tudo SC tornou berço feeiuido :

Com sua voz cúpula azulada
Ficou fixo, esplcndcnte o Sol Jocundo :

K traz eo' o moto da Celeste Eslera
() Estio, o Outono, o Inverno, a Primavera.

IDEM, iniDEM, cant. x, est. 20.

Da machina do Mundo o Auctor Supenio
Ao povo quer dar lei Sancta, c Divina,

Visivel alliança, c pacto externo,

Qu' desde a Terra ao Ceo a estrada ensina

:

Desce elle mesmo de seu tlirono eterno,

As esferas suspende, os Ccos inclina,

Sobre espantosas nuvens se encaminha,
Ant' elle a morte aterradora vinha.

IDKM, iniDKsi, cant. xi, cst. 108.

— Machina do Et^todo. O governo do

paiz.

— Figuradamente. Grande obra de gé-

nio. A egreja ile S. Pedro de líoma é uma
machina a(lnurav<'l.

t MACHINAÇÃO (eh como k), s. /. (Do
lat. iiiac/iitifitiont-). A acção de maeliinar

alguma cuusa ni;l. As suas machinações
não produx.iain o efteito que esperava.

t MACHINADO, jxirt. paK.i. de machi-

nar. 'J'lieatro bem machinado, que está

bem provido de maeiíinas.

— Meza machinada, provida de todas

as disposições necessárias para executar

sortes do prestidigitação.

— Figuradamente. Concertado, .ajusta-

do para qualquer máo fim.

MACHINADOR, A, «. (Do lat. imchina-
ctoi-Dii)- C que, ou a que faz alguma raa-

chinação, ajginn artificio. Rejirimir as ci-

ladas d 'um machinador.
— Absolutamente. E um grande machi-

nador; mu homem hábil em formar intri-

gas, em tramar conjuraçCtes.

MACHINAL eh como k^i, adj. dos 2 gen.

(Do lat. íi.<ii/iÍKa!is}. Que pertence lis ma-
chinas. Matéria niachinal, as roldanas,

cordas, molas, otc, que impeljcm as ma-
china».

— Figuradamente. Que é produzido no
corpo vivo, como por uma machina, c sem
a |iartici|iação da reflexão. Movimentos
machinaes. Acrjrdos machinaes. Acção ma-
chinal.

MACHINALMENTE, adi-. .De machinal,

com o suffixo mente). De um modo ma-
chinal. Responder, obdecer machinalmen-
te.— «Havia já bastante teni|)0 quo nâo
lançara os olhos para o rio. No tumulto,

porém, de jjaixiHíjs que fssa c:irta cruel me
accendera no seiu, sentia unia (qjressâo in-

tolerável : abri machinalmente a janella

para respirar. Tinha ante mim o viijto das

aguas, que mal se enxergava á claridade

ténue do crepúsculo fugitivo. A impressSo

que tal vista me produziu no esj)irito foi

inteiramente nova.» A. Herculano, Mon-
ge Cister, cap. 13.— « Immoveis, medi-

ram-se com a vista por largo espaço. Se-

ria impossivel dizer quanto rancor havia

n'ess(í olhar. Depois, inflexiveis como duas
estatuas arra.stadas sobre os seus pedes-

taes, aproximaram-se, levando machinal-

mente a mão d cinta. Estavam desarma-
dos. Ao som de rugido unisono, que re-

percutiu jielas naves, atiraram-se aos bra-

ços um do outro, n Idem, ibidem, cap. 28.

MACHINAR, V. a. (Do lat. niachinarij.

Estabelecer as machinas de um theatro.

— Figuradamente. Preparar cilad.is,

conjurações, intrigas, tramas occultas. Ma-
chinar a mina do seu rei, tramai- contra

elle.

Embarcação que o leve ás Naus lhe ]K:dc

:

Mas o mún regedor, que novos laços

Lhe machinava, nada lhe concede,
Intcq)oudo tardanças e embaraços :

Com elle parte ao cães porque o arrede
Longe quanto jioder dos régios paços,
Cndc, sem quo seu Rei tcidia noticia,

Faça o que lhe ensinar sua malícia.

CAji., LIS., cant. VIII, est. 79.

. MACHINISMO, «. wi. (De machina). Ar-
te do machinista; organisação d'uma ma-
china.

— O machinismo de animaes, a opiniSo

que os considera como machinas.
— Figuradamente. Abuso dos meios de

effeito, chamados machinas, tanto na lit-

teratura como nas bellas artes.

MACHINISTA, s. m. (VAym. de machi-

na <. <) que inventa, construe ou conduz
machinas. Um hábil machinista.
— Tcnuo de theatro. O que se occupa

do arranjo das decoraçi^es e de tudo O quo
em seeiía jiode produzir illusão.

MACHINHO, #. m. dimin. de Macho.
-— Phrase familiar. Carregar os machi-

nhos, beber vinho até ficar lun pouco
perturbado.
— Espécie de machete ou viola pequena.
— Machinhos, plur. Termo de Veteri-

nária. Certa parte na mão do cavallo.

MACHIO, A, adj. Tenno da Beira. Es-
piga machia, a que não tem grilo.
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MACHÍRA, s. f. Pamio ile seda que os

Cafres deitam pelos hombros a modo de

capa.

MACHO, s. m. (Do lat. muf^cnhts). O
que pertence ao sexo caractorisado physio-

logicamente pela presença do principio fe-

emidante. O macho e a fêmea.

—Em particular, mu, mulo ou macho
da espécie muar, filho de burro de raya

e de égua.

Neste ponto acordou o Prebendiído

;

E vestiudo-se ú. pressa, á Igreja corre

Sem fazer oração, o Hyssope toma,

E com elle, na porta sinalada.

Sua Excellencia espera: alli apenas
Da liteira assomou o grande macha,

Por terra se prostrou, e desta sorte

Ao Pastor que se apeia, o Hyssope oíferece,

Que uma santa vaidade respirando,

Nelle alegre pegou, e o sacro Asperges
Cirenmspeeto lhe lança; em si cuidando.

Que todo este profundo acatamento
A seu illustre berço era devido;

E nestas vàas ideias engolfado,

Foi devoto cantar a grande Missa.

DINIÍ DJL CBUZ, HYSSOPE, Caut. I.

•—
^ « O nome do macho era Quiay Xin-

gatalor, & o da fêmea Apancapatur, &
perguntando nós aos Chins pela significa-

ção d'aquellas figuras, nos responderão.

Que o macho era o que assoprava comi

aguellas bochechas o fogo do injerno para
atormentar as almas daqtielles que nesta

vida lhe naõ davaõ esmola, & a feraea

era a porteira do inferno que os que nesta

vida lhe davaõ esmola, os dcyxava fu-

gir para um rio de agoa muyto fria pior

nome Ochilenday, aonde os tinha escondi-

dos sem os diabos lhe fazeri-m mal nenhum, t

FernUo Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

90.

— Animal que cobre a fêmea, a fe-

cunda.
—Em Aveiro e Óbidos dá-se também

o nome de macho á enguia grossa ou iroz.

— Grilhão.

— Peça que encaixa em tubo, rosca ou
fêmea de dobradiça, ou gonzo.

—Instrumento de marceneiro que faz

concava a parte que com elle se corta.

— Macho de taboa lavrada ao cantil

:

resalto no meio da grossura da taboa.

— Macho, A, adj. Que pertence ao ma-
cho, que é do sexo, ou género masculino.

Homem macho, vigoroso, forte robusto.

— Cabra, palmeira macha.
— Por extensão. Tendo a apparencia

da força que convém ao sexo masculino.

Uma figura macha.
— Termo de Bellas Artes. Diz-se ína-

cho do que é muito expressivo, enérgico,

grave, imponente. Contornos machos.
—Termo d'Architectura. Projjorçõcs ma-

chas, as proporções da ordim dórica, as-

sim chamadas porque, segundo Yitruvio,

estas proporções são modeladas sobre as

do homem, como as proporções da ordem
jónica o forem sobre as da mulher.

MACHÓA, .•'. /. Termo popular. Mulher

forte, do corpo e animo varonil; varôa.

Vid. Machão.

IiIACHÓGA, í. /. Acção do machocar. A
machocha do trigo, o ti'abalho da trilha,

na eira.

MACHOCAR, f. a. Vid. Machucar.

MACHOMBARÍA, s. f. (De Makhoma,
Mafoma). Termo antigo. Lavor xizado nos

vazos, segundo o gosto Mourisco.

MACHÒRRA, adj. f. Maninha, estéril.

Ovelha machõrra.
— Figuradamente. Tenno familiar. Mu-

lher machõrra, a que não pare.

MACHUCAÇÃO, s. f. (Do thema machu-

ca, de machucar, com o suffixo «ação»).

Termo de pljarmacia. Acção de destruir

a cohesão de certos corjjos, como a raiz

d'althea, uma planta recente qualquer, pi-

sando-a ou esmagando-a em almofariz.

MACHUCADO, jmrt. pia.^s. de machucar.

Contundido, esmagado, jiisado por com-

pressão. Sidistancias machucadas.

MACHUCADOR, A, í^. de adj. Que ma-
chuca.

MACHUCADURA, s. /. (De machucado,
com o suffixo ura). Acção de machucar.
— Pisadura, compressão. Vid. Contu-

são.

MACHUCAR, V. a. Triturar, esmagar
amassando.
— Pisar comprimindo, trilhar.

MACHUCO, A, adj. Termo popular. Diz-

se da pessoa eminente em saber, riqueza

e virtude, poderoso.

—Em sentido irónico. Tal individuo c

machucho.
MACICOTE, (.u MASSICOTE, s. m. (Do

francez mas.-^init.) Oxydo amarello do

chumbo, ou no minimo doxydação.
— Tinta de pintar, feita com o alvaia-

de calcinado.

MACIÇO, A, ou MASSIÇO, adj. iDe mas-

sa). í?olido, não ôco. Um globo maciço,

não vasado.
— Cheio, terraplenado, entulhado. Ba-

luarte maciço.
— Figuradamente. Cheio a não poder

conter mais, repleto, em multidão com-
pacta.— « Mas elles não o escutavam

:

.Sancion, seguido de seus nove compa-
nheiros investia com os arabe.s, que ti-

nham entretanto chegado. Semelhante á

segure, entrando no âmago do carvalho,

sob os golpes do robusto lenhador, aquelle

punhado de homens, a cuja frente se achava

Sancion, penetrou no massiço da cavallaria

árabe. " A. Hercidauo, Eurico, cap. lõ.

MACIEmA, s. f. Vid. Maceira.

MACIÊRA, s. f. Qualidades do que é ma-
cio.

t MACIGNO, s. m. Termo de Geologia.

Rocha composta de quartzo, de mica, d'ai'-

gila e doxydo de ferro, reunidos por um
cimento culcareo. Também se lhe dá o

nome de pedra de Florença.

MACILENTO, A, adj. (Do lat. macilen-

fusj. Magro, com a pelle sobre os ossos.

Rosto macilento. — « Sobre o cabos tre-

mendo de sentimentos e idéas que sp re-

volviam no coração do asylado pouzava,

como espectro de jiesadelo, a imagem des-

se frade macilento, com o seu olhar fito,

com o seu amargo sorrir semelhante á

hera verdenegra que se estira por cima
do tronco derribado e carcomido, ou ao

crepe que no patíbulo se lança sobre os

restos do justiçado. » A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 2S.

— Figm-adamente. Almas macilentas,

diz-se das pessoas pobres no saber, nas vir-

tudes.

f MACILENCIA, s. f. (Etym. de maci-

lento). Termo de Medicina. Emmagreci-
mento total ou parcial do corpo.

f MACINA, í. .7. Termo de Chimica.

Principio ]jariicular extraído do macis.

MACINHA, s. f. dimin. de Maça.
— Massa feita d'agua e farinha triga.

MACINHO, s. nu dimin. de Maço. Pe-

queno maço, macete.

MACIO, A, adj. Sem asperezas, brando

ao tacto como o velludo, e pello mimoso
d'algims animaes.

— Vinho macio, sem adstringência, não

áspero.

— Arvore macia, de pelle liza, sem es-

pinhos nem asperezas.

— Figuradamente. Génio, maneiras ma-
cias, maneiras dóceis, brandas.

De huma os cabellos de ouro o vento leva

Correndo, e d'outra as fraldas delicadas

:

Accende-se o desejo, que se ceva
Xas alvas carnes súbito mostradas :

Huma de industria calie, e ja releva

Com mostras mais macias, que indignadas,

Que sobre ella, empecendo, também caia

Quem a seguio pela arenosa praia.

CAM., Lus., caut. IX. est. 71.

-j- MACIS, s. m. (Do lat. macis). Arillo

da niuscuda, formando uma espécie de ca-

psula que cerca completamente a amên-
doa na sua base.

MACÓCO, «. 111. (Termo do Congo, quo
significa animal grande). Animal do ta-

manho de lun cavallo, pernas compridas

e delgadas, pescoço cumprido, pardo, e

raiado de branco. (Em Bluteau).

MACOMADIA, s.f. (Significação incerta).

MACOMEIRA, *.'./"• Pídmoira do Brazií,

cujo fructo é aromático e estoraachal.

MACONE, *. m. Peixe de Sofala, mui
similhante á lampreia.

MAÇO, ou MASSO, s. m. Instrumento

de páo de feitio de martello, do que usam
os marceneiros, carpinteiros, tanoeiros,

etc.

—Maço rodeiro, maço muito gi-ande.

Vid. Rodeiro.

— Maço de calceteiro. Vid. Maça.
— Maço da porta; aldraba, ferro com

que se bate para a virem abrir.

— Maço. No jogo da primeira, são seis,

sete, e az, do mesmo naipe; se tem mais

\\m cinco, diz-se maço e mona ; donde, pro-

vem as phrases vidgares estar um maço,

ou estar maço

!
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— Maço, i)u masso. Uma pon;rio de po-

^•as juntas no iTicnnio liame, Um maço do

papeis, dl' cartaH ãc j'>;^'ar, ote.

MAÇONARIA. Vi.l.Maçoneria.

MAÇONERIA, .v. /. (Do IVanccn ma(;un-

lurifj th' iiKttidU, pedreiro). Obra do pe-

dreiro, d'al\ (liaria.

— i'')vni<-maçoneria, .sociedade dos ma-
çSes, ou traiic-iiia<^n(\s.

í MAÇÓNICO, A, «'/;. (Demaçon) (iiuo

pertenci; á iiiayoneria. Kmbliinas maçoui-

cos.

MAÇOUTA, .V. ./'. Barrinha de cobre,

adoptada em ]\Ioçambi([iie eoiiio moeda no

valor <!> Ires vinténs.

MAÇORRAL, mlj. dos 2 i/cn. Macarroui-

eo. \'id. Mazorral.

MACOUBA, .^•. m. Tabaco que cresço no

cantão da Martinica.

MACOUTÀ, .<;. /. Moeda corrente ontrc

09 negros, usada somente em alguns lo-

gares da Costa d Africa.

MACRANTO, A, adj. Termo de Botâni-

ca. Que tem iiiUias grandes, ou grossas.

f MACRO... (Do Grego mnAiw). Prefi-

xo que significa comprido, longo, grande.

MACRÓBIO, A, arJj. ^Dc macro, prefixo,

e bios, vidai. Ti'rnio cbdactico. Que vivt-u

mais que a vida ordinária. IJa^^a macro-

bia.

— Substantivament(>. O que, a que che-

gou a uma idade muito avaii^'ada, (pio vi-

veu muitos annos.

MACROBIÓTICA, s. /. (Do macro, pre-

fixo, e biõtikos, que é relativo á vida).

Parte da hygiene que trata dos meios de

prolongar a vida.

MACROCEPHALÍA, *../". [Do macro, pre-

fixo, c grego kephalê, cabeça). Desonvol-

viiuento monstruoso da cabeça.

MACROCÉPHALO, A, adj. Termo didác-

tico, (^wtí tem uma grande cabeça.

—Termo de Ji5otanica. Embrvào ma-
crocephalo, aquclle cujos embrvòes cstào

soldados irum corpo muito maior que o

resto.

t MACROCERCO, A, adj. (De macro, e

do kerkos, cauda). Termo de Zoologia.

Que tem a cauda muito comprida.
— ò'. m. (ienero daves.

f MACROCERO, A, a<lj. iDe macro, pre-

fixo, c keras, comoi. Termo de Zoologia.

Que tem cornos ou antennas mui compri-

das.

— Termo de Botânica. Que tem um es-

porão corniforme.

f MACROCHIRIA, s. f. (Do macro..., e

kheir, nirim. Monstruosidade earaeterisada

pelo desrnvolvinunto exeesssivo das m.^ios.

t MACROCHIRO, A, adj. Termo didácti-

co. Que tem as m;ios compridas.

MACROCOSMO, .s. m. (De macro..., o

kosmos, mundo"). O luiiverso. o grande
mundo, ou total das couzas, por opposi-

çào ao pequeno mundo ou microcosmo, o

homem.
MACRODACTYLIA, .v. ./". Termo de Me-

diçiua. Género de nionstruesidade caractc-

risado pelo desenvolvimento excessivo dos

dedos.

f MACRODACTYLO, A, udj. (De macro..,

edactylos, di do . 'I'.tiiio de Zcjolugia. Que
tem grandes dedos, ou prolongamentos ein

forma do dedos.

f MACROGLOSSA, <idj. (Do macro..., e

glôssa, lingiiai. T.|-ino de Zoologia, (^ue

teni uma lingua muito comprida, dum
\iilunie eXC'e.<.sÍV0.

iiIACROLOPIDOTO, adj. (De macro..., o

lopis, escama). Termo de ichtyologia. (^ue

tem grandes escamas.

MACROLOGIA, a. f. (Do grego niacre//-.-

(jia, d( iiiitLrvs, comprido, longo, Jijijos,

di.scursoi. Termo d<- Kiíetorica. Extensão
no dis(ur^cl, estvlo diliuso, pleonasmo.

t MACROMELÍA, f. ,í. (De macro..., e

meios, iiiemhroi. ]\lonstruosidado ((ue con-

siste no deseiiV(dviini.'iito excessivo d'algu.m

memliro.

t MACROPÉTALO, A, of/j. iDe macro...,

jiretixo, e pétalai. Termo de Botânica.

Que tem grandes jjétalas.

MACROPHYLLO, A, adj. (De macro...,

e phyllon, folhai. Termo de Botânica.

(^,111' tiiii iiiilias grandes e fortes.

MACROPHYSOCÉPHALO, .«. m. (De ma-
cro..., prefixo, physis, vento, o kephalê,

cabeça). Termo de Medicina. Inchação
edematosa da cabeça do feto.

t MACROPODIA, .-. ;. (De macropodo-.
ilonstriiosidade earaeterisada pelo desen-

volviín.nto exci ssivo dos pés.

f MACROPODO, A, adj. (De macro..., e

podos, pé). Termo di^ Zoologia. Que tem
os pés ou barbatanas mui compridas.
— Termo de Botânica. Que tem pedún-

culos compridos.
— Embryão macropodo, aquelle cuja

radieula é muito volmiiosa e em forma de

cabeça.

f MACROPROSOPÍA, (De macro..., pre-

fixo, e prosòpon, faee, rosto). Género de
monstruosidade (jue é caracterisado pelo

di'senvolviuiento excessivo da face.

MACROPTERO, A, adj. iDe macro..., e

pteron, aza). Termo de Botânica. Planta

macroptera, atiuella enjas sementes são

guarnecida.s d'azas mais largas, qui.' as se-

mentes ordinárias.

— Termo de Zoologia. Que tem gran-

des azas, grandes ajjpendices em fiírma

d'azas, ou grandes liarbatanas.

— tí. M. Os macropteros. Pa.ssaros pal-

mijiedes, de azas muito compridas.

t MACRORRHYZA, A, adj. (De macro...,

e rhyza, raiz). Termo de Botânica. Que
tem grandes raízes. IMantr, macrorrhyiia.

f MACROSCELIA, ou MACROSKELIA,
.<. _/. Género de monstruosidade caracteri-

sado pelo desenvolvimento exaggerado das
pernas.

MACROSCELIDO, A, adj. (De macro...,

e skelos, ;-riia" . Termo de Zoologia. Diz-

sc dos insectos que teiin os membros pos-

teriores muito desenvolvidos.

t MACROSOMATIA, ,v. /. (De macro...,

e soma, corpo^. Termo de Zoologia. Mons-
truosidade que consiste no tamanho ou
grandi za ixees.i\u do corpo.

t MACROSTYLO, A, adj. (De macro...,

e stylè, estyh.-te). Termo de Botânica,

(^ue tem iini estyléte muito comprido.

MACTRã, *./. (Do grego nuictru, vaso).

Gene)o de molIu.'4Co« de concha, typo da
fandlia dos matraceas. As mactras ucham-
s;- em todos os mares dos paizes frios,

bem como nos dos paizes (juentis. \'ivem

mettidas na areia, a pouca distancia da em-
bocadura dos rios.

MACUARIA, «. /. Termo da Ásia. Ha-
bitaç",ii de pescadores.

MACÚCU, #. ra. Espécie de perdiz gran-

de, do Brazil pertoncent.j á família das

gallinaceas.

MAÇUJÉ, *. iu. Fructa doce d(j Brazil,

semelhante a sorva.

MACULA, ». ,/'. (Do lat. iiniruln). Man-
cha, noiloa. Papel cheio de maculas.
— Termo de Theologia. Sem mácula de

peccado original.

— Termo de Medicina. Mancha da pel-

le, de cor diffen^nte da uatiu'al, sem ele-

vação nem mudança de consistência. As
moléstias caracterisadas ]ior maculas, sào

^urdaK, jjanwfS, sujnats dt luucciu^a e rí-

tili'lcin, etc.

MACULADO, jurt. j^ats. de macular,
folhas maculadas.
— Termo de Historia Natural. Que é

marcado com manchas de côr differente

da do fimdo.

— Figuradamente. Honra maculada, de-

negrida por algum acto ou acção desai-

roza.— a Tanta era a fúria da sua deter-

minação &. desejo de morrer por defensão

da fazenda do seu líey, por nHo ficarem

perpetuamente maculados na honra: princi-

palmente os capitães & Naires obrigados

a esta 1 aldad • por o soldo que delle ti-

ulião. » Barros, Dec. 2, 1í\t. 4, cap. I.

MACULAR, 1-. n. (Do lat. macularei.

Manchar, sujar. Macular as estampas.
— Figuradamente (e mais uzado). In-

famar, denegrir, manchar, pôr pecha. Ma-
cular a honra, a fama.
— Macular a consciência com peccados,

sobrecaiTégal-a de remorsos.— « E porque

nossa tenção he em todo o discurso desta
nossa Ásia e^creucr somente a guerra que

os Portuguezes fezerào aos infiéis, & uiio

a que teuerào entre si : não espere alguém
c(ue destas diflereuças do Viso-Iiey & Af-

fonso dAlboquerque, & assi de outras quo

ao diante passarão, so íija do eí«rcucr

ma(.'s, c{ue o necessário pêra entendimento

da liistoria, por não macular huma escri-

ptura de tào illustres feitos Cí>m ódios,

cnuejas, cobiças, á outras cousas de tão

niao nome, de que assi os vencedores, co-

mo os vencidos podiào perder uniita par-

te de seus méritos. » Barros, Dec. 2, 1í>t.

3, cap. <t.

MACULIFORME, adj. dos 2 gen. (De

macula, e forma). Tei-mo didáctico. Que
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tem a fomia cViinia pequena macula ou

maiK-ha.

MACULOSO, A, atlj. (Do lat. macuJosm).

Manchado, malhado, cheio de manchas ou

nódoas.
— Termo de Medicina. Que diz respei-

to ás manchas ou maculas. Esanthema
maculoso, frupçào maculosa, em opposi-

çào a exanthema, erupção pustuJosa.

MACUMA. Vid. Mucama, ou Mucamba.
MAÇUCO, a, adj. Termo antigo. Ferro

maçuco
;
que é em barras, viaciço.

MAÇUL, ?. m. Espécie dVmbarcação,

na índia.

MADAllON, Vid. Magdaleão.

MADAMA, ou MADAME, *. /. (.Do fran-

cez «((((/fiííici. Minha senhora.

— Familiarm''nt': : senhora. Camarote,

sala com nmitas madamas.
—O vocábulo madame é usado para

com as senhoras Irancezas, casadas ou

viuvas. Madame de. . .

— Senhora.— « Xarles de Guinia, que

servia Postilante. Brisar de (.iuilhermo,

que servia madama Di-bru, irmà de Te-
lensi, na opinião de alguns tâo fermosa

como ella: Graciâo de Bh:-t, servidor de

madama d<í Luisiom, com outros muitos

for<ào deiTibados pollo cavalleiro do valle,

alguns do primeiro encontro, outros do

segundo. » Frauc. do Moraes, Palmeirim
d'tiglaterra, cap. 144.—-«O quarto foi

mossior de Lusinhà, que servia madama
Xajiella, e também do primeiro encontro

perdeu a empresa. O próprio fez Riems,

que servia Bias, formosa em extremo, po-

rem a fraqueza do servidor e a força do

contrario a fez entrar no conto das ou-

ras. D Idem, Ibidem.—«O Mello era eccle-

siastico; mas viu que em França o em-
baixador ^faldanha nào qiúz ir cortejar

madame de Pombadour, de que se origi-

nou servir o seu amo sem fortuna. A moral
mais segiu-a .^nsina nào ser licito valer-se

d estes meios; mas os gabinetes que se que-

rem servidos, em taes casos, nào apprijvam

rigorismos. » Bispo do Grrào Pará, Memo-
rias, pag. 162.— a Comtudo assim, doen-

te, era tào fonaosa que as senhoras Hi-
polita com todas as outras madamas que
andam nos pelouros, iicavam aldeanas

deante delia. » Fernào Eodrigues Lobo
Soropita, Poesias e Prosas inéditas, pag.
36.

Socegado o De.io do sen espanto
Ao bom Padre pergunta. « Ê quem c este

Circumspecto Moníieur, que cá se enxerga?»
-7- Esse que ahi está, nem mais, nem menos,
E o facundo, decantado Ulisses,

De madama Penélope marido

:

De todos qu.nntos Gregos aportarão
Da Xeptunina Troya ás curvas praias,

O mais prudente foi, eicepto o velho
Nestor, que vio dos homens três idades,

nnnz da cecz, hitssope, cant. v.

MADAMOESt;LLA, Vid. Mademoasella.
MADAROSIS, .». /'. TeiTOo de Cinirgia.

Queda das i;estanas dos olhos.

MADEFACÇÃO, í. /. (Do lat. madefa-
cerej. Tenno d'^ Pharmacia.
— AccAo de humedecer; amoUecimento

;

MADEFACTO, A, adj. (Do lat. madefa-

ctus). Molhado luunedecido.

MADEIRA, s. f. (Do lat. matéria). Dá-
se vrdgarmente o nome de madeira á

substancia compacta e solida que compõe
a raiz, o caide e os ramos das arvores e

dos arbustos.

—A madeira é para o homem uma ma-
téria preciosa, que ellc emprega, segundo

as suas diversas qualidades, n'mna infini-

dade de usos.

—Madeira de coiwtrucção. O carvalho,

o olmo, o cedro, o pinho, o castanheiro,

etc.

— Entre as difFerent'-s qualidades de

madeira ha umas que sào mais duras e

mais densas ; estas são de ordinário as que

crescem lentamente. Algumas alteram-se

facUmento ao ar ou na agua; outras distin-

guem-se por sua tenacidade, pelo colorido

das suas veias, pelas principies colorantes

que fornecem á tincturaria, etc.

— Páos, taboado para edificar, construir

casas. na\nos, etc.— « Logo a terça feyra

a noite ouue banquete de cea na sala da
madeyra, em que el Rey, e a Raynha, e

o Príncipe, e Princesa comeram, e com
elles o Duque, c o senhor dom lorge, e

Rodrigo Dilhoa Embaixador, todos em
huma grande mesa, com mujto grandes
dorseis de brocado, que tomauam toda a

sala atraucs, e na primeira mesa da mào
diroyta comia o Marquez de YiUa Real
com as senhoras, donas, c damas, e na pri-

meira da mào esquerda o Arcebispo de

Braga, e o Bispo Deuora, e Bi.spos. e Con-
des, e pessoas principaes do concelho, que
eram muytos de huma parte, e da ou-

tra, assi homens como molheres. » Garcia
de Rezende, Chronica de D. João II, cap.

124— « Mv^-tas e grandes festas se tize-

ram todolos dias, e noites ate Domingo
cinco dias de Dezembro, era que ouue ou-

ti"o segimdo banquete na dita sala da ma-
deyra de mm-tas mais inuenções, abastan-

ça, e gentileza, e de muyto mais policias,

e muyto milhor seruido que o primeiro,

E era cousa fermosa pêra ver as mezas
como estauam ordenadas, que em cada
hua auia três grandes bacios de igoarias

cubejtos, e em cima dos cabos estavam
tendas de damasco branco, e roxo, que
cr.un as cores da princesa, as tenda.s eram
borladas, e muyto galantes, com muvtas
bande\TÍulias douradas, e eram grandes de
dez couados cada huma. » Idem, ibidem,
cap. 12Õ.— oE na igoaria do meio esta-

iia h\mi castello de feiçam de tribulo, feito

de madeyra sotil, e pano de tafetá doura-

do, com tantos chapiteos, e bandevi-as,

tudo dourado, que era mm"to fermosa c.du-

sa, e de mu^-to custo. E em entrando na
sala estauam as mesas tam fcrmosas, e

tam gueiTeiras. que eram muyto pêra fol-

gar de ver, e cousa noua, que ainda se nào

vira, e as tendas eram por tod i^ trinta,

e os castcUos quatorze. » Idem, Ibidem.

— " Chegado aqui pregando, e junto dando
A doentes saúde, a mortos vida,

A caso traz hum dia o mar vagando
Hum lenho de grandeza desmedida

:

Deseja o Rei, que and.iva edificando,

Fazer delle madeira, e não duvida
Poder tirai-lo a terra e com possantes.

Forças d'honiens, de engenho de elephantes.

CAX., Lcs., cant. 10, est. 110.

— » Durande este cerco quasi trcs me-
zes contimios dentro no qual tempo se de-

raô sinco batarias de artelharia, & três

assaltos á escala vista com mais de mil

escadas, sempre os de dentro se defende-

rão com muyto animo como homens muy-
to esforçados, forticandose por dentro nos

lugares cabidos com contramuro, que fa-

ziaõ da madeyra, que tiravaõ das casas;

de maneyi-a que todo aquelle grande po-

der do Pangue^Tão, que era como atrás

disse, de oytocentos mil homens, ainda

que agora, pela perda passada estava já
algum tanto diminu^ido, nunca, os pode en-

trar. » Fernào Mendes Pinto. Peregrina-

ções, cap. 175.— « Tem na jurisdição dos

senhorios duas mil & .seiscentas povoaçoens,

a que eUes cliamaõ Produm. que saõ como
entre nós Cidades, & Villas, naõ tratan-

do de aldeãs pequenas, porque dessas na3

fazem caso, & a mayor parto de todos

estes povos naõ tem defensa alguma mais

que somente tranqucyras de madeyra, por

onde muyto facilmente os pudera senho-

rear qualquer pequena forsa que os aco-

metera. » Idem, ibidem, cap. 180.— «Ser-

viaõ autiguamente estes animaes para pele-

jar nas batalhas; por isso a sagrada His-

toria conta que Cupator tilho de Antiocho

trasia no seo exercito trinta, & dous des-

tros na guerra: 1." Et erat 7ivmeiits exer-

citiis ejiis, centum millia peditum, & vi-

çjinti millia equitum, & Elephanti trigin-

ta duo docfi ad prcvliurii. Os quais leva-

vaõ sobre sy torres de madeira com gen-

te armada para dar as batalhas. E vin-

do Lysias contra Jerusalém trouxe ou-

tenta para a peleja, 2." O Emperador
JuIio César por vencer os que levava Juba
no seu exercito pós no seo estandarte hum
Elephante por divisa, como trazem Arpia-

no. 3." & Alexandre ab Alexandre. 4."

Nestes nossos tempos só nos servem para

lançar navios ao mar, & para mudar de

huma para outra parte cousas grandes, &
de muyto i^eso; o que tudo levaò aiTas-

trando com a tromba, & só no cazo que

seja cousa que se entorne, ou derrame, a

levaõ a peso com admirável cuidado, &
advertência. » Braz Luiz d"Abreu, Portu-

gal medico, pag. 99. § 17.— «E porque

o Eg^-pto por razão do nào chouer ncl-

le, carece da criaçào de muitas cousas:

foi nessario ao Soldào prouerse de fora des-

tas que saõ as ijrincipae? pêra as taes ex-

pedições, madeira, fen-o, breu, velame, &
oíEciaes pêra o lauramento das nãos & ga-
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lês qno auia rio fazer: a niayor parte das

qiiaos cousas ouuc do mar. » H.arros, Dec. 2,

liv. 3, cap. f).— t A (|iial cidade tiariucllc

tempo ora do Sabayo o principal Kcnhor

d'osto lioyno: onde tinha posto luun ca-

pitSo com giiarniç.lo do gente, porque como
nndaua t(Mnori/ado do lhe «oln-cuir esta

necessidadade, alem da grossura do poun,

tinha com a noua da nossa armada recolhido

Bois mil hoTucMis de peleja: & ao logo da
pouoaçSo feito hum repairo de mui grossa

madeira- enttdhado per dentro da terra,

que tirou de liua cava que ia da banda de

fora, todo o comprimento d'elle, cousa

mães defonsaucl contra a nossa artolha-

ria, q>io muro do pedra & cal. » Idem,

Década 2, livr. 3, cap. 4.— «Elltey dom
Manuel como tinha sabido da grande ar-

mada que o «SoldSo do (Jairo fazia em
Soez per frei Diogo do Amaral, (juo lho

dostruio muito j)arte das nãos da madeira
(segundo dissemos), tanto quo soube .ser

esta armada partida daquelle porto de
Soes, & do apparato & gente qno Icuava,

posto que neste anno do quinhentos &
novo ainda nl\o era vindo noua do feito

que olla na índia foz, na morte do dom
Lom*enço, nem da necessidade em que es-

taua posta, sijniente com as cartas que llie

o Viso-Roy escroueo quanto o Çamorij de

Calecut trabalhaua com ajuda de todolos

Mouros da índia de nos lançar delia : or-

denou de mandar este anno de noue huma
grossa armada, ;issi em numero do gejito

como de nãos & munições; a capitania mór
da qual deu ao Marichal dom Fernando
Coutinho tilho de dò Aluaro Coutinho. »

Idem, Década 2, livr. 3, cap. 10.— «A
qual casa (a que elles ehamào Cerame)
neste tempo estaua finita com outras forças

de madeira, entulho, & artelharia hum
baluarte mui temeroso : & abaixo & aci-

ma desta saida tudo era costa, em quo o

mar quebraua de longe min acapellado,

& a hmn cabo estava huma ]iouoaçn;o do

pescadores. » Idem. Década 2, livr. 4, cap.

10.—-nPera o qual acto tinha feita gran-

de casa de madeira sobre trinta rodas, a

qual toldada & paramentada de panos de
seda, auia de ser leuada per elefantes

pela cidade com os noiíxos & as princi-

paes pessoas dentro por mães solennizar

esta festa : & porém elle ia dilatando estas

vodas quanto podia, a fim de ter comsigo
muita gente, como homem a que o temor
daua suspeita que mui cedo auia mister

todas estas ajudas. « Idem, Década 2, livr.

6, cap. 1 . — « Estes cadahnm em sua

pouoaeão tinha jurdição absoluta sobre

nquelles quo viuiào nella: posto que nào
fossem seus escravos sem elRey nisso poder
entender. A ponte do rio, que diuide a

cidade em duas partes, por ser lugar

mães suspeitoso onde os nossos podiam
desembarcar, fez ell\ey nella huma força

de madeira com muita artelharia em logar

de fortaleza: a capitania da qual deu a

Tuam Ràdam, que era o Mouro que

andaua nos recados entro elle & Aífonso

dAiboquerque, j)or ser pessoa iirineipal.»

Idi in, ibidem, livr. 6, cap. 3. — «Os
(juiies vendo a fúria do elefante, furtando

o cor)io (lerão lho lugar: & em perpassan-

do j)oserào-so tào teso as lanças, que ci-

las mesmas & a gente que se afastaua por

nào ser triiiiada do (ílefanti!, deu cõ r^lles

arrimados a huma paliçada de madeira,

que com ella cair por carregarem muita
sobre ella, pas.sou o elefante som dolle re-

ceberem danmo. » Idem, ibidem, cap. 4.

— «O qual damno tanto que ostes capi-

tães chegarão a cilas, logo cessou: ponjue
como erão de madeira, & cubertas da-

qui lia sua olla, assi assoprou a viraçHo

no fogo, que cm mui breue laurou nellas:

em que entrarão algims gudòes, onde es-

taua muita mercadoria, & parte da mes-
quita, & aquella noua casa armada sobro

rodas, de quo atraz fizemos mençrio, que
estava porá celebrar as vodas da filha

delKey.t Idem, ibidem, cap. 4.— «Final-

mente tanto que estes capitães se vir.ão

desapressados dos Mouros, vicrão-sc se re-

colhendo per onde Aflbnso d'Alboquor-
que estaua: o qual como os teue comsigo,

começou de se fechar d\-imbalas partes da
ponte com paliçadas de madeira da que
os Mouros ali tinhão.» Idem, ibidem.—«E
porque Aftbnso d'A]boquerque soube que
odia da bataliia quando se elKev recolheo,

fora pêra o lugar cliamado Beitam, onde
tinhão sous duçõivs, & que dali se passa-

ra ma(>s longo leixando naquelle lugar o
Prineipe, o qual so fazia forte com gran-
des estacadas, & cerca de madeira em mo-
do de fortaleza com sua artelharia posta
ao longo do rio, que vinha ter a Malaca:
mandou fazer prestes em batéis até qua-
trocentos homens, & estes capitães, Fer-
não Perez d'Andrade, Simão d'Andrade,
lorge Nunez de Leão, Gaspar de Paiua,

Aires Pereira, Francisco Serrão, & Rui
d'Araujo, que esteuera eatiuo : pêra darem
todos sobre aquella obra que fazia o prín-

cipe, & o ançarem dali: em cuja com-
panhia Vtimutirája mandou também até

setecentos homens de sua fannlia & os mer-
cadores Peguiis trezentos. » Idem, Ibidem,

cap. 6.»— «Esta ilha Gamaram está em
altura de quinze grãos da parte do norte,

& tão vizinha A terra firme de Arábia,

que estil vista delia per csjiaço de hua
leguoa : he terra muito baixa, & parte

delia alagadiça: & nestes alagadiços cria

alguas aruorrs, a que ehamào mangues de

madeira rija & rcucrsa de laurar, a qual

cominnment" se acha em Guiné naquelles

alagadiços, n Idem, Dec. 2, liv. 8, cap. 2.

— Fortal"-:a de madsira, construcção

para servir de reparo, do defeza etc.

—

« Donde se ;)iunt;h-aõ mil e duzentos piaens,

de (lue deu ;i Ca)iitanía a Vasco Fernan-
des Tanadar m<'ir da Ilha de Goa: dando
a cada cento seus Naiqiies pêra os rege-

rem, o mandou fazer alardo do todos os

Portuguezes que havia em Goa, que o po-

diíiò acompanhar, e achou perto de deus

mil, que mandou exercitar aos Domingos,
o diíis Santos no campo de S. Lazaro,

aonde mandou fazer a fortaleza de Dio de

madeira, e a parede, e estancias dos imi-

gos, assim, e da maneira que estauâo

íliorque lhas tinha Dom João àlascarenhas

mandado muy bem pintadas) e com mui-
tas e.scadi.s que repartia pelos Capitaens,

o elle em pessoa armado, como se houves-

se de entrar om batallia de verdade, com
a.s bandeiras repartidas, e gente posta em
ordem, comotiaò as paredes dos imigos, en-

co.standolhes suas escadas, ensayando-se as-

sim do modo que as haviaíi de arVbrar, en-

costar, o subir, no quo andavaõ muito

bem exercitados.» Diogo de Couto, Dec. 0.

livr. 3, cap. 9.— «Tinhão os Vereador'-»

ordenado n;i boca do terreiro que hoje Le

do Paço huma fortaleza de madeira cuberta

de papel, ou tcadas, cora seus baluartes, e

cubellos, pela traça da de Dio, e dentro

nella mídtos lascarins com foguetes, bom-
bas de fogo, e algumas bombardas, c es-

pingardas, muitas panelas de pólvora, e

outros artifícios de iogo. Pela mesma ma-
neira tinhaõ ordenado muitas folias, e dan-

ças de invençoens muito custosas, e des-

tes regozijeis tudo o que o tempo lhes deu

lugar. Idem, ibidem, livr. 4, cap. 9.

—

«A Cidade de Patê tinha a huma banda
hum ferraoso, e forte castello, com três

muros iiiuy foi'tes, e três cavas muy lar-

gas: as portas eraõ de madeira nmy gi-os-

sas, todas chapcad.as, e atravessadas de

baiTas de ferro grandes, e fortes, que o

Governador de.<ejou de mandar levar pê-

ra Goa, mas não pode ser por sua grãde-

za, c os soldados as tiráraõ de seus cou-

ces, e as lançarão no mar. » Idem, ibi-

dem, livr. õ, cap. 8.

—Madeira do ar, ou madeira torta. As
pontas ou comos de boi, de veado. etc.

— Ilha da Madeira, nome d'iuua das

Ilhas adjaeintis de Portugal.

— Madeira, vinho excellcnte da Ilha

da Madeira. O madeira é mmto estimado

pelos estrangeiros.

MADEIRAMENTO, .«. m. (De madeira,

com o suffixo «mento».) Toda a madeira

que constituo a ai-maçào de mn.i casa,

acima dos frecháes.— «E ao longo da
sala em direito das primeiras grades esta-

uam altos pendurados no ar per polés que

vinham de cima do madeyramento trinta

castiçaes mtiito grandes, e muyto bem
feitos em cruz. e dourados, e cm cada

um estavam quatro tochas, e debaixo de

cada castiçal bacios muyto gi-andes, cm
que as tochas pingauão por nào pingarem
sobro a gente. De maneira que durando

as festas na sala sempre no ar ardiam

cento e vito tochas alem das com que os

pajés serviam, que eram cento, afora os

br.uidoens que estavam polas mesas, e na
cí>peira, que eram nnn-tos e seriao por to-

dos perto de trezentas tochas e brand^-es

acesas, que ficaua a sala tào clara como
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56 fosso clc clia. » Garcia de Kezende,

Chronica de D. Pedro, cap. 118.

MADEIRAR, v. a. (Do lat. materiare).

Pôr a armat.ào de madeira, acima dos fre-

chaes.

— Por extensão. Assentar toda a ma-
deira, como, barrotar, vigar, solhar, co-

brir imi edifício de madeira, etc.

MADEIRO, í. m. (De madeira"). Tronco
comprido e tosco, do arvore ; cepo, lenho.

Lá na leal cidade, donde teve
Origem (como é fama) o nome eterno
De Portugal, armar madeiro levo

Manda o que tem o leme do governo.

CAM., Lus., c. VI, est. 52.

Conceito digno foi do ramo claro

Do venturoso Eei. que arou primeiro
O mar, por ir deitar de ninho caro

O morador de Abria derradeiro.

Este, por sna industria e engenho raro,

í«'um madeiro ajuntando outro madeiro,

Descobrir pôde a parte, que faz clara

De Argop, da Hrdra a luz, da Lebre e da Ara.

OBR. OIT., cant. TUI, est. 71.

— "Que tomanl a vez septima, cantava,

Pelejar com o invicto e forte Luso
A quem nenhum trabalho pesa, e agrava,

Mas com tudo este só o fará confuso

:

Trará para a batalha horrenda e brava
Machinas de madeiros fora de uso,

Para lhe abalroar as car.avelas

;

Que ate li vào lhe fora comettel-as.

CAM., Lus., cant. I, est. 18.

Era tão grande o pêzo do madeiro,

Que só para abalar-se nada abasta

;

Mas o núncio de Christo verdadeiro
Menos trabalho em tal negocio gasta:
Ata o cordão. q<ie traz. por derradeiro

Xo tronco, e facilmente o leva e arrasta

Para onde faça hum sumptuoso templo,
Que ficasse aos futuros por exemplo.

OBR. ciT., cant. X, est. 111.

— O madeiro da cruz. Aquelle em que

Jesus Cliristo foi crucificado.

O Monarcha feliz ! O Omnipotente
Tantos bens para vós já tem guardado

!

Abrem-se as portas do escondido Oriente.

Nunca tão grande premio aos Reis foi dado!
Já barreiras nào guarda o mar fei-vente.

Já para trás nào toma o Xauta ousado,
E já da Cruz o triunfal madeiro
Do Globo chega ao termo derradeiro

!

J. A. DE MACEDO. OKIEXTE, Cant. 2, CSt. 57.

— Figiu-adamente. Homem de páo, es-

túpido.

MADEIXA, í. /. CDo Lat. mafaxa. Ne-

galho, quasi meada. Madeixa de seda.

— Figuradamente. Cabello, por madei-
xa de cabellos, trança.

Solta a madeixa ondea ao vento dada,
Tào negra como os Ébanos lustrosos,

A vista incerta, languida, e turvada,
Quaes no Ceo vemos astros nebulosos

:

Pálida a tez da face delicada.
Sem viva cor os lábios graciosos:
Xo frio. ebúrneo seio as mãos se cruzão
Ao moto usado os membros se recuzào.

j. A. DE MACEDO. oEiESTE, Cant. 2, est. 66.

MADEKINHA, dimin. de Madeixa.

VOI.. IV 3.

! MADEMOASELLA, nu MADEMOISELLE, ?.

1

/". (Do Yrimcoz maàemoifeUt . Tratamento
que se dá ás meninas solteiras ; usa-se delle,

j

fallando das pessoas a qtiem elle pertence,

i
sendo Francezas, e antepõe-se ao seu nome:

Mademoasella de. .

.

, MÁDIDO, A, adj. (Do Lat. rnadidvs).

Temio poético. Orvalhado, húmido, re-

lentado, embebido em liquido.

Pelos seios da Aurora, e Sol nascente

Luso Pendfio tremula, e se desprega,

E, já senhor do mádido Tridente,

Pelo Oceano austral rompe, e navega:
Xo Mundo novo se fará patente.

Que sem sangue, e sem armas se mVntrega,
E delle escolherei porção tão vasta.

Que a formar alto Império ellc só basta.

J. A. DE JUCEDO. ORIEXTE, Caut. 1, CSt. 74.

MADIM, s. m. Moeda da Tiu-quia Asiá-

tica, cujo valor é de doze reis.

MADONA, .". /. (Do Italiano Madovna
de ma, minha, e donna, damal. Madama,
senhora.

—Particularmente: a Virgem Maria.

Emprega-se sobretudo fallando de pintura.

Uma madona de Eapliael.

MADORNA, c MADORRA, Yid. Modorra.

MADRAÇAL, s. w. Casa d'':schola.

— « Finalmente que induzido el Kei

muitos dias antes per seu sogi-o e entam
pelo me.smo Eaix xarafo consentio na con-

juraçam, o que assentado deram huma
terça feira derradeiro dia do mes de No-
vembro destanno de Mil quinhentos vinte

e hum de noite era alguns nauios nossos

que estauam no porto, e nas casas cm
que os Portuguezes morauam pela Cida-

de, e nalfandega, e no espital, e madra-

çal em que se defenderam alguns que se

alli acolheram, porque as outras casas em
que morauam assi Portuguezes, quonio

Christãos da terra foram entradas, & rou-

badas, & mortos todolos que nellas acha-

rão, de maneira que naquella noite mata-

ram dos Portuguezes mais de scsenta en-

ti'e os quais foi o ouuidor que morreo afo-

gado do fimio do madraçal, a que os mou-

ros poseram fogo, & assi ao spital: esta

conjuj-açam foi reiíellada a Emanuel ve-

lho, per hum mouro seu amigo de que deu

conta ao Capitam da fortaleza, dom Gar-

cia Coutinho, mas assi hum como o outro

.se descuidarão tanto do negocio, sendo de

tanta importância, que nam tam somente

nam proueraõ nisso, mas nem nas cousas

necessárias pêra defenderem a fortaleza,

se lha viessem cercar, porque neUa naõ

auia mantimentos, nem agoa que lhe po-

desse abastar quinze dias, & os baluar-

tes estavam de calidade que se nai5 po-

deram despejar em três dias pêra se as-

sentar a artelharia, assi que durando esta

revolta per toda ha noite, em amanhecen-

do mandou, dom Garcia, Emanuel velho

que com outros poi-tuguezes se acolhera a

fortaleza, & com elle outra mais gente,

em que entrauam Rui varella, Emamiel

do valle, Diogo vaz Nimo de castro, Dio-

go foriaz, Vicente dias, & Gonçaío viei-

ra, ha salvar hos que ainda fossem viuos

na cidade, os quaes em chegando ao ma-
draçal, acharam hum bom quinhão de
mouros que fezeram fogir, & saluaraõ al-

guns dos nossos, & Christàos da terra,

mas nam tardou muito que nam viesse

huma grau companhia dos mesmos mouros
tomarlhes o caminho per que auiaõ de

tornar pêra ha fortaleza, com que teue-

ram huma brava peleja, em que mataram
muitos delles, & hos nossos que seriara

até quarenta foram todos feridos, & assi

se recolhereõ, no qual dia despachou, dom
Garcia Coutinho Toam de meira com re-

cado ao Gouemador do que passava, &
se começou fazer prestes pêra ho cerco

que esperaua, & por nam hauer madeira

pêra hos repairos mandou desfazer hiuna

nao, que alli tinha Emanuel velho carre-

gada de tâmaras pêra mandar a índia,

sobela descarga da qual, & aliar pêra jun-

to da fortaleza, mataram os mouros al-

guns Portuguezes, de que hum foi Vasco

Vieira, que era hum muito esforçado ca-

vallciro. 1) Damião de Góes, Chronica de

D. Manuel, part. 4, pag. 625 e 626.

MADRAÇAL, s. m. Termo da Ásia. Es-

táo. paços ou casas d'hospedagem, d'apo-

sentadoria.

MADRACARÍA, ?. /. Vida de madraço.

MADRACEADOR, À, adj. e siihst. Que
madraceia, que se entrega á madi"açaria;

madraço.

MADRACEAR, r. n. Mandrear: levar

vida de madraço, passar o tempo na ma-
drnçaria.

iiÍADRACEIRÃO, .«. m. e adj. Termo po-

pular, augmoitativo de Madraço.

MADRACEIRONA, /. de Madraceirão.

MADRAÇO, A, adj. (^Do Árabe madraça,

eschola^i. Qu? não estuda, que perde o

tempo na eschola. E' um alumno muito

madraço.
— Que nào cuida nas guas obrigações,

no comprimento dos seus deveres; deslei-

xado inerte.
,— Substantivamente. È um madraço.

MADRAFAN, .«. m. Moeda que vale 2

larins do jirata. usada era Cambava.
MADRAFAXÁO, .«. m. Moeda da Ásia.

MADRASTA, s. /. (Do baixo latira ma-

trasta). Mulher que casa com viuvo, que

tem filhos; é a respeito d'estes filhos que

se diz madrasta.

—-Ó Hipolyto casto, que de geito

De Phedra tua madrasta foste amado,

Que não sabia ter nenhum respeito
:_—Em mi vingou Amor teu casto peito;

Mas está deste aggravo tão vingado,

Que se arrepende já do que teem feito.

CAMÕES, SO^-ETOS, U." 211

— Algmnas madrastas sào considera-

das como severas, duras e iníquas para

com os enteados, e por isso se diz madras-

ta o nome lhe basta.

— Ódio de madrasta.
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— Figiu-adamonte.

Mas a qual creaturu será fca

A habitação, aondn foi nascida !

Por mais grandeza cm fiuo se jinsBO a vida,

Sempre em fim lie mcdrcmla a terra alliea :

J. X. DE MATOS, niMAS.

Assim Coolc 08 vio jil, quando a escondida

Terra, onde lie só madrasta a Natureza
Buscava pertinaz, repouso, c vida

Saorilicando á gloria, ou \ avaresia

:

O mar revolto, a esfera obscurecida

Via, e do eterno túmulo a tristeza;

A' mesma morte armada elle resiste,

E cego vezes três no omiienlio insiste,

j. A. DE MACKDO, oHiKsrK, caut. 7, ect. 29.

— ADÃO.: Quem nn casa da mílc nào atu-

ra, na da madrasta nào espero ventura.

1) MADRS, *. /. (Do latim matre). Ór-

gão destinado, no ajiparcllio gerador da
mulher, o no da.s fêmeas dos animaes, vi-

vipai'os, a conter o producto da concepção;

desde a fecimdação ató á nascença. Vid.

Útero.—Mal de madre. 1 Iy.steria, aíFccção hys-

térica.

•—Madre de metais. A matriz, o logar

onde se acham formados os luetae.s, a.s po-

didas preciosas, utc, a terra, o mais corjios

heterogéneos com quo se acham em mistu-

ra: Fundir a madre, proceder á depuração

do metal.

— Madre do rio. O leito comprchondi-

do entre as margens, que ás vezes liça des-

coberto.— «Algims pequenos rios quo ver-

tem para este mar l!<ixo, por a terra das

serranias donde elles nascem, té as pravas

ser mui estéril, & hum pouco .solti' com pe-

dregulho; primeiro quo entrem no mar, se

sumem per baixo no verão : donde os na-

uegantcs quando vão ao longo desta cos-

ta, conhecem já as madres dos tacs rios,

que no inucrno são ]3oderosos, & cauando
na área, & pedregulho, achào a agua do

rio que coi-ro furtada per baixo.» Barros

Dec. 2, livr. 8, cap. 1.

— Sair da má'dre (o rio), trasbordar.

— Figuradamente. !^er excessiv-o, sair

dos limites da razão, cair cm algum ex-

cesso.

—Termo náutico. Páo que atravessa a

escotilha, com seu encaixe jjara assentar

nos qxiarteis delia.

— l)á-so também o nome de madres aos

páos que, nas iioutes do madeira, formam
o assento para as esteii'as, o assentam nas
asnas ao longo da jMintc.

—O cravo da índia (pio, tendo ficado

na arvoi"e do mna safra para outra, se tor-

nou por isso mais grosso.

2) MADRE, .S-. /. (A mesma palavra que
a anterior). Termo antigo. Mãe.
—Madre antiga. A terra do que o ho-

mem fui formado.
•

—

A madre alhadêssa. Titido que se dá
á superiora do certas communidades reli-

giosas.
•— -1 madre de Deus, a Mão do IX us.

Hoje só se usa como nomo d'um convento.

MADR

Fé Significa a Mathc de Deue

:

Esta sarça lie ella só

;

Vj a escada que vio Jacob,

Que subiu aos altos ceos.

Também era d(! seu voo.

Tm D. Deve de ser por rezào

De todas perfeições cheia

Toda, quemquer que ella he.

OII. VICKNTK, AOTO DA MoyiXA MKNDK8.

- . 1 santa Madre Er/reja, a Egroja Mãe.

Fé hc aii.ar a Deog, por clle,

(Quanto SC iiódc amar,
l'or ser elle singular,

Não jior interesse dellc:

E se mais quereis saber,

Crer na ilailre Igreja saueta,

E cantar o que ella canta,

E querer o quo ella quer.

IDEU, AUTO DA FK.

—«Sc tornou .sobro si, logo antes não an-

daua cm si. íSabes que cousa lio quarta fi;i-

ra do cinza, he o dia cm quo a igreja nossa

madre meto na mão a cada hum do nos a

cliauc da consideraçam do quem somo», &
auemos do ser, tHzendo. Lembrate homem
que os cinza, & nella to has do tornar.

Como se dissera: Desfecha a porta de ti

mesmo, entra om ti, & verás que es, ve-

r;ís luia casa do taypa, &, a taypa de cin-

za, & dentro nella tudo cinza : em fim ve-

rás hu edifício do cinza fraco quobradizo,

quo om breue ha de cair, & dosfazerse em
cinza. Apartemte do ti descuidos, tornemte

sobre ti lombrãças, lebrcmte que es cinza &
em cinza to has do couuerter.» Heitor Pin-

to, Dial. da Lembrança da Morte, cap. 4.

—Em jiocsia.

Efta lie a verdade, Rei ; que nào faria

Por tão incerto bem, tão fraco prémio.
Qual, não sendo isto assi, sjicrar, podia.

Tão longo, tão tingido e vão proemio :

Mas antes descansar me deixaria
No nunca descansar e fero grémio
Da madre Tethys, qual pirata inieo.

Dos trabalhos alheios feito rico.

CAMÕES, i.rs., cant. 8. est. 74.

MADREPÉROLA, .';.,/". (De madre, mão, c

pérola 1. (-'oneiía grande cm quo so criam
as pérolas ; a parto interior da mesma con-

cha, onde a còr do pérola c mais pronun-
ciada.

t MADREPHYLLAS, .<í. /. jdm: (De ma-
dre, por madrópora, e grcp;op/ii/Uon^ folha).

Termo d'Historia ívatiu-al. FamUia do ma-
dréporas cujas ccllulas são guarnecidas de
laminas.

MADREPIA, A'id. Piamater.

MADRÉPORA, *. /. ^Do italiano madrc-
pora, de madre, mãe; epora, iióra). Familia
de pólypos om que o grande eixo do poly-

peiro tenr no sou interior imi canal, que
communica com os cellidas por meio de
canaes latoraos.

Dá-so imoralmente o nome do madrepora
a todos os poI\qieiros pedregosos, muito
abimdantes nos mares iutertropicaos. São,

segundo so julga, o producto da socrcação

caleárea operada por polypos gelatinosos.

E ao rapidissimo crescimento das ma-

SLADR

dréporas que se deve a formação dos reeifen

que aljiindam no mar do Sul, no mar das

índias, no mar Vermelho. Accumuladas
em massas consideráveis em certos loga-

res, são ellas que constituem camadas in-

teiras de pedras calcáreas c servem do

base á maior parte das ilhaa d'e8tc8 pai-

zcs.

— Alguns Zoologistas restringem o no-

mo do madrepora a um género de polypoi-

ros fixos, ramosos cuja superficio c guar-

necida do ccllulas salientes com interstí-

cios porosos. As suas ccllulas são e.spalha-

das, distinctas, tubulosas, com estrella»

quasi nullas, o apresentam 12 laminas mui-

to estreitas no interior. Polypos agí^rogados

providos de doze tentaculos, pelo monos,

os quaes cobrem a substancia calcarea, quo

lhes é segregada para o seu interior. Con-

tain-se nove espécies n'e8to género ; entre

ellas a madrepora palmada, a poliicifera,

a jindifcra, rtc.

f MADREPORICO, A, adj. Que é relativo

ás mailr> puras. Píjlyjio madrepórico.
— ("ompostii de madróporas. Recifes ma-

dreporicos.

t MADREPORÍFERO, A, adj. (De ma-
drepora, <> do hAi. ferre, levar). Que pro-

duz madn'poras.

t MADREPORIFORME, adj. dos 2 gen.

(Do madrepora, e formai. Que tem a for-

ma, a a]ipareneia duma madrepora.

t MADREPOPJTE, s. f. Madrepora fós-

sil.

— Variedade do carbonato calcáreo.

MADRESILVA, .'. ./'. Nome vulgar com
quo so designa o género typo da familia

das caprifoliaceas, contendo plantas trepa-

deiras, sarmentosas, com folhas simples o

oppo.stas, e muito notáveis pelo aroma sua-

ve de .suas flores. Entre as espécies prin-

cipaes nota-se a madresilva dos jardins

(Lonicera caprifolium), que forma na pri-

maverff, o ornamento dos nossos pequenos

bosques; os seus ramos compridos e flexí-

veis, amoldam-se a todas as formas que
se lhos quer dar.

— Madresilva das florestas, ou do norte.

(Lunicera pericli/menum), muito semilhan-

tc á precedente : as suas flores, de cor bran-

ca amaroUada, xun pouco vermelhas por

fora, são reunidas em grupos ou cimos ter-

minaes: espalham lun cheiro agradável e

florescem no principio do estio. Esta espé-

cie é muito commum nos bosques o florest-

tas: a sua raiz fornece uma cor azul ce-

leste, e os ramos novos podem também
servir na tincturaria.

— São tamliem nniito notáveis as ma-
dresilvas dos .f\Jpos, dos Pyreneos, da Tar-
taria, etc.

'

MADRIA, 5. /. Mar de madria. Diz-se do

mar quo levanta nuiitas ondas, que faz

cameiradas quando está picado.

— Fi-ruradamento. Carneirada no mar.

MADRIGAL, í. m. -(Do Italiano madri-

(jfth). .Vntigo tenno do musica. Peça com-
posta para as ^02es sem acompanhamento.
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que foi muito usada desde o começo do

secuio X^^, e que só perdeu de moda de-

pois do triumpho da musica dramática.

— Por transformação do madrigal da

musica, poema Utíco, que cousta de lun

pequeno nimiero de versos, exprimindo um
pensamento engenhoso e galante. O as-

sumpto do madi-igal é quasi sempre amo-
roso.

f MADRIGALESCO, A. adj. Que perten-

ce ao maili-igiU. Estylo madrigalesco ; diz-

se da n:usica, da poesia.

MADRIGAZ, s. m. Homem feio, des-

corado, magro, macillento. Por analogia

ás traças dos pintores, antes de serem co-

loridas.

MABRIGUEIRAS, «. /. pZi»-. (Do latim

manara, curral de gado : toca de animaes,

etc.) Covas aonde se alojam os coelhos.

— Tocas aonde se acolhe o peixe.

MADRILHEIRA. Yid Madrigueira.

MADRINHA, «. /. iDo lat. matrina, de-

rivado de mater, mâe, segunda màe). A
mulher que assiste ao baptisado como
testemunha d'aqueUe acto ; a que assiste

aos noivos, á chrisma, etc.

— Ficruradamente. Protectora.

MADRONHEmO, MADRONHO. Yid. Me-
dronheiro e Medronho.

MADRUGADA, s. f. O tempo que prece-

de ao amanhecer, próximo a ser dia, com-

prehendendo a alva e aurora.

— Fazer madrugada, acordar ante-ma-

nhã, para tratar d'alguma cousa.

— Erguer-se de madrugada, levantar-

se muito cedo, antes de amanhecer.— « E
em certas paragens como estas se acham
alarves, gi-andissimos ladrões, que vivem
de saltear as Cáfilas. Ao den-edor destes

charcos se criam algims cardos bravos de

que as camelas comiam. António Tenrey-

ro foi commettido duas vezes das alimá-

rias, de que Deos, e a ligeireza das ca-

melas b livraram. E huma madrugada fu-

gindo á rédea solta de dous leões, corre-

ram daquella feita duas léguas, ficando a

camela de António Tenreyro manca de

hum pé dum estrepe que se lhe metteo, e

foi-lhe forçado deter-se, descer-se, e tirar-

Iho, 6 curaUo como poude, e desta feita

esteve três dias sem caminhar, e no cabo

deUes tornaram á sua jornada, padecendo

grandes fomes, sedes e medos; e a cada

oito dias achavam aqueUas partes seccas,

em que se refaziam de agua ainda que

rohn, e em cada huma deUas se detinham

hum dia, pordar folga ás camelas. » Diogo
de Couto, Dec. 4, livr. 5, cap. 7.— «Esta
carta foy dada a ElRey que a leu, e dis-

simulou, mas não respoodeo mais ao Pê-

ro Fernandes. E certo que quanto a nós,

a carta era sua, porque era imi homem
solto, e falador, e dizia tudo, pelo que era

odiado dos soldados: porque pousava no

terreiro da fortaleza e todas as madruga-
das se sobia a hum eirado alto que tinha,

e como Mouro em cima do Alcorão bra-

dava taõ alto, que o ouviaõ por toda a

fortaleza, chamando aos ofiiciaes ao tra-

balho, e muitas vezes chamava por alguns

soldados conhecidos, nomeando-os, foaõ

sahi de casa de vossa amiga foàa, e vòs

foaõ da vossa tal, e assim hia dizendo

huma ladainha do que elle queria. » Idem,

Dec. 6, li\T. 4, cap. 5.— «O Governador
se foy pôr em Agaçaim pêra dar ordem
áquella guerra, donde desjjedio o Capitão

que se poz da outra banda, e f )y entrando

pelas terras até a Villa de Margaõ sem
achar quem lhe resistisse. Alli por espias

que trazia soube estarem os imigos nas

aldeãs de Cocoly, e que seriaõ quatro mil,

com o que poz a sua gente em ordem, e

passou a ribeira à outra banda, e foy um
dia de madrugada marchando pêra onde

elles estavaõ levando diante alguns cavai-

los ligeiros em que hiaõ descobrindo o

campo.» Idem, ibidem, cap. 9.— «Com
isto se foy o Governador pôr em Eenes-

tarim donde começarão a passar as ban-

deiras : e como estiveraõ da outra banda
donniraõ alli aqueUa noite. Ao outro dia

de madrugada passou o Governador, e co-

meçou logo a marchar pêra Pondà. E che-

gando a huma ribeira qiie está a meyo
caminho, achàraõ da outra banda huma
companhia de dous mil homens c^ue os es-

peravaõ pêra lhes defenderem a passagem.

»

Idem, ibidem, livr. 5, cap. 4.-— «D. Payo
pela que tinha aceitou tudo detendo-se

aUi aquelle dia, e ao outro tornou a con-

tinuar seu caminho, e foraõ tomar o por-

to de Berrumá antes de Adem, donde
partirão à mea noite, e foraõ tomar de

madrugada a bahia daqueUa Cidade aon-

de surgirão. » Idem, ibidem, livr. 6, cap.

10.— «Emfim, a pena trabalhosa do ca-

minho, que me atalhava ao somno, veio na

madrugada a grangear-m'o. Acordei com
mais pes sobre mim que os cães de Povos

achei que estávamos na altura do porto,

aonde, saltando em terra, tomamos rela-

ção dos alforges que vinham algum tanto

acalcanhados. » Fernão Eodrigues Lobo So-

ropita, Poesias e Prosas inéditas, pag. 26.

CENintlO

Kão quereis ouvir?

LEVI

Ouvimos, eontae:

Ha de ser hum sonho, que vio hum espanto

:

Huma adivinliaçào, hum conto, hum chanto,

Huma patranha. Contae, acabae.

Sonhastes esta madrugada,
Estando dormindo... Eu vos lembrarei.

CESTCBIO

Ficae-vos embora, já não contarei.

GIL VICENTE, ACTO DA BEStrKEElçIo.

— « E sabendo que em Marabia (que he

hmn rio do RejTio de Cananor) estavam

recolhidos quatorze navios de Calecut,

dando rebate a Simão de Mello, (que da

madrugada entrou áquelle rio) poz fogo a

todos, por se nào embaraçar em os tirar,

tendo huniá muita arrezoada briga com os

da terra, que acudiram aos defender, (por

estarem a mór parte delles abicados em
terra), em que os nossos faltaram pêra os

queimarem á sua vontade; e depois de
feitos em cinzas, se embarcaram a seu

salvo, e se foram pêra o Governador que
chegou a Goa, e mandou ordenar huma
Armada grande, em que mandou António
de Miranda pêra o Malavar, de cujos Ca-
pitães não achámos nomes, somente Chris-

tovão de Mello que hia em hmna galé, e

Francisco de Mello em huma galeota; e

do que lhes aconteceo, adiante daremos
razão». Diogo do Coiito, Dec. 4, liv. 5,

cap. 4.

Dona Doninha em certa madrugada
Se appossou mui matreira

Do Palácio d um Láparo
;
(acto fácil

!)

Que estava ausente o dono.

Lá seus Penates tronxe em certo dia,

Em que elle a Aurora fora

Cortejar entre o Orvalho, e entre o Tomilho.

FEASC. MAi-. DO KASCrUESTO, FABULAS DE LA-

FoxTAixE, liv. 3.°, n." lõ.

Qual a fresca bonina, que florece

Da mão da Xatureza cultivada.

Assim de Olaia a formosura cresce.

Nào he tão beUa a luz da madrugada,
Como Olaia gentil, quando apparece
Lá de longe a meus olhos destoucada.

J. S. DE MATTOS, KOIAS.

— «A aurora rompeu meiga e serena,

como nos dias em que vinha trazer as al-

voradas alegi-es ás malhadas dos pastores

que, colmodas, amarelejavam outr'ora pe-

las margens relvosas de Chryssus, em
vez das tendas de guerra que aUi alveja-

vam agora com os primeiros re^splendorea

da madrugada». A. Herculano, Eurico,

caj). 11.

— Figiu-adamente : Precocidade ; ante-

cipação de que só mais tarde deveria ter

logar.

"madrugador, a, adj. (Da madruga,
thema de madrugar, com o suffixo « dor»).

Que accorda de madrugada, que se levan-

ta muito cedo, ao amanhecer.
— Substantivamente. Um madrugador.

—Figuradamente. Que se previne a

tempo em tomar logar n'um espectáculo,

n'uma festa, torneio, justas, etc.

madrugar, V. n. Aecordar mui cedo

de somno da noite, levantar-se de dormir

pela manhã cedo, á madrugada.
— Figiu-adamente. Fazer algiuna cousa

ou apparecer em alguma parte antes do

tempo próprio, da occasião precisa; ser

dos primeiros a apparecer em certo logar,

antecipar-se.

— Adag.: Madruga, e verás, trabalha,

e terás.—Tarde madruguei, mas bem aire-

cadei.—Mais pôde Deos ajudar, que velar,

e madrugar.—Xem por muito madrugar,

amanhece mais cedo.—Mais vai quem Deos

ajuda, que quem miiito madruga.— Ho-

mem que madruga, de algo tem cura.—
Por muito madrugar não amanhece mais

asiuliíi.
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MADURAÇÃO, s. /. (Uo Lat. vuiíura-

ttone). Tuniio ilo ]5ot:uiicii. Successcào o

encadoainonto do jiliascij diversas pelas

quaos jjassa o tVueto, ({uo começa 1oí,'o de-

pois da fecuudayào. U calor^ a luz o a

humidado sào as causas que mais activam

a maduração, a qual tainbem pode s;;r fa-

vorecida ]jor meios artiliciaes.

— Termo de Cirurf^ia. Progresso d'um

abcesso j)ara a siippiíraçâo.

MADURAMENTE, adv. (Uo maduro, com

o sufiixo « mente »). No tiíuipo })roprio.

— Figuradamente. Com madunza, com

profunda retlexào: com muito cuidado.

— « Ninguém ama a brandura mais do

que eu; mas também considero que é mis-

ter acudir aos mesquinhos, que, roubados

o opprimidos, erguem as màos ])ara o óou

principe. E' negocio para maduramente
se pesar: porque os adversários sào duros.

E' tarde hoje. Pensi-rei despaço e com
friesa. Im[)arcialidade sobro tudo! Nem
amor, nem ódio. E' a minha regra. A'ma-

nhan, ámanhan. Tudo repousa já. Sao ho-

ras de vos recolherdes, o v.n vou retirar-

mos. A. Herculano, Monge de Cister, cap.

15.

MADURAR. Vid. Amadurar.

—

Adag.— Agosto madura, c Setembro

vindima.

MADURECER. Vid. Amadurecer.
— «Siso he hum relógio por onde so re-

gem as potencias ; elle deixa madurecer

e degerir a seu tempo as cousas
;
quando

o veom desposto pêra obrarem, fazem o

quo dovem os sesudos, e castigam-se á

custa alhea». D. Joanua da Gama, Di-

tos da Freira, pag. 01 (ed. 1872).

MADUREIRO, s. m. Logar onde se cos-

tumam pôr os fruetos para attingirem o seu

perfeito gráo de madureza. Pôr a frvxcta

de madureiro, pôl-a no fructeiro.

MADUREZ. Vid. Madureza.

MADUREZA, s. f. (De maduro, com o

suffixo « eza »). Estado, qualidade do que

é maduro ; estado do perfeição dos fruetos

para poderem servir dalimentos.
•— O desenvolvimento completo das ma-

deiras para serem utilisadas na construc-

çSo.

— Figuradamente: Prudência, circiuns-

pecçSo, gravidade. Madureza dos velhos,

do juizo, de entendimento.

—Exame de madureza. Termo escho-

lar. llecopilaçào de provas sobre mate-
riaes já estudadas e provadas por exames
espociaes.

MADURO, A, aãj. (Do Lat. viaturus).

Que chegou ao seu estado de madureza,
sazonado. Fructas maduras.

—

-Centeio, ce-

vada, trigo maduro ; em estado de so po-

der segar, cortar.

Vive muito uiiiis sepura
pois está dcseugauailu,
liam deixa de ser liourada
quem uam teuha formosura.'
a frol que tam pouco dura
uam auotorisa a pessoa,

MAE

que a fruyta pêra 8cr boa
lia se de coUier madura.

D. JOANNA UA 0.\MA, UITUli l>h JrllWlIA,

pag. 78 (ed. 1872;.

l'oiquc vai-se-mc As fifjueiras,

IC come verde e inadaro

;

K i|U:iutiia uva.") ]>euduro

Jcitii nus fíor;^oiiiili;iraa :

Piirccc iicjgro monturo.

Vai-se-m'a.'* aiiiei-xeira»,

Antes que sejam mudaraa;
lOIle quebra as ecreijeiras.

Klle vendima as parreiras,

E não sei que ta;; das uvas.

OIL VlCENTi;, AUTO DA FEIUA.

— Figiu-adamente : Juizo maduro, gi'a-

vo, coi"dato.

— Deliberação, eonsel/io maduro; sisu-

do, reilectido, bem pensado.

Esto riu lio muito escuro

Não tendes vao nem maneira:

Eiitrae em barco seguro,

Havei cousellio maduro,

Não entreis cm m;i bateira;

Que na viagem j)rimeira,

Quantos vistes embarcados
Todos foram alaf;ado8

:

No mais fundo da ribeira

bào penados.

aiL VIC, AUTO DA BAllCA DO MJnUATuUIO.

—Homem maduro. Avançado na ida-

dade, ancião.— Ilovievi de maduro entendimento. Sa-

Lio, jirudente.

—

Dias maduros. Cheios, para a morte.

Jlas depois que a dura Atropos cortou

Os fios de seus dias já maduros,

Ficou-lhe o filho pouco obediente,

Quarto Afonso, mas forte e excelleuto.

CAU., Lus., caut. lu, est. 98.

•

—

Adag.— Quem come as duras, coma
as maduras.— Entre duas verdes uma ma-
dura. — ^'ae ás duras e eu ás maduras.

f MESTRAL, s. in. (Do italiano viaes-

trui), Vento do noroeste no Mediten-aneo.

MAESTRALIZAR, i'. n. (De maestral.)

Termo de náutica. Declinar a agulha de

marear do norte jiara o oesto ou poente.

MÃE. Viu. Mãi.—«Acabada a missa, foi

feito christào pelo mesmo íU"cebispo, tove

por padrinhos o imperador c dom Duardos

e ambas as iniperatriz/s mãe e iilha, do

Grécia o de Alemanha: pêra mais honra

sua fo. o jirimciro, a que so deu a ordem

de matrimonio. » Francisco de Moraes,

Palmeirim dlnglaterra, cap. 152.—«Teve
d'Albazar uma íilha, ;>. que seu j)ae pos

nome Alehidiana, que foi o propio do sua

mãe, e por morte delle íicou prenhe de

mu tilho, que Targiaua quiz quo so cha-

masse Albayzar, jior memoria de quem o

gerara, que depois foi mui grào princij)o

e succcdeo no estado tm"co seu avô, c foi

soldào de Babilónia. » Idem, ibidem, cap.

170.— « So vos parucer quo a fraqueza

humana tem ]>or natiu-;J engrandecer-so

com algum estado ou superioridade (t o

imperador i'rimali.\o ou seu lilho Floreu-

MAE

dos não tiverem cm-a em suas feridas e

nosso seniior se houve ])or servido dcUes

e o iuqierio liear ao príncipe Primalião,

filho de Florendos, que daqui partio com
sua mãe do idade do quatro m.--ze8, nâo

deis a governança a ninguém em vida

:

conc(!dei-a jior tempo certo, elegendo ou-

tro no fim do próprio tempo, ou aquelle,

quo d'antes, o era, so virdes que polas

obras, <[uc fez, o meroce. > Idem, ibidem,

cap. 171.— « De Ainiourol o Cardiga nas-

cco o st^gundo Almouroj, a quem sua mãe
poz esto nome jiola atieição, quo tinha a

seu pai, o o filho nascer dc[)0Í8 de sua

morto.» Idem, ibidem, cap. 172.— i Joa-

nes do Esbroc aftínna, que depois que
Palmeirim c Polinarda se sahiram da Ilha

e tornaram jiara Inglaterra com seu j)ai e

mãe, houveram uma filha, que chamavam
Flcrida. .Jayines de Biut c Anrico Frusto

confessam, que o segundo D. Duardos, quo

ficou na Ilha: par^ice que nisto Joanes Es-

broc s(;ja o mais certo, porque em tudo so

lho dá mais authoridade. > Idem, ibidem.

Mas ja o ceo inquieto revolvendo,

As gentes incitava a seu traballio :

E ja a màe de Mcmiion, a luz trazendo,

Ao somiio \oii<;o punlia certo atalho

:

}liào-se as sombras lentas desfazendo
Sobre as llores da terra em frio orvalho,

Quíiudo o liei Meliudano se embarcava
A ver a frota que uo mar estava.

cauòes, lus., c, 2, est. 92.

Mas o príncipe AlFonso (que dest'arte

Sc chamava, do avô tomando o nome)
Vcndo-se em suas terias não ter ]iarte,

t^ue a mãe com seu marido as manda e come

;

Pervcndo-lhe no jicito o duro Marte,

Imapina comsigo como as tome :

Itevolvidas as cousas no couceitc,

Ao propósito firme segue o efieito.

IDEM, lUIDEU, c. 3, 30.

De Guimarães o campo se tingia

Co'o sangue próprio da intestina guerra,

Onde a «láe, que tào pouco o parecia,

A seu filho negava o amor e a terra.

Com cUc posta em cami)o ja se via

;

E não vê a soberba o muito que erra

Contra Deos, contra o maternal amor ;

Mas nella o sensual era maior.

iDEu, iuid>:m, c. 3, 31.

Se ja nas brutas feras, cuja mente
Natui-a fez cruel de nascimento

;

E nas aves agrestes, que somente
Nas rapinas aerias tein o intento,

Com pequenas crianças vio a geute
Terem tão piedoso sentimento,

Como co'a mãe de Nino ja mostrarão,

E co'os irm.ãos que Roma edificarão
;

IDEU, IDIDEU, c. 3, 12G.

Estavão pelos muros temerosas,

E de hum alegre medo quasi frias,

Kiv.aiulo as mães, irmàas, damas, e esposas,

1'roiiietondo jejuns e romarias.

Ja clieirão as esquadras bellicosas

Defronte das imigas companhias,
Que com grita grandissima os lecebem;
E todas grande dúvida concebem.

IDEll, IBIOUl, c 4, 2G.

Cortando vão .is nãos a larjra via

Do mar iugeute paia a patiia amada,
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Desejando prover-se de agua fria

Para a grande viagem jirolongada :

Quando juntas, com súbita alegria,

Houverriõ vista da ilha namorada;
Komjiendo pelo eco a màe formosa

De Memuonio, suave e deleitosa.

IDUM, IBiDKU, C. 9, 51.

Que eu á Mãe bem comparo de Telêmaco.
Informados, por certo estáes de Eudóro
De quanto, em pró de minlia Filha, em selvas

Transviada, por Faunos, preíizéra.

Mostrái-m'o : e que eu o abrace, como a Filho.

rilANClSCO MANUEL DO NASCIMENTO, OS MARTYIÍES,

liv. 2.

Có a Mãe se encobre; e o que prefez, ú oeculto.

IDEM, IBIDEM.

Oh quam ditosa J/ãe Helena augusta,

Que, no seio nasceu da Lei de Christo !

E, á qual, como Constâncio, o Filho pende.

IDEM, luiDEM, liv. 4.

— «O que n'ell:i me alíoiçoa, c seu si-

lencio, sua modéstia, seu i'otiro, seu assí-

duo trabalho, sua habilidade no tecido,

no bordado; o bem que estuda o meneio

de toda a casa do seu pac, de que sua

mãe é fallecida ; o muito que despreza os

vãos enfeites; o esquecimento, ou ainda a

ignorância, em que está de sua formosura.

»

Francisco Manuel do Nascimento, Telê-

maco, livr. 22.— «Que queres que façaV

Renunciarei ao pae, á mãe, o á pátria

que, vida mais que elles, me deve ser

cara. Já que para rei nasci, nFio me está

fadada vida branda e tranquilla, nem se-

guir muit;^s inclinações. » Idem, ibidem,

livr. 23.

MÃES, Vid. Mais.
— « Peró como todolos capitães erSo

contra o parecer do Aífonso d'Alboquer-

que neste rompimento, estes quo mandou
forSo de tào má vontade em seu peito,

que uaquelle cometimento mães enxotarão

os Mom'os, que lhe fazer outro danno : so-

mente por comprimento trouxerào dons

Mouros velhos, que mães forào trazidos

ás costas ])ov sua muita velhice, do que
elles vierão por seu joé » . Barros Dec. 2,

liv. 2, cap. 5.— «A qual andaua mães
pêra se ir ao fimdo, que espancar o mar,
& se os capitães quiseram saluar a pimen-

ta que nella hia pêra Portugal baldeãdoa

em a nao que António de Saldanha trou-

xe, também elles querião saluar snas vi-

das, & mães que nào tinhào braços pêra

andar todo dia remando nos batéis, & dar

á boba de confino por se a nao nào ir ao

fundo, & sobr'isso as armas ás costas, &
mães padecer fome & sede » . Idem, ibi-

dem.— « E a ordem em que ello dom Lou-
renço os quiz esperar, foi que as galés es-

teuessem como estauào cõ proiz em terra,

& logo junto delias os uauios pequenos,

& mães ao mar a sua nao, & a me}'o rio

a de Pêro Barreto, tào largo delle, que
per entre ambos podesse passar a frota

que vinha, se quisesse tomar o pouso an-

te a cidade D. Idem, ibidem, cap. 7.

—

«E a ordem quo dom Lourenço deu pcra

cometerem estes imigos, foi que clie auia

do aferrar a nao de Mir Hocem, & Pêro

Barreto a outra junto delia, & Gonçalo

Pereira, António Lobo capitães dos nauios

redondos as seguintes : & Pêro Cauí,. Fran-

cisco d'Auhaya, & Duarte de Mello capi-

tães das carauullas latinas andassem de

fiíra acodindo á mayor pressa & onde

mães necessário fosse, & Diogo Pircz cò

a gale grande & Payo do Sousa cõ a pe-

quena fossem dijmaudar as dos imigos co-

seitas em torra, que estauào acima dollcs :

& trabalhassem por as tomar per huma
ilharga pêra quo entrando hmna, ambos
fossem ouxoriTiido as outras». Idem, ibi-

dem.— «O numero das suas velas cõ que
entrou com esta pompa, era quatro nãos,

hum galeào, seis galés, & outra mães pe-

quena sem appoUaçâo, em que vinha o

Mouro Maymam!3 Marcar quo fora nella

com embaixada a Soltào sobre esta arma-

da, como atras íica». Idem, ibidem.

—

«E porque em algumas das uaos, em cuja

guarda oUe ia, ião ordenadas pcra a cida-

de Chaid, & elle tê ali leuaua determina-

do correr á costa, porque o mães pêra

cima era ja do líoyno de Cambaya: en-

trou no rio de Chatd com ellas ; & na via-

gem quo fez to ali quasi de caminho sem
fazer demora por razào d'esta8 nãos que

leuaua em guarda, tomou algumas velas de

mouros que sahiâo dos portos de toda aquel-

la costa j> . Idem, ibidem.— <i Esta cidade

Chaul onde doiu Lourenço chegou, está

situada dentro per hum rio de bom porto

pouco mães de duas leguoas da barra, em
pouoaçào & grossura do trato huma das

principaes daquella costa: de que era se-

nhor o Nizamaluco himi dos doze capitães

do Reyuo Doean, a que nós corrviptamonte

chamamos Daquuem, de que ao diante

faremos particular relação » . Idem, ibidem.
— « Melique Az quando se vio naquella

primeira chegada assi recebido, & cpie

Mir Hocem não o viera receber, & estaua

mães como homem cercado, que pêra po-

der ajudar: tomou himi pouso ([uo íieaua

a baixo donde os nossos partirão quando
forào demàdar Mir Hocem: com funda-

mento que do noito se iria para ello, como
fez pela outra banda da terra temendo os

nossos nauios». Idem, ibidem, cap. 8.

—

« Cá por cila estar fora d<js Macareos da
enseada de Cambaya, com os quaes se

perdem niidtas nãos por serem tào gran-

des quo as ceçobrào, tanto que esta cida-

de Dio foi pouoada, o que as outras ti-

nhào do proueito por ser de mães segura

uavegaçào, chamou pêra si : da qual cousa

começou Melique Az ser mui inuejado, &
tinha ante elRey grandes competidores,

principalmente hum Melique Gujii senhor

da cidade Baróche, que he dentro na ensea-

da do Cambaya, por ter perdido todo o seu

trato por razào de Dio». Idem, ibidem,

cap. 'J.— « l'orque isto temos visto no dis-

cm'b0 desta conqmsta de Ásia, quo cada-

hum dos que a gouernào, quer acabai" o que
começa, & poucos dào íim a obra começada
per outi'om : causa do serem perdidos ne-

gócios do muita importância, & em sou

lugar succedorào grandes incuuenientes, &
que quando alguns se soldarão foi á custa

de vidas do homens, & da fazenda d'el-

Kei, como se nào fosse mães gloi-ioso dar

bom iim a limn hoiu"ado negocio, que priu-

cijjialo, pois sabemos que o hm & nào o

jjrincipio he o que aproua, ou reproua to-

dalas cousas». Idem, ibidem, liv. 3, cap.

1.— «Partida esta armada, começou o

Viso-Iíey despachar as nãos da carreira,

& como duas erào carregadas, faziaas par-

tir na ordenança que vinhào, somente lor-

ge de Mello Pereira a rogo dello Viso-

lley ficou com a sua nao Bellem por lho

a elle também parecer quo naquelle feito

dos RtmiCj seruia mães elRoy, quo vir

aquelle anno cõ carga partindo do lá tan-

tas nãos : & pareço que o espirito disse

ao Viso-Rcy quanta necessidade tinha delle

polo que dtspois passou na, Aguoada de

Saldanha, como veremos em seu lugar t.

Idem, ibidem.— «O qual lugar (segundo

atras dissemos) parecia que em outro tem-

tempo fora a mães illustre pouoaçào da-

quolla costa, & aquolla a que Ptolomeu cha-

ma Metacum, situada alem do cabo Siagro,

que he o do Roscalgato contra o estreito Par-

seo : peró que elle a ponha em mayor dis-

tancia, do que ella está do cabo, que ser?i

de até oito leguoas». Idem, ibidem, ca]). 2.

— « No qtial tempo o mães damno quo lhe

fezerão, foi tomar lorge da Silueira huma
têiTada carregada com fruta: & esteue

aqui á fala com hum dos arrenegados,

que forào causa de toda a desauença, &
todas suas palauras erào conformes á côn-

scio ncia que elle então tinha». Idem, ibi-

dem.— « Mas tudo isto era mães cautella

de Melique Az, quo verdade, porque elle

nào queria que a^ua nao fosse a primei-

ra quo os nossos achassem por defensão á

entrada do rio: & fez crer a Mir Hocem
que maes lho couuinha terem o posto da
terra pêra se fauorocerem com a artelha^

ria grossa que tinha posta sobre aquelle

abrigo das nãos, que em outra parte al-

guma». Idem, ibidem, cap. 5.— «Final-

mente per estes tennos o Viso-Roy proce-

deo na pratica tê que per derradeiro com
esses fidalgos, que erào presentes, remo-

ueo a conselho do sairem em Baçaim: &
assentou que fosse em Maim por ser maes
perto da barra & ter menos inconuenion-

tes». Idem, ibidem.— «Também dizem

que o primeiro queixume ante elle tinha

maes força porá se indinar, que a descid-

pa do terceiro pcra comsigar perdão : pri-

cipalmento acerca dos vicios que elle auor-

reeia». Idom, ibidem, cap. 10.— «No
qual lugar achou que começauào concor-

rer os gentios chamados da cuquiada, que-

rendo vir impedir a saida dos nossos que

estavão dentro no curral : donde já sa-

hiâo alguns dos nossos maes carregados
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do temor, quo do ffirdos pela reuolta que

ia dentro nas casas d'olIi(!y)). Idí^in, ibi-

dem, liv. 4, caj). 1.-— «Passados alj^uns

dias qiK! so ali dctovorao, vendo que lor-

go d'Aguiar nào vinha, com a noua que

deu Aluaro Barroto capitão da nao saucta

Martha, que ora a rê dclle quando des-

aparecoo, tcucrão que podia ser perdido:

& o (juo lhe diui mães jjresunyão disso,

foi contarlhi! Francisco Pereira Pestana
capitão da nao Leonarda, que despois pas-

sou pelas ilhas do Tristão d'Acunha, como
virão no mar hum pedaço do nao, & al-

gumas lanças, & outros finacs, que ])aro-

cião do nao perdida naquella paragem ».

Idem, ibidem, cap. 2. — «Passado o in-

ucrno no qual tempo olle Diuirtíi do Le-
mos proueo algumas cousas das feitorias

daquella costa até Sofala, que era de sua

jurdiçào, tornouse a Soeotorâ, & de cami-

nha eshombardeou a cidade Magadaxó :

porque como he costa braua, & (segundo

dissemos) da outra vez que passou per

ella, leixou de a cometer, também nesta

passagem nào pode fazer mães que vare-

jar a sua ribeira com artelharia ». Idem,
ibidem. — « E auerem elles por cousa dura
dar quinze mil xarafijs, esta era a mães
Icuo cõdição delia : porque tanto que os

Mouros de Mccea soubessem a paz que
elle Rey de Ormuz tinha feita com elKey
de Portugal, logo ficaua por imigo delles,

& auião de trabalhar por roubar & des-

truir quãtas nãos fossem & viessem da-

quella cidade sua » . Idem, ibidem.— «O
qual batel sem mães interrogações voltou

logo, & dalii a pouco vierão dous batéis

com a gente mães limpa : hum era da pale-

te d'clRey, & outro do Bondara seu go-

uoraador, em modo de visitação com pa-

laiu-as brandas & mães simuladas, que
verdadeiras : ao que Diogo Lopoz respon-

deo com o retorno, que ellas requcrião».

Idem, ibidem, cap. 3.— « Diogo Lopez
vendo que delle não podia auer mães dos

que líl ficauão, os quaes segundo dizião os

moços, podião ser atê trinta & tStos, teuo

conselhos cõ os capitães : & assentarão ser

maes serviço d'elRey partirse & trazerlho

noua d'este descobrimento, qui^ tomar emen-
da desta traição». Idem, ibidem, cap. 4.— « Porém estaua o ódio assi regulado
entre elles, que do grande que Lacsama-
ua & o Tanuuigo tinhào ao Bendara por
ser maes soberano : vierão fazer concórdia

entre ambos pêra sempre o contrariarem ».

Idem, ibidem.— « Atfonso d'Alboquerquo
pêra desfazer & destruir a fogo & a ferro

aquella praga, que ali era junta: jiorque

o Sabayo era morto, & seu tilho o ilidal-

cão andaua oecupado nas terras firmes

assossegando o Keyno, & defendendo do
seus visinhos o quo lhe querião tomar em
algumas frontarias delle, pêra que man-
dara ir parte da gente quo ali era jimta,

& que a obra das nãos ia maes de vagar,
que a ello lhe parecia e poder daquella

aiinada ser melhor empregado noste feito

de Goa, pois tinha tão boa conjunção, que

ir a Ormuz». Idem, ibidem, cap. G.

—

« E no j)asso Benestarij maes acima pos

Garcia de Sousa em iuima estancia cõ

nuiita gente nossa, & pionagem da terra,

que era o lugar de maes suspeita: & no

mar em fauor delle, Aires da Silua com o

seu navio». Idem, ibidem, liv. õ, cap. 4.

—

«E ao modo de Diogo Fernandez pela banda
de cima contra a cidade auião de cometer

estes capitães, .Simão d'A)idrade Simão
jMai-tiiis, Ioi'ge Fogaça, B^Tnaldim I'reire:

& dom António com todolos outros capi-

tães auia de acodir onde fosse maês no-

eessario per terra, & Afibnso d'Alboquer-

que entreter A parte da ribeira». Idem,

ibidem, cap. G. — «A qual segurança foi

causa do os nossos conseguirem S"U pro-

pósito: porque em os negócios da guerra

então se corre maes risco, quando os ho-

mens descansaõ em alguma força, & o

caso foi este». Idem, ibidem. — «E posto

quo donde elles vinhão, sempre as teue-

rão tanto ás costas, que as trazião maes
çafadas que os pelotes: todauia como a

gente comum por causa da fome, & mao
tratamento que ali passou, vinha mui des-

baratada & fraca: quando as quiserão ar-

mar, não auia nella outra força, senão a

que dá o temor nos taes tempos & casos ».

Idem, ibidem, cap. 8. — « E o que maes
deuemos lamentar por parto delle, he que

vem os homens d'aquellas orientaes re-

giões sahios do fogo & forro de tanto Mou-
ro & Gentio, como nellas habitão, trazen-

do as nãos carregadas dos seus despojos

:

& hum tão pequeno perigo, como estes que

apontamos, confundo tudo no abismo do

grande Oceano, principal scpidtura dos

Portuguezcs despois quo começarão seus

descobrimentos». Idem, ibidem, liv. 7,

cap. 1.— «A chegada dos quacs cattivos

a Cochij com toda a frota de dom Garcia

lorge de Mello, foi hum dos mayores pra-

zeres que Afibnso d'Alboquerque \\o, &
que maes contentamento lhe deu, que quan-

tas victorias teue: ca esta grossa armada
em seu animo acabou do as confirmar, &
tirar de muitas suspeitas que ello tinha,

como a diante veremos». Idem, ibidem,

cap. 2.

MAFAMEDE, s. wí. Fundador do Isla-

mismo, nascido em Mecca no anuo 570,

de Aledallah e do Eminash, na tribu dos

Koreischitas, entre as quaes eram escolhi-

dos os sacerdotes do templo da Kaaba, e

que pretendiam descender de Koreisch, o

mais illustro dos doze filiios de Ismael

;

os S(Mis restos mortacs rejiousam n'uma
capella da principal mesquita de i\Iedina.

A isto muis SC .ajunta, que a luim devoto
Sacerdote da lei do Mafamedc,
Dcs ódios concebidos uão remoto
Contra a divina Fé, que tudo excede,

Em fornia do prniiUcta falso e noto.

Que do filho da escrava Agar procede,
Baclio odioso cm sonhos lhe parece,

Que de seus ódios inda se n.ào dccc.

cAM., i.rs., cant. 8, eet. 47.

— «Havida esta vittoria da maneyra
que tenho contado, bo entendeu logo pri-

meyro que tudo na cura de alguns que
ficáraõ feridos por ser negocio mais im-

jjortante; a po.s isto sendo António do Fa-
ria certificado que hum dos dezasseis que
salvara era o cossario, o mandou logo tra-

ser perante si, & depois de o mandar ou-

rar de duas feridas que tinha, lhe pergun-

tou ])clos moços dos Portuguezcs, a que
elle emperradamente respondeu que naõ
sabia, «i tornandolhc a perguntar com
ameaços, disse que lhe dessem primeyro

huma pouca de agoa porque se lhe tolhia

a fala; trasida a agoa, a bebeu taS apres-

sadamente, que se lhe entornou quasi toda,

A. j)orque não ficou satisfeyto tornou a pe-

dir mais agoa, dizendo que, se o fartasse

bem delia, promcttia pela Icy de Mafamede,
et por todo seu Alcorão confessar tudo

quanto quizessem .';aber delle, & António

de Faria lhe m.andou traser logo com lium

frasco de confeytos, de que elle nào quis

comer; porem de agoa bebeu huma gran-

de quantidade, & tornandolhe a perguntar

pelos moços Chi-istàos, respondeu que no
payol da proa os achariaò, & António de
Faria mandou três soldados que os fossem

logo buscar, os quacs abrindo a escotilha

para os chamarem asima, os viraò a to-

dos cmbayxo jazer degollados, de que
íicâraò taõ sobresaltados, que com Inuna

grande grita que metia medo, começarão

a dizer. » Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. õl.

—Medida asiática, meio caixão de an-

gelim.

MAFAMETICO, adj. (De Mafamede). Con-
cernente a ^lafamedo.

•j- MAFOMA, s. m. Nome próprio do fun-

dador da religião islamitica, cuja forma
mais correcta é Mahomet.

Agora anda eoni ^ínfoma,
E j)ôz o Turco em balançji.

Quando cuidei que ella andava
Co' o meu gado onde sohia,

Pardcos ! ella era em Turquia,
E os Turcos amofinava,
E a Carlos César servia.

GII. VICENTE, ACTO DA HOFCCA UENDES.

— Appelativamcnte: impostor religioso.

MAFOMETICO, adj. (De Mafoma, com
o sutlixo « ético »). PerteiK-ente a Mafoma.
— « E saindo então o próprio Key em pes-

soa só com três mil da conjuraç.ão passa-

da que por voto solenne se untàraõ todos

CO Miniiamundi para Amoucos, deraõ nos

iuimigos, que a este tempo andavaõ occu-

pados em despejarem o campo, & os tra-

tiU-aõ de maucvra, qiie em espaço de meia
hora que durou a força da peleja, ficáraõ

derrubados no capo doze mil homens, &
dous Reis, & sinco Patos cativos com mais
trezentos Tiu"cos, Abexins, Achens, & o
seu Caeis íloulana, dignidade suprema na
seyta Mafometica, que alli tinha vindo,
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& foraõ qiiejnnadas quatrocentas embar-

cações, que neste tempo estavaõ abicadas

cm terra, em que estavaõ os feridos; de

maneyra quo todo o campo esteve quasi

perdido, & toruando-se a recolher a seu

salvo sem perder mais que só quatrocen-

tos dos seus, os deixou embarcar no mes-

mo dia, que foy a nove de j\Iarço, os

quaes depois de embarcados com toda a

pressa possivel, se partirão logo para a

Cidade de Demá, levando comsigo o cor-

po de Pangiieyrão, aonde chegado, foy

recebido de todo o povo com grandes gri-

tos, & prantos, que geralmente se íizcraõ

por ello » . Fernão Mondes Pinto, Peregri-

nações, cap, 178.

MAFURA, í./. Azeite medicinal, usado

pelos cafres do Cabo da Boa Esperança.

MAGA, adj. (De mago). Mídher que pra-

ctica e segue a magia.

Fonnosas são algumas, e outras feias.

Segundo a qualidade for das chagas
;

Que o veneno espalhado pelas veias

Curào-no ág vezes ásperas triagas.

Alguns ficão ligados em cadeias.

Por palavras subtis de sábias magas:
Isto acontece ás vezes, quando as settas

Acertão de levar hervas secretas.

CAii., Lus., cant. 9, 33.

MAGABEIRA, s. /. Arvore do Brazil

;

do Horcs brancas, e fructos similhantes a

ameixas grossas.

MAGACIA, s. /. ant. Arto magica, fei-

tiçaria, magia.

'mAGALANICO. Vid. Magelauico.

MAGANA, .•?. f. Tocata antiga.

MAGANAGE, "ou MAGANAGEM, s.f. (De

magano, com o sufíixo «age»). Quantidade,

acto de maganos.

MAGANÃO, ONA, aâj. augm. de magano.
MAGANEAR, v. n. (De magano.) Proce-

der, viver como magano.
MAGANEIRA, MAGANICE, s.f. (De ma-

gano com o sriKxo » eira » ou « ice » ). Ac-
ção de raaírano.

t MAGANELLO, s. m. ant. Antiga ma-
china do guerra própria para bater mu-
ralhas.

MAGANO, adj. e s. (Do grego mar/r'n-

non.) O que pratica acçucs baixas, indi-

gnas etc. E lun magano.
—Impudico lascivo.

— Mão, malicioso velhaco.

— Em sentido mais favorável: ratào.

MAGARÇA, ou MARGAÇA, s. f. Herva
semelhante ao funcho, com ílores brancas,

e amarellas no centro.

•j- MAGAR, s. m. Nome dado a certos

mágicos de Mingrelia.

MAGAREFE, s. m. O que mata e esfola,

as reses, que vão para o açougue.— «Po-
rém, ao outro dia, tanto que os almocre-

ves albardaram, foi seguindo sua viagem,
mais colérico que um magarefe com sio ; c,

quando cuidou que estava nas Serzcdas,

acha-so aftbrrado pelas guelras em poder
da mais linda moçazinha, linda bebedinha
que até hoje apregoou serejas em bandeija.

»

Fernão Soropita, Poesias e Prosas Inédi-

tas, pag. 35.

— Figurada o popularmente. Cirm-giào.

t MAGDALENÍTAS, s.f.jd. (De Magda-

lena.) Eeligiosas quo se dedicavam á con-

versão das pessoas do sexo feminino, que

já tinham perdido o pudor.

MAGDALIÃO, s.w. (DoLat. magdallum)

Tenno do pharmacia. Nome dos medica-

mentos que se conservam enrolados á ma-
neira de cylindros, e particularmente dos

em}:lastros e das massas pilares.

MAGELANiCO, adj. iDe Magalhães.'. Es-

treito magelanico, estreito do Magalhães.

MAGERICÃO. Vid. Manjericão.

MAGESTADí;, ou MAJESTADE, s.f. (Do

\i0.i. majestatem de major.') Titulo com
que se designava o supremo poder; Deus.

Taf. Haverá ca piedade
Dum homem tão carregado ?

Akjo Mas a infinda crueldade
Com que oôendeste a magestade,
Renegando seu estado ?

Taí". Vede que estava occupado
Na grau perda que perdia.

GIL VIC, AUTO DA BARCA Du PIRGATOBIO.

Tanto querem os Céos ! Eu já contemplo
A meu Sceptro humilhada a Ariíbia adusta
(Nunca nVntiga Historia achado exemplo)
A Pérsia toberbissima se assusta

!

Com seus tributos alevanto hum Templo
Do Ser supremo á Magestade augusta,

Nelle sempre ha de vêr a Europa absorta

Do mar muica trilhado aberta a porta.

JOSÉ AGOSTI.VHO DE MACEDO, OníEKTE, C. 1, 73.

— ExceUencia, sublimidade, magnifi-

cência, superioridade, elevação.
— « E assim toda a mais terra que

viamos quanto alcançava a vista, tinha

grande quantidade do quintas nobres, &
casas de seus pagodes com muitos curu-

cheus cosidos em oiu'o, que representavaõ

tamanha magestade, & uobresa que todos

pasmávamos do quo viamos » Fernào Men-
des Piuto, Peregrinações, cap. 91.— « E
em cada huma das outras, estaõ quatro

somente para darem razaõ do que cada
dia por eUas entra, & sahe. E porque o

o dia, em que este novo Rey lançou esta

primejTa pedra quando fundou esta Ci-

dade segundo o que consta pelas historias

foy aos três dias do mez de Agosto, cos-

tumarão sempre os Rej^s da China de en-

tão para cá, & o costumào ainda agora mos-
trarem S3 ao povo neste mesmo dia, o

que fazem com tanta Magestade, & gran-
dioso, apparato, que em verdade afíirmo

que he muyto para recear dar conta da
mais pequena parte deUe, quanto mais de
todo, & por isso mo não quis metter no
que sey certo que nào hey de poder levar

avante » Idem, ibidem, c. 9-i.— « O Rey
se chama por titulo supremo Prechau Sa-
leu, que em nossa linguagem quer dizer

membro santo do Deos. Xào dá mostra de
si ao povo mais que só duas vezes no auno;
mas amljas o faz com muyto grande ma-
gestade, assim da riquesa, como de poder,

& grandesa. E ainda que he este que âigo,

conhece superioridade por via de vassal-

lagern, & de tributo ao Rey da China,

para que com isse possa mandar os seus

juncos ao porto de Couhay, aonde fazem

suas fasendas.» Idem, ibidem, c. 189.

Eis-que viu transformar-se a noite escura

Em tão fulgida luz, que excede o dia,

E de seu seio insólita figura

Ao transportado Rei s'ott"recia:

Com tanta magestade, e formosura

:

Qual se não finge humana phantasia,

Pois nào divisa em toda a Xaturcea

Tão portentoso exemplo de belleza.

JOSÉ AGOSTINHO DE IIACEDO, ORIENTE,

cant. 1, 26.

Eu theatro já fui maravilhoso

Dos milagres do braço omnipotente;

Quando chamou do Chãos tenebroso

A Terra, eu berço fui da humana gente :

O Santo Povo de seus dons mimoso
Entre os meus escolheu : então patente

Se descobriu com magestade tanta.

Que inda o Synai convulso o Mundo espanta.

IDEM, IBIDEM, Cailt. 1, 31.

Eis ao longe entre gi-ossas estacadaa

A populosa Corte devisavão

;

De toda a parte as arvores copadas

O intenso ardor do Sol lhe quebrantavào :

Alli não surgem cúpulas doiu-adas.

Nem torres inda ao ar se alevantavão;

Só ha qual teve pompa, e magestade

Em seu berço inuocente a Sociedade.

iDEu, iniDEM, cant. iv, est. 24.

N'um dilatado campo se levanta

De troncos de Cypreste .altar ingente.

Com quanta pompa, e magestade quanta

Rito sagrado inspira á inculta gente:

Lanção por cima da funérea planta

De ignoto arbusto aroma recendente.

Em tomo, vezes três, excelsa pyra
Chum facho acceso um Sacerdote gyra.

IDEM, IBIDEM, caut. IV, est. 42.

Té junto ao Sólio os passos adianta

O Portuguez dos Satrapas lev.ado;

O fingido Monarcha se alevanta,

E lhe oíferecêo a mão como assombrado

:

Entre grandeza, e magestade tanta

O Luso se apresenta, e nào turbado

Entre o Congresso, qu' em silencio fica,

As altas causas da mensage explica.

IDEM, IBIDEM, cant. V, est. 97.

— Gravidado que alguma pessoa apre-

senta no semblante, acções, pala^Tas, etc.

— « Como já da l^arba e cabeça fosso mui

alvo pola idade e tivesse a presença e

magestade delia mui autorizada e aprazi-

vel, bastava com a(juellas mostras fazer

perd;l-o medo aos que o entào tinham. »

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. Iõ6.

Celeste voz com magestade chama
Por seu nome a Moysés ; eis n'hum momento
Nas cavidades do Sinai rebrama
Trovão, que atroa o vasto Firmamento :

Incessante fiUgura a etherea flamma,

Oscilla a terra, e ruge o mar violento ;

A forte voz da estrepitosa tuba,

O Povo de pavor no chão derruba.

JOSÉ AOOSTIXIIO DE MACEDO, ORIEXTE, Cant. IX,

est. 109.
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AíBÍm rio Aecio na paBsndci idadn

Ein vasto mar ii lido síuiguinosa,

Oiiilfi í!o iiinante ajioz srin niíi^/rslriile

Tudo iií^rdoo Cloopíiti-n formosa:

Qnandd do Tmiirrio a iiifoira potostadc

Concode a Aujcusto n sorte, capriclinsa;

T»l Ásia obsciTa o glorioso ensaio,

No Indieo mar do Lusita.no raio.

IDKM, iniDUM, fap. XI, est. '">(!.

— Trnctamonto lionorifico quo so ãá aos

reis o iinpor.-xdores. — « Podo a vossa ma-
gestade lho rccoLa sua desculpa, pêra quo

com maior despejo lhe possa beijar as mitos,

pois vem de tão loníe eom e.=sa tençào >

.

Francisco de Moraes. Palmeirim dlngla-

terra, cap. 140.— «E porque esta nqiarti-

çjto sn fez conforme .no que sentia de cada

um, deixou sua magestade os mais pêra suas

cousas se fazerem com conselho o aprazi-

mento de todos». Idem, ibidem, cap. 151.

— a Se vossa magestade, disso o escudei-

ro, tivesse verdadeiro conhecimento das

obras e condição do Soldão, haveria por

desnecess.ario essa lembrança; porém eu

lh'o direi e fazer-se-ha conío vossa mages-
tade pede; e fazendo sua cortesia, se des-

pediu, levando a resposta ao Soldão, de

que ficou alvoraçado e contente : seus com-
panheiros começaram a .aparelhar louçai-

nhas, lembrando-lhe que as damas os ha-

viam de ver». Idem, ibidem, cap. 1G2.
— a Isto se faça defronto daa janellas da
imperatriz, ]3orqiie siia-s damas vejam o

preço de cada iim, o nellas este deixar a

batalha ir avante ou n,ão, posto que bem
sabem, que nisto commetteiu m.au parti-

do pei-a si. E se acabada a batalha fica-

rem taes, que possam A-ir a serão, pede a

A'ossa Magestade que o queira ter e lhe

dar licença, que venham a elle, e a se-

nhora imperatriz o consinta
;
porque a

fama da formosura de sua casa faz este

desejo a quem nunca o viu». Idem, ibi-

dem.— (I Alto e poderoso príncipe, o sol-

dão de Pérsia, meu senhor, com licença

e consentimento de Albayzar, seu capitão,

e de todo o exercito dos tm-cos diz : Que
porque alçum tanto ficou descontente do

que na Justas de Floriano, vosso neto, lhe

aconteceu, que folgaria pêra seu conten-

tamento tornar-se a ver cora elle, e ha de

ser desta maneira, que vossa magestade
consinta, que doze cavalleiros de vossa ca-

sa, dos que tiver mais confiança, e elle

entre elles, com segm-idade d'xuna b.anda

e outra, possam Justar e haver batalha

com outros doze turcos, de que .ser;'i ca])i-

tão ». idem, ibidem.

— Regia magestade; o rei.

Ja cliepa a Portugal o mensaprciro,

Toda a corte alvoroça a novidade:
Quizcra o Rei sublimo ser primeiro.
Mas não lho softVc a Regia magestaik.
Qualrpier dos cortczàos aventureiro
De.seja ser eom férvida vontade;
E S(S fiea por liem-aventurado
Quem já vem jiclo Duque nomeado.

CAM., LtJS., cant. vr, ,'il.

E SC de p^andcs reinos podcrosoB
O teu Rei tem .a regia mni/estorlf,

(^uc presentes me trazes valorosos,

Signaes de tua ineognita verdade?
Com peeas e dons altos sunijitiioso»

Se lia dos Reis altos il amisade:
Que signal ne!a penhor nào é bastante.

As jialavras d'um vago navegante.

IDKM, iiMOKv, cant. y-iu, G2.

— Magestade de palavras; o tractamcn-

to pro)iri(), e devido aos soberanos.

— Figuradamente: Altivez, soberba com
que se falia a outrem.
— Soberania. A magestade do povo.

—

Fazer magestade de ah/uma rouna;

tel-a por o.str'ntação.

— Magestade de e.ifi/h; alteza, orgulho,

soberba, subhnnidado do estylo.

— Crime de. íesa magestade, delicto com-

mettido contra o soberano, ou contra o es-

tado.

— Antigamente. Imagens dos sanctos;

distinguindo-sc, especialmente com este

nome a veneranda imagem do Ueus Cru-
cificado, que ornado com ouro, c prata,

ou pedras preciosas, traziam ao pescoço

ou sobre o peito.— « M.ando todas mlias

Cruzes e todas mhas maieftades, e todas

mhas Religas a Fr. Lourenzo. » Viterbo

Elucid, Doe. de 1273.

MAGESTATICO, adj. (Do latim mnjestas,

viajpsfafis, com o suffixo « ico » .) Perten-

cente a magestade.
— Direitos magestaticos, próprios do

soberano, e que s(^ a elle competem.
MACiESTOSAMENTE, adv. (Do mages-

toso, com o suffixo «mente».) Docorosa-

mento; cum dÍ2-nidade.

MAGESTOSO, adj. íDo latim majesfas,

com o suiUxo (I oso ».) Que tem magestade,

quo inspira respeito; nobre, grave.— «Jlas

para que .a causa deste alevantamento fique

entendida dos curiosos, antes, que vá mais
por diante naõ deixarõy de dizer breve-

mente que este Xemindó foy hum Reli-

gioso Pegxi de naçaõ, homem de geração
nobre, & segtmdo alguns delle affirmavao,

muyto parente do Rey passado, que este

Brr.mà tinha morto havia doze annos,

como atras fica dito, o qual Xemindò
se nomeava antes por sou próprio nomo
Xoripausay: era de magestosa presença,

& de idade do quarenta & cinco annos,

& de grandes espirites, & tido na opiniaS

do toda a gente jior homem santo, &. muy-
to dotxto nos estatutos & prcceytos das suas

gentilicas seytas, & com isto tinha muy-
tas partes boas, que o faziaõ ser taõ agra-

dável aos ouvintes nos Sermões que fa-

zia, que como se subia no jnilpito toda a

gente se prestava por terra dizendo a cada
palavra que elle soltava: Pifarid n,vimã

davocó Qnlaji ampalcn, que quer dizer:

Certo que Deus é o que fala de ti. » Fei-não

Jlendes Pir.to, Peregrinações, c. 100.

Subia o Rei dos seus acompanhado
Com pouina nobre, o porte inaiffglnso.

Contempla a grande Não como es]iantado,

Taetea, observa o bronze esti-epitoso

;

Robusto Velho traz comsigo ao lado

Dolhar severo, aspeeto cauteloso,

11"? .Moálem, fjiie ]irátlco siile.^lra

O Golfão, que da Libia a Ásia separa.

José AOORTIXHO nP. MACFnO, o OníKXTP, c. 8,

est. :yj.

A virtude, este diz, mais quo a coroa,

Que te adreça a magestosa fronte,

(irande .Mnnarcha, c p<ideroso, sôa

No JjUso Império, e cliuuis d'()ccidente :

Meu Rei me manda, que descubra a Eôa
Terra, ínide teus teu Throno alto, e potente;
Op]iôz-se tudo, a Natureza, os mares.
Tudo venci, descubro os .Malabares:

IDKll, IIIIDKM, c. 9, 38.

— « Um débil gemido de Beatriz veio

interromj)er o curso magestoso das idcas

da tia Domingas; idéas ])rf)fundas, «mca-
tcnadas, harmónicas o úteis com a« refor-

mas governativa-s feitas em Portugal nos

últimos q\iinze annos. A velha correu en-

tão apressada a ministrar a sua ama o

reanimador elixir. » Alexandre Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 14.— t Tudo
cm lim, n'elle.s contrastava com as armas
brilhantes, com os ricos trajos e com os

vidtos magestosos dos cavalleiros do orien-

te, que, conservando-se em silencio c im-

moveis, pareciam desprezar as tribus bere-

bercs de Zeneta, de 5l:izmuda, de Zanha-
ga, de Ketama e de Ho.lra, que forma-

vam as alas e que, brandindo as rudes

armas, com gritos medonhos se appellida-

vam para a batalha. » Idem, Eurico, c. 0.

—Em (|ue ha magnificência, grandeza,

pompa, esplendor. Edificio magestoso. An-
dor magestoso. Pompa magestosa.

Rica de aljôfar, se de arroyos pobre,

Faze aqui dessa.s pérolas brilhantes

Magestosa reseuha.

Deixa que se congelem
Na concha d"esta penha.

BARBOSA BACKLLAB, SACDADES DF. AOXIO.

— « Em guarda desta magestosa tenda

cstavaò sessenta alabarde_\Tos, que afa."-

tados hum pouco delia, a cercavaò toda em
roda, os quaes cstavaò vestidos vistosa-

mente de couro verde escodado, com suas

trunías ricivs bem lavradas nas cabeças, o

que tudo jmito era hmii espectaciJo as.«á.s

fennoso, & de grande magestade.» Femào
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. l'J'2.

No magestoso thoro repousava
O grão Monareha da diurna lida,

E o somno lisongeiro então lhe dava.
Aos cuidados dos Reis certa guarida

:

N"a!uia em si mesma immersa se estampava
(>lais do que sonho) a Empreza prosegaida
Do mar vencido, do Oriente achado.
Aos esforços dos séculos negado.

J. A. DE MACEDO, OKreXTK. C. 1, 25.

Asia sou.»Grão Monareha, fui da Terra,
E inda existo, a porção mais gloriosa

;

Em paz fni grande, c floreei na guerra.

Sempre opulenta, e sempre magestosa :

Dentro em nious vastos términos s"enccrra

O nome eterno, a fama gloriosa

Do collossal poder de Impérios rastos.

Que inda vês illustrar da Historia os Fastos.

IDEM. IBIDEM, C. I, 30.
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Por tuagestoaa escada a huma espaçosa

Sala os Lnsos intrépidos siibiào,

Temeroso Ancião em sumptuosa
Áurea cadeira recostado viào

:

Armados guardas, turba numerosa
Postos em ala, os lados lhe cobriào;

Tem larga, e ne^ra chlamyde vestida,

D'aureo Diadema a testa guarnecida.

IDEM, IBIDEM, e. 5, 96.

Disse, e transpondo os ares pressuroso.

Mais qu'indocil cometa o espaço trillia.

Tão longe vai, que apenas luminoso,

Qual huma estrella, o Sol fulgura, e brilha :

Na região mais pura o 7nagestoso

Templo se eleva, augusta maravilha

!

Cujo sublime archetipo, ou modelo
Da essência eterna se tirou do bello.

IDEM, IBIDEM, e. 6, 58.

Dos Astros, e dos Soes a magestota

Scena á noite tranquUla os véos corria.

Pela campina liquida espumosa
Derramava (não triste) a sombra fria

:

A dura chusma insomne, e cuidadosa

Enche os quartos da próvida vigia,

E repousando o Capitão valente,

Trégoas hum pouco faz co' a lide ingente.

roEH, IBIDEM, e. 8, 59.

— «E O doutor Johannes a Eegixlis? O
doutor Johannes a Regulis, apesar da sua

tosse cachetica, viveu ainda, como o ab-

bade, por bastantes annos, modesta e re-

signadamente abraçado com a cniz do su-

premo poder, deixando por seu moniunento

assentados até a flor da terra os alicerces

do absolutismo, edifício magestoso a que,

lun secido depois, D. Joào U punha os te-

lhados.» Alexandre HerciUano, Monge de

Cister, eap. 30.

MAGIA, s.f. (DoLat. magia). Vid. Ma-
gica.

MAGICA, s.f. (DoLat. ma«7íctísJ.Scien-

cia ou arte supposta que ensina a obrar

cousas prodigiosas.

— Figuradamente. Fascinação, prestí-

gios, encanto de alguma pessoa ou cousa.

—Magica branca ou natural; a que com
o auxilio de cousas natiu-aes obra eíFeitos

extraordinários e surjíreliendentes, que á

primeira vista parecem sobrcnaturaes.

— Magica negra ou diabólica; arte su-

persticiosa e aboíninavel que pretende il-

ludir o vulgo, fazendo-o crer que com o

auxilio ou intervenção dos espiritos infer-

naes se pôde gozar tudo, por mais diffi-

cil e extraordinário que seja.

— Peça theatral cm que se representam

cousas sobrcnaturaes.

— Mídher que sabe e pratica a arte ma-
gica. Esta mulher é luna grande magica.
— « Sendo informada que no fim do se-

nhorio do Soldào de Pérsia havia luna ma-
gica grande, dorigem dos próprios sol-

dàes, que havia nome Druzia Velona, quiz

ver-se com ella : c andando nesta imagi-

nação, nào sabendo que remédio podesse

ter pêra isso, a mesma magica, que com
sua arte alcançou tudo, a tirou deste pen-

samento, vindo a ter com ella; entrando
polo alto de imia torre, onde Targiana pola

sesta se estava banhando. Posto que ta-
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nianho sobresalto a espantasse e quizesse

com brados chamar suas damas, Druzia

Yelona proveu com seu saber de sorte,

que além de a assegurar, se deu a conhe-

cer. » Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 15õ.— « Caso que desta ro-

cha e deste portal, pelo que dentro havia

era necessário fazer mais menção, não se

espantem os leitores, que como já de longe

fosse aposentamento d'encantadores fanio-

.sos, que uns succediam a outros, do qual

foi fimdadora aquella grande magica iffan-

te Melia, e neste tempo estava nelle Dni-

zia Velono, de quem no capitido adiante

se fallará, aos mesmos que o possuiam, ti-

veram maneira de o encobrir e guardar,

pêra que a ninguém fosse manifesto, se

não a quem elles mesmo quizessem: tam-

bém não pareça mal a ninguém dizer que

o fundou Melia, pois em outra parte diz

neste livro que em Inglaterra tinha outro

lugar, como este, em que se recoUiia : que

esta iffante, como em sua arte fosse a

mais estremada, que era seu tempo nim-

ca houve, nem antes nem depois, e na-

quelles dias seu irmão el-rei Armato de

Pérsia tivesse por imigos capitães a Es-

plandiam, imperador de Constantinopla, e

Amadis, rei da Gram-Bretanha ; em to-

das estas partes buscou os mais aparelha-

dos lugares, que lhe seu engenho soube

descobrir, pêra nelles fazer sua habitação

mais encubertamente, pêra quando algu-

ma hora lhe fosse necessário vir a elles

pêra obrar suas cousas. » Idem, ibidem,

cap. 154.

—Planta parecida com o barbasco nas

folhas, lança hasteas, não tem flores, mas
sim imia espiga como a da tanchagem.

MAGICO, adj. (Do lat. magicus). Perten-

cente á magia.

—Figuradamente. Maravilhoso, extraor-

dinário, sobrenatm-al.

Poera n'Oriente a proa, os abrasados

Temerosos canhoens nos ares soão
;

Com bramidos das vagas misturados

As montanhas, a praia, o ar atroão

:

Oh ! magico portento I Os levantados

Muros, Palácios como nuvens voão.

Por entre a escuridão se mostra inserta

Semente a terra barbara, c deserta.

3. A. DE MACEDO, O OEIESTE. C. 7, C. 12.

— «A farça do delíquio representada

em Valverde pelo joven camareiro e a sua

corrida desde o baiiTo da Pedreira até a

Porta-do-fen"o ligavam-se intimamente com
o que se passara no balcão dos paços de

8. Martinho. Eis aqui. pois, porque gora-

ram os planos da pobre Domingas, e por-

que as palavras cm cujo efleito magico ella

confiava só produziram um brutal assassí-

nio. D Alexandre Hcrcidauo, Monge de Cis-

ter, cap. 20,— S. m. O que sabe e usa da magia;

mago.— u Amigo do coração. Xão ha cousa

mais rídieida que a de pedir conselho, e

a de formar duvidas sobre as acçoens em
que as Levs, e em que a rasão tem deci-

dido o que se deve obrar. Logo cfue for

necessário emprender a defesa da vossa

Pátria, ou a dos vossos amigos, diz Epi-

cteto, não considteis os Mágicos, nem es-

pereis as suas respostas para obrares o

que deveis. » Cavalleiro cVOliveira, Car-

tas, liv. 2, n." 4.

MAGINAÇÃO. Vid. Imaginação. — « O
Iffamte que sua voomtade gastava per

continuada maginaçom de tal bera quere-

reniça.» Fernão Lopes, Chronica de D. Fer-

nando, cap. 100.— II Bera que se estas

lembranças ou maginações me dão al-

gum tormento, tem algum desconto com
me lembrar, que vendo-vos, mas isto não

é todalas vezes, porque o amor, inda que

sempre costume vencer, as vezes a deses-

peração o desbarata, que geral é, quando

a dôr é grande, ter os accidentes deses-

perados, e onde estas mostras falecem, a

pena e occasiâo, de que ella nascem, tudo

é pequeno. » Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 142.— «Estas

maginações o moveram algimi tanto a ír-

se e deixar a empresa, que bem cuidava

qtie não era conhecido de ninguém : mas
como o amor sobrepujasse tudo, teve mão
nelle, fazendo-o passar por todalas outras

obrigações. Por onde nào se deve estra-

nhar desatinos feitos em seu nome, e mais

estranho seria não haver quem por elle

os fizesse. » Idem, ibidem.— « Com a ira

e indinaçào, que teve, lhe durou esta ma-
ginação toda a noite, chegada a manhã
se concertou para esperar os que viessem

;

mas como se gastasse parte do dia pri-

meiro que tivesse algum debate, teve al-

gum espaço de comer e repousar: cousa,

a que seu escudeiro o incitava, que d'ou-

tra maneira tão enfastiado andava, que

todalas outras cousas lhe esqueciam. Idem,

ibidem.

MAGINAR. Vid. Imaginar.— « Partido

elrei, as quatro damas se recolheram a sua

pousada e o cavalleiro di5 valle a sua ten-

da, onde repousou algum espaço: depois

sahindo-se ao passo, onde costumava, e

alli maginando em suas cousas, as senho-

ras, que desejavam saber quem era, qiti-

zeram cumprir com sua empresa. » Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

c. 1413.

MAGISTÉRIO, s. m. (Do Lat. magiste-

rium). Exercício, sciencia de mestre em
relação aos seus discíptdos.

— Qualidade ou grão de professor que

se confere em alguma faciddade.

— Corpo collectivo dos mestres ou pro-

fessores.

— Termo de chimica. Nome com que

antigamente se designavam os composto.s,

principalmente mineraes, a que $e attri-

buiam virtudes superiores, e cuja prepa-

ração era feita secretamente nas boticas.

— Magistério de bismufho; sub-nitrato

de bismutho.
— Magistério de jalapa, resina de ja-

lapa.
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MAGISTRADO, s. m. (Do Lat. vm-

(jistratiis ) . Toda a pessoa revestida do

auctoridado publica com poder c jurisdic-

ção.— « Entro os quaes veyo hum cha-

mado Acuz l^Mrhi, rpio lho trouxe o jogo

do onxodrez, nào com tantas peças como
nós vsamos, somente com arpielhis rpie con-

uinhào ao nimicro dos magistrados c'oin

que naipielhis partes se rejíi-in as re|)ubli-

cas : querendo ello representar nestas po-

ças o gouerno de luim Reyno em modo
politico, donde o J0f(0 ficou em vso, & o

tempo foi despois accrescentando & dimi-

nuindo poças, esqu(íCcnrlo a theoriea que

esto philosopho queria plantar no animo
daquelles que gouernào. Barros, Dec. 2,

liv. 4, c. 4.— « Entretanto o chancellcr,

que lhe observara os passos, havendo fal-

lado poucas palavras com o abbade, que
immediatamente voltara á estudaria, aba-

lara para a pousada de JoSo Aflbnso de

Santarém. Descrevendo ao attonito ma-
gistrado a arriscada situaçíto cm que por

criminosa ira])riidoncia o eamareiro-menor
acabava de coUocar-so, o velho ministro

mostrava-se vivamente irritado do modo
como as suas sollicitações e conselhos ha-

viam sido rcpclliilos. )j Alexandre Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 29.
— Fig-urudaiuente. Magistratura.

— Magistrado de dez; vid. Decemviro.
—Termo do historia. Magistrados ex-

traordinários
; os que se creavam em Ro-

ma, em circumstaucias anormaes; como
os dictadores.

— Magistrados maiores; os nomeados
nos comicios por centiirias como os con-

sides, c 03 pretores.

— Magistrados menores, os de autho-
ridade limitada e nomeados nos comicios
por tribus enmo os tiúbunos.

— Magisti'ados ordinários; os que per-

sistem cm todo o tempo para a policia e

administração das cidades, como os preto-

res e tribunos.

MAGISTRAL, adj. 2 gen. (Do Lat. ma-
gistralis). Do mestre.

'

—^Decisivo, lallando no tom ou manei-
ra de decidir.

— Applica-se a um dos quatro canoni-
catos de officio, cujo emprego c pregar.
—Termo do pliarmacia. Bebida ma-

gistral, bebida anlivenerca.—Campos i.(;no magistral; a preparação
que o boticário devo preparar na própria

õccasirio á vista da receita.

— Cónego magistral, o que tem obriga-

ção nas sés, de ensinar grammatica, theo-

logia, etc.

MAGISTRALIDADE, s. f. (De magistral,
com o sutlixo «idade»). Qualidade de ser

magistral.

—O tom decisivo de mestre; pedagogia,
pedantismo, dogmatismo.

MAGISTRALMENTE, adv. (De magistral,

com o suffixo I. mente»). Com mestria, co-

mo mestre.

« Então o RiuiKilhete,

ThoóloRO clinpailo, e Canonista,

Que o Dial(!ctifío Pharo de cór sabe,

Qup. de Banto Thomaz tem lido a Siimma,
O Goiíet, liuscmbaiun, Lacroix, Guimenio,
Que sabe decidir maffistrrdmcnie

A famosa t|uestào,

—

na um Burro pôde
O liaptismo l)oI)cr, ardendo em sede,

Que arfíumenta na» Theses dos Capuchos,
K iiicbiindo do pescoço as cordoveias,

Infere, grita, prova, e nada colhe;

A voz alçando grave, c magcstosa,

N'esta forma votou •>.

DINIZ DA cnuz, nyssoPE, c. .3.

—Em tom imperioso.

MAGISTRANDO, s. m. O candidato que
está para i-iM-cl)rr o grão de mestre.

MAGISTRATICO, 'tdj. (Do latim magis-

tratas, com o suffixo «icou). De magis-

trado. Oflicios magistraticos.

MAGISTRATURA, s.f. (Do latim magis-

trattis, com o suffixo «ura»). Cargo, di-

gnidade de magisti-ado.

—O tempo que diu-a o cargo de ma-
gistrado.

— Corpo, classe do magistrados.
—A (,^arreira da toga.

MAGMA, s. m. (Do grego magma). Termo
do chimica. Massa espessa o gelatinosa.

—Linimento espesso que apenas contem
liquido para evitar d'esta maneira que se

estenda, e que escorra quando se applica.

— Sedimento ou matéria espessa que fi-

ca depois de espremidas as partes mais
fluidas de algimia substancia.

MAGNA, s. f. ant. Termo imiversitario.

Acto de conclusões em matéria practica

de consciência.

f MAGNALA, s. /. Termo de physica.

O supposto espirito da agua.

MAGNANIMAMENTE, adv. (De magnâ-
nimo, com o ísuffixo « mente «). Do um
modo magnânimo.
MAGNANIMIDADE, s. f. (Do latim ma-

gnanimitatem). Grandeza, nobreza de ani-

mo ; virtude do homem magnânimo.— « Os
Cabellos exactamente crespos argíiem ma-
gnanimidade de coração; porque a abun-
dância de calor, que no sogeito se suppoem,

ias adurir, & tostar as partes, em fonna,

que na presença, e acçaõ do mesmo calor

se coutrahem, & encrespaõ como semius-

tos os cabellos; e por consequência se ve-

vifica, corrobora, e dillata o coração no

mesmo homem, pella superabundância da
tal qualidade. Os cabellos prolixos, & rec-

tos, ou vulgarn)(-nte compridos, & corre-

dios denotau complexaò rústica, & costu-

mes plebeos, &. descompostos. Os que po-

rem participarem do hmua, & outra con-

dição moderada, isto hc, nem insignemente

prolixos nem exactamente rectos, indicaij

sueco louvável, calor medíocre, complexaõ
sofrível. Os cabellos duros à semelhança
das feras cerdozas declaraõ ao homem por

áspero, duro, & intractavel. Os que pello

contrario forem brandos. & copiozos ojid-

gaõ brando, timido, & cílcminado. Em
fim os cabellos negros signiticaõ animo do-

brado, & costiunes mauhozos. Os lom-os

claros, quo tiraò a brancos, mostraõ rus-

ticidade, & ignorância. Os castanhos obs-

curos indicaõ docilidade, & fortuna. Ho
doutrina de muitos AA. por liçaõ do eru-

dito Octávio Escarlatino. 4. Aqui perten-

ce a cor vcrmr-lha, que mostra segundo

Marcial, mordacidade de costumes, des-

cubcrta no satyrico génio de Zoilo, de

quem elle disse. » Braz Luiz d'Abreu, Por-

tugal medico, pag. 3;58, §. 187.— «Mas
que quí-rieis, senhor? Quando lia no gesto

de vossa mercê os esforços que fazíeis para

conter o justo despeito contra a insolência

da nobreza, devia eu irritá-lo, contradi-

zendo a vossa magnanimidade ? .apontaria

o ministro para a espada da justiça, quan-

do o príncipe chamava do coraç.uo aos lá-

bios os impidsos da misericórdia? Se n'isto

pequei, pcrdoae-me, e se nào mereço per-

dão, puni-me. Não me digaes, porém, quo
o velho João das Regras não vos guarda
a lealdade de bom vassallo ou pôde esque-

cer-se mn instante do mais honrado dos

seus títulos, do nome do vosso amigo !

»

Alexandre Herculano, Honge de Cister,

cap. If).

MAGNÂNIMO, adj. (Do latim magnuni-
mus). Generoso, liberal, de alma grande,

que tem magnanimidade; foliando das pes-

soas; liberal, generoso, fallando das cou-

sas.

Vemos-lhe altos desejos,

e propósitos fundados,
os espiritus apurados,
grã saber, graça, despejos

nos lugares despejados,

em publico grauidade,
grã còdiçam.grã bondade,
magnânimo, liberal,

em tudo grande, real,

isento, sem vaidade.

GARCIA DK BEZEKDE, MI3CKLAXEA.

— « Jacobbec, ficando do dito Aida ca-

torze filhos, e cinco filhas, de que este Xe-
que Ismael de quo tratamos era mais moço,

que se fez senhor, e Rei de toda a Pérsia,

e tam poderoso que nào arreceaua fazer

guerra ao Turco, e a outros grandes Reis,

& senhores, & porque era bom caualeiro

e magnânimo sabendo das muitas víctorias

que os Portugueses ouuerào na índia, deu
conmaisam a hum seu Embaixador que man-
dara ao Çabaim Dalcam que visitasse da
sua parte Afonso dalbuquerquc, ou se se

não podesse ver com elle, o mandiisse vi-

sitar per alguns dos gentis homens, que

leuaua em sua (unbaixada, em que auíi

cento do cauallo. » Damião de Góes, Cbro-

nica de D. Manoel, Cant. 3, cap. 67.

A'Odes-iiie aqui Rei vosso e companlieiro,

Que entre as lanças c scttas, e os amezes
Dos inimigos corro e vou primeiro

:

Pelejai verdadeiros Portuguezes.
Isto disse o magnânimo guerreiro;

E sopesando a lança quatro vezes,

Com força tira; e deste único tiro

Muitos lançárào o último suspiro.

CAM., irs-, c. 4. 3**.
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Era este Inglez potente, e militara

Co'os Portuguezcs ja contra Castella,

Onde as forças magnânimas provara
Dos companheiros a benigna cstrclla:

Não menos nesta terra exprinieutára
Kaniiirados afieitos, quando nella

A filha vio, que tanto o peito doma
Do forte Rei, que jjor mulher a toma.

IDKJI, IBIDEM, c. G, 47.

Com força nào, com manha vergonhosa
A vida lhe tirarão, que os espanta;
Que o grande aperto em gente, inda que honrosa,
A's vezes leis magnânimas quebranta.
Outro está aqui, que contra a pátria irosa.

Degradado, eomnosco se alevanta

:

Eseolheo bem com quem se alevautasse.

Para que eternamente se illustrasse.

IDEM, IBIDEÍI, C. 8, 7.

o magnânimo Heróc, que no Oceano
Primeiro a estrada abrio do ignot'Oriente,
Fazendo ouvir o nome soberano
De Deos a estranho clima, e estranha gente

;

Accrescentando ao Sceptro Lusitano
Hum vasto Império n'Asia florecente

:

Farei, se me fòr dado, em nobre vei-so,

N'esta Empreza innnortal pelo Universo.

JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO, ORIENTE, C. 1, 1.

Vê magnânimo Príncipe, se amada
Merece ser por ti tão nobre gente,
Que do mar truculento a incerta estrada
AflVonta por seu Rei leda, e contente

:

E se te apraz a fama dilatsda
Vêr de teu nome em climas d'Oecidente,
Terás tão gi-ande Rei, por certo, amigo.
Se a emjjreza ajudas, que no mar prosigo.

IDEM, IBIDEM, C. 8, 44.

Nunca nlmm débil lenho a escura gente
Vira a luz, qu' o relâmpago imitava;
Dispersa foge, se repete o ingente
Estampido, que os montes abalava:
O Capitão magnânimo, e prudente
A' terra o Nauta Moalem mandava

;

Que ao mixto povo extático assegura,
Qu' era hum signal de paz sincera, e pura.

IDEM, IBIDEM, C. 9, 3.

Duarte isto buscou, e o quiz seu filho,

O magnânimo Aiibnso, o bellicoso.

Que proseguindo dos Heróes no trilho.

De Arzilla o muro entrou victorioso

:

Com mais vivo clarão, mais alto brilho.
Entre todos os Príncipes famoso;
O segundo João se exalta, e cobre.

Quanto mais terras n'Africa descobre.

IDEM, IBIDEM, C. 10, 61.

Do ser humano timbre verdadeiro,
A quem honra, a quem gloria immortalisa.
Esforçado, e magnânimo Ribeiro,
Qu' hum Throno ennobreceo, e hum Thronopiza

:

Em seu Busto se lia áureo letreiro,

Qu' entre luz fulgurante se devisa:

„ Toca o fastígio da maior grandeza
„ Quem hum Throno Real deixa, e despreza.

IDEM, IBIDEM, C. 12, C. 86.

MAGNATE, s. m. (Do Lat. magnates).
Pessoa illustre, principal ou influente de
alguma cidade, província, ou reino

;
gran-

de, potentado.

MAGNÉS, *. m. (Do grego magnés). Ma-
gnes arscnical; mistura de partes eguaes
de arsénico, enxofre e antimonio derretidos

jimtos, e condensados; espécie de cáustico

suave.

MAGNESIA, s. /. (Do Lat. magncsia,
cidade da Lydia, perto de Meandro, abun-
dante em iman). Termo de chimica. Es-
j3ecie de terra branca, alcalina o piúveru-

lenta, leve, insipida, insolúvel na agua,

solúvel nos ácidos, que se usa na medi-
cina.

— Entre os alchimistas se chamava as-

sim á pedra dos sábios, ou ao mercúrio
pliilosophal.

— Uma das ditas terras cruas por lar-

go tempo primitivas, que hoje se conhece
ser oxydo de magnésio.

MAGNESIANO, adj. (De magnesia com
o siiffixo «ano»). Denominação das pre-

parações quí^ toem por base a magnesia.
MAGNÉSIO, s. «i. (Vid. Magnesia). Ter-

mo de chymica. Metal sollido, branco, pa-
recido com a prata, dm-o, brilhante, que
entro outras propriedades tem a virtude

de decompor a agua á temperatura ordi-

nária, o produz a magnesia, combinando-
se com o oxygenio.

MAGNESITÉ, s. /. (De magnesia com o

suffixo « ite )'). Termo de minerologia. Tri-

silicato de magnesia hydratado, que vul-

garmente se conlioce pelo nome de espuma
do mar.

MAGNETE, s. /. (Do latim magnes, ma-
gnetisj do grego mágnes). Termo antigo

de physica. Pedra iman, bússola.

MAGNÉTICO, adj. (Do latim magneti-
cusj. Kelativo ou pertencente á pedra iman,
ou ao magnetismo.—Azimuth magnético, medida da de-

clinação magnética.

— Agulha magnética, barrinha de aço
tocada pelo iman, por meio do qual ad-
quiriu propriedades magnéticas.
— Attracção magnética, propriedade que

possue o iman do attrair o forro e o aço.— Corrente magnética. Vid. Corrente.— Emplastro xadiQnQiicQ , emplastro que
usavam os antigos, que tinha por base imi

mixto de eguaes partes de enxofre, anti-

monio e arsénico.

— Meridiano magnético, plano perpen-
dicular á direcção da agulha magnética.
— tíomno magnético, estado do lun in-

dividuo que se adormece pela influencia

do magnetisador.

—

Turbilhão magnético, matéria ma-
gnética que se desprende dos pólos do
iman, e em virtude da qual um corpo é

impellido a unir-se com outro que tem
menos facilidade para mover-se.
— Figuradamente. Sympathico

;
que

attrae sympathia.

f MAGNETICAMENTE, adv. (De ma-
gnético, com o suffixo «mente»). De imia
maneira magnética.

t MAGNETISADO, part. pass. (De ma-
gnetisar). Sobro que opera o magnetismo.
MAGNETISAR, v. a. (Do Lat. magnes).

Termo de physica. Communicar, pôr em
acção o fluido magnético, fazendo com
que so desenvolva n'algum corpo como
succede com o ferro.

t MAGNETISADOR, s. m. (Do 'thema
magnetisa de magnetisar, com o suffixo

n dôr >> ). O que magnetisa.

f MAGNETISAÇÃO, s. f. (Do thema
magnetisa de magnetisar, com o suffixo

« ação »). Termo de physica. Acção de
magnetisar, ou dar a virtude magnética
ao ferro, friccionando-o contra o iman.
— Acção de magnetisar uma pessoa ou

um animal.

— Estado de uma pessoa ou cousa raa-

gnetisada.

—Influencia exercida voluntária ou in-

voluntariamoite por um individuo em
outro.

MAGNETISMO, s. m. (Do latim magne-
tis, com o suflixo « ismo »). Termo de
physica. Propriedade que o iman possue
de attrair o aço e o ferro.

— Grupo de phenomcnos resultantes da
propriedade magnética do iman.
— Magnetismo animal; influencia re-

ciproca que se exerce entre alguns in-

dividues, em virtude da harmonia de re-

lações que se estabelece, já pela sensibi-

lidade physica, já pela vontade ou pela

imaginação, cm que os principaes phe-
nomcnos são a somnolencia, o somnambu-
lismo, e um estado convulsivo.— « Os ne-

gócios fradescos obrigavam, portanto, Fr.
Lourenço a viver na corte ; e como então

residissem cisterciences no collegio ou es-

tudaria de S. Paulo e Sancto Eloi (depois

convento dos bons homens de Villar), que
fora fundado pelo bispo D. Domingos
Jardo em tempo de D. Diniz, e por isso

fossem obrigados a ter ahi lentes ou ledores

de diversas matérias, Fr. Lourenço, quan-
do se via desappressado de negócios, ora
ensinava alli as doutrinas das decretaes,

sciencia tão séria, tão útil, tão profunda
c tão cultivada nesses tempos como a po-

litica, o magnetismo animal ou a homceo-
pathia nestes nossos, ora lia aos escholares,

que muitos lá andavam, a sancta theologia,

no que também o bom do bernardo era

])oço sem fundo.» Alexandre Herculano,

Monge de Cister, cap. 1.

— Magnetismo terrestre^ acção que pa-

rece exercer a terra sobre a agulha ma-
gnética, considerando o nosso globo, como
um grande iman do ]3r)Ios oppostos.

f MAGNETOPHAINIA, s./.(Demagnete,
e do grego pihainein} apparecer). Termo
de physica. Parte da physica que tracta

dos phenomenos ou eflfcitos magnéticos.

t MAGNETOIDES, s. f. (De magnete, e

do grego eidoSj, forma). Divisão da ma-
gnetologia, que comprehende todos os fa-

ctos que apresentam grande analogia com
os phenomenos magnéticos, mas sem iden-

tidade com estes.

f MAGNETOGENIA, s. f. (De magne-
te, e do grego gcnein, produzir). Termo
de physica. Parte da phj'sica que trata

da producçào dos eficitos magnéticos.

t MAGNETOLOGIA, s. f. (De magnete,
e do grego logos^ tractado). Termo de
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physica. Tractado acerca do iinau c do

magnetismo.
— Nomo genérico que comprehende a

sciencia do magnetismo animal, seus meios,

resultadiis, (.•uísa.s e etleitos.

t MAGNETOLOGO, k. m. ViJ. Magneto-

logia. Termo de physica. Pessoa que se

dedica á raagnetologia, o que é verdade

n'este ramo de seieneia.

t MAGNETOMETRO, s. m. (De magne-
te, e metro). Termo de phisica. Appare-

llio jKira dar a conhecer e cumjjarar as

íbryas attractivas das diversas chisses de

imans, ou magnetes.

MAGNHO, cnit. Yid. Magno.
MAGNIFESTO. \'id. Manifesto.

MAGNIFICAÇÃO, .<.. /. (.Do Lat. maipn-

jicdtluiiciiij. Aeyào de exaltar, engrande-

cer.

MAGNIFICADOR, *•. wi. (Do thema ma-
gnifica , de magnificar , com o sufKxo

«dor»). Que ('n<;raiuleec ou magnifica.

MAGNIFICAMENTE, adi. (De magnifi-

ca, com o suUixo «mente"). Com magni-
ficência; sumptuo.sa, csjjlondidamcnte.

MAGNIFICAR, r. «. (Do Lat, muíjnifi-

carc). Engrandecer, exaltar, augmentar.
Magnificar com dignidades.

— Exagerar, amplificar, louvando, hon-

rando. Magnificar a Deos.
— Aui;mentar a grandesa appareute.

MAGNIFICATORld, aJj. (Do Lat. ma-
(/nijicafuf:,, com o suflixo »orio»). Que au-

gmenta ;l % ista o volume dos objectos.

t MAGNIFICAT, s. f. (Do Lat. viagni-

Jlcare). Cântico da Virgem, assim cha-

mado por começar por este termo latino.

MAGNIFICÊNCIA, .s. /". (Do Lat. viayni-

Jice>i(i<t). (írandeza, munifleeneia.

— l*ompa, sumptuosidade. — « Fasen-
do-o ornar de tudo o que era necessário,

fez também com que a riquesa dos luoveis

correspondesse iuteyramente á magnificên-

cia do Edifieio, o tendo hum numero muito
grande de criados, determinou receber em
sua casa todos os Passageyros tratando-os

com grandesa igual aos seus bens, o di-

gna da generosidade de seu animo. » Ca-
valleiro d'01iveira, Cartas, liv. 2, n." 7õ.

magnificentíssimo, aJJ. Superlativo

de Magnifico.

MAGNIFICO, aJj. (Do Lat. nuujmficiisj.

Esplendido, pomposo, grandioso, bello, bom
e excellente.— «A Cidade Dabul ao tem-
po que o Viso-Key dom Francisco d'Al-

meida chegou a ella, era liuma das mais
popidosas & magnificas pouoações maríti-

mas daquellas partes : assi por razcào da
grossura do trato das mercadorias que a
ella concorriào, como pola sua comarca
& sitio.» Barros, Dec. 2, liv. 3, cap. 4.

—

« E peró que os seus corpos tem por se-

pultura aquelle tào bárbaro sitio sem as

insígnias da nobreza de cadahum, & fora

dos lugares sagrados, que a religião Chris-

taõ concede aos que professaò sua íe: de-

uemos crer que suas almas terrco na glo-

ria lugar de eternidade entre os electos de

Deos, & que neste mundo emquanto du-

rar esta nossa cscriptura, será pêra elles

mayor louuor, que huina magnifica cam-
pafi assentada em mães celebre jazigo.

»

Idem, ibidem, cap. 10.—«Com que aquel-

la cidade lugar de idolatria & blaspheinia

he hoje nào .somente magnifica per edi-

fieios, illustro per armas, & grossa per

comercio, mas ainda sanefa jier sacrifieios

de sacerdotes na Sê, cathedral primas da-

quellas ]jartes, & per orayào & doctrina de

muitos religiosos de sào Francisco, & sào

Domingos, que residem cm seus conuen-

tos. » Idem, ibidem, liv. 5, cap. 1.—Com
tudo, depois de chegados ao paço, e o

imperador recoliiido com os do conselho

secreto, o príncipe Floramii por seu man-
dado, eomeyou dizer o que vira, dizendo.

Senhor, eu não faço caso de sobrevistas

de ouro c pedraria sem jjreço, d'armas lu-

zidas, cobertas de ]iurpura, d'atavios ma-
gníficos e esplendidos, de tendas c pavi-

lhões de muito ajiarato, nem de cousas

desta qualidade; que se nisto houvesse de
fallar, tanto teria que dizer, que me fal-

leceria o tempo pêra dar conta do mais
necessário. » Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 159.— «Posso
dizer a V. M. finalmente que o pobre Pa-
tarata nào só se encheo de inveja, mas de

ódio contra o seu Amigo, o qual da sua
parte fasia toda a diligencia possível jjor

triíunphar. Ultimamente parou com a dan-

ça, e nào podendo disfarçar o seu jiesar

sahiu da camera, com o pretexto de uma
grande dor de cabeça, despedindo-se com
eíFeito para hir dar alivio á sua dôr, la-

mentando-se em segredo da triste sorte

de lhe ficarem sào grandes vácuos na sua

magnifica veste. » Cavalleiro d'01iveira.

Cartas, liv. 2, n." 43. — « Mostraudo-me
o escudo das minhas armas, me disse que
era a insígnia da minlia dignidade. Hmu
magnifico Palácio que se offereceo á nos-

sa vista rodeado de Jardins, de Prados,
e de Bosques, era onde se havia de con-

ter o meu Dominio. » Idem, ibidem, n."

(30.— « Mas um pensamento fecundo, ma-
gnifico, de génio quasi, veio neste mo-
mento, coino um raio de luz, ao espirito

perspicaz da tia Domingas. Emquanto líuy

Casco se voltava também, ao ouvir as

generosas oííertas dos armeiros, chegou-

se a Alie e segredou-lhe rapidamente ao
ouvido. » Alexandre Herculano, Monge de
Cister, cap. 18.— « Pela sua parte o pro-

curador mostrara abnegação heróica, sa-

erificando-se ao bem coinmum. Acceitara

um cargo laborioso, abandonando os seus

mais caros interesses em Celorico: mis
torrões cubertos de centeio chocho no ve-

rão e de caramello magnifico dm-ante o

inverno ; a terra da sua infância, o lar

domestico, o campanário da sua fregue-

zia. » Idein, ibidem, cap. 24. — o No topo

fronteiro ao dos estrados era o ádito prin-

cipal do aposento, que se abrira de pjxr

cm pai-. Em frente dilatava-se galeria ma-

gnifica, terminada n'uma espécie de jior-

tico ou átrio circular, donde partiam vá-

rios corredores que ligavam os diversos

lanços do palácio » Idem, ibidem, cap. 25.

— Perfeito, de mérito estraordinario, de
qualidades superiores. — « E delle ficarão

dous filho.s, e huina filha, o j>rimeiro foy

dom Francisco de Portugal, Conde do Vi-

mioso, e senhor Daguiar, Veador da fa-

zenda dei líey, e Camareiro mor do Prín-

cipe, homem de muyto credito, e autori-

dade, muy sesudo, e prudente, e de muyto
bom conselho, casado com uma filha do
senhor dom Aluaro, muy virtuosa, e hon-

rada senhora; e o segundo dom Martinho

de Portugal, (jue ora lio Arcebispo do Fun-
chal, o Primas das índias, muy magnifica

pessoa; e a filha se chamaua dona Bea-

triz de Portugal, a quem o pay deu cin-

coenta mil cruzados para seu casamento,

e sendo molher moça nào quis casar, e

fez tudo em hum morgado, e o deixou e

trespassou em dom Aflbnso de Portugal

seu sobrinho, filho do dito Conde seu

irmão. E este Bispo dom Afibnso começou
em Euora hum grande, e honrado collegio

com mu>-ta renda, c obra muy virtuosa, e

em o começando se finou. E na See fez

muytas e reacs obras, e deu muy riquís-

simos ornamentos.» Garcia de Kezcnde,

Chronica de D. João II, cap. 5G.

—Termo de historia antiga. Magníficos

senhores; titulo de honra e de dignidade

que no século v foi outorgado exclusiva-

mente aos patrícios.

— Titulo conferido ao soberano conse-

lho de algumas republicas suissas.

— Authoridade magnifica, titulo hono-

i-itico que os imperadores romanos conce-

diam a seus funccionarios.

MAGNILOCO, ou MAGNILOQDO, adj. (Do
latim huKjailuquuusj. De linguagem su-

blime, de írrande eloquência.

t MAGNILOQUENGIA, s. /. (Do latim

magniloqucntiaj . Sublimidade de Hngua-
genij de estvlo.

MAGNITUDE, s. f. (Do latim magnitu-

dinej. Grandeza, voliune de algum corpo.

— Figm'adamente : Grandeza, digni-

dade.

— Termo d'astronomia. Grandeza res-

pectiva das estrellas.

—Magnitude de um eclipse, grandeza
de um eclipse; parte eclipsada de um as-

tro, do sol ou da lua.

— Magnitudes comniensuraveis ; gran-

dezas em que se podem calcular suas re-

lações ou proporções.

— Magnitudes incommensuraveis, ou ir-

raeionaes ; aquellas que se não podem me-
dir ou calcular.

MAGNO, adj. (Do latim vutgnua). Ma-
nho, grande.— « Entre parenthese : o au-

ctor dispensa os jesuítas e os seus contrá-

rios de disputarem, a este projiosito. se o

deveu á graça eíficaz ou ao livre arbítrio.

Nào se ineommodem por amor delle, que

tem tanta lastima c quasi nojo dos netos
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de Loyola, enfezada prole de raça gigan-

te, como horror a esse liberalismo absur-

do e covarde que os persegue e martyri-

sa; liberalismo, que crê em tudo, menos
nos foros da consciência, na magna cliarta

do pensamento; em tudo, menos na liber-

dade da intelligencia luunana. » Alexan-

dre Hercidano, Monge de Cister, nota.

-— Usa-se como epitlieto, applicado a

algumas pessoas illustres: Alexandi-e Ma-

gno, Constantino Magno.

Vi Carlos Imperador
de seus auós herdar tanto,

que foy ja mor senhor

que o Cario magno sancto,

e ditoso vencedor

:

herdou grã parte Despanha,
Flàdres, Borgonha, Alemanha,
Nápoles, Aragam, Ceeilias,

Nauarra, Áustria, e as Antilias,

terra rica, e tnuv estranha.

GAKCIA DE BEZEXDE, MISCELAlfEA.

— Conclusões magnas, as que faz o dou-

torando na universidade.

MAGNÓLIA, s. f. Termo de botânica.

Género de plantas da familia dos magno-
liaceas, com varias espécies arbóreas, no-

táveis pela beUeza de suas folhas e flores.

MAGNOLIACEAS, s./.^/. Tenno de bo-

tânica. Familia de plantas dicotyledoneas

polipetalas.

MAGO, adj. (Do latim magus). Magico.

Cantem, louvem e escrevào sempre extremos
Desses seus semideoses e encareçào,
Fingindo magas Circes, Polyphemos,
Sirenas que co'o canto os adormeçào

:

Dem-lhe mais navegar á vela e remos.
Os Cicoaes, e a terra onde se esqucção
Os companheiros, em gostando o loto

;

Dem-lhe perder nas águas o piloto :

CAii., Lcs., c. 5, 88.

Este de insano amor fructo amargoso
Mais d'huma vez se vio n'antiga idade

;

A jugo tão pesado, e doloroso,

Parece atada a triste humanidade

:

De Mitelene a Musa, este horroroso
Quadro ao Mundo fez ver; inda a saudade,
E os mayos sons da resonante Lyra,
O rochedo de Leúcate respira.

J. AGOSTIXUO DE MACEDO, O ORIEXIE, C. 2, C. 75.

Oh ! magas illusòes, porque uâo posso
Crer-vos eu co'a fe viva d'outia edade,
Em que de bôcca aberta e sem respiro.

Sem pestanejo um so, de olhos e orelhas
No Cantello escutava a boa Brígida
Suas longas historias recontando
D'almas brancas trepadas por tigueiras,

D"expertas bruxas de unto besuntadas
Ja pelas cheminés fazendo vispere.

GABBETT, D. BRAXCA, C. 3, Cap. 3.

— S. m. Magico, feiticeiro.

— Sábio, applica-se aos antigos sábios

e philosophos do Oriente.— «Sentào-se to-

dos três no Bosque, e Zoroastro os diverte

informando os da vida, dos costumes, e

das virtudes dos Magos. Xo tempo em que
discorre volta muitas veses os olhos sobi-e

a estatua, e nào pode disfarçar sem gi-an-

de dificuldade as suas lagrimas. Observa
CjTO, e Cassandane a sua dor; pergunta-

Ihe a Princesa a sua origem, e responde

Zoroastro com estes termos.» Cavalleiro

d^Oliveira, Cartas, liv. 2, n.° 13.

— PI. Magos. Commumente serve para
designar os três reis, que foram adorar

Jesus Christo recemnascido.

MAGOA ou MAGUA, s. f. (Do latim via-

cida.) Macida, nódoa de pisadm-a, toque

golpe. — «O rosto deuegi-ido e cheio de

magoas.» Heitor Pinto, Diálogos, pag.22-4,

{cm. Bluteau).

—Figm-adamente: Defeito, macula, man-
cha, labéu, nódoa. — «Cordeiro sem ma-
goa, e sem coutaminaçào.» Heitor Pinto,

pag. 222, (em Bluteau).

— Dor d'alma, afflicção, pezar, amar-
gura.

Nam vos posso mais contar
agoas minhas, minhas agoas,

que me nam deixa pesar,

ora chorai minhas magoas
que bem sam pêra chorar:
Que em que çem olhos tivera

como teve Argos pastor
da vaca v o guardador,
mais olhos mister houvera
para chorar minha dôr.

CHKISTOvio FALCÃOjOBB.jPag. 13. (Edi-
ção, 1871.)

Que dor, que mal, que magoa senteria,

Quem visse que tangia num psalterio

Miuei-va, e cum pandeiro concertava.

ASTOXIO FEKBEIEA, EGLOG. 1.

— « Somente liiuua Fusta escapou á for-

ça de remos, a qual levou nova desta

destruição ao Gigante Glorando, que com
magoa de tal perda ordenou o que em seu

lugar ouvireis. E tornando ao Cavalleií-o

das lagrimas, e a seus companheiros, tanto

que acabarão esta contenda que os deixou
mui feridos, e quebrantados, entrarão den-

tro na Xáo, porque ouvirão lá chorar gra-

vemente. » Barros, Clarimundo, liv. 2,

cap. 1.— «Como as forças o ajudavaÕ,
sem cansar, nem descansar de se fei-ir,

ajjressou-se tanto o das lagrimas com o

Gigante, que depois de dar, e receber al-

gumas feridas, o lançou a seus j^és, e deshi

foi-se onde Florambel andava tinto em
tanto sangue, que lhe pareceo naõ ter

mais no corpo, e com esta magoa começou
de o ajudar contra dois Gigantes que o

tinhaõ posto em tal estado.» Idem, ibi-

dem.— <í E quando sabia qu<. cavalhiros

de muito prtc^o as haviam de fazer na for-

taleza de Dramusiandoj ia estar presente

a ellas pêra ver magoas a que não podia
dar remédio, e que tanto sentia como seus

donos: de que se espantava o gigante e sua
tia, vendo que tão soltamente entrava na
juridição de sua dejeza, e saia sem o to-

lher o 2Mder dellsj nem a sabedoria delia. d

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 14.— «Regat. Pois digo-vos,

que eram as melhores do mundo. Fxú ao

pelourinlio velho, e fez mas Burgos o pe-

quenino, que crede leva as lampas a to-

dos
;
pela primeira lhe dei cinco reaes, de-

pois me fez outra por dez, que levavit já
mil magoas, quando veio a de vintém,

houvéreis já dó de mi, escripta de uma
banda, e da outi"a com tinta mais negra,

que um azeviche, que era para mover as

pedras.» Idem, Dialogo 3.— «E queren-

do-lhe eu responder a isto, que com tanta

mágoa me dizia ; me desses todas as mi-
nhas rasões, com himias verdades taõ cla-

ras, que dalli por diante me naÕ atrevia

lhe responder mais cousa alguma, porque
entendi que naõ tinhaõ contradição suas

queyxas: porque me apontou algumas cou-

sas assas feas, & criminosas, em que cul-

pava algumas pessoas particidares, de que
aqui naõ trato, porque nào fas a meu pro-

pósito, & porque naõ he minha tençaõ des-

cobrir faltas alheas, & o remate desta pra-

tica foy remoquearme o pouco castigo, que
por estas cousas se dera aos cidpados, &
grandes mercês que vira fazer a quem as

nào merecia, & por deiTadeyro ajuntou que
o Rey, que queria comprir intevTamente

com a obrigação do officio que tinha, &
que por armas havia de conquistar, &
conservar povos taõ apartados da sua ter-

ra, taõ necessário lhe era castigar os máos,
como premiar os bons : porem se elle acer-

tava de ser tal, que ao descuydo, & fro-

xidào que tinha no dar do castigo, punha
nome de clemência, se os seos lhe conhe-

ciaõ esta natm^eza, logo punhaõ os pés

sem medo por onde queriaõ; o que depois

pelo tempo a diante vinha, ou podia vir a
ser causa de porem as forsas das suas con-

quistas no estado, em que Malaca agora

se via. » Fernào Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 22. «E realmente affirmo que
de cousas que vi nesta Cidade de Odiá
somente pudera ainda contar muytas mais
particidaridades, do que contey de todo o

lieyno, mas deyxo de o fazer por naõ cau-

sar aos que isto lerem a mágoa, que eu te-

nho ver o muyto que por nossos peccados
nestas partes perdemos, & o muyto que
pudéramos ganhar. » Idem, ibidem, 189.

EUa (»m tristes e piedosas vozes.

Saídas só da magoa e saudade
Do seu Príncipe, e filhos que deixava.
Que mais que a própria morte a magoava.

CA.M., Lus., c. 3, e. 124.

O campo vai deixando ao vencedor,
Contente de lhe nào deixar a vida :

Seguem-uo os que ficarão ; e o temor
Lhe dá, nào pés, mas azas á fugida.

Encobrem no profundo peito a dor
Da morte, da fazenda despendida.
Da magoa da deshonra e triste nojo
De ver outrem triumphar de seu despojo.

IDEM, IBIDEM, C. 4, 43.

Ja a vista pouco e pouco se desterra
Daquelles pátrios montes que ficavào :

Ficava o chaio Tejo, e a fresca serra

De Cintra ; e uella os olhos se alongavào.
Ficava-nos também na amada terra
O coração, que ás mágoas lá deixavão

;

E ja despois que toda se eseoudeo,
Nào vimos mais em fim que mar e ceo.

IDUl UlDUl, c. 5, 3.
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Converte-se-me a carne em terra dura,

Em ])enedos os oskos sc fizcrào

;

Í2stes membros que vês, c esta fifíura,

Por estas louijus ;'ifíii:is si' e.^teiidêràu:

Em lim, miiilia f;r,iiKlissiiiia estatura

N'e8tc remoto cabo convertCrào

Os dcoscs; e por mais dobradas múgnaa,

Me anda Tlictis cercando destas ágoas.

iDKM imiiKM, c. 5, 59.

Km flor c fructo de verJo c outono

;

lltihiientc murmurào claras áfjoas;

Alegre me acha aqui, me deixa o dia.

Amantes rouxinocs rompem-mc o sono.

Que ata o descanso: aqui sepulto mnijoas

Que jA forão sepulcros de alegria.

IDEM, SONKTOS, n.° 1G9.

— «E junt;iraontc com isto lhe ccnt;u'aõ

outras particularidades taõ lastimosas, que

alguns dos circunstantes, que as ouviaõ,

se enxergou bem nos olhos a dor, & má-
goa que tinhaõ delles. Suspenso ficou An-
tónio de Faria, & pensativo hum grande

espaço, imaginando no que íiquolles ho-

mens lho tinhaõ dito, & virando-se para

elles, lhe disse. Peçovos senhores que me
digaes, já que essa briga foy tal, como
foy possivel escarpardes vós mais que os

outros?» Fernão Jlendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 57.— «Tanto que amanhe-
ceo foy o Capitão recolher os mortos, c

antre elles acháraõ o bem logrado mance-
bo D. Fernando de Castro (que assim lhe

podemos chamar) pois morreo de feiç.HO,

que mais se lhe pôde ter inveja que má-
goa, acharaõ-Iho a cabeça toda pizada. O
Capitão com todos os Fidalgos o levaraij

à Igreja, e todos os mais aonde foraõ en-

terrados juntos. » Diogo de Couto, Dec. 6,

liv. 2, c. 10.

AlH, sobre elle, a morte a mão deteve
Ali, tingiu em sangue a terra dura.

Que de vel-o acabar inagua não teve.

FEBNÃO SOBOPITA, POESIAS E FKOSAS INÉDITAS,

pag. 31.

De magua dêo signaes a Natureza,
Quando entre sombras lúgubres e.\pira

Aquclle, que de pompa, e de belleza

Do Mundo o quadro universal vestira:

A Terra toda he lucto, o Céo tristeza.

Conduz um anjo a morte, e diz que tira

;

Chegou prompta, e ferio, e o sangue corre,

Ao peito iuclina a frente, exclama, e morre.

JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO, ORIENTE, Cant. 10,

32.

— Figuradamente. Oftiensa. As obriga-

ções esquecem logo, as magoas nunca.
— PJ. magoas. Expressões de dôr que

a indicam, e causam compaixão.

Já nào fugia a bella nym])ha, tanto
Por se dar cara ao triste que a seguia,

Como por ir ouvindo o <Ioce canto,

As namoradas mágoas que dizia.

Volvendo o rosto já sereno e santo,
Toda l)anhada em riso e alegria,

Cahir se deixa aos pés do vencedor,
Que todo se desfaz em puro amor.

CAM., Lus., cant. ix, est. 82.

— Lamentos, queixumes, gemidos.

AUi os dias passava
Em magaiiK da uliiia saidas

dizer a quem longe estava
e cliorava por perdidas
as horas (|ue nào chorava:
Em valle mui solitário

sombrio e saudoso,

sendo monte temeroso
pcra o choro necessário

pêra a vida mui danoso.

ciiiiisTOvXo FALCÃO, oiiii., pag. 2.

(ed. de 1871;.

MAGOADO, 2'«rt- p<iss. De Magoar.

Tenho o gosto sepultado
e muy vivo o tormento

;

sempre de contino sento

o coraçain magoado.

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA KBEtEA

pag. 80 (ed. de 1872).

Os sentidos magoados
levam me a fantesia

á paixam

;

de hum cuidado mil cuydados
me recrcccm cada dia
ao coraçam.

IDEM, IBIDEM, pag. 84.

Tem me causado o desejo
hum continuo euydado
trabalhoso

;

pareee-me quanto vejo
da minha dor magoado
E queixoso.

IDEM, iniDEM, pag. 8G.

Trabalhos disiguaes "

me tem já tain magoada,
que ando de todo pasmada.

IDEM, inrDEM, pag. 93.

Da espessa nuvem scttas e pedradas.
Chovem entre nós outros sem medida;
E nào forào ao vento em vão deitadas,

Que esta perna trouxe eu dalli ferida :

Mas nós, como pessoas magoadas,
A resposta lhe demos tão crescida.

Que em mais que nos barretes se suspeita.

Que a côr vermelha levào desta feita.

CAM., Lcs., cant. 5, 33.

Eu cantarei de amor tào docemente.
Por uns termos em si tào concertados,

Que dous mil accidentes namorados.
Faça sentir ao peito que não sente.

Farei que o Amor a todos avivente,
Pintando mil segredos delicados,

Brandas iras, suspiros magoados,
Temerosa ousadia, e pena, ausente.

IDEM, SONETOS, 11.° 2.

— « E com esta resposta lhe mandarão
himi h-açado rico co punho, & bainha de

oiu-o, com mais vinte & seis pérolas mmia
boceta do mesmo feyta como salevTO pe-

queno, de que António do Faria licou as-

sas magoado, por lhe nào poder conti-ibuir

co que era razào, porque já ao tempo que
o Chim tornou co recado hiào emmarados
em distancia do mais de hinna legoa ».

—

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

39. — <! £ parece que magoado de não ter

ejfeyto o que vinha pedir declarou sna li-

nhagem neste letreyro dessa sepultura^ em
que jas enterrado; para qtie até o fim do

Mundo os homens da terra soubessem quem
elle foy, & o a que veyo. Daqui nos par-

timoB logo, & contiuuamoB nosso caminho
pelo rio asima, u qual já nesta parte he

menos largo que na (Jidadc de Nanquim
donde primiyro partimos; mas a terra hc

muyto mais povoada de Aldeãs, & quin-

tas que toda.s as outras, jjorque naò ha
tiro de pedra, aonde naò haja huma casa,

ou de pagode, ou di^ lavrador, & gente de

trabalho. » Idem, ibidem, cap. Í>U.

Ou nào te vá», ou Icva-me a teu lado
Onde eu comtigo expire, ou viva amante.
Onde o KUHpiro extremo, o ai magoa/lo
Possa em teus lábios exhalar constaute.

JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO, OBIEXTE,

cant. II, est. 68.

MAGOAR, ou MAGUAR, r. «. (Do Lat.

macularej. Causar ou fazer macula, pi-

sadura, contusrio, mancha com dôr.

— Offender, macular. Magoar a honra.
— Causar dôr, affligir.

— Magoar-se, v. r. Fazer cousa que
cause dôr; exprimir a dôr ou magoa do
animo.

MAGOARÍ, s. Vi. Ave da America de
pernas altas, e carne mui saborosa.

f MAGONIA, «. /. Termo de botânica.

Género de plantas da família das sapin-

daceas.

t MAGOPHONIA, í. /. Termo de Histo-

ria antiga. Festa celebrada pelos persas

em memoria da matança dos magos e do

falso Esmcrdis por sete senhores persas,

521 annos antes de Jesus Christo.

MAGOTE, «. III. Bando, rancho, um nu-

mero de pessoas reunidas. Um magote de

povo.— « Daqui desta ribejTa até o ar

rayal delKey, que podiaò ser duas legoas,

caminhou com a gente fora da ordenança

que atélli trouxera, assim por se não en-

contrar com a muj-ta que pelos caminhos

em magotes o estava esperando, como tam-

bém pela outra que os senhores trasiaõ

comsigo, a q»ial era em tanta, que todos

os campos eraõ cheyos delia, sem haver

cousa que pudesse romper por nenhimi ca-

minho ; & chegados assim com esta ordem,

ou antes desordem, ao Castello de Lau-
tir que era o primeyro Forte de nove es-

pias que tinha o campo, em que havia

huma grande forsa de soldados, achamos

já nelle hum Prineipe filho delKey da Pér-

sia chamado Guijay Padaõ, o qual ELRey
alli tinha mandado para levar o ilitaquer

eomsigo. D Fernào Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 120.

— Grande numero de cousas juntas.

MAGREIRA, .«. /'.
i De magro com o suf-

tixo »eira"~i. Vid. Magreza.

MAGREM.í.y". Tei-mo popular. Magreza.

MAGRETE, 'ndj. ^De magro com o suf-

fixo (iete"\ Ini tanto magro.

MAGREZA, nifj. iDe magro com o suf-

fixo «eza' ). Falta de carnes, emmagreci-

mento.

MAGRO, adj. (Do Lat. macro). Des-
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camado, secco, não gordo, de poucas car-

nes. i>— o Parece-me, disse o do Selvagem

contra Arlança, que ainda que o dia e o

lugar era pêra desejar ter a sesta, que já

será com tanto repouso, como a calma pede

pois vejo cavalleiros armados, que cuido

que o defenderão. Passando por junto delle

vun homem velho em cima de imi rocim

magro, com mn como lançade ao collo,

pergimtou-lhe que campaulia era aquella.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, c. 139.

As Pastoras deixarão de ir ao rio.

As abelhas fugirão da colmea,

O rebanho se fez magro e bravio :

Andào todos dizendo : AUea, Altea.

Onde estás? Torna a vir, que o teu desvio

Tem-nosfeito maisperda que liuma chea.

J. S. DE MATTOS, KIMAS, p. 50, (3.» ClUç.).

—Figuradamente. De pouco rendimen-

to. Magro bcueticio.

MAGUA. Vid. Magoa.

MAGUAR. Vid. Magoar.

MAGUÉR, adv. ant. Xào obstante, apezar

de, posto que.

MAGUSTO, s. m. Merenda de castanhas

assadas na fogueira. Dia de todos os San-

tos, é o dia de magustos.

f MAGUJO, í'. m. Instrumento de ferro

para tirar a estopa velha e antiga das

jimtas do casco e cobertas da embarcação.

f MAHABARATA, *. m. Termo de lítte-

ratura. Grande epopéa sanskrita, que tem
por assumpto as guerras dos koros e dos

bandos, descendentes de Bharata, prínci-

pe da dymnastia lunar.

7 MAHABUB, s. m. Moeda de oiro, de

Tripcili e de Tunes.

—Mahabub, ou Zequi mahabub ; moe-
da de prata do Egyptõ.

t MAHA-OMâRAT, s. m. Teimo do His-

toria. Titulo do ministro encarregado de

representar ao rei de Siam durante a sua

ausência.

MAHOMTJDE, s. m. Tei-mo de phannacia.
Planta chamada vulgarmente escamonea.
MAHAMUDI, s. m. [De mahumud, rei de

Guzarate.l moeda de prata e de ouro que
corre na Turquia e na índia.

f MAHARACTRI, s. m. Nome de um dia-

vlecto especial de que se servem os poetas

Índios modernos.

t MAHARAM, *. m. Termo de clu-ono-

logia. Primeiro dos mezes persas.

— Mez dos Árabes correspondente ao

nosso Septembro.

r MAHERNA, s. f. Termo de botânica.
t MHcro de plantas da famiHa dos byttnc-

riaccas.

t MAHESVARI, .«. m. Tei-mo de Histo-

ria. Individuo de uma seita religiosa, no
Industão, ramo da Seita dos Sivaitas.

MAfilSÊR, •?.
,''. Pedra preciosa chama-

da também pedra peixe, ou peixe d'ouro.

MAHOM. Vid. Mão.

MAHOMETA. Vid. Mahometano.

MAHOMETICO. Vid. Mahometano.

Isto assi dito, o Gama quo já tinha

Suspeitas das insidias que ordenava
O maliometiro ódio, d'onde vinha
Aquillo que tão mal o Rei cuidava

:

Cuma alta confiança, que convinha,

Com que seguro credito alcançava,

Que Yenus Acidalia lhe influia,

Taes palavras do sábio peito abria.

cAii. Lvs., e. 8, e. 64.

A opulenta Cochim, do Luso amiga.

Do Malabar Empório alem divisa;

Aqui fúria Mahometica inimiga

O raio Luso abate, e pulverisa

:

Em seu tranquillo porto as Náos abriga,

E com sincera paz se immortalisa

;

Aqui terá principio, e fimdamento
Do throno oriental sublime assento.

JOSÉ AG03TLXHO DE MACEDO, O OKIESTE, C.

12, e. 3Õ.

MAHOMETANO, adj. (Do baixo latim

mahometanus) . Pertencente a Mafoma, ou á

sua seita.

— Termo de chi-onologia. Anno maho-
metano ; anno lunar, que principia no an-

niversario da Hégira, e que é alternativa-

mente, de 3.54: ou 355 dias.

— Substantivamente. Os mahometanos.
MAHOMETISMO, s. m. .De mahometa,

com o suíHxo >< ismo »). Religião que ad-

mitte imi só Deus, e a missão de lun pro-

pheta chamado Mahomet.

f MAHONNA, s. /. Termo de náutica.

Embarcaçào turca de transporte.

f MAHONEZ, adj. (De mahon). Natu-

ral de Mahon, capital da ilha de Minorca.

MÃI, ou MÃE, s. /. (Do latim mater).

A mulher ou fêmea do animal, a respeito do

filho que ella pariu.— «Ao tempo da morte

do Duque de Viseu a senliora Infanta do-

na Beatriz sua mãy estaua em Palmela,

a quem el Rey pelo Doctor Nuno Gonçal-

ues do desembargo, pessoa de muytas le-

tras, e autoridade, e per Gil Fernandez
seu escriuào da camará, pessoas de que
confiaua, lhe mandou logo notificar a morte

do filho, e mostrar as causas, e cidpas do
caso, pêra ver as razões que teuera de o

matar, e assi lhe mandou leuar, e mostrar
a grande, e liberal doação quo a seu filho

o senhor dom ilauoel tinha feita. « Garcia
de Rezende, Chronica de D. João II, cap. 55.

Differeutes marauilhas
do vso, e variedade,

que as mais em tenra hidade
em Meçua cosem has filhas

por guardar a -vnrgindade,

íica ha carne tão soldada,
que. quando vem ser casada
com faca se ha de romper,
sem doutra arte poder ser

ha tal virgem violada.

GARCIA DE REZEXDE, MISCELLAXIA.

— «Floriano, depois que o imperador o

largou, beijou a mão á imperatriz sua avó
e a Florida sua mãi, e cl-rei seu pai ; as-

sim andou eorreudu a quem devia fazer

cortesia. Acabados seus ciunprimentos se

foi repousar do trabalho passado. » Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 161.— « Fallou o m':sm'> A'*^>í'ríYo

Santo na penna de S. Paulo toda a sua ge-

nealogia (È disse, que não tinha pay, nem
mãy : Melchisedech sine patre^ sine ínatre,

sine genealogia. E porque ? Porque Melchi-

sedech era figura de Christo, o qual assim

como no Ceo não teve Mãy, assim na ter-

ra não teve Pay. » António Vieira, Sermões

do Rosário, Part. ii, § 314.— « Ainda
que não sou vosso Pay, e ainda que gra-

ças a Deos não posso ser vossa May, di-

zem-me que temos íratemidade contrahi-

da desde o tempo de Adão, e sobre ella

hum conhecimento tão bem estabelecido

que por força está redusido a amisade, se

he que ha verdade nas Cartas.» Caval-

leií-o de Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 79.

— « Estes soldados desejosos de ganharem
fama, e hom-a, tanto que as bandeiras se

começarão a pôr em ordem, foraõ deman-
dar António iloniz Barreto, que estava

na dianteira com luna escada que lhe ti-

nhão encomendada, e chegando a elle lhe

dera(5 huma carta de sua mãy, em que
lhos encomendava muito, «pedindo-lhe os

favorecesse, e agasalhasse, porque eraõ na-

tui"aes daquella Villa, e filho de homens
honrados. » Diogo do Couto, Dec. 6, liv.

4, cap. 1 . — « António Moniz BaiTeto leu

a carta que o alegrou muito naquelle tem-

po, por ser de sua mãy, e disse aos sol-

dados, que a guardassem, que se elle es-

capasse da batalha lha dessem, porque

faria tudo o que uelle fosse, assim por sua

mãy lho encomendai-, como pelo elles me-
recerem. » Idem, ibidem,— «E coube a

D. João da Silva, segundo Conde de Por-

talegre, pela dita sua mãi, renda de mais

de trezentos mil reis cada anno, que se se

cobrão ainda, sabel-o-ha quem lhe toca. »

António Cordeiro, Historia Insulana, liv.

2, cap. 4.

—Causa, origem de que alguma cousa

procede.

Mal as rédeas sustem, sanguínea espada
Forte embebe no peito á ilaura gente,

O Algarve doma. terra afortimada,
Mài de Heróes, a quem cede o mar fremente:
Teve aqui fonte a idêa sublimada
De buscar n"Oceano o aeceso Oriente,

Onde Real espirito profundo
O Tejo ao Mundo dêo, e ao Tejo o Mundo.

J. AGOSrrNHO DE MACEDO, O OKIESTE, C. 8, 6. 20

—Figurademente. O que ama com
amor quasi maternal.— Ser uma mãe; ser fraco, moUe.—Arvore mãe; a que produzio outra.

—A mãe primeira : a terra primeiro

povoada; a índia Oriental.

Isto bem revolvido, determina
De ter lhe ap]iarelliada lá no meio
Das aguas alguma insula divina,

Ornada d'esmaltado e verde arreio:

Que muitas tem no reino que confina

Da mãi primeira có o terreno seio,

Afora as que possue soberanas
Paia dentro das portas Herctdanas.

CAM., Lus.. e. 9. 21.
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—Mãi do rio; Vid. madre.
— Mãi ã'ngna; a fonto doudo cila nasce

ou a roKorvatorio dondo parto c so doriva

poios cneanaiiiontf)s, canos monoros ou so-

cundarios.

— Mãi pnfria; o estado, oní roforoncia

á sua dopondoncia, ou colónia».

— Lini/ua mãi, linj^ua d'iMid(í outra so

deriva.
•

—

Af/un mãi; agua salina o ospossa quo
jil niío podo crystallisar.

— Termo poético. Mãi dtis rsti-fUas ; a

noite.

—ADAG.— Mãi velha, o caniiza rota,

não deshonra.— Mãi aguçosa, filha pre-

guiçosa.— Mãi o filha, vestem imia cami-
za.— Mãi o filhos por dar o tomar sào

amigos.— Mãi, cnsaiine logo quo se me
arruga o rosto. — Mãi, quo cousa á ca-

sar? Filha, fiar, j)nrir, c. chorar.— Tal é

o demo, como sua Mãi. — Quaiulo entra-

res pela Villa, perguntai ])rinioiro pela

Mãi, que pela filha.— Dai-nio Mãi acau-

telada, dar-vos-hei filha guardada.— Di-
zem quo três mais boas, parem três filhos

roins; a verdade para o ódio, a muita con-

versação desprezo, a par ociosidade.—A
ociosidade é a Mãi de todos os vicios.

—

A diligencia é mãi da boa ventura.
— «Não sejas preguiçoso, não serás de-

sejoso, o a deligcncia ho mãj' da boa ven-

tura, e como vos virdes com vossa prima
ponde a vergonha a h\mi cabo. » Jorge
FeiTeira de Vasconcellos, Eufrosina, act.

1, 9C. 1.

MAIA, ou MAYA, s. /. nnf. Dama, don-
zella.

— Menina enfeitada de flores que no
mez de maio, se assenta sobre uma espé-

cie de throno á porta da rua, para a qual
andam outras raparigas pedindo dinheiro

a quem passa.

— Na antiga gentilidade. Espectáculos
deshonestos, quo os mesmos christãos, con-
tinuarão algum tempo.
— Festa que so celebrava em Ilonia,

com ramos, hervas o eapollas de flores no
mez de maio, por ser o tempo, em que
as plantas estão mais viçosas, e constava
de uma rapariga ricamente vestida assen-

tada em xun carro ornada de flores, a que
outras raparigas reconheciam por R;tinha,

o pedindo dinheiro aos quo passavam.
— Em algumas partes de Ilespanha ain-

da hoje os rapazes e raparigas festejam as

maias, significando com decência o ma-
trimonio com um menino e unia menina,
postos em um leito; são reli(|uins do tem-

po gentílico.

— Cantar ^wr maias a .algunui moça

;

celebrar o goso d'ella, o seu casamento.
— Plantas com flores pequenas o bran-

cas, juntas em forma do novello, com que
costumam adornar as casas no primeiro
de maio

; giestas.

MAIESTADE, Vid. Magestade.
MAINATA, í. m. Termo asiático. La-

vandeiro, homem que lava a roupa.

MAINÇA. Vid. Maunça.
MAINEL, «. III. itnt. Grado ou parede

com corrimão, quo guarnece uma escada

em todo o seu comjirimento, para quo não

caia j)ara o lado do, fiíra, quem sobe por

ella.

— Peça jKtr onde corre a mão de quem
sobo ou desce uma escada; corrimão.

— /•'/. Maineis; Tenno d'architcctura.

Pilaretes quo dividem as frestas vertical-

mente em duas ou mais luzes, o sustentam

as liaiideiras (ll^ laçarias au orrendados.

MAIO ou MAYO, .'. 111. íDo latim mninK).

O (piinto mez do nosso anno; tem 31 dias.

O I!ei (Ifi Hiiilíiioz era, silto Mouro,
Com quatro mil pavallos furiosos,

Innuineros peões (rannas c <ic ouro

fiuaniccidos. puorreiros e lustroso».

Mas qual no iiicz (li! Maio o bravo touro

Co os fiumcs (la vacea arrcc(ío»08.

Sentindo f;(>iite o bruto e cof;o amante,
Salt(Ma o descuidado caminhante :

CAM. i.us., o. 3, (31).

— Das quatro náos que faltavaõ, eraõ

Capitaens D. Francisco de Lima, quo tra-

zia a Capitania do Goa, que vinha na náo

S. Filip])e, e Francisco da Cunha no Zam-
buco. Estas duas nàos partiraí"! tarde do

Reino, e chegarão a Goa a vinte e três

de Setembro. Da outra não, que era a

Burgaleza, era Capitão Bernardo Nacer,

que foi tarde tomar Sacotor.à aonde in-

vernou, o foy tomar Goa em Mayo. » Dio-

go do Couto, Dec. 6, liv. õ, cap. 3.

— Figuradamente. Primavera.
— Arvore ramo grande ou páo elevado,

que se colloca n'este mez em algum logar

publico, aonde concorrem os rapazes o ra-

parigas a divertir-se, dançando e folgan-

do.—Adag.—•« A quem em maio come sar-

dinhas, em agosto lhe pica a espinha ».

— ((Gamaras de maio saúde de todo o an-

no»—«Em maio vai, e torna com recado»

—«Enxame do maio, quem t'o pedir dá-

Iho, o de abril g\iarda-o para ti.»—«Em
maio a quem não tem basta-lhe o saio»—
«Guarda pão para maio; e lenha para

abril»—Uma agua de maio, e três de abril,

valem por mil.— «Sinnno d(! abril, deixa-o

a teu filho dormir, e o de maio, a teu cu-

nhado»— «Maio couveiro não (!i vinliateií-o».

— «Maio come o trigo, c agosto bebe o vi-

nho.»— «Maio ortelão, muita palha, pouco
pão.» --«Maio )iardo. junho claro.»—Maio
pardo fazopão grado».— «Pão tremez não
o comas nem o dês, mas guarda-o para

maio».— «Primeiro de maio corre o lobo

e o veado».— «Quanto maio acha nado, tu-

do deixa espigado».- —«Quem em maio rel-

va, não tem jião nem erva»— «Quem em
maio não merenda, aos mortos se encom-

menda, (ou aos finados te encommenda").»

—

«Touro, gallo, o barbo, todos tem sarão

em maio».

MAIOR, aJj. 2 r/en. (Do latim major). O
que excede íi outra cousa em grandeza,

qualidade ou quantidade.— «E com mm'to

grande animo e recado recolheo assi sua

bandeyra, e a bandeyra Real dei Rey seu

pay, a qual lhe trouxe hum escudeiro, que
se chamaua Gonçalo Pirez, criado de Gon-
çalo Vaz Pinto, que por força como ho-

mem esforçado ha tomou a hum Souto

mayor castelhano, que a leuaua, c ho

prendeo, a qual bandeyra nunca poderam
tomar das mãos de Duarte Dalmeida Al-

ferez, sem lhas primeiro deceparem, c da-

rem orttras. » Garcia de Rez<-nde, Chro-

nica de D. João II, cap. 13.— «E se no
casamento do Principe com a Infanta do-

na Isabel polia diferença das idades to-

massem muyto contentamento se fazer com
a Infanta dona loana sua filha, que na
idade tinha mais conformidade, com ello

quo por verem qu.anto cstimaua sua lian-

ça, e amisade, ello seria disso contente,

com apontamento, que se neste casamen-

to (|ue (juisessem antes entender no dote

se apontasse, e requeressem as Ilhas das

Canárias, que el Rey sempre desojou para

mayor .segiu-ança do Guine. » Idem, ibi-

dem, c. 35.— « E cl Rey tanto que a noua
lhe derão partio aflforrado a grande jjressa

a lhe fazer yr o socorro, que pedia. E
tanto que a dita villa foy soccorrida, e

prouida como compria, el Rey se veo a

Cordoua, e ahy esperou polia Raynha,
andando prenhe se foy de J[edina a To-

ledo, o ahy pario acerca da Páscoa a In-

fanta dona Maria, no anno de quatrocen-

tos oitenta e dous acerca da Páscoa de

Resurreição, c de Toledo se foy a Ray-
nha a Cordoua. onde a Infanta foi bapti-

zada na Igreja mayor pollo Bisjw da ci-

dade com grandes cer^nnonias. • Idem,

ibidem, cap. 35.— «Que lhe delle dizião,

e pedia que se enfonnasse da verdade,

que seu requerimento era tal, e tão justo,

que se deuia de conceder, e que elle assi

determinaua de o fazer, e que pêra is.«o

por se escosarem algims inconuenientes, e

se fazer com mayor seguridade, era ne-

cessário que elle Duque esteves.se alli r?-

traydo, e que fosse certo, e seguro que

sua honra com sua deflesa, e justiça, lhe

seria inteiramente guardada. » Idem ibi-

dem, cap. 44.— « Estando el Rei em Auis

na coresma no anno de oitenta e oito lhe

vierão cartas de Diogo Fernandez Corroa,

seu feytor era Flandes. e com ellas Inuna

carta de crença ao dito Diogo Fernandez

de Maxemiliano Rey dos Romàos, que era

pruno com irmão dei Rey, em que lhe

daua conta da grande guerra, que auia

antre elle e cl Rey de França, e da es-

perança que auia de ser muyto mayor,

pedindolhe polia muyta razão que antro

elles auia, e por outras virtuosas que lhe

alegou, quizesse anti-e elles ser mcdea-

noATo, e os contratasse a paz : el Rey
poila natural obrigação que a isso tinha,

e por sua muvta bondade, e seruiço de

Deos, que era a principal causa antro

elle, folgou mu\'to de o aceytar, e pos

logo por obra. » Idem, ibidem, c. 72.
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«E porque na Cidade de Lisboa princi-

pal do Reyno ao tal tempo morriam de

peste, e por isso se não podiam fazer nclla

as ditas festas, como el Rey por mayor

perfeiçam desejou, determinou que fossem

na Cidade de Euora, que he a segunda

do Re\Tio, e posto ([ue nella ouuesse nos

paços aposentamentos em que el Rey, e a

Raynha, o Principe, e Princesa se podes-

sem bem agasalhar, porem porque todas

as cousas do dito casamento fossem em
grande perfeiçam, mandou el Rey sem

embargo da grande breuidade do tempo

acrecentar, e fazer nos paços muytos apo-

sentamentos de nouo com grandes salas,

e camarás pcra si, e pêra o Principe, e

Princesa.» Idem, ibidem, c. 117.— «E
el Rey com as lagrimas que nos Christàos

vio ficou em extremo muy alegi-e, e muyto

confortado, se leuantou, e andou abra-

çando, e aleuantando os Cliristãos nos

braços, que he o mayor sinal de prazer

que antre elles ha. E logo a Cruz com
solemne procissam, e muyta deuaçam foy

leuada a Igi^eja, onde estava por huma
grande rtliqua, e notável milagre, por

honra da qual el Rey mandou fazer muyto
grandes festas. » Idem, ibidem, cap. 160.

— « Esteve el Rey assi a sesta feyra ate

a tarde, em que logo se achou mal, e foy

em todos a mayor ti-isteza que podia ser,

porque o auiam ja por sam, segundo polia

manhãa ate depois de comer estiuera, e

estaua já fora do nojo, e receo passado.

E assi el Rey ficou muyto triste, e muy
cortado, e toda aquella noite deu muytos

sospiros com muyta paixam, porque aquelle

dia se dera por sam, o qual prazer lhe du-

rou tam pouco.» Idem, ibidem, c. 211.
— « E as outras nãos, galeões, e carauel-

las todas com ricos toldos, estandartes, e

bandeyras, cada hum de suas cores, e

deuisas, muy ricos, e nniy galantes, e de

muytas maneiras borlados, e entretalha-

dos, e assi todos os toldos dos bateis con-

certados em tanta maneira, que mais não

podia ser. E poucas vezes, ou nunca, se

veria armada em tudo tào concertada,

porque ainda que se fizessem ja outras

mayores, com muyta parte se não farião

tào ricas, e se fossem ricas não serião tão

atiladas, e se tào atiladas em algua cousa

não em tod?s como esta foy, porque gente

nunca tal se vio de riqueza, e galantaria.»

Idem, ibidem, pag. 331.

Diabos, por meu amor,
Filhos meus e meus senhores,

Ide á deosa maior.

Dizei que por seu louvor

Me mande as fadas maiores.

As suas duas fermosas
Com melodia serena,

Que me fadem a Cismena
Sobre todas as ditosas.

GIL VICENTE, COMEDIA DE KCBENA.

— « E como a gente que neUa estaua,

era muita, & com estas cousas ninguém
de dia nem de noite ousaua passar á ter-
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ra firme, principalmente buscar agiioa, de

que tinliào mayor necessidade : algumas

pessoas de noite ião buscar aguoa a huns

três poços que estauão em huma ponta da
ilha onde charaão Turumbáca, que será

da cidade pouco mães de huma leguoa

quasi junto da prava. » BaiTos, Dec. 2,

liv. 2, cap. õ. — « E valia então o rendi-

mento assi da cidade de Dio, como de ou-

tros lugares que lhe os Reys derào, que

pagando elle hum tanto a elRey que era

a mayor parte, ficaualhe pêra sua despesa

cento & sessenta mil cruzados por anno:

& a fora este rendimento, tinha tratos &
industrias, que importauào hum grosso di-

nheiro : a mayor parte do qual gastaua

não somente nestas cousas, mas ainda em
grossas peitas aos aceitos a elRey por se

segurar naquelle senhorio». Idem, ibidem,

cap. 9.— «Aluaro Barreto filho de Aires

Barreto, Francisco Pereira Pestana, o qual

ia pêra capitão de Quiloa em lugar de Pê-

ro Ferreira: Gonçalo Mendez de Brito ir-

mão de Rui Mendez da porta da Critz em
Lisboa, loão Collaço hum caualleii'o da

guarda d'elRey : & na mayor nao das or-

denadas pêra a carga da especearia, que

se chamaua São loão, que era a mayor da

frota, ia lorge d'Aguiar. » Idem, ibidem,

liv. 3, cap. 1. — «Huma das quaes aber-

tas ou passos esta na ft-ontaria desta villa

Calayate per onde se serue do mar, a mayor
parte da região, a que os Arábios chamão
Aman: que segundo elles dizem ouue este

nome de hum neto de Loth assi chamado
primeiro pouoador delia que descende deste

nome Name, que quer dizer entre elles abas-

tança & fartura. » Idem, ibidem, cap. 2.

— « Mas como os estados nunca permane-

cem em hum ser, & quanto mayores &
mães cautellas de sujeição, tanto mayor
causa pêra se perderem, polo cuidado per-

petuo que os sujeitos trazem de se liber-

tar : succedendo o tempo & outros Revs
& capitães despois destes, qvie não forão

miiitos, peró que auia estas calemas, &
chamarãose estes capitães escrauos d'el-

Rey, & elle Rey em nome, pouco & pouco

veyo a não ter mães poder & ser, do que

tem huma estatua : ser adorada de muitos

sem ter acto ou potencia pêra cousa algu-

ma. » Idem, ibidem, liv. 5, cap. 2. — « Da-
do esta ordem do lugar, onde cada hum
auia de sair, a primeira cousa que meteo os

Mouros em reuolta, forão os nauios de re-

mo, que de noite com a maré tomarão o

pouso defi-onte do Mandouij, que (como dis-

semos) era já no fim da cidade passada á

frontara delia, onde estaua toda a força

de sua artelharia, & defensão : câ sentin-

do o rumor dos nauios & da gente do mar,

que de industria o faziào mayor do neces-

sário, acudio quasi a mães da gente da ci-

dade parecendolhe que per ali querião os

nossos tomar terra. » Idem, ibidem, cap. 9.

^ « E de Mayo té a fim de Agosto pela

mayor parte cursaò os ventos Sid, Sueste,

que seruem pêra vir de Çunda & de tanto

numero de ilhas como estão naquellafi par-

tes, com os quaes chegào té o canal de

Polirabam, que é o derradeiro porto de

Çamatra, quanto a nós os de Ponente &
primeiro aos de Leuante: posto que al-

gumas vezes são tão tesos que chegão quasi

té Malaca, mas geralmente morrem neste

canal ante de chegar a ella.» Idem, ibi-

dem, liv. 6, c. 1.— «Os quaes tanto que

as tomarão, poserão em os eirados algu-

ma artelharia meuda, com que fezerão a

praça franca ante aquella parte da ponte,

donde recebião o mayor danno: & trás el-

les mandou aos capitães das estancias que

fossem dar huma visitação á cidade na

parte que tinhào por frontaria com limi-

tação tê onde auiam de chegar.» Idem,

ibidem, cap. 6.— «Mas parece que pêra

mayor gloria destas tão notaueis pessoas

permittio Deos tanto esquecimento em seus

herdeiros : porque o descuido seu fosse causa

desta nossa repetição.» Idem, ibidem, cap.

10. — «A chegada dos quaes deu tanto

prazer aos nossos, como tristeza aos Mou-

ros & muito mayor receberão despois que

Affonso d"Alboquerque em Cochij mandou
soltar dez ou doze Mouros dos cattiuos

que tomou em Malaca. » Idem, ibidem,

liv. 7, cap. 1.— «E posto que elRey deu

esta ordem á partida das nãos daqui : el-

las se fezerão tão prestes, que a mayor
parte delias partirão deste porto de Lis-

boa dia de nossa Senhora da Annunciação,

que he a vintecinco de Março. » Idem. ibi-

dem, cap. 2.— «E como esta noua favo-

recia muito nossas cousas na índia, quando

ella vevo que foi muito ante da chegada

de Affonso d^Alboquerque, calarão o que

lá virão, & andava entre elles em grande

segredo : E esta boa obra obrigou muito

a j\Ielique Gupi, & assi a Melique Az te-

mer offendernos, & procurar nossa amiza-

de, pois a mayor parte de suas fazendas

estaua em nauegação, de que éramos se-

nhores per armas & potencia. » Idem, ibi-

dem, cap. 3.— «Feita a qual obra, em
que Affonso d'Alboquerque tinha tãta es-

perança do que desejaua, quanto os Mou-
ros de recevo : parece que estaua assi pro-

vido per elles, que ao seguinte dia da en-

trada dos nossos nauios entre as estacadas

acodio logo hum capitão que estaua ao pé

da serra chamada do Çufo Larij, que des-

pois em accrescentamento de honra ouue

nome Çadacan, de que ao diante faremos

mayor relação por causa das contendas

que com elle tiuemos sendo senhor de Bil-

gam. » Idem, ibidem, cap. 5.— «Concer-

tados estes seis nauios com a gente orde-

nada pêra o trabalho de arrincar as esta-

cadas, & laborar da artelharia, que tudo

auia de ser gente do mar, & bombardei-

ros: os doixs forão pela parte de Daugij,

& tendo já passado o Passo seco a força

de cabrestante, indo o nauio per cima da
vasa, foi cair cm outro mayor perigo.

»

Idem, ibidsm, cap. 5.— «Pêra a qual ida

posto que auia de sair á barra do rio, &
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tornar a entrar pela outra in Goa a ve-

lha: niío quiz oBColhísr mayor vasilha porá

sua poKHoa, que hum catur da turra. » idem,

ibidem. — " E so dom Kstovào da Gama
quãdo por ali pausou, lhe nao leixára dom
Paulo M(!U irmào com (juatrocontos homens

cm sou íauor contra os Mouros, qui; auia

trezo annos qiio se tinhào feito senhores da

mayor parte de seu Ri^yiuj : jÁ nào ouucra

roliquias daquolla ehristandado, que nosso

tíonhor ali depositou tantas centenas do

annos, tão dosamp;irada dos princi])03 da

Igrtya. » Idem, ibidem, liv. 8, c. 1.

—

« Dos quaos oraõ muitos Gigantes, quo se-

nhoroavaõ a maior parto das Cidades : o

por esta causa provoo o Emp(írador nisso

antes que a necessidade o ohrigasso (por-

que quando cila nestes, e cm outras ca-

sos chega, sempro o remédio ho trabalho-

so, o mal ordenado. » Barros, Clarimundo,

liv. 2, cap. 9. — «O dia que o infanto

Deserto, saiu a caçar, o salvago esperou

até á noite: e vendo quo não vinha nem
os leões tão pouco, começou do ontristc-

cer-so: porque a este queria maior bem,

quo a nenhum dos outros, por ser maior
caçador (pio eiles, tendo a nuío signal sua

t.-irdanea. » Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 8.— «Porém de-

pois que as armas foram tiradas, e elrei

Itecindos conheceu seus filhos, Arnedos os

seus, Polondos a Franciào, Bcdcar a D.
Rosucl a Belisarte, Mayortes a Dridem

;

que Priraalião deixara tão pequeno a Pla-

tir, quo não o conheceu então, senão ao

diante : foi a tristeza tão geral em todos,

que esquecidos da que dantes sentiam,

houveram aquella por tanto maior, que

nenhuma cousa os fazia alegres : posto que

muita delia perderam depois de ser certi-

ficados pelos físicos, que as feridas nao

oram do perigo. » Idem, ibidem, c. 38.

—

« O ruido dos gol]jes era tamanho que todo

o valle soava, com um estrondo temeroso

e tristo, conforme ás outras cousas dello.

Nisto se arredara)n por cobrar alento e vi-

ram as ameias da casa de Paudricia co-

bertas do tapeçaria nogra, do que estavam
toldadas, segundo o costume, em quo sem-

pro vivera e ella com algumas suas da-

mas posta autr'ellas pêra ver a crueza da
batalha, qu'eradas maiores quo nunca vira.

Primalião quizcra nniitas vozes deixal-a,

mas seu coração robusto o feroz não lho

consentia. Então se tornaram ambos ajun-

tar, dizendo l'rimalião. » Idem, ibidem,

c. 51.— «E depois d'atravessar a maior
parto daquelle reino, um dia já tardo apor-

tou no Valle Descontente, onde nenluuna
pessoa entrava, que não sentisse em si o

nome delle : e antes que chegasse ao apou-
sentamento de Paudricia, viu dous cavai-

los andar polo campo pascendo, e antrel-

les conheceu pelos siuaes o do cavalleiro,

que justara na ponte, e não podendo cui-

dar que razão alli o trouxesse, olhou a uma
o outra parto o o viu lançado á sombra
duns arvoredos sombrios e carregados, quo
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na borda d'agua daquelle tristonho rio es-

tavam, armado d'armas de n''.gro com nó-

doas amarellas, que as ocoupava todas,

tão tristes como então o cavalleiro trazia

a vontade, donde a convenção delias fora

tirada." Idem, ibidem, cap. ôl. — «Por cer-

to, cavalleiro, essas letras vos mostrariam

a vós, se as bem entendeis, quão escusa-

da vos fora esta detença. Se os outros re-

ceios, cm quo n'ellas metem, disso Flo-

rendos, não fossem maiores que o medo,

quo mo vossas palavras fazem, eu os pas-

saria com menos dor da que me já ora

dão.» Idem, ibidem, cap. 53.— «E por-

que ondo o amor é grande faz os receios

maiores, tiniia o tamanho de pôr os olhos

no vulto do <[uem o matava, que, som

ousar levantal-os do chão, dizia mil ma-
goas de quo so tíelvião muitos espanta-

va, que tó li não cria que o amor do co-

rações tão duros se contentava, mas Ar-

mello, a quem a dôr da perda de seu se-

nhor sempre ora presente, não sabendo en-

cobrir a que llio aquellas palavras faziam,

queria morrer eom pcs.-ir, crendo que nin-

guém, do serNÍço do Miraguarda nem da
guarda daquelle passo ora merecedor se-

não Florondos. » Idem, ibidem, cap. 63.

— « Alguns dias ostove Albayzar na corto

esporando pelos principaes de seu estado

porá soi-om presentes a seu recebimento,

que so fez com as mayores festas e novas

invenções, do que se naipiella torra nunca
viram. Foram presentes o soldão de Pér-

sia : el-rei de Bitinia, el-rei de Caspia, el-

rei do Trapisonda, com outros muitos prin-

cipes o cavalleiros. » Idem, ibidem, cap.

131.— «E como soja natural as cousas

muito desejadas serem sempre duvidosas, e

quando se alcançam, ficarem do maior pre-

ço, assim aconteceu nesta vinda de Albay-

zar, quo o Tm'CO tendo na memoria a trai-

ção 6 vileza, que usara com os do impe-

rador quando lho trouxeram sua filha, temia-

se que, depois de os ter entregues, fizessem

o mesmo a Albayzar.» Idem, ibidem, cap.

131. — «Pois elle aqui não está, quero es-

perar ; e so em tanto mo derdes licouça que
possa fazer armas com alguns vossos, ha-

vel-o-hei por descanço
;
que ando tão abor-

recido da vida, que á custa delia qtioria

vêr se podia satisfazer parte de mou dese-

jo. E se aqui ha algxms parentes dos fillios

de D. Duardos, com estos levaria maior

gosto quo d'outrem. » Idem, ibidem, cap.

134.— « Um dia estando assim juntos, dis-

se a rainha contra Palmeirim : Por certo,

senhor cavalleiro, so a offons;i que mo ten-

des feita, não tivera por si tão boa des-

cidpa, como é negardes-me por minha se-

nhora a princeza que aqui está, em todo

o tempo vos j>odereis temer do mim; mas
agora cu sou a que vos quero desculpar,

que bom vejo que quem tão gram cousa

acabou, como foi meu encantamento, não
o podia fazer, senão amando em tal lugar;

que o amor posto em outra parte, não ti-

vera tanta força : pois so depois de ga-
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nhada tão signalada victoria, negáreis as í

graças delia a quem vol-a fez alcançar,
||

ainda fora maior a ingratidão que o ven-

cimento. » Idem, ibidem, cap. 136.

—

" Agora pcra ter mais que lhe dever, vejo

([ue contra seu costume me quiz dcscan-

çar de t<jdo, tendo por usança aos mais

fieis vassallos desviar-llK; o galardão, e os

que o menos estimam, alcançarem maior
premio : e sobretudo a quem mais devo é

a seidiora princeza, que não creio que as

forças do amor tenham tamanha força, que
o possam usar com ella, por onde vejo que
só de sua vontade jjende todo o meu den-

canço, de quo eu me não poderá conten-

tar, SC o sentira vir forçado; porque o

maior bem que pode alcançar quem ama,
é vêr que com o mesmo amor lho pagam;
que onde elle é fino, nenhum outro inte-

resse o contenta, tudo enjeita por este. »

Idem, ibidem, eap. 136. — » Assim de dia

s(! juntou a maior parte, ou quasi toda a

cavallaria do mimdo, com quo a corte es-

tava tão nobri! e grande, quanto em ne-

nhum tempo o fora mais. No m^^smo dia

veio nova quo el-rci Fadrique de Ingla-

terra dera fim a seus dias, o D. Duardos
tomara o sceptro com muita solemnidade

o grande amor de seus vassallos. « Idem,

ibidem, caj). 136.— « Quo como de sua

natureza sejam soberbas e altivas, podel-o

ser antro as do seu tempo, e poder usar

de desprezo, a quem com ellas vive em
differença, é por ellas a maior gloria ou
maior preço que nesta vida se piide alcan-

çar. » Idem, ibidem, cap. 137.— «No
mesmo tempo Palmeirim e Florendos pas-

saram perto da corto, cada um por sua

via, não querendo entrar nella, por seguir

a rota de Albayzar, desejo.so de ser cada

um o primeiro, que ganhasse o escudo de

Miraguarda, que haviam por maior em-
preza, que qiuintas então o tempo ou a

fortuna poderá offcrecer. » Idem, ibidem,

cant. 138. — « Bem viram as outras da-

mas os termos em que elle estava, e a

que estremo o chegara a cura de d'Ar-

nao, o querendo atormontal-o do novo com
palavras; de que se elle não contentasse,

chegou ao mesmo passo mn cavalleiro gran-

de do corpo, armado do ouro e branco,

no escudo em campo do prata mna es-

phera feita pedaços, como quem já so de

alguma cousa tivera esperança a perdera

de todo : vendo as damas poz os olhos cm
um:i o outra, c acabando de ver todas qua-

tro, ficou, segundo o costume de todos, es-

pantado do que via; porem depois de pas-

sar pela phantesia o parecer de cada uma,
Latranja foi a que maior impressão fez

noile, que lhe pareceu em grande estremo

formosa, e desejou mosti-ar-lho com algum
serviço, affirmando cm si que aquellas

eram as quatro de França, de quo se n'a-

quelle tempo tanto se fallava. » Idem, ibi-

dem, c. 141.— «Em mna tenda arma-

ram um leito, a outra ficou pcra seu es-

cudeiro ter nclla seu pouco fato. Grandes
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agradecimentos deu o cavaUeiro estranho

aos escudeiros porá de sua parte os pre-

sentarem ai rei pela humanidade e mercê

que usava co'elle, que era maior do que a

um pobre cavalleiro andante parecia ne-

cessária. » Idem, ibidem, c. 143.— «E
pêra que os sentisse maiores, aquellas se-

nhoras esquecidas de cumprir com seu de-

sejo dormiram toda a noite, nào havendo

nenhuma, que perdesse o somno por el-

le, perdendo-o cUe por todas. Chegada a

menhà, sahirào ao campo em seus pala-

frens. » Idem, ibidem, c. 144. — «Nestas

maginações passou a noite velando-a com
desesperações, o que não aconteceu a La-

tranja, que a dormiu toda, negando porém
as suas companheiras o que clle lhe con-

fessara: a que Mansi respondeu: Já sei,

que nao tendes palavi'as pêra com eUas

ganhar uma vontade e fazer confessar a

imi homem maiores culjtas, do que será

dizer seu nome. » Idem, ibidem, c. 145.

— « De tal qualidade é o fogo, que o amor
e o que vos quero acenderam em mim,
respondeu elle, que com agoa nào se apa-

ga : mas antes todolos remédios, que pêra

o apagar se ordenaram, sào causa de maior
acendimento: vós, que o podeis dar, ne-

gaste-mo. E como de vós nào vejo entro

a dôr e a desconfiança buscar repouso,

parece se nào deve achar. » Idem, ibidem,

c. 147. — «Dragonalte, vendo-os vir, so

poz a pé com a rainha pola mão, em si-

gnal de maior veneração e acatamento

ao imperador e imperatriz. A imperatriz

lhe j)agou esta cortezia, que, esquecida

de sua dignidade, seu estado e idade, se

desceu do palafrem e com ella Gridonia,

Polinarda, Leonarda e todas suas damas;
e assim a receberam com muito prazer,

dizendo que com sua vinda recebia a cor-

te 6 coroa real honra accrescentamento. »

Idem, ibidem, c. 149.— «O imperador se

sentou á borda d'agua e junto delle Pri-

malião em pé. Dom Duardos, o impera-

dor Vernao, o soldào Belagi'iz, o Grão
Cã, el-rei Tarnaes de Lacedemonia, Pol-

lendos, EstreUante, Pompides, Dragonal-

te, todos reis, e outra mui nobre caval-

laria de príncipes, infantes, e famosos ca-

valleiros, que com aquelle modo de aca-

tamento e cortezia authorisavam mais a

pessoa real, e pêra elle jiarecia a honra

deste dia o maior triumpho, que nunca al-

cançara, que se via venerado tão alta-

mente dos maiores principes do mundo e

acatado e ceremoniado dclles, como se-

nhor natural. » Idem, ibidem, c. 150

—

« Quem no fim destas palavras poz os olhos

em ambos, bem enxergou em Florendos

se aqueUa nova o fez mais ledo que al-

cançar o maior senhorio do mundo : de

Miraguarda não havia que enxergar, que
com tal serenidade ficou no rosto, que se

não podia determinar se lhe ficava alvo-

roço ou descontentamento. » Idem, ibidem,

c. 151. — «Recebido Florendos em Mira-

guarda, segiu^o de seus receios, satisfei-

to de seus trabalhos, tomando-a pola mão
que lhe parecia que era o maior gráo,

que se podia alcançar, Flerida e a rainha

de . Hespanha, que antre si trouveram a

Miraguarda, se tornaram a seu assento,

doixando-os ambos contentes namorados.»

Idem, ibidem, c. 152.— «A vida deste

principe e o modo de seus amores dava
assaz cuidado e jjcna a seus amigos, que

era mui amado de todos: entre as damas
tinha muito preço, que viam nelle maior

fé e amor, que em outros homens. Alguns

que delle sabiam pouco, julgavam ás ve-

zes suas cousas por mostras fingidas, af-

firmando que o do dentro não era tão in-

teiro como o- de fora mostrava. » Idem,

ibidem, c. 153.— «Entrando polas ca-

sas, corroo todalas quadras, que cm cada

uma havia assaz que ver, a claridade

delias descia por umas lumidarias, que es-

tavào na maior altm-a da rocha, cortadas

na aspereza d'ella, com que abaixo se alu-

miavão. » Idem, ibidem, cap. 154.— «8o-

cegado o rumor, o embaixador em pé, com
voz alta, começou dizer: Alto e poderoso

principe, em outra disposição e mais fer-

vente idade quizera, que este cerco te to-

mara, assim porque no trabalho e aftron-

ta dos teus te puderas juntamente chamar
companheiro e senhor, como porque tam-

bém, quando a victoria de tamanha em-

presa se houvesse d'alcançar por teus imi-

gos, fosse digna de maior nome e gloria. »

Idem, ibidem, c. 157. — « Primalião sa-

hiu ao campo, por dar algum alivio aos

que nelle ficavâo, acompanhado de seus

setecentos cavalleiros, e quizerão que D.

Duardos e otxtros capitães tiveram algum
repouso; porém nem a necessidade que

disso tinhão lho fez fazer, té que a noite

veio, que parece o triste e espantosa aos da

cidade, que de uma parte ouviam gemi-

dos dos feridos, d'outra pranto poios mor-

tos e de fora gritos e instrumentos dos

imigos : mas nem elles estavão fora de per-

da, que fora muito maior ; so não com a

sobegidão da gente lha fazia sentir menos.

»

Idem, ibidem, c. 158.— «O que mais me
pareceo digno do temor ou receio, foi,

que andavão todos occupados em assen-

tar o arraial, e assim trabalharão os de

grande estado, como os de pequeno, sem

nenhum por valia de sua pessoa ou esta-

do se escusar; que é cousa, que aos me-

nores dá maior esforço o aumento o amor
pêra seus principes o senhores. » Idem, ibi-

dem, c. 159.— « Mas o da dona, ou com fa-

vor delia, ou deUes não serem pêra mais os

derribou todos quatro em pequeno espaço, e

derribara outros tantos, se Albayzar os con-

sentira vir; antes descontente daquolla

quebra, disse ao cavalleiro, que pois a fortu-

na lhe dera tão bom dia, repouzasse o que

ficava delle, que outro viria em que por

ventm-a teria maior desgosto. » Idem, ibi-

dem, c. 161.— « O Soldào que té alli não

tirara os olhos de Miraguarda cuidando

que fosse Polinarda, vendo no modo dos

assentos, que estava enganado, porque com
ella estava Florendos e com Polinarda Pal-

meirim, tornou a conhecer a verdade e

como o amor estivesse em Polinarda de

muitos dias, e a vista por mais espaço

posta em Miraguarda, não soube doti^rmi-

nar qual delias então teria maior poder

nelle, que no parecer não sabia julgar

quem fizesse vantagem. » Idem, ibidem,

c. 1G3.— «Aprinceza Arménia, embara-

çada do que via, e também polo pouco

conhecimento que tinha com aqu(dlas se-

nhoras, andava antre cilas, como pessoa

que trazia o juizo turvado, mudando os

olhos d'umas em outras, invejosa do pa-

recer d'algiunas; que esta é cousa de que

as mulheres tem maior inveja e para a

ter maior, estava antre Miragiiarda e Lio-

narda, que a acompanhavam o seguiam

pola honrarem, que eram as pessoas, que

naquolla casa maior inveja lho podiam

fazer.» Idem, ibidem, cap. 164.— «Este

pranto se esparziu por toda a cidade, o

as matronas e donas do maior authorida-

do, postas em cabello, e as faces rasga-

das, saíam pela rua gritando té o paço,

onde em pequeno espaço se juntaram mui-

tas, como quem no imperador esperavam

verdadeiro i'omedio e soccorro. El-rei Tar-

naes quizera impedir aquelle ajuntamen-

to; mas nào pôde, que o povo desordena-

da máo é de metter em ordem. » Idem,

ibidem, c. 166.— « Nascia deste mal ou-

tro maior, o era, que como os mais da-

quelles principes e cavalleiros viessem fe-

ridos e perdessem muito sangue, por nào

ser curados com tempo, fazia-lhes damno
esta detença, e alguns morreram do que

d' alli rocresceo, que enchendo-se as feri-

das de ventosidade, os corpos de fraque-

za, deu azo a muitas mortes.» Idem, ibi-

dem, c. 167.— «E lá, tornadas em seu

acordo, caso que a terra era deleitosa e

aprazivel, os aposentamentos sumptuosos

e grandes, com muito maior pranto a po-

voaram, do que puderam partir de Con-

stantinopla, se partiram em seu acordo;

que então a saudade do que deixavam,

era porá ellas muito maior dôr e descon-

tentamento, que outra nenhuma perda: bem
viam que a mudança, que se lhes fizera,

nascera d'algum grão mal. Isto as fazia

mais tristes e descontentes.» Idem, ibidem,

— « Dramusiando tirou o elmo por dí^saba-

far, o com o ar cobrou algum alento; mas

que prestava, que em todo seu corpo não

havia nenhiun sangue e nào se podia ter,

e naqueUe pequeno espaço, que assi esteve,

vio quo Roramonte o D. Rosirão cahiram

diante de D. Duardos, desamparados das

forças o da vida, então não querendo já vêr

maiores males e taes, a que não podia dar

remédio, desatinando com a raiva da mor-

te, sem pôr elmo, nem lhe lembrar que

o tinha fora, remotteo aos imigos; mas D.

Duardos, que não pode acabar comsigo

ve-lo morrer, o tirou por força da pressa e

entregou a Pasencio, cuja vii'tude o bom
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cuidado aquclle dia deu a vida a muitos.

»

Idem, ibidem, c. 169.— « Daliarto, na-

vegando coiii tempo prospero, chcigou á

vista do sua ilha perigosa, onde sondo vis-

tas as galés se deu nova á imperatriz Po-

linarda e ás outr.as princozas, que as vie-

ram esperar ao porto a pé, trio longo de

cançar, como se a jornada fora menor e

cilas costumadas a maiores trabalhos.»

Idem, ibidem, c. 171. — «Chegados a seus

reinos, alguns tiveram traballio cm os pa-

cificar. Primaliao o teve maior em refa-

zer Constantinopla, foi recebido de seus

vassalos como cousa vinda do ceo, o nào

consentindo cm sua entrada festas nem
prazeres públicos, que sua modéstia c ho-

nestidade desbaratava todas cilas.» Idem,
ibidem, c. 172.

Um bera n'outro maior continuado,
Unida a doce gloria do jjresente

Com suaves lembranças do passado.

FERNÃO SOROPITA, POESIAS E PKOSAS INÉDITAS.

Imaginai tamanhas aventuras,
Quaes Eurystheo a Alcides inventava

;

O leão Clconwo, H.arjiyas duras,

O porco de Erymantho, a Hydra brava:
Descer em fim ás sombras vààs e escuras,
Onde os campos de Dite a Estyge lava;
Porque a maior perigo, a mor aíironta,

Por vós, ô Rei, o espirito, e carne he jjronta.

CAM., LU3., c. 4, 80.

Pedellie mais, que aquelle porto seja

Sempre com suas frotas visitado

;

Que nenhum outro bem 7naior deseja,

Que dar a taes Barões seu reino e estado :

E que em quanto seu corpo o esprito reja,

Estará de contino apparelhado
A pôr a vida e reino totalmente,
Por tão bom Rei, por tão sublime gente.

IDEM, IBIDEM, C. 6, 4.

Por meio destes hórridos perigos
Destes trabalhos graves e temores,
Alcanção os que siio de fama amigos
As honras immortaes, e grãos maiores:
Nào encostados sempre nos antigos
Troncos nobres de seus antecessores,
Nào nos leitos dourados entre os finos

Aniraaes de Moscovia zebelliuos.

IDEM, IBIDEM, C. (í, 95.

Por ella o solta, crendo que alli tinlia

Penhor bastante, donde recebesse
Interesso maior do que lhe vinha,
Se o Capitão mais tempo detivesse.
Elle, vendo que ja lhe nào convinha
Tornar a terra

; porque nào podesse
Ser mais retido, sendo ás nãos chegado,
Nellas estar se deixa descansado.

IDEM, IBIDEM, c. 8, 95.

Tomando-o pela mão, o leva e guia
Para o cume d'hum monte alto o divino.
No qu!ll hua rica fábrica se erguia
De crystal toda, e de ouro puro e fino.

A maior parte aqui passào do dia
Em doces jogos e em jirazer contino :

Ella nos paços logra seus amores.
As outras pelas sombras entre as flores.

IDEM, IBIDEM, c. 9, 87.

Basiliscos medonhos e leòcs,

Trabucos feros, minas encobertas
Sustenta Síascarenhas co'cs barões.
Que tào ledos as mortes tee por certas

:

Até que nas maiores oppressòcs
Castro lil)crtador, fazendo ollcrtiia

Das vidas de seus filhos, quer que fi(|ucm

Com fama etenia, e a Dcos se sacrifiquem.

IDF.M. IBIDEM, c. 10, Gí).

Vejo do mar a instabilidade.

Como com seu ruido impetuoso
Retumba na maior concavidade.

CAM., ELEOIA 2.

Quando cuido que tomo porto ou terra,

Tal vento se levanta em hum instante,

Que súbito da vida desconfio.

Mas cu sou quem me faz a maior guerra,

l'ois conhecendo os riscos de hum amante
Fiado a ondas de Amor, delias me fio.

IDEM, SONETuS, U." 121.

— « E também nesta perda (quo Deos
por sua infinita Misericórdia nunca per-

mittirá quo haja por mais descuydos, &
peccados que haja cm nós) .se arrisca per-

derse a Alfandega do Mandovim da Ci-

dade de Cioa, que he a melhor cousa que
temos na índia, porqr.o nos jiortos, & Ilhas

atrás nomeadas consiste a mayor parto do

seu rendimento, a fora droga de cravo,

nós, & masa, quo de lá se trás para este

Reyno. E do mais que pudera dizer á

cerca disto, como testemunha de vista,

nào quero tratar aqui mais do que isto

somente me parece que basta para se en-

tender a grande importância deste nego-

cio, & entendida, nào duvido cpie se lhe

dará o remédio, que parecer necessário. »

Fernào Mendes Pinto, Peregrinações, c. 26.

— « Feito isto, acodio logo .:Vntonio de Fa-
ria cora muyta pressa a Christovào Bor-

ralho, que estava abalroado co outro jun-

co, & muyto duvidoso da vitoria, porque
a mayor parte dos nossos estavào feridos

;

mas pi'0uve a N. Senhor que com esta

ajuda se lançarão os inimigos ao mar, dos

quaes se aiíbgou a mayor parte, & os

juncos ficàraô ambos em nosso poder. »

idem, ibidem, c. -16.— «Porque visto bem
o tempo, & o miserável estado em que a
fortuna por nossos peccados nos tinha pos-

to, conheceríamos, & entendoriamos quaõ
necessário nos era o que nos dizia, & acon-

selhava, porque elle esperava cm Deos
nosso Senhor, que alli naquelle despovoa-

do, & espesso mato lhes havia de traser

cousas, em que se salvassem, porque se

havia de crer firmemente cjue nmica elle

permitia males que nào fossem para muyto
Mayores bens

;
pelo que elle esperava com

firme fé que se alli perdêramos quinlieu-

tos mil cruzados, que antes de pouco tem-

po tornaríamos aganhar mais de seiscen-

tos mil ; a qual breve pratica de todos

foy ouvida com assas de lagrj-mas, &
desconsolação.» Idem, ibidem, c. 53.

—

« Aqui nesta angra tornou a praticar pe-

rante todos CO Similau sobre esta nave-
gação, que so fazia tanto ás cegas & elle

respondeu. £«, senhor Capitão, se te pu-
dera empenhar outra joi/a de msiyOT preço

que a minha cabeça, crè de mim que o

fizera muyto levemente, porque vou tão certo

nesta viarjem que levo, que nàò receara a
arte mil filhos em reféns ao que em Liam-
tóo te prom/:tti, & aiwla agora te torno a
dizer, que se te arrependes, ou receas jias-

sar avante j)elo que os teus te dizem de mim
continuamente a orelha, como eu muyto
bem teidio visto, & ouvido, rnanda o qua
quizeres, jiorque prestes estou para em tudo

te fazer a vontade. » Idem, ibidem, c. 71.

— « Havendo já quarenta & tr''s dias que
éramos chegados a este arrayal, dentro

dos quaes houve alguns combates, & es-

caramuças entre os ccrcadores, & os cer-

cados, & dous a.ssaltos a escala vista, a que
os de dentro resistirão valorosamente, como
homens determinados, vendo este Rey Tár-
taro quanto ao revés do que cuydara lhe

tinha succedido aquella empresa, em quo
tinha ga.stado tanto de sua fasenda, j)08

o negocio em conselho geral, para o qual

forau juntos todos os vinte & sette líeis

que alli tinha comsigo, & muytos Prínci-

pes, & Senhores com a mayor parte dos

Capitães, & nclle se assentou que visto ser

já enti-ada de Inverno, & os campos come-
çarem j;l se alagar, & as agoas de ambos
os rios virem com tanto ímpeto, & forsa

que lhe tinhaò já desfeyto a mayor parto

dos vallos, & tranqueyras de todo o ar-

rayal, it juntamente serlhe já morta muy-
ta gente de doença, & ella ir em tanto

erecímento qne naò ha^ia dia em que na3
morressem quatro & cinco mil homens, &
a falta dos mantimentos ser tamanha que
Capitães naò podiaõ sustentar as menzas,
nem os cavallos, que de raçaõ para isso

lhes davaÍJ, craõ bastàtes para a menor
parte da gente bayxa, lho era forsado le-

vantar o cerco, & irse antes que de todo

entrasse o Inverno, porque se esperasse

alli mais, corria risco de se perder. » Idem
ibidem, c. 123.— «Espantados nós dis-

to, & perguntando o que era, nos foy

respondido por hum dos Orepos, que alli

estavaõ, que era sacerdote, que o que ti-

idiamos visto, & de que nos espantávamos,

eraõ os oytenta & três deoses dos Timo-

ctnihós que El-Rey, quando os desbaratara

no campo, lhes tomara em hum grande

femplo aonde estavaõ, por que a mayor
honra, cfc de que FÃRey fazia mayor caso,

era triunfar dos deoses de seus inimigos,

que em seu despreso trasia cativos,' & per-

guntandolhe nós para que os tinhaS alli

presos, nos responderaS que para quando
entrasse na Cidade de Huzàgué, para onds

estava de caminho, os mandar levar arras-

tados pior aquellas cadeas, com que estavaõ

presos, por triunfo da vittoria, que alcan-

çara delles.a Idem, ibidem, c. 130.

—

« ElRey me mandou logo chegar para

junto da camilha, em que e-stava doytado

assas enfermo, & atribulado de gotta, &
me disse : Rogote que te não enfades de

estares, junto de mim, porque folgo de te

ver, i& de !alar comtigo, <5s que me digas

se sabes alguma mesinha lá desta terra do

cabo do Mundo para esta infii-midade qut
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me tem taô aleyjado, ou para o fastio, por

que vay em dov.s mezes que naò posso co-

mer cousa alguma; a que respondi, que

eu não era Medico, mm aprendera essa

sciencia, mas que no junco em que eu vie-

ra da China, vinha hum pao, cuja agoa

curava mui/to mayores infirmidadcs que

aquella de que elh: se queyxava, & que se

a tomasse teria logo saúde sem falta algu-

ma; o que elle folgou inuyto de ouvir, u

Idem, ibidem, c. Í36. — «Pelo que sen-

do este tyi-anno avisado de todas estas

cousas, temendo poder ser esta a mais

certa occasiaõ de se perder que todas as

outras, de que se podia recear, tornou logo

a fortificar o Prom com muyto mayor ins-

tancia do que até entaò tinha t\'yto, porem

antes que se partisse daqurlle rio aonde

estava surto, que seria uma legoa desta

Cidade do Avá, mandou o Brama seu The-

som"eyro por nome Diosoray (em cujo po-

der eu atras disso que estávamos os oyto

Portuguezes cativos) por Emljayxador ao

Oalaminhàa, que de hiun Principe de gran-

de poder, que habitava no amego deste

sertaõ em muyta distancia de terra, do

qual adiante tratarey hmn pouco, quando

vier a dar infomiaçaõ delle, para que por

liga, & contrato de nova amisade se fizesse

seu irmaõ em armas, offerecendolhe por

isso certa quantidade de ouro, pedraria,

& rendimentos de algumas terras comar-

cans ao seu Reyno, para que este Cala-

minhàa entretivesse com guerra ao Siam-

mon o Veraõ seguinte, com que não pu-

desse soccorrer o Rey do Avá, & lho ficas-

se a elle mais fácil poder tomar este Ci-

dade, sem receyo deste socorro, de que se

temia.» Idem, ibidem, c. 15:?.— «Neste
diabólico templo e.sta3 metidas em reli-

gião em muytas casas que vimos mais de
cinco md mulheres mas o que notey, he
que sào todas velhas sem nenhuma ser

moça, & a mayor parte delias muyto ricas,

as quaes todas por suas mortes fazem doa-

ção de seus bens a este pagode, & por
isso tem elle tanta renda. » Idem, ibidem,
c. 162.— «Porém antes que trate do ca-

minho que fizemos daqui para Pegú, aon-
de EIRey do Brama entaõ residio, me
pareceu conveniente, & necessário dar in-

formação de algumas cousas que vimos
nesta terra; o que farey com a mayor
brevidade que puder, como fis em todas
as outras cousas, de que tenho tratado:

porque se houvera de tratar particular-

mente de tudo o que vi, & passey, assim
neste Império, como nos mais Reynos em
que me achey nesta minha triste, & tra-

balhosa peregrinação houvera mister ou-

tro volume mayor que este, & outro saber,

habilidadi', & engenho muyto asima do
que em mim ha o qual eu conheço por
muyto bayxo, & grosseyro, como já muy-
tas vezes tenho dito, & confessado. Mas
por naõ ficarem de todo escondidas cou-
sas taõ notáveis, direy aquillo que minha
rudela me ensinar. » Idem, ibidem, c. 165.

— « Acabado este sermaõ, a cinza do mor-
to, que já a este tempo estava junta, se

repartio como reliquia pelas quatorze ban-

dejas de ouro, das quaes El Rey levou

huma á cabeça, & os Grepos das dignida-

des mayores leváraS as outras. » Idem, ibi-

dem, c. 168.— «A qual sabida fez entaõ

a Xemindó com huma pompa, & hum es-

tado taõ grandioso, & rico que segundo o

ditto de todos os que o viraõ, de que eu

também fuy hum, devia ser huma das mayo-
res causas daquella qualidade, que se viraõ

em nenhuma parte da qual de propósito

nào quis dar relação, ou por naò me atre-

ver poder contar o como passou na verda-

de, ou por reoear que, se o contasse, pu-

desse fazer alguma duvida na verdade das

cousas que couto.» Idem, ibidem, c. 198.

— «Suponho que viajando Cyro Rey de

Pérsia, em companhia da Princesa Cassan-

dane sua esposa, chegarão á Eseolla dos

Magos, em que presidia Zoroastro. Este

depois de venerar os Príncipes com o mayor
respeito, os introduz em hum Bosque com-
posto de mm-ta, no meyo do qual se vê

uma estatua de molluT talhada pelas màos
do mesmo Zoroastro. » Cavalleiro d'01i-

veira. Cartas, liv. 2, n.'^ 13.— « A primey-

ra he huma das mayores fcrmosuras do
secido em que vivemos, a outra se pôde

diser que he hmua molher feoa, não tendo

mais fermosura que a dos seus agrados. »

Idem, ibidem, n." 28.— «Disei-lhe da mi-

nha parte que não sabe o que diz. Segiu'ai-

Ihe que o Amor do Próximo consiste em
mayores circunstancias a que nos obriga,

e declarai-lhe que nem elle, nem todos os

Moralistas juntos, saberão duvidar dos

meus principies nesta matéria. » Idem,

ibidem, n." 34.— «Determinou Alcandro

faser huma visita a meu Pay, e resolveo

ficar três dias na sua companhia para po-

der insinuar insensivelmente no seu spirito

a Negociação. Esta ausência me facilitou

as occasioens de me explicar com a fer-

mosa Aspasia, e por hum artificio dignio

da mayor infâmia, consegui delia a crimi-

nosa promessa de nos encontrarmos secre-

tamente no lugar mais occulto de seu Jar-

dim. » Idem, ibidem, n.° 39.— «Hum si-

nal em certas partes da cara disem que
produz hum efl:eito maravilhoso, e sobre

tudo se se põem em cima de hmn olho,

ou quasi dentro da boca, lugares era que

este enfeite denota mayor aftectaçào.

»

Idem, ibidem, n." 65.— «Diser o Autor
que a melhor obra de Marcial he o seu

livro chamado dos Espectáculos, nào he a

mayor hom-a daquelle celebre Poeta, pois

que se duvida se a dita obra he sua.

»

Idem, ibidem, n.° 67.— « Trinta Ducados
deste Paiz, e dez moedfis do meu, tem
obrado muito mayor eôeito sobi-e o coração

das fermosas em hum instante, do que dez

mil conceytos, e sentenças podem faser

em hum século. » Idem, ibidem, n." 68.

— «O mayor, e o melhor que terey será

o de merecer repetidas occasioens em que

possa mostrar a V. S. a grande, e tiôe-

ctuosa vontade com que o sirvo. Guarde
Deos a V. S. mmtos annos. » Idem, ibi-

dem, n." 100.— «Vendo D. Manoel de

Lima o trabalho em que a fortaleza de

Dio estava, e que ainda se receavaõ outros

mayores, se foy ao governador, e se Uie

oflereceo pêra hir diante « com trezentos

« soldados à sua custa, porque nào era ra-

« zaõ, que estando tantos, e taõ honrados

« Fidalgos taõ arriscados naquella fortale-

« za, estivesse elle em Goa fora daquellea

«trabalhos: porque elle naõ queria a vi-

« da, e a fazenda, se naô pêra tudo se des-

« pender, e gastar em serviço dElRey. »

Diogo de Couto, Dec. 6, liv. 3, c.8.

Mas os vendimos de mayor doçura,

Com horjaçotes negros estimados.

MAKOEL THOMAZ, INSrLANA, Caut. X, Bst. 95.

— « Comtudo afirmarei este caso, que

siqjosto foi mayor em suas partes, do que

em si mesmo, pareceo como um cometa, que

sendo produzido da baixa exalação da ter-

ra suhio, e se acendeo no Ar. » Francisco

Manoel de Mello, Epanaphoras, p. 6.

—

«... mas para que com maior cómodo, e

descanço pudesse pasjar com ella a vida.»

Idem, Carta de Guia de Cazados.

Xào ha maior traição, maior crueza
Do que ferir-me, e assim negar-me a cura
Como que nada do meu mal lhe peza

:

Pois foi a rainha gloria neste monte
Mais suave que as vozes desse canto,

Mais ligeira que as agoas desta fonte.

J. X. DE MATTOS, BIUAS, p. 54, (3.» sdic.)

Já aperta a filha ao peito, e lhe diz brando :

Xào puz debalde o meu maior disvello

Em doutrinar-te a infância nem há virgem
Da teus aimos, que em solidez nào venças
E no bem recamar vãos primorosos.

FBAXtISCO M. DO NASCIMENTO, OS MARTYEES, 1ÍV. 1.

De sanha mais atroz enfurecido

O cárcere infernal co' os olhos gira,

Solta a voz, que produz alto estampido,
Como se hum raio os ares dividira

;

Tremeo na base o Abysrao sacudido,

Maior a noite eteraa horror respira

;

Té de mais sombra, quando o brado escutão.

As negras fúrias infernaes se enluctào.

J. A. DE MACEDO, O OKIENTE, C. 3, 17.

Quanto em copia maior de luz as fontes

Lançào mais vivo ardor sereno, e quedo.
Vimos o mar nos vastos horizontes

O ar purpúreo, o Ceo tranquillo, e ledo

;

Todo o panno largando, os altos montes
Se descobrem cobertos de arvoredo,

Narêa meigo escorregando o pego
Dêo-nos de longe aos ânimos socego.

IDEM, IBIDEM, c. õ, 84.

Do maior Rei da Europa armi-potente,

A quem de Lysia o throno o ceo tem dado,
Descobridor das terras do Oriente,

De todo o Globo em roda eu sou mandado:
Levo o peulior da paz, nào guerra á gente,
Que tanto mar de nós tem separado

;

E, rematando o heróico desejo

Eu devo do Indostão tomar ao Tejo.

IDEM, IBIDEM, C. Õ, 85.
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Mas sabe, ó Rei, que em clima afortunado,

Oiide jamái» a Primavera ccasa,

E o que ao Norte lie baliza ao Sol dourado,

Do aeceso Cancro o circulo atravessa

:

No mais occidental, e extremo lado,

Onde a Europa termina, o o mar comera.
Jaz, sem muita extensão, do Luso, a Terra,

Sempre grande na paz, maior na gu('rra.

inuM, míDr.M, c. 8, 5.

Do Ceo lhe lança a vista hum Deos clemente.

Quebra as forças da Maura crueldade,

Vai d'hum f^uerreiro intrépido na frente.

Que d(^s]ir('f4a os |i(Mid<jriis da liberdade:

Tinlia cnsniiiilo o bi-nro armi-potente
Da 1'ak'stina na iniiinr Cidade;
E gauliando nOronte eterno louro,

Veiii palmas immortaes colher no Douro.

IDKM, lUIDEM, C. 8. 12.

Eis prodígio maior, no dihitado

Dos Ceos espaço Oriental fulgura,

Repentino hum darào ; uelle gravado
Era o signal d'eterna, alma ventura;
Qual Constantino o vio no campo armado :

Que de Maxencio o estrago lhe assegura;
Tal aos olhos dos Lusos se oBerece
Lnmobil brilha, immobil resplandece.

IDEM, IBIDEM, c. 8, 73.

Co' a derrota total o Heróe termina
A sanguinosa, fervida batalha

;

E toda envolta a barbara campina
De inimigos cadáveres se coalha;

Ao portento maior da mi5o Divina
Padrocns em bronze sempiterno entalha

;

E o Sol do feito estável testemunha
Seguindo o usado moto, então se punha.

IDEM, IBIDEM, C. O, 120.

Vê que nome iinmortal, quasi di>ino,

Por armas, por victorias afamado,
Deixara n'Asia o grande Saladino,

Como inda dura deste nome o brado :

Talvez, talvez recôndito Destino,

Inda a gloria maior te haja elevado

;

Dêo-te Império do mar sem sangue ou guerra,

Fica, e serás Dominador no Terra.

IDEU, IBIDEM, c. 12, 13.

Porem mais pode, que a mortal grandeza,
N'hura peito Portuguez fidelidade.

Do invicto Gama a invicta fortaleza

Vence, e sutfoca os gritos da vaidade:
A illustre gloria de tamanha emprcra
Julga maior, que a Regia Potestade;
Deos, que abraçado co' a virtude o via,

O premio do grande Heróe no auxilio envia.

IDEM, IBIDEM, c. 12, 18.

— « Debalde muitos homens de génio

revestidos da auetoridade suprema tenta-

ram evitar a ruina que viam no futuro:

debalde o clero hespanhol, incomparavel-

mente o mais alumiado da Europa, na-

quellas feras tenebrosas e cuja influencia

nos negócios públicos era maior (jue a de
todas as outras classes junctas, procurou

nas severas leis dos coucilios, que eram
ao mesmo tempo verdadeiros pensamen-
tos politicos, reter a nação que se despe-

nhava.» Alexandre Herculano, Eurico, c.

1. — «Proferindo estas palavras, Louren-
ço Braz entrou, o Galeoto Estevens, sem
lhe responder nada, scguiu-o arrastado

por força maior, mas sempre cantarolan-

do. Agora, perém, a volta era modi'rna:

uma dessas cantigas que siu-gem da ima-
ginação dos Beethovens populares em epo-

chas revolucionarias c que se nacionalisam
can) a rajjidez do relâmpago. » Idem, Mon-
ge de Cister, c. 10.

— FiUio maior; ni.ús vc^llio.

— o lí logo vco de í!a.stella a Infanta

dona Isabel filha maior dei Ucy dom Fer-

nando, e da Kaynha dona Isabel, e com
cila o miistre de Santiago, c outros muy-
tos senhores, e muy nobre companhia. E
antes de entregarem a seuliora Infanta vie-

rào einbaixador(;s á Infanta dona Rc^atriz,

alem dos que já com cila estauPio.» Gar-
cia de Rezende, Chronira de D. João II,

e. 21. — « Germão d'Orlii'ns, como tam-
bém servisse Floreada, Hllia maior d'cl-

rei, foi fora do conto delia. Os outros ca-

valleiros francczes, como de seu natural

o amor tenha nellcs pouca parto, houve
poucos que quizes.sem seguir a ordem, com
que c;ida uma daquelias quatro senhoras
queria scrvir-sc » Francisco de Moraes,
Palmeirim d'Inglaterra, c. 137.
— Maior (Vedada; pessoa que tem a

a idade prescripta pelas leis para poder
usar do seu direito e emancipar-sc.
— Proposição maior; a primeiradas an-

tecedentes.

— Termo de musica. Proporção maior;
quando o compasso é de ^2? Va? etc.

—Dizerpor maior; não minuciosamente.— Levantar-se, uu pôr-se ás maiores
com alguém ; arrogar-se o que pertence a
outro, que c superior; desobedecer-lho.
— Maior d'ejxe2'(;ã0j ou de toda a ex-

cejjção Vid. Excepção.
— S. m. j}l. Maiores. Antepassados,

avós, avoengos, passados; os predecesso-

res sejam ou n.ão progeiíitores de quem
falia.

—tQue tanto que se esta nova espalhou,

os ares foram cobertos de pranto e gritos,

que chegavam ao ceo, uns pela morte de
seus maiores, outros pela perda de seus

filhos, parentes e amigos.» Francisco de
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, c. 170.
— « Jlas que não seja um desses ichacor-

vos roazes de Bolonha, de Pádua ou da
Pisa. Seja um discípulo dos Sanches ou
dos Albernazes: um homem que não des-

preze as leis dos nossos maiores ; os bons
usos da terra, o direito claro e simples do
velho Portugal, para nos enredar não sei

em que subtilezas estranhas, que só os

taes doutores d'Italia entendem. Seja qual-

quer, menos mn dos doutores d'Italia !...

Doutores! » Alexandi'e Herculano, Monge
de Cister, c. 11.

— As três ordens sacras, que são o sub-

diaconado, o diaconado, e o prcsbvterado.

MAIORAL, s. m. (De maior com o suf-

fixo «ai»). Chefe, pessoa mais authorisa-

da a que outros 'estão subordinados.

— « Como atras escreuemos, a este Rey-
no veyo hum religioso per nome frey Mau-
ros, maioral da casa de sancta Catliarina

de Monte Sinai, com cartas do Papa a el-

Rey dom Manuol sobre o desistir das cou-

sas da índia por razSo das ameaças do

Soldão do Cairo.» Barros, Dec. 2, liv.

2, cap. 6. — «E a fora estes aposentos

ha outro muyto mayor, & mais nobre, se-

jjarado por si, que terá quasi huma legoa

em roda, cm que se vem habilitar todos

os que se haõ de graduar, assim no sacer-

dócio, como nas leis do governo do Rey-
no, no qual assiste hum Chaem da justiça,

a quem os raayoraes dos outros estudos

obedecem, (jue se chama por dignidade
sujii-i-mo o Xilry xitapou, que quer dizer

senhor de todos os nobres. » Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 106.
— Maioral do r^hinho; o carneiro ou

bode semente, ou emissário.

— Figuradamente : Prelado de casa re-

ligiosa.

MAIORANA. .'-. ;'. Vid. Mangerona.
MAIORDOMIA. Vi.l. Mordomia.
MAIORDOMO. \\<\. Mordomo.
MAIORIA ou MAYORIA, K.f. (De maior,

com o sutKxo II ia « ). Excesso ou vantagem
que uma cousa faz ou leva a outra.

—A maioria do premio deve-se ao me-
recimento.

— O maior numero de cidadãos ou do
membros de uma corporação, etc.

— (1 Nenhuma admiração deve, talvez

causar esta protecção relativamente ao ju-

daísmo
;
pí)rque a favor desta crença fa-

lavam as riquezas dos seus sectários; mas
o que em verdade espanta é a tolerância

quasi diríamos o favor, que achava no ani-

mo dos legisladores o islamismo. A maio-
ria dos mouros era escrava e pobre, o

além disso, elles tinham sido, havia ape-

nas dous séculos, inimigos armados, ad-

versários duros e senhores das terras que
ora cidtlvavam servos. » Alexandre Her-
culano, Monge de Cister, cap. 4.

— Pluralidade dos votantes e dos suf-

fraglos n'uma assemblêa, num corpo po-

litico.

— Partido que n'uma assemblêa politi-

ca reúne ordinariamente maior numero de
suffragios.

— Maioria absoluta; a metade e mais
um do numero de votantes.

— Maioria relativa; a que se forma da
superioridade do numero de votos obtidos

por um dos concorrentes.

—Termo da província do Alto-Douro.

Nas compras do vinho, a quantia que os

donos recebem por cada pipa, sobre o pre-

ço da lotação, que fazem os provadores,

que os avaliam conforme a differente qua-

lidade; outros chainam-lhe luvas.

MAIORIDADE, s. /. (De maior e idade)

Idade regulada e fixada pela lei para uma
pessoa poder eximir-se da sujelçiio de seu

páe ou tutor.

— Maioria.

MAIORMENTE, adv. (De maior, e men-
te.) ^lorniinte, [irincipalmente.

— « E em nas outras casas dos Cléri-

gos em que elles nom moram, nem teem
em ellas seus bens, acustimiarom de pou-

sar alguns, quando ham coita do pousar:
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maiormente que nom ham de custiune al-

bergues alugado, assy como os ha em ou-

tra terra. E se per ventura nas casas dos

davanditos Bispos, e dos Coonigos, e Clé-

rigos alguns contra ventado dellos pousa-

rem, elle os fará endo deitar fora; e que

assy o fará guardar daqui em diante; e

se alguns Estatutos sobro esto pelos Clé-

rigos som feitos, praz a ElEey que so

guardem, e quo encomendará, que sejam

guardados.» Ordenações Aífonsinas, liv.

2, tit. 2, art." 8.—Nenhum credito me-
rece quem lh'o disse, pois são factos, que

sem se provarem, nào so crem; maior-

mente quando seus fundamentos ou sào

manifestamente falsos, ou sonhos acros, e

contra o commum sentir dos mais histo-

riadores. » António Cordeiro, Historia In-

sulana, Hv. I, c. 2.

MAIORSINHO, adj. dim. (De maior.) Al-

gmn tanto maior.

MAIOS, s. 77!. pi. (De maio). Vid. Maios.
— Âdj. Lirios maios. (Íris BisanfinaJ.

MAIOSIA, s. /. ant. (De maio ; deriva-

ção irregular, como se viesse de adjectivo

maioso, com o suffixo «ia»). Remuneraçíío

que se dava aos vassalos que serviam nos

alardes de maio.

MAIOSINHO, adj. (De maio). Ameixas
maiosinhas; certa espécie de ameixas têm-

poras, de maio.

MAIS ou MAYS. (Do latim magis). Ad-
verbialmonte com \\m adjectivo é empre-

gado para designar superioridade na qua-

lidade.

—
« Quando abalar a hoste nom deve

a avanguarda hir mais afastada da re-

guarda, que huiun tiro de boesta, em tal

guisa, quo sempre seja huma em vista da
outra, e se possam ambas ajudar, e con-

servar em todo o caso que aconteça.» Or-

denações Affonsinas, liv. i, tit. 51, § 20.

— « Subia a ser mays clara com dedi-

car esta fazenda á fundação de hum Moíí-

teyro de Claristas. » Monarchia Lusitana,

Part. VII, Liv. iv, cap. 18, p. 191.— «E
Porque polias guerras passadas, e neces-

sidades em que el Eey dom AfFonso se

vio, e tambcra, por ser de sua condição,

as cousas da justiça andauão mais largas

do que era rezam. » Garcia de Rezendi',

Chronica de D, João II, cap. 32.— «E fa-

lando com o confessor, pregimtandolhe so

se lançaria, sesobio ao outro cadafalso mais
alto donde todos o vião, e assentado nello

com os olhos em Nossa Senhora encomen-
dandolho sua alma, chegou a elle por do-

iras hum homem grande todo cuberto de
dó, que lhe não virão o rosto, o qual se

affirma não sor algoz, e ser homem hon-

rado, que estaua para o justiçarem, e por
fazer esta justiça em tal pessoa foi per-

doado, e com huma toalha de Olanda que
trazia na mão lhe cubriu os olhos, e com
muyta honestidade o lançou de costas, pe-

dindolhe primeiro perdão, e acabado hmn
espantoso pregão, que hum rey.darmas
dezia, e dons pregoeyros em alta voz da-

nam, o homem com um grande, e agudo
cutello, que tirou debaixo da loba, pe-

rante todos lhe cortou ha cabeça. » Idem,

ibidem, cap. 46.— «E não satisfeito dis-

to, desejando de fazer mais seruiços a Doos
e a el Key, o acrecentar mais em sua hon-

ra, porque o trato prineijjal de Barraxe a

que fora hia ja perdendo esjjerança de
concerto, per conselho, e acordo que fez

com Dom Martinho de Tauora capitão

Dalcacer ceguor, e cora Manoel Façanha
que estaua em Tangere por capitão, e

com outras pessoas que o bem entendião,

determinou jv a Camice, e destruilo, que
era lugar sem cerca, posto nas mais áspe-

ras, e altas serras de todo Affi-ica, a que
os mouros por sua grande fortaleza, o muv-
ta pouoaçào, e por ate então nunca do

Cbristàos ser cometido, nem visto, chama-
uão o encantado.» Idem, ibidem, c. 111.— « E ordenou mais, que de todo o Rey-
no per mar, e por terra seus almoxarifes

o officiaes mandassem a Corte galinhas,

capões, patos, e adens, pauões, e outras

muitas aues, e mandaram tam grande nu-
mero delias, que foy certo, quo as ditas

aues durando as festas comeram mais de
cem moyos de trigo, porque tanto se le-

uou em conta, e despesa aos officiaes que
delias tinham carrego em casas, e quintaes

que lhe pêra isso deram, e lhe dauam de
comer muyto, e beber, porá que estiues-

sem gordas. Ordenou que das partes ao
redor Deuora mais chegadas constranges-

sem os laurodores criadores pêra trazerem
junto da cidade muytas vacas, e cabras
paridas para manjares de leyte, e assi por-

cas cora leitões, e vacas com vitellas, as

quaes cousas seus donos vendiam as suas

vontades, mas honestamente. » Idem, ibi-

dem, c. 117.— « E ao Domingo por noite

se desfizeram, e acabaram as justas, e el

Rey o a Rainha, o Príncipe e Princeza se

foram pêra os paços com grande triunfo,

e aquella noite ouue miiyto grandes festas.

E pollos luizes das justas, que eram Ro-
drigo Dilhoa, Ruy de Souza, e o Regedor
Fernão da Silueira se julgaram o publi-

caram a el Rey ambos os preços, os quaes
preços eram ao mais galante hmn annel
de himi muito rico diamante, e a quem
milhor justasse hum grande coUar doiu-o

muito esmaltado. » Idem, ibidem, c. 128.
— « Em tal guerra captinaram os nossos

tantas almas. Colhemos destas razões^ que
inda que alma he a forma do homem, e

de huma das partes de sua composiçam,
todavia é tanto mais excellcnte que o corpo

que o homem se chama alma, e o corpo
vaso, e instrumento de homem. » Heitor
Pinto, Dialogo da Verdadeira Philosophia,

c. 5.— « Trata-o como a gram princi-

pe; porque no tempo que tua coroa e real

estado será posta no mais baixo assento

da fortuna, o tornará em mais alta gran-
deza do que nunca foi; e por elle serão

restituidos em toda alegria os dous mais
afortunados prineipcs, que agora estiio sem

ella. Acabada de lêr a carta, o imperador

ficou atónito do que ouvia; e pergvmtan-

do á donzella quem era esta dona, ella lhe

disse.» Francisco de Moraes, Palmeirim de
Inglaterra, c. 8.— « Parece-mo, dis.se Bol-

ear, quo so a fortaleza é pêra vêr, que no
cavalleiro também ha hi que olhar. Po-

lendos o esteve louvando do mais bem pos-

to que nunca vira a cavallo, tirando D.
Duardos, que este foi o mais airoso que
se nunca viu; porque Primalião nem to-

dolos do seu tempo o igualaram cora gran-

de parte. Vernao lhes pediu a primeira

justa, e elles o fizeram : e sem ou^tra de-

tença, depois de tomar a lança o se cor-

roger na sella, arremeteu contra elle, que
da própria sorte o saiu a receber: Idem,

ibidem, cap. 15.— « E como já fosse noi-

te, quando acabaram a batalha, e Daliar-

te, que alli sobreveio, a fizesse por sua
arte mais escura do que era de seu natu-

ral, o cavalleiro do Salvage foi levado do

campo sem vinguem ver como, e o Gigan-
te ficou estirado nelle, porem ainda em seu

acordo. i> Idem, ibidem, c. 39.— «Pois

porque dos taes o mesmo amor se não
queixe, olhai por vós, que como tredor a
eUe vos esporo castigar, e fique-vos por

coratentamento, cuidardes que vossa des-

lealdade recebeu sua emenda polo mais
leal servidor, que até agora o amor teve,

e o peior tratado delle. » Idem, ibidem,

c. 137.— «Se o amor é o que vós di-

zeis, perto estou de conhecer a qual de
nós o tendes mais certo, porque a essa nào
sabereis ou não podereis saber negar o

que quizer saber de vós. Vossas obras não
acabam de contentar a quem as vê, em
quanto não sabem quem as vê. » Idem,
ibidem, c. 146.— «Os outros, posto quo
seu pi-o]josito era vir de paz, um delles o

mais principal, desejoso de se exprimentar
em tal parte, pediu a lança e enlazando

o elmo, primeiro que remetesse, se virou

contra uma dona, quo dariuella companha
era senhora, e contento das palavras quo
lhe dissera, ou das que ella lhe responde-

ra, pôs as pernas ao cavallo o achou tal

favor no encontro, que lançou por cima
das ancas do seu Belifarte, cavalleiro es-

timado na corte, som receber nenhiun do-

sar. » Idem, ibidem, c. 149. — «Porém
isto era em vão, que os defensores eram
tam poucos e os imigos tantos, que se não
podia abranger a tudo, D. Duardos cora

sua gente acudio á parte, onde vio maior
necessidade, como por alli viesse Albaya-
zar acompanhado dos mais notáveis ca-

valleiros da frota, de mistura dous gigan-

tes, que em grandeza o ferocidade parecia

fazer vantaje a quaesquer outros, houve
muito que fazer, que os imigos, vendo alli

seu principal capitão, acudião polo seguir

e acompanhar. » Idem, ibidem, c. 158.
— «Que na verdade, inda que se tenha
por opinião, que os amores depois do ca-

samento feito se convertem em amizade,
por donde aquelle primeiro fervor, com
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que se tratíío, fica mais toniporado, toda-

via, onde ellcs sani em cstnino c fora de

ordoni, sempre lhe ficam algumas relíquias

do passado, jicra llic fazerem sentir os

gostos ou desgostos, que o tiinpo d.i, com
mais afeição, que os outros a que isto nun-

ca aconteceu. » Idcini, ibidem, c. 151*.

— « Assim sairam da eidadf acom]iaiilia-

dos de 1). Duardos, Arnedos, Reeindos,

soldão Belagriz, Dramusiando, que desar-

mados iam vêr a Latallia, com esperança

de nos contrários conhecer as forças que
havia no exercito, que bem sabiam que
haviam de vir os mais escolhidos.» Idem,
ibidem, cap. 1G3. — « Florondos o Flora-

mão o seguiam algum tanto mais froxos,

qne Florendos, como j;l disse, nào tinha

annas nem escudo, e andava tão cansado
que ja nào podia cnmsigo: Flornmão, ajun-

tando-so com el-rei de Bitinia, tiveram al-

gum espaço uma t(>rrivel contenda: no fim

da qual el-rei da Bitinia perdco a vida, e

Floramão se sahio da batalha a rogo de
Primaliào. » Idem, ibidem, cap. 166.

—

«Bem vio Daliarte, que sua victoria fora

alcançada conti-a desesperados, que nunca
é tão barata, que seja sem perda dos que
a alcançaram : também vio, que a deses-

peração delles. a lembrança do que per-

deram, era tamanho perjuizo da vida, co-

mo a grandeza das feridas; per onde or-

denou por mais principal remédio antre

os outros, porem-lhe alguns inguentos, com
que vencidos do somno perdessem a lem-

brança do que mais os atonncntava : ao

quinto dia chegou ao porto Ai-geutao, go-

vernador da ilha profunda, a quem elle

já deixara ordenada a vinda e por seu sa-

ber guiada, com quatro galés toldadas de
pannos negros, que dos das terra foram
recebidas com novo pranto. » Idem, ibi-

dem, c. 170.

Cessem do sábio Grecro e do Troiano
As navegações grandes, que fizeram
Cale se de Alexandro e de Trajano
A fama das vietorias que tiveram;
Que eu canto o Peito illustre hisitano,

A quem Neptuno c Jfarte abcdeceram:
Cesse tudo o que a Musa antigua canta.

Que outro valor mais alto se alevanta.

CAM. Lus., e. 1, 3.

Vós tenro e uovo ramo floreceute

De huma árvore de Christo mai^ amada,
Que nenhuma nascida no Occidente,
Cesárea ou Christianissima chamada
Ç'èdeo no vosso escudo, que presente
os amostra a victoria ja passada;

Na qual a-os deo por armas e dci.vou

As que elle para si na cruz tomou),

IDEM, IBIDEM, C. 1, 7,

E já que de tão longe navegaes.
Buscando o Indo Hydaspe e terra ardente,
Piloto aqni tereis, por <piem sejaes

Guiados pelas ondas sabiamente :

Tambcm será bem feito que tenhaes

Da terra algum refresco, e que o Regente
Que esta terra governa, que vos veja.

E do mais necessário vos proveja,»

IDEM, IBIDEM, C, 1, 55.

E de alguns que trazia condemnadog
Por culpas e por feitos vergonhosos,
Porque podc^^sem ser aveiituradcB
Em casos d'esta sorte duvidusos,
Manda dons mais sagazes, ensaiados,
l'ori|ii(' notem dos Mouros cngano.sos,

A cidade c. poder, c porque vcjão
Os t'liristào.s, que so tanto ver desejSo.

IDEM, IIIIDEM, c. 2, 7.

Convoca as alvas fillias de Xereo,
Com toda a mais cerúlea companhia

;

Que, porque no salgado mar nasceo,
Das águas o poder llie obedecia

;

E, ]iropondo-llie a causa a que desceo.
Com todas juntamente se partia,

Para estorvar que a armada não chegasse
Aonde para sempre se acabasse,

IDEM, IBIDEM, c. 2, lít.

E sujeita a rica Aurea-Chersoneso,
Até o longinquo China navegando,
E as Illias mais remotas do Oriente,

Ser-lhe-ha todo o Oceano obodicnte.

IDEM, iniDEU, c. 2, 54.

Estas figuras todas que appareceni.
Bravos em vista e feros nos aspeitos,

Mais bravos e mais feros se conhecem.
Pela fama, nas obras e nos feitos :

Antiguos são, mas inda resplandecem
Co 'o uome, entre os engenhos mais perfeitos,

Este que vês be Luso, donde a fama
O nosso reino Lusitânia chama.

IDEM, IBIDEM, C. 8, 2.

Tomou-nie vossa vista soberana
Adonde tinha as armas mais à mào.
Por mostrar a quem busca defensão
Contra esses bellos olhos, que se engana.
Por íicar da victoria mais ufana,

Deixou-me armar primeiro da razão.

Bem siUvar-me cuidei, mas foi em vão,

Que contra o Ceo nào vai defensa humana.

IDEM, SONETOS, n.° 36.

Porém como do Ceo a claridade

Que as almas veste de imniortal belleza

Sendo cfleito da summa Divindade
Orna, e não dessemelha a natureza,

Adào, que já daquclla escuridade
Em que da vista o pòz a grã fraqueza
Tornava, quando Abel reconhecia
Mais duvidava quanto melhor via.

ROLIM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. III, CSt. 10,

— « Desembarcada a Nancá em tcn-a

com todos os seus, dis a historia, que sin-

co dias passarão somente depois de ser

chegada, quando logo fes jurar por Priu-

cipe daquella gente o seu tilho mais velho,

por SC segurar de algmis receyos que sem-

pre teve, & ficar mais alleviada do traba-

lho que até então tinha passado. » Fernão
mondes Pinto, Peregrinações, pag. 94. —
« Embayxador delle Principe Caraõ se fez

mais avantcjado recebimento que a todos

os outros: elle trasia comsige cento & vinte

homens de guarda de frechas, & panouras

tauxiadas de ouro, & prata, vestidos todos

de couro sescodado roxo verde. & doze

porteyros a cavallo com maças de prata,

& doze quartaos à destra todos com guar-

niçijes carmesins guarnecidas por siraa de

ivndas de ouro, & doze homens agiganta-

dos de estatiu"a nnivto desacostumadas de

grandes, vestidos como se piutaõ os salva-

gcns, de pelles do tigres, com cada hum
seu grande libreo, prcs<js todos com ca-

deas de prata, & todos cos seus acames
do mesmo com muytas campainhas tam-
bém do prata por elh-s amodo de freyos

de cavallos. « Idem, ibidem, cap. 124. —
o ElKei lhes respondeu que bem via quanta
razão tinhai» no que lhe diziaS, pelo que
lhes rogava que lho aconselhassem o quo
então devia fazer; a que elies diseerão (|ue

esperasse pelo Bonzo Teyxeaudono, & não
tomasse outro conselho, jjorque por elle ser

mais santo que todos lhe affinnavaõ que
só com lhe pór inaõ lhe daria saúde, como
a fizera a outros muytos de que elIes erafl

tistemunhas. » Idem, ibidem, cap. 137.
— II Porque segundo a incerteza & incons-

tância delias ninguém vive mais descon-

tente, que quem posto nellas seu contenta-

meuto. Pois quanto para a alma diz S. Ful-

gencio que bem se pode rir de Lúcifer, &
do todo seu poder aquelle cuja consolaçaS

naõ esta atada a coasas humanas. Non te-

nearis ne xihus humana; thhcfationis, &
de diaholo prospere, triumphahis, porque
não tem outras armas.» Paiva de Andra-
de, Sermões, parte I, pag. {tó.— «Porque
cada um dCites padres na parte, que lhe

coube, procedeo cora tanta edificaçam, sa-

crificando as vidas ao seruiço, e proueito

esperitual das almas, que assi os Portugue-
ses, como os naturais da terra os chama-
ram por muyto tempo a elles, e aos que
lhes succederam os padres santos, commu-
nicando-lhes a honra do appellido mais or-

dinário do padre Francisco, segundo viam
que o cmitauam na perfciçam das obra,s. »

Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

G, cap. 10.— o (J Pintasirgo é ditosissimo,

e não ha cousa mais verdadeyra sendo elle

mesmo que mo segurou. Para que me deis

credito vos contarei fielmente as circuns-

tancias de que me intruhio na appariçào

que me fez. » Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 2, n.° 8. — u Quando V. S. teve

a bondade de me escrever, he certo que
tinha na idea outro homem muito mais há-

bil do que eu, ou tambcm he certo, como
já hontem disse a V. S. que os louvores

que me dá são exhortaçoens disfarçadas

que V. S. me faz. » Idem, ibidem, cap.

15.— « Atrevo-me a dizer que de todos os

estados da vida o Matrimonio he o mais
honorifico, sendo a sua condiçiu) a de pro-

dusir continuados presentes á Igreja, e ao

Estado.» Idem. ibidem, c. li).— «Logo
no nascimento do Mundo estabeleceo a Xa-
turesa esta doce suaviade de vida, e não

se contentando de unir dous corpos enla-

çou agradavelmente as almas que os ani-

mavào. O Matrimonio he quasi tào antigo

como o Universo, he o principio da im-

mortalidade, e he o estado mais importan-

te dos homens. Í5em elle as Republicas, e

as Cidades scriào desertas, e desampara-

das, n Idem, ibidem, c. li'.— «De todos

os principies que os Judeos tinhào para o

Divorcio o da deshonestidade era o mais



MAIS MAIS MAIS 41

forte, o o mais commuin. O Ciúme era o

que ordinariamente pervertia a paz, e a

tranquillidade dos seus casamentos, porem
faltando-lhes muitas veses rasoens appa-

rentes, e verdadeyras para repudiar suas

molheres, as accusavào de deshonestas ar-

guindo-lhes faltas de honra por culpas co-

metidas antes do Matrimonio. » Idem, ibi-

dem, c. 20.— n Muito mais íinos, ou mui-

to mais reiínados do quo elles, sabemos

gostar dos praseres sem sentirmos os tormen-

tos do Amor. No seu tempo bastava que

tuna molher fosse bonita, que tivesse fide-

lidade, e boa fé (se acaso isso se achaval

para obrigar um homem a que a amas-

se até o ultimo suspiro. » Idem. ibidem,

c. 23. » He desta forma somente que aquel-

las obras que s5o favorecidas da Nature-

sa, ou que são compostas da qualidade mais

fina da procelana do género hmnano se po-

dem animar, pondo-se em estado de fazer

resplandecer as suas prendas. » Idem, ibi-

dem, c. 2S.— « Se á boa Novella se pôde

chamar huma PhUosophia de Exemplos, e

se de dovis caminhos ciue condusem á Sa-

bedoria, se tem assentado em que o dos

Exemplos he mais curto que o dos Pre-

ce\i;os, quem ho que poderá negar que não

sejào as Novellas conduçoens maravilho-

sas para regular as acçoens, e os costu-

mes. » Idem, ibidem, c. 37.— «Elias nos

apresentão tão bellas ideas das virtudes

mais heróicas, que não pôde haver alma
tão dura que se não demova a ellas, e que

tenha o valor de se defender. » Idem, ibi-

bem, c. 37.» Quem me diria que pare-

cendo-me vós himia das mais bellas pes-

soas que vivem no Universo, que havieis

de ser ao mesmo tempo o castigo de hum
coração como o meu, que detestando a es-

cravidão do Amor he naturalmente rebel-

de?» Idem, ibidem, c. 45.— «Sinto que

não chegasse nesta Posta o credito para

Monsieiír Sardi, porem nem essa falta, nem
outra rasão alguma será mais forte que os

principies de honra que me obrigão. a sa-

hir logo deste Paiz, para aparecer nesse

promptaraente. CTuarde Deos a V. A. mui-

tos annos. » Idem, ibidem, c. 54.— « Quan-
« do eu possuísse o Globo terrestre in-

teyramente, qiie utilidade pederia tirar

« dos Elementos grossevros sendo elles as

«mais vis das crcaturas? Nem a Agoa,
« nem o Fogo, nem a Terra, nem o ar sa-

berião ser\-ir-me de cousa alguma. » Idem,

ibidem, c. 60.— « Clorinda emprega nos

seus discm-sos os termos mais escolhidos,

e os termos da Arte de Rhetorica de que
sempre fala. Escarnece, e zomba se ouve
nas conversaçoens a minima palavra que
não seja própria, c natm-al. Lê continua-

damente todos os livros novos. » Idem,

ibidem, c 62.— «Aposto presentemente

com os mais zelozos Protectores dos An-
tigos, ainda quando unissem todas as suas

doutiúnas, que não darião hoje hvmi plano

de educação tão útil, tão fácil, e tão pro-

porcionado á capacidade de quasi todos os

homens. » Idem, ibidem, c. 65.— « O que

ereyo sem duvida alguma pertencer ao Au-
tor he o quarteto que se acha neste papel,

porem se elle he sempre igual em toda a

sua Poesia digo a V. M. que os Invernos

da Noruega não são, nem podem ser mais
frios que os seus versos. » Idem, ibidem,

c. 67.— « Na Corte de Lisboa, da on-

de por peccados posso diser que sou mais

desnaturalisado que natural, ha diversos

acentos, e muy differentes pronuncias em
quantidade de Bayrros. Como V. M. ali

esteve talvez que me não seja necessário

muito credito para quo V. M. se persuada

que em Alfama, na Pampulha, e no BajTro

alto se se fala'a mesma lingoa não he com
igual acento, e com igual pronunciação. »

Idem, ibidem, c. 75.— «Logo depois do

« nosso noivado pareceo-me que ella esti-

« mava como inúteis todos os cuidados que

« respeitavão ao seu ornato, e com grande

« admiração minha a vi em pouco tempo

« redusida á mais insigne porcalhona qvie

« existe no mundo. Dorme até ás onse ho-

« ras, e outras veses até o meyo dia. » Idem,

ibidem, c. 85.— « Até aqui se pôde co-

nhecer o valor da Amisade, porem que

cousa mais infeliz que a de saber-se, que

hum bem tão considerável está exposto

aos caprichos do acaso ! Não ha cousa mais

commua, havendo accidentes que todos os

dias rompem as ligaduras mais fortes das

Amisades mais intimas. » Idem, ibidem,

c. 100.

As eanepadas nuvens que, voando.
Vão no mais alto do ar com grande pressa,

lam-se os horizontes abafando.

GABRIEL PKREIRA DK CASTRO, UUSSÉA, Cant. V,

est. 16.

— «Este sabendo as difFerenças que ha-

via antre elle, e o Governador, desejando

de se confederar com os Portuguezes pêra

juntamente com elles lhe fazer guerra, e

o destruir de todo, despedio este Embai-
xador que era hmn dos principaes Capi-

taens do seu Reino e dos mais chegados

de sua casa. » Diogo do Couto, Dec. 6,

liv. 5, cap. 4.

O sol mais bello, mais res])laudccpnte

A novas alegrias me chamava,
Quando as portas abria do oriente.

FERNÃO SEROPITA, POESIAS E PROSAS INÉDITAS,

pag. 5.

Vem-lhe o nome de Arar, d'um .Joven Gallo,

Que, apóz do Irmão, neUe afogado, afoga-se,

E o seu nome lhe dá. Passo á mais bella

Cidade ampla de Tréveris, nas Gallias
;

Do Rheno, e da Mosélla as vagas sulco.

FRANC. MAN. DO NASCIH., OS MARTTHES, 1ÍV. 5.

Pacómio, e Sebastião, de Constantino
Centuriões da Guarda ; o Aetor famoso
Ginêz (de Koscio herdeiro) e Bonifácio

Do Palácio de AglAe Veador mais digno
(Da sua Ama, talvez, nimio-presado)
Em gílla, e ingenho, as Fest;vs farmoseavào
Da voluptuosa Dona.

inEM, IBIDEM.

Aqui, qual lá te finse a Grega idêa.

Hum mais ousado Promotheo blasfemo
Será ligado em rispida eadêa,

(Decreto eterno do Senhor Supremo)
Entre as alpestres rochas, que rodêa
O mar, deve esperar seu dia extremo,

A crua Serpe d'hum remorso eterno,

Antecipar-lhe n'alma o escuro Inferno.

JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, C. 6, 6. 28.

Grande até no silencio, ia passando
A estatua Henrique, que brilhando estava,

E huma luz fulgentissima espalhando,

D'hum louro mais distineto a fronte oraava:

Os olhos para o Ceo suspenso alçando.

Sobre armilar esfera a mão pousava

;

Como em acção de quem dos Ceos descia

Dava a Henrique o compasso a Astronomia

IDEM, IBIDEM, C. 6, C. 76.

Alas de verdes arvores sombrias.

Prados amenos, fontes deleitosas.

De áureo Palácio excelsas galerias.

Té das aves cançoens voluptuosas :

Mais doces noites, mais brilhantes dias,

Brando adeiar das auras pressurosas
;

Tudo finffido ao vago pensamento.
Que depois se desfaz qual sombra ou vento.

IDEM. IBIDEM, C. 7, C. 5.

Vale por certo mais rude ignoranciti,

Qu'as Artes, que tão cego o luxo adora,

E natural rudez mais, que a arrogância

Que sábio vào, qu'a Natureza ignora :

Ou do guerreiro a barbara jactância,

Que ensopa em sangue a espada assoladora.

Quando qual César vai do Mundo ao termo.

Não vale d'Hoteutote a choça, o ermo.

IDEM, IBIDEM, C. 7, 6. 57.

Ao teu remoto povo, ao mais distante.

Alem do qual nenhum se reconheça.

Quer do Universo o Eterno Dominante,
Qu'a luz do Christianismo resplandeça :

Quer que ao Globo, em delictos naufragante :

De paz serena hum dia lhe amanheça
;

Qu'os Reis imperem ao clarão do lume,

Qu' ao Mundo trouxe em seu Natal o Nume.

IDEM, IBIDEM, C. 10, C. 68.

Quando mais alta prova a Lusa gente

A' Europa der de insólito heroísmo.

De louros coroada erguendo a frente.

Que quiz perfídia sepultar no abismo
;

E sah-ando da pátria a gloria ingente,

Quasi levada a extremo paroeismo ;

Teu nome em novo Canto alto, e subido

Será do O lobo nos confins ouvido.

IDEM, iiiiDEM. c. 12, e. lio.

— (iTerribilissimos foram os sonhos que

Deus mandou ao Presbytero; mas, por-

ventura, mais terrível é a sua signifi-

cação. » Alexandre Herculano, Eurico,

cap. 7. — «Tarik, o teu propheta inspi-

ra-te em sonhos; mas a vingança é mais

segm-a inspiração, porque é o sonho pe-

renne do homem desperto, quando vê as-

sim fallar a justiça do céu, se é que nelle

ha justiça. » Idem, ibidem, cap. 8.— « En-

tretanto Al-Fehri correra a despertar os

negros da guarda do amir, e o cavalleiro

ainda ou^nu os gritos destes ao contem-

plarem o iuo^nidio mais prestes em acor-

dá-los que o eunucho. » Idem, ibidem,

cap. 14. — «E depois, que nome ha hoje
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na Ilcspanha mais illustre que o do ca-

vallciro iif^ro, o nome tlc Eurico V Morre-

res?!... Oh, nãoV Í5alvastc Ilrnneiigarcla

(lo o)iprobrio: se nunca te liouvcra aiua-

ilo, cila te diria como te diz hoje : >Sou

tua, Eurico!» Idcni, ibidem, ca]i. 18.

—

« A celebre batalha dada por IMvodorik,

rei dos wisiís^odos, o pelo geniTal romano
Accio, seu alliado, ao feroz Attila nos

camju' eotalrntnui iplaiiieies de (,'haloiis-

sur-Marno, é o mais celebre entre os ter-

ríveis combates <jui^ custou á Europa no

V século a dissoluyào do grande cadáver

ronano. Podem-so ver em Jornandes e no

Panegyrico do Avito por Sidónio Apolli-

nario as particularidades d'cste succcsso. »

Idon, ibidem, notas. — « As sobrancelhas

carregadas, os olhos chanimejantes, os fro-

cos dVscuma que nos cantos da l)oca se

Uie penduravam do negro o arqueiado bi-

gode davam ao filho de 1). I\[aria Telles

um aspecto feroz. Nos gestos dos outros

íidalgos, as rugas pi'ofundas das testas,

que a moda anti-castelhana dos cabellos

excessivamente curtos tornava mais es])a-

çosas, os dentes cerrados, que n'um sorriso

ameaçador fazia alvejar, e inis a pallidez

súbita, n'outros o affogueiado das faces

pintavam com terrivcl eloquência o tu-

multo que ia n'a!]uellas almas. O próprio

conde do Seia, que a principio exultara

na sua victori», e.stava colérico. Só o ab-

bade de Alcobaça conservava, ao menos
na apparencia, inalterável placidez d'es-

pirito. » Idem. Monge de Cister, cap. 12.

— « Ergueu-se, fez-me uma cortezia c })ar-

tiu. Conheci que se empregaria a força se

resistisse. Dirigi-me, portanto, ;l capella.

Dir-vos-hei o que ahi se passou ? .\divi-

nhae-lo. Mem Viegas dissera a verdade,

Leonor eutregava de bom grado alma e

corpo a Lo])o Mendes ! Elie crn mais rico

e mais illustre que vós ! » Idem, ibidem,

caji. 2.— « Anda; barregan de cónego I »

« .\qui delrei ! » « Cal-te, bascullio de clé-

rigo!» «Aqui doirei!» «Fora, bareja de

carne podre ! » « Aqui delrei ! » « Passa,

serpente da Arca de Xoé ! » Esta era a

mais atroz. « Aqui delrei I arpii delrei ! que
me mataram. » Idem. ibidem, eap. 4.

—

« \'asos de louça grosseira, ciíeios de con-

ieitos ou doces scccos, alfeloa e fructas,

lí»dciavam a.s poucas mas succulentas igua-

riíis que massas era« mais singelas deviam
bastar, som outros acepipes c manjares,

pai'a satisfazer o bom e prompto appetite

de rudes biu-ÍM':; e cavalleiros. Lourenço
Braz, apesar da lida em que andava, uào
perdera mua das palavras do conde. Kia

nitei-iormente da reprehens.ào que lhe dera
])or causa d(í moço do nioute. » Idem, ibi-

dem, cap. 10. — «Ao primeiro aspecto,

sentirios altraçào para o mais velho, e

repellir-voá-hia o mais moço; mas, se re-

par.a.ssois attentamente nos olhos dos dons

monges, os atfectus se vos trocariam. »

hXtím, ibidem.— u Mais raros cm uumcio
que Od judeutí t- Si giiiiido ditlerente rtnuo,

estes cncaminhavam-se para a banda da
antiga Porta-do-ferro, donde, atravessando

j)elo so|)ú da Alcáçova, desciam piíra o

vallo da Moraria, cujo noim- provinha de

ser ahi situado o bairro onde habitavam e

onde, ao mesmo signa! das trindades, eram
obrigados a recolher-sc, soIj pena de cas-

tigo igual ao que se impunha aos judeus.

() dia ])ois, acabava, e a uoit'' ia em bre-

ve est''nder o seu manto de (íscuridào c

silencio sobre a vetusta cidade caWçii da
boa e nobre terra de Portugal. « Idem,

ibidem.— «Demos, ))orém, o sou a seu

dono, Naquelles arranj(js Fr. Lourenço ti-

vera uma hábil executora dns suas idéas.

A tia Domingas era mna jóia, e Alie po-

dia gabar-se de ter posto o dedo na pes-

soa mais adequada aos designios no caciz

christào. » Idem, ibidem, cap. K5.— « Mas
verdadeiras: — replicou o valido — Ani-
mados pela orgidhosa altiveza de um ho-

mem que no illimitado iavor do seu prin-

cipe devora ter um incentivo da mais
submissa obediência e quo faz sair bem
caro ao rei o ao reino os seus largos ser-

viços na guerra o uma gloria que ninguém
lhe disputa ; excitados pela linguagem vio-

lenta do Condestavel... » Idem, ibidem,

cap. 15. — « As paixões servidas e insen-

satas da mocidade vinham chegando, c

como que já sentia rugu- a [wuca distan-

cia as tempestades que iam agitar e do-

vorar-me os annos mais bellos da vida...

Nào tenho saudades dess'outros dias. Não
tenho. Deixá-los ir. E pelos meus ricos-

dias-sanctos d'eutào que eu sempre hei-

de chorar.» Idem, ibidem, cap. 17.

—

« Fernando amava. Esta affeição tinha co-

meçado um anuo antes : podia dizer-se a

mais duradoura da sua vida, a mais ar-

dente, quasi lun amor verdadeiro. » Idem.

ibidem, cap. 20. — « Os olhos, es.ses se-

guiam-lhe as almas, que nào pensavam,
de certo, em clevar-se ao céu, acurvadas
sob o peso dos mais ruins aíFectos. » Idem.
ibidem, cap. 24.

— Mais com um adverbio.

— « Palmeirim se levantou contento da
resposta : dom Duardos muito mais con-

tente tornou á sua pratica, dizendo. Ago-

ra, que cada um de vós, senhor, ouviu

o que delle está determinado, podem os

homens ao imperador, as princezas e da-

mas á imperatriz dizer quão contentes o\i

descontentes disto serào, pêra que nenhu-

ma cousa se trate com desprazer das par-

tes : mas como a ordenança destes casa-

mentos parecesse ser dada por Deos o que
vinha do céo, em nada discrepou da von-

t.ade de cada um, e nào aguardaram pêra

mais longe, que logo quizeram se soubes-

se todos ser contentes. » Francisco de Mo-
raes. Palmeirim d'Inglaterra, eap. 151.—
11 Daliarte, passadas estas cousas, se des-

pediu d'elles, dizendo, que pois suas jor-

nadas li.avi.un de ser mais devagar, se

«pieria logo partir pura Coustautinopla,

onde sabia, que naquelles diíis ftutia grà

falta sua pessoa, pêra remédio d'algnns

ca.sos, que se nào podiam curar com ar-

mas, f Idem, ibidem, cap. 155. — «Pare-

ce-vos que s.ào algmu tanto mais baixos

ou vi>s outros mais acima, e disto vos con-

tentais. Prouve.xse a Deos que n.ào tivés-

seis este supposto, verianio.s, que ficaveie,

ou de que vos contentáveis. Tamanha dôr

tend<'s de suas obras, que quando com as

vossas lhe n."io podi'is empecer, enipecei»-

Ihe com deridetn. pratica-las com desprezo,

e com acpiillo c\iidais, que lhe fazeis guer-

ra, o Idem, Dialogo 1." — « Tudo o que

vos pos.so dizer he que n.ào conheço outra

Dama que pídeje mais docempnte do quo

vós: nào (juisera eoni tudo qtie vos co8-

tuma.sso aos enfados porque tciilio julgado

que a.s vossas caricias hJío de .ser ainda

muito mais agnulaveis do que os vossos

arrufos. » Cavalleiro d'(Jliveira, Cartas,

liv. 2, n." 04. — « O {jeor que tem as ri-

quezas he que distraem os spiritos dos

verdadeyros bens, porque os que as pos-

suem, por mais innocentemente, qne soja,

querendo-as consei-^-ar, e guardar, he ne-

cessário aplicar a esse cuidado todo o seu

entendimento, e toda a sua atenção prin-

cipalmente se intenta augmenta-la.s. • Idom,

ibidem, n." 71.— t As scenas de dissolu-

ção social que naquelle tempo se repre-

sentavam na PenLn.sula eram capazes do

despertar a indignação mais vehemente

cm todos os ânimos que ainda consen"a-

vam um diminuto vestigio do antigo ca-

racter goílo. » Alexandre Hercolano, En-

rico, cap. 3. •— « Ovcorre-me neste instan-

te— respondeu o inglês ruivo com a he-

sitação de quem procura e-sconder om pen-

samento reservado que teme lhe adivi-

nhem no gesto o nas expressões, e quo

por isso mesmo o trahe mais depressa na-

quelle c nestas— occorre-me agora quo,

se podessemos embolsar drntro de dous

mezes D. Cibrão e miccr Danir^l. não se-

ria pretcn.siío deses|íerada a das duzerta.s

mil a dous soldoi?...» Idem. Monge de Cis-

ter, cap. 15. — 11 Fale mais baixo, tia Do-
mingas; fole mais baixo: — interrompeu

o almninheiro. — Xào vê alli aquelloa vul-

tos?... PodenM Falar cora Zilla? » Foi o

mesmo (pie se lhe dissesse que gritasse

mais. « Hoje?! E impossivel. Nào me de-

moro, que tenho de estar á boca da noite

nos cubertos dos Açougues. Amanham ou
depois, ás dez horas, passe por lá. p t En-
t.ào, venha ti.a Domingas: venha ensinar-

me o sitio. » Idem. ibidem, cap. 19.

— Mais, com um substantivo no singu-

lar, equivalendo a maior.
— « E dalli até Portugal veyo o Duqu*

Dalua com el Key. e fez com elle que

viesse ]Hilla sua villa Dalua, onde esteve

hmn sabbado. e himi domingo, e o agasa-

lhou grandemente, e i-om mais ab.astança,

concerto, e policia, que se podia fazer; e

assi a cl Key, comu a toAis quantos com
«illo viiiham, Portuguuzcs e Castelhanos,

cousa também feyt». qne mais n;"io podia
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ser, em que o Duque £rfistou luiiyto. o

Garcia de Eezende, Chronica de D. João

II, pag. olT.

Quem lhe poz uome Ci.-iinena?

Cak. Cismena, sna niiie lh'o poz.

Feit. Cismcua! ora vistes vós
Xonie uovo em terra ag-ena?

Plct. Sancta doua. tempo he
De nos vós dardes soltura

:

Já não tendes mais costurai

Deixae-nos por vossa fé.

GO. VICEKTE, COMEDIA D£ El'BEN'A.

— «Poleiídos com quem houve a ter-

ceira batalha, primeiro que entrasse nella,

lhe disse: Parece-me que seria bom con-

Bclho nào quereroií perder mais sangue,

pois a vida nelle se sustem. » Francisco

de Moraes Palmeirim dlnglaterra, cap.

15.— «As trombetas foram logo tocadas

a sigual de começarem. E os de uma par-

te e outra rcmetteram com tanta fiu-ia

como poderam levar em alguma batalha

feita com mais razào. Ao romper das lan-

ças foi tamanlio o estrondo, que parecia

que todo Londres se arruinava. E porque

também da outra parte havia cavalleiros fa-

mosos, foram d'ambas derribados muitos.

»

Idem, ibidem, cap. 46.— «Vós is-vos, se

a fortuna nào disposer ou ordenar de vós,

segundo sempre fez que minha desventura

mo diz, eu aqui nào sou conhecida, e se o

fôr, será pêra mais damno, que nào sei

onde uma iilha de Bravorante e Colam-
brar possa descobrir sua linhagem, que

lhe nào seja mór o perigo. » Idem, ibidem,

cap. 148.— «Com tanta força o comba-
teu este peusamenío, que se nào pozera as

costas na arvore, cahira no chão : mas
antes que o amor ou temor fizesse mais aba-

lo, dom Duardos tomou a sua pratica, di-

zendo. » Idem, ibidem, cap. 151.— «Mas
como a fortima estivesse já cançada de o

atormentar, consentiu que podesse descu-

brir ou achar o logàr, onde sua senhora

estava, pêra depois com alguma mais
certeza poder soôVer o trabalho, que ain-

da tinha por passar. » Idem, ibidem, cap.

154.— «O cavalleiro do Salvaje se le-

vantou e o levou nos braços, tendo aquelle

socorro por cousa divina, dizendo. Senhor

irmào, crede que um tormento grande des-

barata qualquer juizo humano, por isso

nào me ponhaes culpa da pouca lembran-

ça, que de vós tive neste caso
; já cuido

que a fortuna será pouco poderosa pêra

me fazer mais damno, pois vos tenho jim-

to comigo.» Idem. ibidem, c. 154.

—

<i Quanto mais a fama do grandíssimo

ajuntamento de imigos como soava, tanto

mais diligencia faziam em todas as partes

pêra o soccorro delia. » Idem ibidem, c.

156.— «Recolhidos á cidade os c-apitàes

do imperador e toda sua gente gastaram
toda a noite em curar os feridos, e achou
Primaliào ser tanta copia, que perdeo a

esperança de outro dia tomar a defender

a desembarcaçào : especialmente, visto que
Palmeirim, Belcar, Floreados, el-rei Ar-

nedos, Recindos e D. Duardos, com os

principaes cavalleiros da corte, em que
entrava o principe Beroldo, D. Rosuel e

Belisarte, estavào tào mal tratados, que
dalli alguns dias nào se esperava que po-

dessem tomar armas, e se as tomassem,

seria jjera mais seu dano. » Idem, ibidem,

cap. 159.— «Mansi, cujo era o dia, o

salteou, que como fosse cheia de mais so-

berba e presumpçào, que as outras, sahiu

com mais aparato, que, além de galante,

veiu rica e custosa. Bem poderá pêra tem-

po, que a calma pedia pouca roupa, vir

conforme a elle. » Idem, ibidem, cap, 146.

O terceiro, deixando a guarda da don-

zella, remettou a elle com a lança baixa,

sem fazer mais damno que quebra-la. (_)

do Salvage lhe deu tal golpe por cima do

elmo, em passando, que o fez vir ao chào,

e saltando sobre elle primeiro que tornas-

se em seu accordo, lho desenlazou e cor-

tou a cabeça, ficando contente de tào leve

victoria, assim por se vêr fora do perigo,

como por parecer bem a donzella, que lhe

pareceu formosa no pouco que delia vira. »

Idem, ibidem, cap. 148.— «Dout. Por
isso é fora de jur:sdicçào, e carecem do

intendimeuto de nossa linguagem, e dahi

vem nào os guai-darem, mas com tudo

falemos a bem de feito, qual vos parece

de mais merecimento ante seu rei, aquel-

les, que por armas vão conquistar o alheio;

ou os outros, qite sem ellas sustentam o

reino em perpetua concórdia, e por pura
descriçào sem deiTamamento de sangue

se defendem dos imigos, sào chamados
pães da pátria. » Idem, Dialogo 2.

Em nenhuma outra cousa eonfiado.

Senão no summo Deos que o eeo regia

;

Que tão pouco era o povo ba]>tizado.

Que para hum só cem Mouros haveria.
Julga qualquer juizo socegado
Por jnais temeridade que ousadia
Commetter um tamanho ajuntamento,
Que para hum cavalleiro houvesse cento.

cA.il., Lrs., e. 3, e. 43.

Foram de Emanoel remunerados.
Porque com mais amor se apercebessem.
E com palavriís altas animados.
Para quantos trabalhos suceedessem.
Assi forâo os Mynias ajuntados
Para que o veo dourado combatessem.

IDEM, IBIDEM, C. IV, C. 83.

Alli quer que as aquáticas donzellas
Esperem os fortissimos Barões,
Todas as que teem titulo de bellas.

Glória dos olhos, dor dos corações.

Com danças e choreas, porque nellas

Influirá secretas affeiçòes,

Para com mais vontade trabalharem
De contentar a quem se affeiçoarein.

IDEM, IBIDEM C. 9, fe 22.

— «As grandes qualidades que hum re-

conheceo no outro pitxlusirSo em pouco

tempo a estimação, e esta insinuou bem
depressa o Amor no coraçào do Principe,

o qual nào cuidando em terminar a guer-

ra por temer a separação dô Zarina, con-

tinuava em fascr tréguas em que o Amor
tinha mais parte do que a Politica. » Cava-
lleiro d'01iveira, Cartas, liv. 2, n." 2.

—

« Atrevo-rae a dizer-vos que presumis mui-
to de vós mesiuo, quando credes que ten-

des enganado a tantos homens de bem que
vos estimào, e que ha mais vaidade na
imaginaçào de que elle vos lisongeyào, do

que haveria em reconhecer as grandes van-
tagens com que os superaes. u Idem, ibi-

dem, n.'' 49.— «Estando n(')s á mesa, e

estando a Princesa gostando pela primey-

ra vez de uma assadiu-a de viuho de alhos,

quiz o Principe entrar no quarto onde es-

tavào as talhas, conheceo que as forças

do inimigo se tinhào augmentado, pedio

cachimbo com toda a pressa, e por mais
togo que lhe deo nào se resolveo a entrar

a brecha. » Idem, ibidem, n." 85.— «Nào
vos escrevo para ^•0Ã obrigar a que me
ameis. Estou persuadido a que luna Car-

ta mais nào serWrá para esse fim, pois

que nào tem aproveitado toda a mais qua-

lidade de diligencias que executei até ago-

ra. 8e tenho a liberdade de vos escrever

he para me qucyxai- do meu destino e do
vosso procedimento a meu respeito. » Idem,

ibidem, n." 96.— « Espantados nós os nove

assim disto que teidio contado, c-omo de

outras muytas cousas que deyxo de con-

tar, & nào podendo entender o segredo da
prisào destes deoses, perguntámos aos sa-

cerdotes pela signifieaçào disto que vimos
a que hum deUes de mais autoridade res-

pondeu Já que como estrangeyros qiiertis

saher o que eu entendo que nunca ouvistes

nem os vossos livros tratarão disso; dir-

voshey o gue isto he, & o como y;afsoíí jííí

verdade o que contaZ as nossas historias.»

Femào Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

162.— o A que o Chaem sahio cum des-

pacho : Qtte lhe recebia os Artigos com
tanto que os provasse por te.stemun/ias cla-

ras, & tementes a Deos denii-o nos seis dias

da Ordena<;ào, sob pena de lhe nào ser

dado mais teinpo ainda que o j^edisse, vis-

to ser contra pobres, o que a necessidade

muytas vezes obrigava a tomarem o alheyo,

mais para remediar em suas faltas, que

para commeterem algum peccado. » Idem,

ibidem, c. 101.— « A grita, o rugido das

arnia-s, os fiizis do fogo, o fumo da arte-

Iharia que escurecia o Sol, tudo represen-

tava o dia final do juizo. Xo baluarte San-

tiago de Luís de Sousa, onde estava D.
Fernando de Castro, começou a fazer a

bataria mais dano, por ser mais fraco: mas
logo tudo era reformado; c repairado de

novo. » Diogo do Couto, Dec. 6, liv. 2,

c. 1.— «Mas pode-se-lhe perdoar tudo,

porque soube atinar bem com o titido dos

villoens ruins que essas noutes vos perse-

guem; porque, quando vos nào pi-ecataís,

achad-os á porta com seu pnndeirinho ei-

vado já do serào, e com mais sarro na gar-

ganta quo as cubas dos frades lóios. » Fer-

não Soropita, Poesias e Prosas Inéditas,

p.og. 79.
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OutroB 8<5 faço, [lorqiie o Sol inc aquente

:

Gastaudo alguns em concertar o arado

,

E se me afflijo ás vezos, lic s Juiontc

De nào ver-me iia mais tempo n'oste estado

:

j. x. DE BATros, RIMAS, pag. 197, (;•}.• ediç.)

— «A vista das dcclaraçucs do bufão,

rugio, todas as duvidas haviam disa|jpa-

recido, e o ajorrudo entrara som mais em-

baraço. » Alexandre 11( rculano, Monge do

Cister, cap. 2b.— «Estava coutiMitc co-

mi;;©, bom padre; ostava coutcntu comi-

go! Kcsui a quinta çalá, a nossa oraçí.o

da noite, com mais íbrvor quo nunca. Al-

lah o o prophcta deviam ouvir-mo no céu.

Nós outrus us mouros,—-proscguiu Alie- com
um sorriso amargo,—também t mos cons-

ciência: também sabemos o preço das boas

obras. Agora, ])adre cliristào, a doiizella

de vossa lei vos dirá o que o mouro tem

feito para a salvar. » Idem, Monge de Cis-

ter, cap. 5.— «Embasbacado, attouito,

nào comprehendia como se usasse de tal

linguagem diante delle, burguês, antigo

juiz de foro, doutor em degredos e procu-

rador de uma villa como (Celorico. Debal-

de o conde de Seia, apesar do próprio des-

peito, buscava restituir o socego : a indi-

gnação, semelhante a incêndio mal com-
primido, lavrava de instante para instante

com mais força depois da explosão.» Idem,

ibidem, cap. 12.

— Adverbialmente, com um verbo.

— « E o Principe como prudente capi-

tão, vendo a grande victoria, que Deos
lhe dera, e a boa ventura daquella ora,

quis mais segurar a honra de tamanho
vencimento, que seguir mais o alcanço. »

Garcia de Resende, Chronica de D. João

II, cap. 13.-— <i Pêra a qual hida se ajun-

taram em Alcácer, donde partirão, qua-

trocentos de cauallo, e mil e duzentos ho-

mens de pee. E depois de seivm junto do

lugar, vendo os que nisso mais entendi;\o

sua grande fortaleza, e muy perigosas en-

tradas, ouue muyta duuida se o comete-

rião, e porem repartirfio a gente pêra co-

meter, e segurar o perigo e com muyto
esforço e ardileza cometerão o lugar, em
que acharão muytas pouoações, e entra-

rão o mais forte dello picleijando tão va-

lentemente, que os mouros desempararão

o lugar, e so meterão por brenhas e ser-

ras, onde não escaparão de mortos, e ca-

ptiuos, porque a serra era ja tomada dos

Christãos. » Idem, ibidem, cap. 111.-

—

o E tanto que a dita embaixada partio,

el Rey como virtuoso e catholico Principe^

porque o jwincipal do seus fundamentos
era no soruiço, e amor de Deos, mandou
logo cora grande deuação muytas esmolas

a todos os mosteiros, e casas virtuosas do

Reyno, encomendando muyto a todos que

em suas orações, jejuns, o obras meritó-

rias pedissem a Deos, que no dito casa-

mento íiz;»sse. o que mais fosse seu serui-

ço, o bem de.«tes Iveyiuis, e quo não dei-

xassem de fazer as ditas deuaçòes ate se

o dito casamento aceitar, o que so fez

muy inteiramente com muyto amor e de-

uação. » Idem, ibidem, cap. 114.— « E o

presente j)era sua pessoa era brocado de

pelo, e razos cm peça, c muytas peças do

ricas sedas do cores, o escarlatas, e olan-

da, e rabos de, cauallo goarnecidos de prata

que elle muyto estimaua, e huns ruços pom-
bos estima mais, e assi chocalhos e cas-

caueis, e vestidos ricos ja feitos pêra elle

e porá a Raynha, e lhe off<3receo tudo da
parte dei Rey com nniyto boas palaura»,

dizendo, (jue daquellas cousas auia muy-
tas em seus Reynos, o outras doutras for-

tes, com quo folgaria de lhe aproueitar

quando elle as quizesso. » Idem, ibidem,

cap. 158.

Já o sol SC encobria,

a este tempo e mais
ficando a terra sombria
e o gado aós currais

jaa entani se recolhia:

Ouvi càcs longe ladrar

e os chocalhos do guado
com um tom tam concertado
que me tizerom lembrar
do quanto tinha passado.

cnRysTovÃo falcão, obr., pag. 5
(ediç. 1871.)

De como haveis de orar,

E quando, o de que feição,

E o que haveis de fallar

Em vossa sancta oração.

Pois mais haveis de saber,

E notae isto de mim:
Que quem a Deos lia de haver.

Lhe convém permanecer
Nas virtudes até fim.

GIL VICENTE, AUTO DA CANANÊA,

De VOSSO desastre me pesou assaz;

E, como o Anjo aqui o contasse.

Nunca tive cousa de que mais me pesasse.

Porém por engano tudo se faz.

O Diabo he demo;
Porque he o rapaz tao subtil em extramo.
Que nào ha bugio tào mal inclinado.

IDEU, ACTO DA HISTORIA DE DEUS.

— « Porque nos corações namorados es-

tas são umas faíscas, com que mais se acen-

de o fogo em que ardem: e indo contra

aquella parte, nào entrou muito pelos edi-

fícios, quando em uma das çoteas, que

nelles havia, qu'era d'abobada, viu estar

um homem vestido de negro, a barba gran-

de e crescida, a pessoa grave, e no sem-

blante do rosto representava tristeza e vi-

da descontente. » Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, c. 18.— «Quan-
to mais o cavalloiro do Tigre se chegava
á cidade de Tonstantinopla, mais o ator-

mentava o amor; que como todo seja com-
posto de temores e receios, e nos que ver-

dadeiramente amam se enxergue mais que

nas outras pessoas, começou fazer obra n'el-

le, que variáveis pensamentos o combatiam
e atormentavam, tào cntri^-gue ora á von-

tade de sua senhora, q>ie em nada ousava
seguir a sua. » Idem, ibidem, cap. 13-1.

— o Como estas cousas ás vezes so conver-

tem om agua, quando as forças as desam-

param, Pompides o carregou de tantos e

tií pesados golpes que o começou trazer de

todo á sua vontade. Al rei posou vêl-o em
tal estado, que era bem quisto dellc ; mas
como nisto lhe nào podia valer mais quo
com lhe pesar, dnixou chegar a batalha

ao cabo. » Idem, ibidem, cap. 138.— « Ro-

cafort achando-se ante sua senhora, ante

seu rei, cm sua terra, onde seu nome era

grande, nào queria ficar menoscabado e

sem esperança de poder mais servir a se-

nhora Mansi Blandidom, vendo ante os olhos

quem na(pielle perigo o pozera, nilo que-

ria por sua falta so perdesse nada: assim

que cada um com estas maginações fazia

maravilhas, provavam suas forças, e nào

se conhecia vantagem nenhuma. » Idem,

ibidem, cap. 138.— « Logo veio Brisar de

.Ienes, que servia Torsi, armado d'armaB

bmtrosas, nào curando de offerecimentos,

nem de oratórias, que as obras de com
quem lhe havia de fazer batalha lhe fize-

ram torvação na língua e no juizo pêra

nào saber desejar mais, que salvar-se de
suas mãos com pouco damno, quií d'algum

certo estava, o idf^m, ibidem, c. 139.

—

« O do Salvagcm poz os olhos na primei-

ra, que foi Mansi, e esteve pêra nào vêr

mais que lhe pareceu nào se podia vêr

oiitra como ella ; porem, pêra guardar a

ordem, viu Telensi, vacílou-se-lhe o juizo

de sorte, quo nào soube o que escolhesse.

Chegando a Lati'anja, deu-lhe tanta parte

de si, como tinha dado ás outras. » Idem,

ibidem, c. 139.— «Ora, disse el-rei, este

foi o mais extremado homem que nunca
vi ; nào sei porque quer que o não conhe-

ça, que seus feitos nào são pêra se encu-

brir. O cavalleiro estranho se tornou ao

posto, desejoso de dar tim á aquella, aven-

tura, por entrar em outra de novo, quo
elle mais receava, por ser requerimento de

mais galardão do que as senhoras promete

tiam. » Idem, ibidem, cap. 140.— a Ar-

lança, corrida algumas vezes de o ver tal,

o queria aconselh:ir; mas que presta o con-

selho onde estào cercados os ouvidos de

quem o ha--de receber? Assim esteve al-

guma parte do dia, sem saber parte de si,

e ellas sahiram ao campo concert.idas to-

das quatro negar-lhe todo o favor polo des-

esperarem mais. » Idem, ibidem, cap. 141.

— a Depois andando mais os dias, haven-

do por toda a Christandade chamamento
geral do imperador pêra o soccorro d©

Constantinopla, Dranuisiando foi dos pri-

meiros, que se lá acharam, como semjire

foi cm todolos perigos e afrontais, qwe ou-

tros fugiam.» Idem, ibidem.— « Certo ou-

tro alvoroço, outro dcsassocego se sentia

em Polinarda do ouvir estas palavras, dif-

ferente do de Miragnarda: parece qne o

amor era maior, e nào pôde oncubri-lo,

Palmeirim cobrou outra cor e outro esfor-

ço, venilo seu receio perdido o sua vonta-

de contirm.ida. Indo mais por diante, dis-

se dom Duardos : A v<>s. senhor Graciano,

príncipe de IiVança, crendo que nisso se
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vos satisfaz o desejo, quer caseis com a

senhora Clarisia, sua neta, filha d'el-rei

l'olendos. » Idem, ibidem, cap. 151.— «O
«•avalleiro do Salvaje esteve algum espa-

ço com o juizo tiu'vado, porque em caso

tamanho nào sabia se o cresse. Aífirman-

do mais os olhos n'ella e desempeçando a

i antasia da torvação, em que estava, a co-

iiheceo verdadeiramente, e acabou-se de

afirmar, vendo-lhe ainda seus próprios ves-

tidos, com que fora tomada na floresta o dia

de sua perdiçíio. » Idí m, ibidem, cap. 154,

— « Apressando algum tanto mais o passo,

em pouco espaço se achou da outra ban-

da da serra, em um campo grande e qua-

drado, cercado de todas partes d'outras

rochas conformes a aquellas, por donde en-

trara, que da parte de fora eram tào fra-

gosas, compostas de tamanha aspereza, que

inda que por arte nào foram encubertas

a todos, só pela composição de que a na-

tureza as oruára, fora impossível nenhiuna

pessoa humana subir por alguma parte

d'ellas pêra dar fé do que da outra hia.

»

Idem, ibidem.— «O que mais era de no-

tar foi a grande altura das casas, que nâo

dava logar ao juizo de ninguém poder crer,

que tào grande obra e tào singular se po-

desse fazer cem forças nem saber de ho-

mens. D Idem, ibidem.— « Andando mais

por diante, chegou ao imperador, a quem,

como discreto e homem, que vira muito,

tratou com muita veneracào e cortezia, e

com menos soberba do que té aUi os em-
baixadores dos imigos costumavào. O im-

perador o recebco com sua costumada be-

nevolência. D Idem, ibidem, cap. 157.

—

c Os outros príncipes turcos que alli se

acharam, como estivessem confiados no ven-

cimento e desbarato da cidade, dentro em
bí repartiam aquellas senhoras, tomando
cada iim a que lhe pedia mais a vontade.

Depois estando no exercito se concertaram

e conformaram nas tenções, que o Soldào

de todo se afiirmou em Polinarda e a to-

mou em seu quinhão. » Idem, ibidem, cap.

163.— «Começando primeiro nos chris-

tâos, que sahiram de dous em dous e de

três em três, diz assim : D. Duardos o im-

perador Vernao e o Soldào Belagriz tira-

ram armas de branco e negi'0 com troços

de ouro, que estremavam uma cor d'outra

fortes e louçàas, no escudo em campo ne-

gro grifos negros com letras d'ouro no bi-

co, que diziam os nomes de quem mais
tinham na vontade. » Idem, ibidem, cap.

165.— « Seguia-os Beroldo, que já nào
estava pêra mais esperar batalha. Prima-
liào acudia a toda a parte : com a força

resistia, com os olhos vigiava, e vio que
da outra parte, d'onde D. Duardos pele-

java, se perdia muito campo. » Idem, ibi-

dem, c. 166.

Diz-liie mais que por fama bem conhece
A Gecte lusitana sem que a vissp

;

Que jA ouviu dizer, que n'outia terra
Com gente fie sna lei tivesse guerra.

CAM. Lus., c. 2, e. 102.

Manoel, que a Joanne succedeu
Xo Eeino, e nos altivos pensamentos,
Logo como tomou do Reino o cargo,

Tomou mais a conquista do mar largo.

LDEU, IBIDEM, C. 4, 6. 66.

— d Se as minhas criticas sào justas, e

verdadejras fasem honra, pois que pela

mayor parte temos a obrigaçào de repre-

hender aos que mais amamos. Se sào in-

justas e falsas a mim somente me deshon-

rào. Entendo que todo o homem prudente

será do mesmo parecer, e admiro-me que

V. S. me mostre na siia Carta que o nào

segue. D Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv.

2, n." 94.— «Se dizeis que tendes justiça

para que se vos olhe por ella, isso se hade
ver nojeytopor onde a causa se hade jul-

garj & não pelo que outrem de fora possa
lembrar; porque as controvérsias, & dif-

ferenças sobre que se armão as deman-
das entre os litigantes nunca se averiguão

bem com replicas, & treplicas desnecessá-

rias, nem com libellos, & contrariedades

jóra de ordem, arguidas mais para escu-

recer, & entreter a justiça a quem a tem,

que para a clarar, & dar-lhe execução

porque, tudo isso saõ invenções de alguns

tranposos a que as tristes das partes cka-

mào procuradores, mas averigudô se com
provas claras, & de testemunhas tementes

a Deos, 7ias qvaes o Julgador se funda,
se fas o que deve, & por ella julga o que

com razão se deve julgar. » Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 102.

—

«Eu, achandome assas embaraçado com
a novidade daquella saudação, & daquel-

las palavras, lhe naò respondi por entaò

cousa alguma ; elle entào olhando para os

senhores que estavaò presentes, lhe disse :

Sinto turbação neste estrangeyro, & sei'á

por ver tanta gente, de que pode ser que

venha desacostumado, pelo que será bom,

deyxarmos isto para outro dia porque se

fará mais â casa, e não estranhará verse

no que se agora vê. » Idem, ibidem, cap.

135.

Agachado entre as lentes,

E o Katinbo agourava as grandes gueiTas.

Eio-se, e mais rio-se.—Ob quando,
Feliz Povo, a taes usos os Francezes,

Qual tn, dar-se-hão a frôso ?

Marte faz que ampla gloria nós ceifemos

:

Temer nossas pelejas

Nossos Contrários devem, nós buscá-las

:

Bem certos, que a Victoria,

Amante de Luiz, Ibe segue os passos.

FRAKCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS DE
LAFONTAISE, 1ÍV. 3, n.° 17.

Do Eeino o quarto Affonso as rédeas toma.
Foi na guerra feroz, bravo, e temido;
Immcnsas forças Agarenas doma,
Deixando bum rio em sangue convertido

:

Mais generoso que os Heróes de Roma,
Dos despojos do Exercito vencido
Nào qniz mais, que os Pendoens, coa dextra pura.

No Templo da Victoria elle os pendura.

JOSÉ AGOSTLSHO DE MACEDO, O OEIEXTE, C, 10, 6. 55.

Nos areaes da Mauritânia ardente,

Onde OS Lusos Pendoens serguem triunfantes,

A gloria Portugueza alta, esplendente
Se eclipsa aos pés de Arábicos turbantes

;

Alli se acaba bum Rei grsuide, e potente.
Correm de sangue rios espumantes;
De Lysia o brilbo nelles se sepulta,

NAfrica, e n'Asia nunca mais axvlta.

IDEM IBIDEM, C. 12, 6. 97.

— «O escondê-la, porém, a um homem
tào astuto como Joào das Regras, e que
tanto lhe estudara a iudole, não era facU.

Quanto mais o príncipe procurava enco-

bri-la, mas o chanceller forcejava por ir-

ritá-la. Sabia que o tiro feriria o alvo tan-

to mais fortemente quanto mais se rete-

sasse o ai-co. » Alexandre Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 15. —• « Cruzaram-se
mais algumas phrases biblicas, e Fr. Ama-
ro alevantou o ultimo oremus. Concluído

este, o cruciferario Fr. Juliào alçou a cruz

e os ceroferarios os cereaes. » Idem, ibi-

dem, cap. 28.

—De novo, outra vez. N'este sentido é

principalmente usado com negação.
— « E com estas palavras descobrio-Ihe

os peitos, á vista dos quaes era pêra fazer

maior chaga do que elles tinhaÕ de nódoa.

Filena, como era capaz, começou de lhe

pôr os dedos por cima : e depois que es-

teve hum pouco tentando, e vendo que não

era nada, disse: He necessário. Senhora,

que faça uma brandura pêra o presente,

e se vos mais tornar essa dor leixarei huma
receita a Brinalta pêra outro remédio. »

Barros, Clarimimdo, liv. 2, c. 5.

Pouco obedece o Catnal corrnto

A taes pala^Tas, antes revolvendo

Na phantasia algum subtil e astuto

Engano diabólico e estupendo;
Ou como banhar possa o ferro bruto

No sangue aborrecido estava vendo.

Ou como as nãos em fogo lhe abrazasse.

Porque nenhuma á pátria mais tomasse.

CAM., LIS., c. 8, 83.

Sinda vos não vão desenganando
Nas vossas pretenções casos alheios,

Baste o como do Ceo os vermos dar-se

Para que mais não possam bens cbamar-se.

KOUM DE MOUBA, NOV. DO HOM. C. IV, eSt. 27.

— « Exaqui a historia que verdadeyra-

raente he comprida, porém o damno que

ella vaj fazendo he Inun nunca acabar.

O Príncipe nào pôde mais entrar no quar-

to da Princesa desde aquelle dia, e ainda

que o vinho de alhos se retirou, ficou himi

tal che^TO nas cameras como se estivesse

nellas de corpo presente. » CavaUeiro d'01i-

veira. Cartas, liv. 2, n.° 85.

Não volvas mais ao Tejo, que presado

Talvez não haja o Ínclito ardimento;

Com que o giro immensissimo formado
Do Globo tens no túmido elemento

:

D'hum golpe viste hum Reino subjugado;

Es vencedor, e vê se o pensamento
Dous tào oppostos términos te abarca.

No Tejo ser Vassallo, aqui Monareha!

JOSÉ AOOSTIKHO DE MACEDO, O OEIENTB,

cant. 12, 14.
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— « Abraçarnm-so á despedida, e ape-

nas o frade disse ao cavailoiro quando

partia : — Filho, constância cm teu san-

cto propósito ! » — Depois ninguém mais

tornou a vêr o manceLo; mas todos pen-

saram que era algum desgraçado pccca-

dor que, nào podendo sotlVer o peso de

suas culpas, viera depositar no seio do

virtuoso monge a contíssào do passados

erros e aquietar reniordimentos da cons-

ciência pedindo perdíio ao céu. » Alexan-

dre Herculano, Monge de Cister, cap. 1.

— Ik mais; em excesso. Isto é de mais.

— a Estas c outras exclamações e bra-

dos irritantes acres, afli-ontosos, choviam

de todos os lados, nào, como n<>s os escre-

vemos, successiva e jiansadamcnte, mas
cruzando-se, atropelando-sc, confmulindo-

se. A fronte de Pataburro annuviava-se.

Soltara panno do mais ao vento, qne, sal-

tando de opposto rumo, o ci)lhi:i despre-

venido. 1) Alexandre Herculano, Monge de

Cister, cap. 12.

— Mais que, mais do que.

Buscarei remédio algum
mas onde ho hirei buscar,

que ahi nam havia mais que hum
que me levou o pesar.

Tudo me foram levar

Ficou-me soo o sentir

pêra não poder dormir.

CURISTOVÀO F.VLCÃO, 0IÍK.4S, paff. 19 (cd.

de 1871).

— « E nós fomos trazidas a esta parte,

onde, se Deus nos nào acorrera com vos-

sa pessoa, nào tào somente íoi'amos da
fazenda e património roubadas, mas tam-
bém da honra e fama, qne é a cousa, que
se mais deve estimar, qne a própria vida.

O de Solvage, que já ouvira nomear seu

pai, e sabia que fora gram senhor e pes-

soa de muito preço, as tratou com mais
cortezia e acatamento do que té li lizera,

tendo-se por ditoso e bem andante de seu

soccorro ser feito a pessoas de tanta va-

lia, e mais mulheres. » Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 28.—
« Palmeirim tornou a cavalgar, e passan-

do a ponte, achou Já a porta da fortaleza

aberta, e entrando dentro, viu a uma ban-
da do patco Olistar c Alfarim, armados
d'armas verdes com flores azues, que lhe

davam muito lustro ; e, em o vendo sem
o deixar concertar na sclla, remetteram
de supito, encontrando-o no escudo de tan-

ta força, que perdeu xima estribeira; e

porque estava sem lança, que a quebrara
no primeiro cavallciro, nào fez mais que
emparar-se dos encontros, o arrancando
da espada os espei'ou, que faziam volta, e

ao primeiro deu tamanho golpe em cima
do elmo em descoberto do escudo, que en-

trando por elle muita parte lhe fez uma
ferida rani grande na cabeça, de que saia

tanto sangue, que d'ahi por diante nào
deu golpe, que fizesse damno. » Idem, ibi-

dem, cap. 69. — «Passados algims dias

depois da chegada destes príncipes, os

quaes se gastaram em festas c alegrias, o

imperador desejoso de descanear alginis

delles, por levar aqucllo contentamento

comsigo, quando morresse, fallou com cl-

rei Armcdos e Kecindos, Primaliào, o sol-

dào Bclagriz e outros, com quem sobre

este caso se devia falar, dizondo-sc sua

tenção, c quào grào contentamento e dcs-

canço si ria pcra sua velhice ver cumprida

sua vontade, que era ver casados seus ne-

tos e os príncipes, cjue cm sua corte se

crearam, tratando das qualidades de cada

um, dizia o que lho parecia, cora que sa-

tisfaria seu merecimento : os que sabia se-

rem namorados o quaes eram as damas
delles, havia por cousa justa casa-los, res-

peitando que em tal tempo mais se devia

satisfiizer ao desejo de cada um, que olhar

alguma desigualdade de pessoas, se entre

elíes a houvesse; com tanto que semj)re a

donzclla fosse a qne ganhasse, que dou-

tra maneira sei'ia fazer-lhe sem razào ; o

que nestes casos se nào soffre por mais

aggravos, que façam a quem os ser\e. »

Idem, ibidem, cap. l.õl. — «Quem a esta

hora vira Primaliào, bem lhe parecera,

que como principal daquelle negocio o de-

fendia, que com a espada, e armas ten-

gidas cm sangue, rompia por elles com
tanta fm-ia, qne cada um lhe despejava o

caminho ; e por foi'ça fez cavalgar Flora-

mão, e Beroído, sahindo tào feridos, que

foi necessário retirarem -se algum tanto da
batalha, e com ajuda de Palmeirim, e do

eavalleiro do salvagem se sustiveram sem
perder do campo mais do que perderam o

primeiro ímpeto da segunda batalha. »

Idem, ibidem, cap. 16G.— «Em Dramu-
siando parecia que algum tanto havia mais
alento, que desta virtude ser havido por

incansável era dotado mais que nenhum
homem : Primaliào, travando-se a braços

cora el-rei de Trapisouda, tanta gente car-

gou sobre elles, que por força os fizeram

apartar. O mesmo aconteceu a Palmeirim

com o Soldào da Pérsia. » Idem, ibidem,

cap. 1G6.— «O príncipe Florendos, sen-

tindo esta perda mais que ninguém pola

ci'eaçào, que tiveram juntamente antes de

se armarem cavalleiros, queacrescentamui-

to no parentesco, descjosodo vingar entrou

por antre os imigos, mas ao primeiro rom-

pimento enconti'ou com o gigante Pandol-

fo, que com uma maça nas mãos se veio

pêra elle : tão cruel batalha houve antre el-

les algum espaço, que o gigante se maldi-

zia, por se lhe suster, tanto, que era for-

tíssimo e aeostiunado a vencer. » Idem,

ibidem, cap. 1G9.

E clium amor intrínseco aeccndidos
Da Fé, mais que das honras populares,

Erào do vári.is terras conduzidos,

Dci.^audo a pátria amada c próprios lares.

Dcspois que em feitos altos e subidos

Se mostrarão nas armas sinpuLires,

QuÍ2 o famoso atíonso que obras taes

LcvflSfom premio digno c dons iguaes.

CAM. Lvs., c. 3, e. 2-i.

A Dama, como ouviu que este era aqncllo

Qne vinha .*i defender seu nome e fama,

Sc alepra, e veste ali do animal de Hellc.

<juc a gente bruta maiu que virtude aiiUL

IDKM, lUIHEM, c. G, G3.

Sigamos estas deosas, e vejamos
Se phantasticas são, se verdadeiras.

Isto dito, velocps maia que gamo».
Se laii<,-ão a correr pelas ribeira».

Fuffinilo as nvmphas váo jior entre os ramo»;
Mas mais industriosas, que ligeira».

Pouco c. jiouco, sorrindo e gritos dando,

Sc dei-xão ir dos galgos alcançando.

IDEM, IBIDEM, C. 9, 70.

— « Porque padre Francisco sois mais

dos vossos, que vosso, e sabeis que todos

os somos. Basta o que a noua, que pouco

ha corria, causou nesta cidade pêra se en-

tender quanto lhe custará perderuos. E ta-

hidu está qtie em todos os perigos da vida

em que ate nf/ara entrastes, auia muyto me-

nos que tí-mer. iSam outros os mares da

China, e mui/to outros os que se através-

.^am d'eUa pêra lapam. Os ventos por ar-

rebatados que sejam noutras partes, ficam

brandas virações em respeito da fúria dos

tufões, senhores, untes Tyrannos d'aqudle

golfam. Nam o creram os que o nam vi-

rem: nem o sabem bem dizer os que o vi-

ram. » Lucena, Vida de S. Francisco Xa-

vier, liv. 6, cap. 8.— 8 E posto que era

costurae nao acompanharem es Vereadores

aos Governadores mais que até a Sé, qui-

zeraõ estes pelo mais honrar trazello até

sua casa, que eraõ as do Sabayo. » Diogo

de Couto, Décadas 6, liv. 4, cap. 6.—
« Esta acçào me facilitou o respeito de to-

do o Exercito : nào se falava nelle mais

que do meu valor: todos os Soldados me
chamava o Libertador da Pátria. Fuycon-
dusido á presença da Rainha que não me
reconheceo. » Cavalleiro dOliveira, Car-

tas, liv. 2, n." 13.— «Nào tendo entào

mais do que quatro centos ânuos se acha-

va na verde Primavera dos seus dias, e

era todo o vigor da sua idade. De conto e

sessenta filhos qne me deixou nào consei^

vo mais que noventa e dous, sendo todos

os outros presentemente como se jamais

tivessem sido.» Idem, ibidem, n." 80.

—

oV. M. nie diz que quejnne a sua Carta,

porque chama nella Pigmeu ao Cavalley-

ro. V. M. o honra com o nome que lhe

dá, e creyo que se elle visse a dita Car-

ta que se devia otfender mais da lisonja,

qne da injuria que recebe com aquelle

apodo; » Idem, ibidem, n.° 82.— «Da
mesma forma que a estimaç.io he estéril

em matéria de Amisadc, se a sympathia a

nào faz fecunda, pela semelhança que se

sente entre os amigos, assim a sympathia

nào he mais que imi concerto de máos hu-

mores, se a estimaçào não tem lançado

os primevros fundamentos na Amisade. »

Idem, ibidem, w." 97.— « Diga-me V. M.
se lhe agrada com que privilégios se acha

sobro os outros homens ? Alem disto se V.

^I. também já amou em outras partes, de-

ve estar muito bem pereuadido que se pôde
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amar mais do qtie hunia vez, e não deve

pcrtender que fossem eternas estas ultimas

cadevas que arrastava, e que rompeo a

Senhora Cate.» Idem, ibidem, n." 99.

—

(I A que eu respondi que por nenhuma cou-

sa que succedesse havia de deyxar de sa-

ber o que aquillo era, porque se eu errasse

nisso, como elles diziaò, só a Pêro de Fa-

ria, cuja era a lanchara; & a tasenda, ha-

via de dar a conta, & naò a elles, que

naò tinhào alli mais que suas pessoas so-

mente, em que hia taõ pouco, como na

minha. » Ferníío Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 33.

Cede Giddá guerreira ; a exteusa praia

Qiflium bolso forma de grandeza tanta.

Agora attento observa, olha Cambaia,

Qua fronte soberbissima levanta:

Ao ver os Lusos esquadroens desmaia,

Humilde ao vencedor já beja a planta :

Mais que Alexandre, hum Luso em sangue a alaga,

E de Badur potente o orgulho esmaga.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O OKIESTE, C. 12, C. 30.

— « Um cavalleiro que te aborrece com
as veras da alma te requesta _e repta para

mn duello a todo o trance. Amanhan no

Carapo-da-lide, a hora de prima, com co-

ta e braçaes, estoque e misericórdia. Na
primeira devesa, além do pinhal da es-

querda, o acharás. Vil e refece, mais que

sna infame mídher, é Lopo Mendes, se

ahi nào estiver a hora de prima. » Ale-

xandre Hercidauo, Monge de Cister, cap. 2
— Mais, seguido de um numeral, equi-

valendo a outro, outros.— «Daqui seg-ui-

raõ sua den-ota mais sette dias sem em
todos elles vermos cousa, de que se pu-

desse fazer caso, no fim dos quaes aboca-

mos por himi estreyto, que se dizia Qua-

tanqur, pelo qual os pilotos entrarão, as-

sim por encurtarem o caminho, como por

se arredarem de irem encontrar com hum
famoso cossayro que tinha roíibado por

este este\TO .1 Leste & a Lesnordeste, &
em partes a Léssu este conforme ás que-

das por onde a agoa fazia sua evasaõ

;

chegámos ao lago de Singapa mor, que

os naturaés da terra uomeaõ por Cunebe-

té, que segundo a informação que nos de-

raõ, tinha em roda trinta & seis legoas.

no qual vimos tanta diversidade de a\'es

àe toda a sorte, que me n<ào atrevo a po-

delo dizer. » Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 128.— o Despedidos os em-

baixadores delia segub'aõ sua derrota por

este rio abayxo, & no cabo de cinco dias

chegámos a huma grande Cidade por no-

me Rendacalem, que estava no extremo

do Revno da Tartaria, & dalli por diante

começa o senhorio de Xinaleygrau, pelo

qual caminhámos mais quatro dias até

chegarmos a huma povoação que se dizia

\'oulem, aonde os Embaixadores ambos
foraõ bem recebidos do senhor da terra.

& jrovidos do necessário para sua viagem
& (!•• piliitos para aq\iclles rios. « Idem,

ibidem.— « Passou mais imi anuo : corto

dia pela v^Jta da tarde, o converso Fr.
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Jidião, que desempenhava havia bem um
quarto de secido, as funcçòes de porteiro

da estudaria, veio correndo á cella do mes-

tre de theologia e disse da parte de fora:

<f BeiKcUcife, pater doctor.v « Entrae, Fr.

Jvdião. » Alexandi-e Herculano, Monge de

Cister, cap. 1.

—Mais lie, seguido de lun nimiero, si-

gnificando maior numero que.— « Da ou-

tra banda o soldào da Pérsia, que em to-

do perigo se sinalava, cl-rei de Trapison-

da e mais de cem cavalleiros de conta,

Priraalião, ptjsto que sua idade quizera re-

pouso, nào lhe sotfria o coração isentar-se

de seus amigos
;
posto também a pé com

Palmeirim, que em tudo o acompanhava,

como o pai de sua senhora, poz quasi to-

das as batalhas em perdição; que como

se soubesse que Primalião por sua vonta-

de pelejava a pé. nào houve mais a quem

parecesse bem andar a cavallo. >> Francis-

co de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, c.

166.—«A esta hora contra a parte es-

querda parece que pendia o peso da ba-

talha; e era a causa, que Framustante e

Dramusiando se combatiam a pé : e como

Drarausiando quebrasse a espada, cerrou

a braços com Framustante, e cada um por

soccorrer o seu se desceram de cada par-

te mais de cem, que Framustante era miú

estimado de Albayzar, Dramusiando bem
quisto de todos, e podia-se perder nelle

muito. » Idem, ibidem.—Nào ficaude tan-

to a seu salvo, que prestasse mais uaquelle

dia. Belcar e el-rei Polendos, qne nào eram

dos que menos obras tinham feito, andan-

do algum tanto desviados donde lhe po-

desse vir socoiTO, foram cercados de mais

de cem cavalleiros da gente de el-rei da

Etolia, e posto que nelles fizessem muito

estrago, ao fim pagaram co'as vidas.

»

Idem^ ibidem.— « E, rompendo por antre

a gente, a pezar de todos, chegaram a

Dramusiando, onde acharam a pé o ca-

valleiro do Salvagem, Florendos, Platir,

Polinardo, Pompides, Daliarte, Mayortes,

Frisol, Blandidom, Belcar e seus filhos com
mais de vinte cavalleiíos desta sorte.

»

Idem. ibidem.— « Ao tempo de romper as

batalhas, esperando os christãos polo si-

gnal, que os turcos fariam com os seus ins-

trumentos, succedeo um caso, que por mais

de diias horas os deteve contra vontade

d'ambalas partes. » Idem, ibidem, c. 168
— «Possuhia o Madre Maluco esta Cidade

com outras YiUa.s derredor, c mais de qui-

nhentas aldeãs; sustentava cinco, o seis

mil homens de cavallo, e muito grande ca-

sa que tinha D. Jorge do Menezes se sa-

hio pêra fora do rio muito a seu salvo, e

despedio logo um eatur de que era Capi-

tão hmn Henrique Salgado com cartas pê-

ra o Governador, c com algumas peças de

artelharia que em Baroche tomou, deixan-

do-se elle ficar na enccada fazendo guer-

ra por todiis aquelles portos. » Diogo do

Couto, Década 6, liv. 4, cap. 7.— «Per-

doae, conde:—disse o mestre de Chi-istus
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— Ainda esta manhan vi o velha rj«poso

no paço.» Também eul» «E eu. » «E eu.»

«Pois ouvi-o de mais de luna boca esta

tarde...—balbuciou o conde.» «Historia!

interrompeuFernando Aftbnso. » Alexandre

Hercidano, Monge da Cister, cap. 11.

—

« Andava tudo n'uma poeira : as tripeças

iam-lhe adiante dos joelhos; abanca de

pinho de mais de dous empin-rões : esteve

quasi meia hora a raspar n'uma caldeií-a

com um talhadouro velho e cheio de mos-

sas : fez cahir- no chão uma barda de pra-

tos d'estanho, querendo matar com uma
vassourada uma barata que ia a correr

pela parede, e por fim de contas quebrou

lun lindo púcaro d'Estremoz, ao enchê-lo

d'agua para apagar o brasido. » Idem,

ibidem, c. 14. — « Com outra nenhuma so-

fria comparação na largm-a, porque tinha

mais de trinta palmos, largura fabulosa.

n'uma cidade onde se diriam nobres e an-

chas as que tivessem mais de oito ou dez.»

Idem, ibidem, cap. 17.

—Mais, com um substantivo no plu-

ral, equivalendo a maior numero de.

Rogo-vos sem mais latins,

Por alcançardes o preço

Dos anjos e seraphins,

Que sempre os vossos fins

Concertem com o começo,

GO. VICFJÍTE, ACTO DA CAXAÍiÊA.

— «As pessoas nobrecidas de virtudes

por mais contradições que tenham sam i-e-

írcadas da liiigoa. » D. Joanna da Gama,
Ditos da Freira, pag. 45, (ediç. 1872.)—
(lEscud. Encarecei-me tanto ser fidalgo,

fazeis me tamanhos beocos com isso, que

cuido que vivo en-ado, e por isso qneria

saber de vós donde vem a fidalguia.

Fid. Quem se puzesse em disputa comvos-

co? Que certeza, querer affirmar, e de-

fender, que todos somos ims, e para pro-

var esta tenção, trareis mais doutores na

testa do que ha estrellas no ceo. » Fran-

cisco de Moraes, Dialogo 1."— « As fivelas

das ligas sejão feitas á proporção, e a do

coz dos calçoens, e da garavata como der,

e vier, porem sempre gi-andes. Ainda que

o vosso filho aborreça a tabaco traga sem-

pre hnma, oii mais caixas diíferentes gos-

tos, e feitios. » Cavalleiro d'01iveira, Car-

tas, liv. 2, n." 65.

— Antigamente, dizia-se, mais de por

mais no sentido de maior. Mais de amor,

mais amor.— « Jidgando que os feitos no-

táveis e obras de fama immortal que os

cavalleiros daquella casa costumavam fa-

zer, nascia mais de força de seus amores,

que da que lhe a natureza deu. E na ver-

dade, tal pensamento não pode entrar

n'algims, que do amor são hereges, por

onde se deve julgar tamanha parte tinham

os que isto íantcsiavani. » Francisco de

Monves, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 163.

— O mais, (í mais, seguido de de, do,

com lun substantivo; a maior parte de.

— «O K°v da China reside o mais do
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tompo nosta Cidado do Pequim, por assim

o j)roniotor, & jurar no dia da sua coroa-

ção, em que lho motcm na iiiào o sceptro

de todo o governo, do qual ao diante tra-

tarev liuni pouco. » Fernão Mundos Pinto,

Peregrinações, cap. 112.

Pnrf;iinta-Ili(i despois, se ostào na terra

Chrintàos, como o ])iloto lhe rlizia:

O nipiisapciro astuto, qiie nítn erra,

Lhe diz, que a mais da frente em C'ln-i.sto cria.

Desta sorte, do peito lhe d(í.sti'rra.

Toda a suspeita e cauta phantasia:

Por onde o ('.i)iitão se^juramente

Sc fia da infiel e falsa gente.

CAM., Liis., c. 2, e. 6.

— O.s mais, as mais, o mnior numero.

— «Neste toni]io se fiizia presti'» o Viso-

Rey D. Garcia de Noronlia para ir soccor-

rer a fortaleza de Dio, da(|ual tinha re-

cado que astava em j^rande aperto pelo

cerco que lho tinhaõ posto os Turcos
;
para

o que ajuntou entaõ htuna assas grossa,

& formosa Armada, em que havia duzen-

tas & vinte & cinco velas, de que só as

ovtenta & três eraõ de alto bordo entre

nãos, Galeoens, & Caravelas, & as mais

eraõ Galos, Bargantins, & fustas cm que

se affirmava que iriaõ dós mil homens

limpos, & trinta mil de chusma, & do ser-

viço da mareaç.ão, & escravaria Christíli.n

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, o.

12.

— 0,« mais, as mais, seguido de dos,

das, com um substantivo, o maior numero
dos, das.— «Acabado o comer houve se-

rara real no apousento de Fleridn, donde a

imperatriz e a rainha aquoija noite cearam.

Ao serão vieram os mais dos eavalloiros,

que no torneio se aeli.arào. » Francisco de

Moraes, Palmeirim dTnglaterra, cnp. 47.

— (( Muito alta e poderosa imperatriz, a

quem os mais dos que estão aqui por amor
e verdadeira obrigação devem ter por na-

tural senhora, pois uns de creação, outros

por parentesco lhe devem a obediência

deste nome: o imperador, nosso senhor,

depois que em sua casa são juntos estes

prineipps o senhores, que nolla estão, con-

sultando com elles cousas conformes a sua

singiilar inclinação, bem e proveito da
christan^ado, cora o conselho e parecer,

de todos, se tomou, a concrusão, que ora

direi : o porque fica daqui saber se vossa

alteza o estas senhoras rainhas o prince-

zas, a que toca. são contentes, quiz que
depressa em presença de todos se diga,

que a cada uma em ]iartieular seria grã

tardança.» Idem, ibidem, ca]). 1.51.

—

«Esto foi o fim d'Atbavzar, e não c de

espantar, que as mais das vezes as tenções

danadas nos principies trazem estes cabos.

A victoria de parte dos christãos custou

tão caro, alcançou-se tão sem gosto, que
não houve (|ueni pêra o despojo das ten-

das, que era innumeravel, tivesse algum
alvoroço, n Idom, ibidem, c. 1(11'.— «Esta
Armada foy correndo a costa dè Perà
sem achar novas dos imigos, e passando

a diante chegarão a Pulo Botum que he

Ilha, entrando ])or antro ella, c a torra

firme, o alli acháraõ novas que estavaõ

em Quodà. E (pierendo D. Francisco Deça
hir buscar a Annada, houve reboliço na
gento delia, dizendo os mais dos Capi-

taens « que não haviaõ de passar a Queda,
" (|ue era longe, porque se lhes passavaõ

«já os di;is do provimento: o assim se qui-

«zeraõ tornar alguns D. Francisco Deça
tratou do os quietar com brandura, mas
não pode. » Diogo do Couto, Dec. 6, liv.

f), cap. 1

.

— Todos os mais, todos os outros.

—

«Tanto que os da galueta virão a fortale-

za, assim se alegrarão como homens quo
resu.scitàraõ, e demandando a barra entra-

rão por ella com grande risco, e |)erigo, e

forão surgir à couraça, por onde forào re-

colhidos dentro, e recebidos do capitão, e

do todos os mais com muito grande alvo-

roço.» Diogo do Couto, Década 6, liv. 3,

cap. 3. — «O Governador ao Domingo à

tarde abalou de Pangim nesta ordem. As
nàos, galeoens, caravelas, e todas as mais
vazilhas de alto bordo diante, com todas

as velas dadas, formosamente embandei-

radas, e logo atraz aquolla soma de fus-

tas que eraõ mais de oitenta em ordem
com muitas charamelas, trombetas, ata-

bales, tambores, pífaros, pandeiros, folias,

e outros instrimiontos alegres, todas enra-

madas, e embandeiradas, fazendo hum ta-

manho estrondo, que ])arece que se desfa-

zia o rio de Goa. O Governador hia de-

traz de toda a Armada em huma galeota

toldada de borcado, e orabaideirada de

formosas bandeiras, e estandartes de se-

das de cores. Hiaõ cõ elle embarcados to-

dos os Fidnlgos velhos da Armada. » Idem,

ibidem, liv. 4, cap. G.

Por insifjnia aos pés tem uma estrclla.

Que as mais todas eclipsa, e escripto em cima

:

Eclii non rrcdn reiír/n cnJi a rcdehi.

FEKNÃO SOROPITA, POESUS E PROSAS INÉDITAS, pflg.

132.

— « E a este modo saõ Iodas as mais
cousas, do que a naturesa a dotou, assim

na salobridade, & temperamento dos ares,

como na politica, na riquesa no estado,

nos aparatos, & nas grandesas das suas

cousas, & para dar lusti-o a tudo isto, ha

também nella huma tamanha observância

da justiça, & hum governo taõ igual, &
taõ excellonte, (pie a todas as outras ter-

ras pò(b^ lazer inveja, & a torra a que fal-

tar esta parto todas as outras quo tiver,

por mais levantadas, & grandiosas ([uo se-

jão, ticaõ escuras, & sem lustre. >. Fernão

Mondes Pinto, Peregrinações, cap. 99.

—

« O Jorge i^Iondes foy o ]jrimeyro que su-

bio pelas escadas, acompanhado de dous

dos nossos, que como Auioucos, hiaõ de-

terminados amorrerom, tm fazerem cou.sa

Com quo se sinalossoni, vít prouve a nos-ío

Senhor (|ue lhes succodeu bem, assim por

serem elles os que fizeraõ esta priraeyra

entrada, como por arvorarem o primeyro
guião, de que o Mitaquor com todos os

mais (jue estavaõ com ello, ficáraõ taõ es- J
jiantados, que diziaõ huns para os outros: \
tSe o Rey desta t/ente cercara o Pequim,
como nos o cercamos, o Chim perdera mais
depressa a sua honra do ijne lha nós Jize- j
7nos perder. « Idem, ibidem, c. 119. I
— AJém d'is8f>, além disto; nada além

d'ÍSB0.

Quizcra-o cu consolar,

mas em cujo poder hia

nom me deu a mais lugar
que ouvir-lhe que dezia:
— O' Guiomar, Guiomar!
Em vós puz minha esperança
o quanto cila cncohre
aporá em dor se descobre,

perigos, desconfianva
fizeram do rico ])ohre.—

CIIRISTOVÂO FALCÃO, OBRS., Pflg. 7, (cd.

de 4871).

— «Palmeirim se desceu do cavallo, o

tirando o elmo ao que derribou, disse-lho

(pie se rendesse; e porque o não quiz fa-

zer confiado na ajuda dos outros, quo fi-

cavam, lhe cortou a cabeça, dizendo: Isto

te fique pêra galardão de tua pertinácia.

E, olhando pêra suas armiis, vendo-as

inda sàas, e a si sem ncnhimia ferida,

virando contra a donzella, que alli o trf)U-

xera, disse : Senhora, fmos aqui mais
que fazer? Já me agora parece, disse ella,

que pêra vossas obras tudo é pouco; o

porém ainda nenhum destes é o duquo
nem seus irmãos, que sou costume é fa-

zerem sua batalha em cima. » Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

G9.— «Os outros três, descontentes do

que virão, bem lhos pareceu que havi.-i

mais que fazer do que cuidavam. O se-

gundo desejoso d'emmendar a quebra do

primeiro, foi ao chão como o outro, e o j

mesmo aconteceu ao terceiro e quarto. » I

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Iiigla-

terra, cap. 144.— «Mas como quer que

tudo isto tendes ao revés, vede em que

se perde mais, se a humanidade do que

estas qualidades tem, ou daquelles que as

não seguem?» Idem. Dialogo 1.— « T<3<la

a molher que quiser ser homem, nào tem

mais do que tocar com uma vai-a em du.-is

Cobras quo estejâo enrodilhadas himia com
outra. Instantemente verão o sen desejo

cumprido. Não se ria V. S. nem as Se-

nhoras molhores cuid.ando que zombo.»
Cavalleiro d'01ivoira. Cartas, liv. 2,n.° 2b.

^faiò ((uizeia di.'.er. . . a turlia ingente
D(i,; roeataJos Hramcncs chegava;
Quasi levado o Capitão v:\lente

Entip as ondas do Povo o Paço entrava:

Chega onde o Sn morim soliro eminente
Thvono, assombrado de hnm docel estava

;

Turva-íc emtanto, observa com respeito

As armas, e o Vario de e>tr.inho aspeito.

J. AGOSTINHO 1)K- MACEDO, n OKIKJiTK, C. 9, .li'

— «Não pod'*ram dizer mais nada. ():»

fidalgos tiuham-se assentado, t- tudo re-
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callira em absoluto silencio. Só o in-

terrompia o som baço das lentas passadas

de Loiu'enço Braz e de alguma outra

pessoa que o seguia. » Alexandre Her-

culano, Monge de Cister, cap. 10.

— Os mais, os outi-os. — « E porem

porque os mais eram fidalgos, e de es-

forçados corações, nào cahiram em des-

mavo, nem fraquezas, mas cobraram vino

esforço com que se fortaleceram, e pro-

ueram em seus mantimentos, e prouisões

pêra se defenderem, e manterem o mais

tempo que fosse possiuel, sendo muyto
confiados na bondade, e grandeza dei Rey,

que quando comprisse em pessoa os so-

correria. » Garcia de Resende, Chronica

de D. João II, cap. 81.— «A outra razào

é, qne onde agora está, se cria com toda

seguridade em companhia de outros prín-

cipes, onde se exercitara em toda virtude,

pêra que fique digno e mereça possuir o

nome e estado de seus avós. Também em
quanto os mais tiverem lembrança, que

alguma hora terão senhor natural, que

castigará suas obras, com tal resguardo

viverão, que os pequenos tenham menos
de que se agcravar. » Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 171.

— « Toda a consolação he a esperança que

tem de que a posteridade llie fará justiça,

e que se presentemente se acha como os

mais Heroes, e Sábios do século desaten-

dido, que será com elles miiy famoso nos

séculos futuros, e tão nomeado como os

Alexandres, Aristóteles, e Césares. » Ca-

valleiro de Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 43.

— Antes serve para exprimir a prefe-

rencia.

— « Por certo, senhor cavalleiro, disse

o esti-anho, não sei com qual desses par-

tidos tenho a vida menos certa; comtudo,
porque antes se diga que vohmtariamente
quiz morrer, que entregar-me a quem de

mim deseja vingança, digo que façais o

que quizerdes, e T> que vos vier á vonta-

de; que mais quero entregar-me a vós,

que a quem se não sabe satisfazer com ne-

nhuma cousa : o do Touj-o vendo-o tão

obstinado, e não sabendo a causa porque
o fazia, lhe rogou lhe dissesse seu nome. »

Francisco de Jloraes, Palmeirim d'Ing!a-

terra, cap. 132.

— Para mais
;
para melhor destino, fim.

— « ]\Ias quiz a ventura, que peva mais
o tinha guardado, que veio por aquella

banda o famoso cavalleiro do Salvaje, seu

amigo, cpie vendo-o em tal estado, rom-
pendo por antre os imigos, chegou a Grran-

tor. E posto que nelle achasse dura resis-

tência, de taes golpes o cargou, que a força

delles o trouxe tão desatinado, que se não
pode valer. » Francisco de Moraes, Pal-

meirim dlnglaterra, cap. 1(39.

—A^«7ir(í mais,nenhuma outravez depois.—«Deixou em seu testamento, que por
ella se não tomasse burel, como sempre
até ally de antigo tempo atras se fazia em
Portugal e Castella pollos Reys e Raynhas

e por outi'os senhores, e que não trouxes-

sem lobas grandes e capellos, somente

lobas e becas, como agora se ca costumão

e dentam pêra ca nunca mais em Portu-

gal ouue dó de burel, nem lobas grandes,

somente as que se agora trazem, e este

costume nos ficou por seix falecimento, por

que dahy a pouco tempo fez el Rey nosso

Senhor a ordenança do dó. » Garcia de

Resende, Chronica de D. João II, pag. 315.
— O mais, ri mais, seguido de substan-

tivo; o resto de, da; o que ha além do men-
cionado.

— « Os casados de Malaca disserão» que

deviaõ de se contentar eo a vitoria que

tinhão alcançado, que alem dos imigos es-

tarem bem castigados de seu atrevimento

e ousadia, não era bem que fossem pele-

jar CO a mais Ai-mada nas barbas do Rey
da terra, que era amigo do Estado, e

Mouro como os outros, e que forçado se

havia de escandalizar, e aíFrontar daquelle

negocio, que melhor era darem-lhe a en-

tender que se lhe tinha aquelle respeito,

porque os nossos navios costuiBavão hir

alli todos os annos a fazer suas fazendas. »

Diogo do Couto, Década 6, liv. 5, cap. 2.

— Quanto mais, fanfo mais, principal-

mente.
— « Tão contentes e satisfeitos ficaram

aquelles senhores desta exhortação, dita

por tão singular príncipe e em tal idade,

que ainda que a natureza os fizera fracos,

só a; presença e authoridade, com que re-

presentava suas rezões, lhe podéra pres-

tar animo, e quanto mais tendo-o tão so-

bejo. )) Francisco de Moraes, Palmeirim

d'Ing!aterra, cap. lõH.— «Outros dizião

o contrario, afirmando, que a disposição

do imperador a todos era notória, e que

quanto mais o encubrissem aos imigos,

mais o haverião por despeso; e pois inda

estava tão inteiro no juizo, que, pêra ou-

vir e responder, ninguém podia dar mais

singular sentença se devia dar a embai-

xada a elle e não a outrem. » Idem, ibi-

dem, cap. 157.

Sobre huma nuvem para o Sol nascente
(Nuvem da eôr do Ceo, se aponta o dia)

Vôa, rompendo o ar co'a rósea frente,

Fufrindo ant'ella vai névoa sombria

:

Quanto mais se aproxima, he mais ardente
A luz celeste, que do rosto envia,

E quando a vê pousar na Indiana terra,

Yô que de todo a noite se ilesterra.

JOSÉ AGOSTINHO DE MACKDO, O ORIENTE,

c. 10, e. 7.3.

— « Fino devia ser o frade para a pi-

lhar com a boca na botija, se houvesse

algimia eraburilhada, quanto mais estan-

do segura de sua consciência. Estas refle-

xões passaram rápidas pelo espirito da cu-

vilheira, que buscou logo terreno solido

onde podesse combater com vantagem o

seu adversário. Por isso, apertando as mãos
na cabeça, exclamou: « Sancto breve da
marca ! Um religioso, como vossa reveren-

cia, falar em tal a uma dona recatada,

como Domingas do Sacratíssimo Ladd! Vos-

sa reverencia está de certo gracejando.

»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 14.

— í^mais; principalmente; sobretudo.
— « Estando as batalhas pêra romper,

parece será bem fazer memoria das ar-

mas, sobrevistas e cores delias, direi aqui

algumas, assim d'uma parte, como da ou-

tra: porque querer fazer de todas inteira

relação, seria impossível, e não fazer de

algumas, fora erro, e mais em batalha tão

notável. » Francisco de Moraes, Palmeirim

d'Inglaterra, cap. 165.

Sancho, forte mancebo, que ficara

Imitando seu pae na valentia,

E que em sua vida já se exprimentára.

Quando o Betis de sansrue se tingia,

E o bárbaro poder desbaratara

Do Ismaelita Rei de Andaluzia;
E mais quando os que Beja em vão cercarão

Os golpes de seu braço em si provarão:

CAM., i.us., c. 3, 85.

—Termo d'arithmetica, signal d'addi-

ção -j- 3 -|- 5.—Pouco mais ou menos, approximada-

mente, cora pequena differença, cerca de.

— « Belém não existia, e pelas altas bar-

reiras do Alcântara, sobre o qual já en-

tão havia, uma potite, pouco mais ou me-
nos como a de hoje, fazendo o devido des-

conto da estatua do sancto martyi' advo-

gado das pontes, que ainda então não era

nem sancto, nem martyr, nem nascido;

pelas altas barreiras, do Alcântara, entro

os barrocaes, verdejavam as vinhas, que

desciam em amphithpatro até o fundo do

valle, por onde elle se vai deslisando pre-

guiçoso e pobre, condições que, diga-se

aqui de passagem, dão ao bom do rio um
profundo caracter de nacionalidade. » Ale-

xandre Herculano, Monge de Cister, cap . 4

—Mais e mais ; cada vez mais, gradual-

mente, em augmento progressivo.

Qual roxa sanguesuga se veria

Nos beiços da alimária, que imprudente
Bebendo a recollieo na fonte fria.

Fartar eo'o sangue alheio a sede ardente:

Chupando mais e mais se engrossa e cria;

Ali se enche e se alarga grandemente;
Tal a grande columna, enchendo, augmenta
A si e a nuvem negra que sustente.

CAM., LUS., c. .5, 21.

— De mais a mais, emprega-se para tor-

nar mais sensivol uma má condição, raro

uma boa. É pohre e de mais a mais está

doente.—Nemi mais, nem menos; igualmente,

cabalmente, exactamente.
—Não ha mais; expressão que junta

cora alguns verbos designa o summo grau

da significação do verbo. Não ha mais que

vêr. Não ha mais qne dizer.

— Sem. mais cá. nem mais lá^ aberta-

mente, claramente, sem disfarce, sem ro-

deios.

— Sem mais, n,em. mais ; sem rasão, nem
motivo, sem causa.
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— Figiu-adamonte. Som reflexão, sem

reparo, precipitadamente.

— Cviisa dt pouco mais, oit, menos ; cousa

de pouca importância, som nenhiun valor.

2) MAIS, s. m. O resto, excesso; maior

quantidade, numero; maior porção.

— « Virando-so contra Torsi ditoso : Se

té aqui por serviço destas serás fiz o (juo

pronictti, por vós que csjK-rais que faça,

se nào alem do qiu) promettiV \'enlia (|Ufm

quizer, vcja-vos eu contente dos trabalhos

((ue j)assar por vós, que no mais cu mo
haverei com ollcs. » Francisco de Moraes,

Palmeirim dTnglaterra, cap. 1-iO.— «E
porque ("lia ilic (pu/cera dar algumas des-

culpas daquela guerra se fazer contra sua

vontade, lhe atalhou a elias, dizendo: De
nenhimia outra cousa, senhora Targiana,

me peza tanto, como de nào ter idade po-

rá vos poder servir vontade tão clara e

tào verdadeira, que do mais, as cousas

desta qualidade sào trio duvidosas, que só

n(j fim delias se sabe quem ganhou ou jier-

deu. » Idem, ibidem, eap. 16-4.— « Per-

doai-nie se nào cunqíro a promessa que

vos fiz. Em tudo o mais me achareis ver-

dadejro, e se hoje vos engano nesta cir-

cunstancia, permiti que vos diga que vós

fostes a que me enganastes primeyramen-

te. B Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv. 2,

cap. 45. — « EUe seria de idade de trinta

& sinco annos, bem assombrado, os olhos

grandes, a barba bem posta, & lom'a, o

rosto grave, a presença severa, & o aspe-

cto de Prineipe grandioso, assim no esta-

do, como no mais que representava.» Fer-

não Jlcudes Pinto, Peregrinações, e. 130.

3) MAIS, coiij. advers. Antiga forma de

mas.

Ca nou pois'eu con el, mais pocler-ni"-edes

Vós se quiserdes de força guardar.

De tal guissa como vos eu disser.

TROVAS E CANTAKES, U.° 70.

Mas non é tempo, ja me valeria,

Mais guarde se quen se poder guardar.

IBIDEM, n." 12.

Mal que posso, se per servir,

E pela niays c'a mi amar,

Se cst' é mal, a meu cuidar,

Este nuil non poss'eu parar;

Ca pêro que a fui servir,

(irand' <• o mal que minha senhor
Mi quer, »ia;/s, quero lU'eu mayor
Mal (|ue poss"e poro nozir

Nom mi devia desamor
Col que no ben nò a melhor.

CANC. DE D. DINIZ, pag. 15.

Scmpr'ea, minha senhor, desejei

Mays que ai, e desojarey

A'osso Ijen, que mui servid'ey
Ma;/s non cò a sperança
D'aver de vós ben, ca ben sey
Que nunca de vós averey
Scnou mal, e viltança.

iMiDF.M, pag. 30.

Mays deos que de tod" ó senhor
Me queira poer eonselh' hy.

Ca se meu fevto vay ass}',

E m' el non tor aiuda<ior

Contra vós, ipi" ol tez valer

MAL

Mays de quantas fezo nacer

.Moyr'eu, mays non merecedor.

Pêro 8C eu ey de morrer.

Sen vol"o nunca merecer,

Non vos vcy' y prez, nem loor.

iiiujKsi, pag. ()0-'i7.

-1) MAIS, ou MAIZ, .«. m. Milho grosso,

zaburro; género do jilantas monocotyle-

donoas, da família das gramíneas; que con-

tém varias espécies oriundas da America.

MAISQUERER, v. a. (Do mais e que-

rer). Preferir.

MAITACA, .s. /. Ave da America; espé-

cie de ])a]iaííaio verde, com o bico revolto.

MAIÚSCULO, (lu MAYSCULO, adj. (Do
latim maJKScuJas). Versai, inicial, capital

ou grande, fallando dos caracteres alpha-

beticos; letra maior que serve para escre-

ver os nomes próprios, e para começar
capitulo, paragrapho ou periodo. Letra

maiúscula.

MAIZAL, s. m. (De maiz com o suffixo

«ai.») Campo semeado de maiz.

f MAKEMBA, s. m. Ídolo dos negros

do Congn, que preside á saúde do rei.

MAJÁRRONA, s. f. Termo de náutica.

Vela de navio, que vem da ponta do mas-
taréu do velacho á ponta do gurupés, vul-

go biijarrona.

MAJESTADE. Vid. Magestade.

MAJESTOSO. Vid. Magestoso.

Semelhas aos Varões de heróicas E'ras.

Se eu, em Homero, niío deparo falias,

Que, co'as tuas confrontem, teu silencio

Do silencio dos sabio.s me dá visos,

Xo quanto é digno.—Vão erguendo o vôo
Tam altos, majestosos pensamentos.

Nas azas, não, de Euripés, douradas;
Sim, de Platão nas sobrehumanas plumas.

KRAXC. MAX. DO XASC, OS MABTyKES, 1ÍV. 2.

MAJOR, s. 7». (Do franc. major, do latim

major). Sargento mór.
— Actualmente. Ofíieial com caracter

de chefe que dirige a administração e con-

tabilidade de um regimento.
— Major general. Offieial general encar-

regado do detalhe das operações de lun

exercito.

MAL, *'. m. (Do latim malam). O con-

trario ao bem, damno, prejuízo na pessoa

ou fazenda: calamidade, infortmiio, des-

graça, dÓr.

Naci en forte ponto,

E amigo partide

O meu gram mal sen conto,

E por esto guaride, amigo.

CAJiX'. DE D. DINIZ, pag. 1Õ7.

A deus ea faz me tanto maí amor,

(Jue eu ja sempr" assi lh'-ei-de rogar
ijuc cl cofonda vós o vosso sen.

TllOVAS E CANTARES, n.° 13<).

Por sua gram fermosura
foy no mundo nomeado
angélica criatura,

nunca foy tal desuentura,

nem Prineipe tani amado,
em Castella e Portngal
fov tam sentido sen mal

^LAL

tii chorado em toda Espanha,
que foy tristeza tamaijia,

que se nam vio outra tal.

OARCIA DE REZENDE, MI8CELAKEA.

NÒ sey como Deos consente

tantos males caa na terra,

e que morra tanta gente
sem cauMa e innoceiíte

per mandado de quem erra;

viuern cm guerra, c contenda,

sem auer quem se rcpenda,

de quanto tnal faz fazer,

nem ha aij satisfazer,

nem correger, nem emenda.

IDEM, IBIDEM.

E na índia cm gceral

hiia costumes dcsiiair.idos,

liuos dos outros desuiados,

tanto como bem e mal,

entrelles muy costiunados:

terra bem auenturada,

de grandes dotes dotada,

nà tem peste, nem tem fome,

ha gente bai-ato come,
viuc sua, rica, abastada.

IDEM, lUlDEH.

— «o mal que vedes em quem tendes

amor, doe-vos nas entranhas, como que o

tivésseis nellas. E se sam tachas nam lhas

enxergues, e os seus erros nam vos pare-

cem tamanlios como os dos outros. » D.
Joanna da Gama, Ditos da Freira, pag.

6, (edição, 1872.)— «Onde amor devta

rayzes, por maia que o tempo o vá adel-

gaçando, he muj mao de desarroygar;

jirende inquietamente e dispõe da verda-

de; ha se de fogir d'elle como do demó-

nio, que he autor de quantos males faze-

mos. » Idem, ibidem, pag. 7.— «Releva

a todos de escarnarem de vontade o amor
próprio, que he o que nos faz mais mal,

que o que nos ipierem outras pessoas.

»

Idem, ibidem, pag. 8.

Encerrada com tristezas

meu desgosto he o que vejo

sem ver ai

;

sofrendo mil asperezas,

vay me perseguir o desejo

por meu mal.

IDEM, IBIDEM, pag. 82.

Os enganos ja nam tem
comigo nenhua valia

nem terão nunca;
o «i<j/ me escramentou bem

;

com traballios já devia

ser defunta.

IDEM. IBIDEM, pag. 83.

Pa.<sa tens males contento

.So lhe queres achar cur:i,

Pocm em ai o pensamento,

Que o que parece sem cura

As vezes o cura o tempo

:

BERNARDIM RIBEIRO, EOLOOA I.

Vida de tào longos ma'es

cumo nam cincas de ser,

que eu canço já de viver

c .0 Ecco d"estes vales

caui;a de me ivsjH>uder

:

As ribeiras cm eu \-el-a3

correm m»Í8 do que he seu foro
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entrando meu chorar n'ellas,

e pois ajudam meu choro

quero soo fallar com ellas :

CHBISTOvIo FALCÃO, OBRAS, pag. 4, (eDI-

çXo, 1871.)

Mas o que poderaa ver

quem jaa da vista cegou,
porque quem me a mim levou

meu alongado prazer
nenhum bem ver me deixou :

Deixou-me em escuridade
huin mal sobre outro sobejo

pelo que triste me vejo

tam longe da liberdade

como do bem que desejo.

n>EM, IBIDEM, pag. 5.

N'este mal tam sem conforto

d'isto só sou consolado,

que muito lia que sou morto
da parte do meu cuidado.

iDiM, iBiDKM, pag. 29.

Tu dás com teus males louvores a Deos,
E elle pesa-lhe por tu nomea-lo :

Kenegn, renega de ser seu vassalo,

E logo verás tecer outros veos.

Gn. VICENTE, AVTC. DA HISTORIA DE DECS.

Belzebu. Senhor Lúcifer, isso vede vós.

Porqne'todo o mal he de quem o tem.

Sataxaz. Dá ó demo a cantiga:

E crede que temos com elle fadiga.

Que passa de sancto.

Belzebu. Parece-o elle.

IDEM, IBIDEM.

Des. Isso he de coraçnda ;

Kào cures de a vender,

Que s"alguem te mal fizer,

Ja siquer tens quem te acuda.

IDFJI, ACTO DA FEIRA.

Não ha virtude, que não contrafaça,

E nelle não ha virtude, nem vergonha,
E sempre busca onde mór mal vos faça.

ANT. FEBR-, ELEG. VII.

— «Ocavalleiro das lagrimas mais se

doera da paixaõ que elle seutia, que de

seu próprio mal por grande que fora, por-

que alem do cuidado que o atromentava

pela perda de seu bem, se acrecentava

ver, e ouvir as paixoens, que Laquida, e

os Mareantes diziaò. d Barros, Clarimun-

do, liv. 2, c. 1.— «O principio do vosso

mal, respondeu Filena, vem ja Senhor de

taò longe, que naõ he necessaiio danne
disso conta, pois sentindo vós algum, sem
razaõ seria nao me tocar eUe a mim : e

se vos naò disse alguns sinaes que nesta

parte tenho visto em Clarinda, foi com
receio de me responderdes taò áspero como
outras vezes fizestes. » Idem, ibidem, c. 4.— « Ao que os Mom'os responderão que a

causa do seu temor fora polo mal que ti-

nhào recebido d'outro capitão dei Key de

Portugal, o qual andara per toda aquella

costa cò a mào fmnosa destruindo quantos

lugares achaua. » Idem, Dec. 2, liv. 4, c.

2.-— «Os quaes pacificamente recebidos,

& ficando com elles em toda paz, foi se-

guindo a costa vsando este modo em to-

dolos lugares em que siu-gia, té chegai* a

Ormuz jâ no fim de Septembro: simulan-

do ir saber parte destes males de Aftbnso

d'Alboquerque, dos quaes elEey era sabe-

dor per cartas que lhe o ^'isoKey da ín-

dia tinha escripto, & que segundo achaua

noua em Moçambique, & Melinde per que

passara, o Viso-Rey fauorecera muito os

capitães que o leixarào approuando a cau-

sa de sua ida.» Idem, ibidem.— «E ao

longo do mar nos lugares de suspeita por

outros capitães com artelharia necessária,

& o Principe seu filho & o gem-o cadahum
com seu corpo de gente auiào de acodir

onde vissem mayor pressa: & elle ficaua

pêra quando o mal fosse muito, acodir

com outro corpo de gente, que auia de

estar com eUe em guarda de sua pessoa

cõ os elefantes de seu estado. » Idem, ibi-

dem, liv. 6, c. 3.— «A qual obra acre-

ditou tanto nossas cousas, que nào tardou

muito vermos quanto aproueitou com el-

les, auendo sermos homens que tínhamos

duas pai-tes: luima pêra muito temor, &
outra pêra gi"andemente amar: por mal,

sermos mui esquiuos vingadores de offen-

sas: & por bem, em extremo fiéis na
amizade, & cõpridores de nossa pala-

ura. » Idem, ibidem, liv. 7, cap. 2.—
« Se vós, disse o outro, nào quizerdes dei-

xar a batalha por meu rogo, será for-

ça haverde-la comigo, e eu o nào queria

polo que a vós cumpre: pois vossa dispo-

sição mais necessidade tem de repouso,

que de ti-abalho: e qualquer mal que vo5

viesse é mal empi^egado em vós. Nào ha-

jaes dó de mim, disse o do Salvage, que

eu hei de acabar o que comecei, ou elle

fará o que eu digo : e se m'o vós defen-

derdes, inda estou pêra gastar comvosco

neste ofiicio tudo o -que do dia fica por pas-

sar. B Francisco de Moraes. Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 34.— «Depois que a gram
sabedora Eutropa fez o que ouvistes, que

ella foi a dona que ordenou a batalha an-

tre aqueUes valentes e tão preciados ca-

vaUeii'os, e viu presas as pessoas de que

se mais temia ou podia temer, e a chris-

tandade posta em tamanha falta, quiz or-

denar outro mór mal do que té então fize-

ra. » Idem, ibidem, c. 39.— «Mas a ten-

ção porque as letras aUi se poseram não

era esta, senão porque se guardassem do

gigante Ahnourol senhor daquelle casteUo,

de quem depois tomou o nome; que eUe

as poz alli pcra mostrar que a imagem do

escudo era pêra a verem, e elle pêra se

guardarem delle. O qual pêra fazer sua

tençào verdadeira, sahiu de dentro ao tem-

po que Floreudos estava lendo as letras e

derivando nellas seu mal, armado de fo-

lhas daço verdes, nào menos fermosas que

fortes, em um cavaUo negro tão crescido

e forte, como era necessário pêra suster

tão gram peso, dizendo contra Florendos.»

Idem, ibidem, c. 5o.— « Confesso-te, que

antre tantos males, um só bem acho, de

que me contente, e é cuidar que meu mal

me matará, cedo, e então nem elle me fará

mais mal, nem eu sentirei suas dores : por-

que só com uma acabarão todas as outras.

Acabado de dizer estas magoas e outras

saidas d'alma, não podendo já suster as

lagrimas, começaram de sair em tanta

quantidade, que Armello, movido de pie-

dade, começou de o consolar com outras

tão verdadeiras, como lhe fazia soltar o

amor que sempre Eie tivera. » Idem, ibi-

dem, c. 61.— « Com tudo, se o que te man-
do, te nào parece bem, faz o que quizeres,

com tanto que me deixes só; pois só pêra

mim se guardou meu mal, ao menos não

terás mais parte nelle, do que tiveste na
cidpa, com que me condemnam. E apar-

tando-se delle, se foi pelo Tejo acima com
os olhos no chão, o coração occupado em
sua dor, lançando lagrimas saidas d'alma,

onde ella entào fazia seii assento. » Idem,

ibidem.— « Porém, depois que o primeiro

acidente fez termo, o cavalleiro Triste en-

xugando as suas, lhe disse que em todo

caso se partisse pêra Constantinopla, e le-

vasse o seu cavallo e armas; pois então

aqueUa era a mor cousa, que lhe podia

dar; rogando-lho que por nenhuma via des-

se conta de seu mal, antes afirmasse que

de todo era morto : porque elle esperava

fazer suas palavi-as verdadeiras. Armello,

que com choro nào podia responder, de-

pois de algimi espaço que esteve dando

lugar á paixão, esperando qne ella lho des-

se pêra poder fallar disse. » Idem, ibidem.
— « Chegando mais «a ellas, o que antre

elles parecia mais principal, lhes disse:

Senhoras, não sei porque quisestes ser cau-

sa de tanto mal, não vos vindo nenhum
bem? meus primos são mortos por mào
daquelle cavaUeiro, e emfim elle, como es-

forçado, fará o que poder; mas nào pode-

rá fazer tanto, que deixe de pagar com
sua vida as outras, que tirou, e vós com
as vossas satisfareis parte d'esta perda;

mas com tudo nem eu ficarei contente, nem
terei de que o fique. Assim que todos te-

remos que sentir, e ninguém de que se

alegrar.» Idem, ibidem, c. 69.— «A este

tempo chegou Selvião a elles, que vendo

o que passava na ponte, deixou os cavai-

los presos a um freixo. O cavalleiro do

Tom'o que o viu, bem conheceu que o do

Tigre era Palmeirim. Com esta certeza

cheio de alvoroço e contentamento, disse:

Já agora nào sei que mal me possa vir,

que com este gosto se não satisfaça. » Idem,

ibidem, c. 132.— « Já ao longe usa o amor

de seus enganos ; antre algims males mis-

tura algiuuas esperanças, com que se pos-

sam passar, que desta maneira se sabe elle

servir, porque se era todas suas cousas

fosse desenganado, tão descubertos seriam

seus erros, que, alem de lhe ficar menos,

poderia ser menos estimado. » Idem, ibi-

dem, c. 135.— «Disto se preza tanto meu
cuidado, que nas maiores pressas m'o re-

presenta, de sorte que nunc^ em mim te-

ve tanta parte nenhum tonnento, que com
esta lembrança se não cm-asse. Se este só
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remoclio nào deixareis a meu mal, mal o

poderá sulFrcr minha vida, que tào desvia-

das aeh('i sempní todalas outras esperan-

ças o tào certos tfidos os jierigos, que dos

primeiros nào iie;'ira j<era j)oder esperar

outros. D Idem, ibidem.— «A culpa disto

tem vossa condição ser tào livre, que ne-

nhuma cousa lhe satisfaz. Peza-mc vêr-

vol-a assim, nem tanto polo que me nisso

vai, como por saber que vos pude pôr ta-

cha. Isto é o que sinto, que do mais, tào

ensinado ando a soffrer tudo, que nenhum
mal pôde vir, (pie mi' atormente, pois tem
pêra seu deseonto l.mijrar-mi', que vem
de vós. » Idem, ibidem.— « Muitos tem que
amor é virtude ; mas eu nào sei como sem-
pre se pode ehíuuar virtude cousa, de que
tanto mal nasce. Pompides, vencido da
fermosura de Torsi, depois que nào pôde
com rogos desviar Blandidom do próprio

cuidado, disso que diante delia era força-

do eombaterem-sc, e o vencedor ficasse

pêra defender sju parecer. » Idem, ibidem,

c. 138."

—

«Nos males disse o cavalleiro

de ISalvaje, alguns companheiros achareis,

que aqui estou eu, que recebo o maior qui-

nhão; pois alem de os .sentir, nào vejo ne-

nhimi favor nem esperança delles; com
que se possam curar, e em vôs vi o con-

trario. D Idem, ibidem, c. 141.— itNào me
daria nada aeontecer-me outro tanto por
vós, que onde os males se recebem com
gosto, são mais leves do passar, ou ao me-
nos sente-se menos sen tonnento.» Idem, ibi-

dem.— « Ga er foi a terra sem nenhum ris-

co de sua pessoa, o do valle nào recebendo
nenhum damno, ficando-lhe a lança sã, re-

meteu a Alter d'Amiàs, que temorizado de

tamanlias obras, esquecido de comprimen-
tos, pOz as pernas ao cavallo, desejoso de
])assar de pressa poUo bem ou mal, que lh'a

ventura ordenasse. » Idem, ibidem, c. 143.— « Cora esta indignação em pouco espaço
os tratou de maneira, que o da espera movi-
do de piedade pediu a Mansi, que lhe va-

lesse. Mas primeii'o que o ella determinasse,

se lho lançaram ambos aos pés, pedindo-
Ihe jiois polia servir recebiam tanto mal qiii-

zesse segm'ai--lh'as vidas pêra outra hora
as tornarem pci-der por ella. » Idem, ibidem.— « Como do trabalho passado estivesse

algum tanto cansado, adormeceu-se, no
qual tempo veio seu escudeiro com o ca-

vallo, que em todo o dia o nào poderá to-

mar, a que deixou a guarda das tendas,

saindo-so ao campo, como fizera a noite

dantes, cuidando ser outra vez visitado

das damas, com o contentamento de as vèr
o lhe poder coutar seus males ficar satis-

feito cUelles. » Idem, ibidem, c. 144.—
«Vôs sois mais formosa que todas, mais
galante, mais pêra ser servida, eu contente
com saber que vôs sabeis que isto nào pa-
rece lisoujaria, que vôs bem sabeis que tu-

do tendes de vantagem: dizer-vos meu
nome pequeno serviço vos faço; mas pê-
ra que c sabel-o, se ha do ser pêra me
depois lembrar que sabieis a quem fizestes

mal? Alguma força tiveram estas razfíes,

porá sentir em Latranja que folgara com
elliis, que as recebeu com agradecimento;
e porque soassem menos ao longe, chegou-
se mais a ello polo ouvir de mais perto. »

Idem, ibidem, c. 14.5. — « (^uo o amor nào

se p()de repartir, mas elle que sabe minha
tençào, por mo pagar ou dar algum des-

conto a quantos males me tem feito, quiz

que fosseis vôs a que viésseis saber, que

é ser vosso só; e que polas outras tenha

mostrado com armas o que vistes, todavia

com ter-vos presente a minhas obras piulo

ser, que sejam melhores. » Idem, ibidem.
— «Já que minha ventura quiz que vos

visse, houvera também de querer que fora

cm tempo, que com o preço de meus ser-

xiços vos poderá contentar, pois com al-

ies vos nào posso merecer. Mas parece que
ainda aqui a estrella do meus fados mo
persegue, que nào contente dos males, que

a affeiçào, com que vos olho, me ordena,

(pierem que na primeira cousa, cm que
vos comecei servir, desfaleçam minhas for-

ças. D Idem, ibidem. — « Sentada junto

deLle, quiz falar naquiilo pêra que alli vie-

ra, que era perguntar-lhe o seu nome. Se-

nhora, disse elle; isto devo ao amor, en-

sinar-me soffrer todolos males, que ordena:

ainda que de outra parte nào cuido que
seja sua tençào fazer-me favor, falo a si

mesmo, que quer com algims bens, que
lhe custam pouco, temperar os males, ou
soster as vidas de que se espera servir. »

Idem, ibidem, c. 146. — « Assim passou a

noite atormentado mais qixe antes, quasi

corrido de lhe parecer todas o tratavam

com desdém, pois depois de saber quem
era o estimavam menos. Mas a cobiça ou

desejo de vencer algimia, o fazia passar

por todas estas cousas, que a seu parecer

eram deshonras, se o amor consentisse,

que os males, que elle ordena, podessem
ter este nome. » Idem, ibidem. — « Cha-
mam-me o cavalleiro do Salvaje, e isto ha
muito tempo: se agora quizesseis que se

trocasse, e me chamasse vosso, nelle re-

pousariam todos meus males; mais havia

de ser com alguma mercê, que me confir-

masse, que desta mudança ficáveis con-

tente. » Idem, ibidem. — « Elles se foram

a uma villa, e ao outro dia, onde os levou

sua ventura, que o desgosto e a vergonha,

que passaram, lhe tirou a vontade de ir á

corte, nem de tornar a ver aquellas se-

nhoras, donde todo seu mal nascera. » Idem,

ibidem, c. 147. — « Bem viu o Alemào
sua destruiçào, mas de tal animo era acom-
panhado, que quiz antes acabar nas màos
de seu imigo, que segurar a vida com pe-

dir soccorro ás damas. Porém cilas, cpie

enfadadas de ver tantos males, nascidos

do sua causa, nào queriam ver outros de

novo, llie soccorreram. Lambort do Xaso-

nia, inda que este soccorro lhe alegrou a

alma, por nào mostrar fraqueza, fez que
se agravava. » Idem. ibidem. — « Ameaça
com luu mal, uào sendo aquclle c com que

mata, espanta um tonnento com outro,

porque desta maneira se possam passar
muitos, e entre estas afflicçòes representa

algumas esperanças pequenas, que fazem
soffrer grandes desaventuras, ordenando-aa

de maneira, que o mal presente faz dese-

jar outro, por perder aquelle, e chegado
o segundo, logo atraz outro novo desejo

comsigo : e como a dOr está em uso, dizem
alguns que com menos dór se paflsa: ain-

da que isto seja regra do muitos, será

quando a pena nascer d'outrem e nâo do
viis, que contra tal adversário quem so

poderá valerV Nào sei, senhora que fim

esperaes a tantos desconcertos, como tenho

ditos, se meus desvarios vos satisfazem por

serdes causa delles, tornarei a dizer outros,

que nào tem o fundamento tão desarazoa-

do, que se possam acabar tào prestes. »

Idem, ibidem, cap. 147.^- «E pois vossa

condição jjcíde acabar comvosco deixar-me
cercada de tantos males ; matae-me pri-

meiro, ficareis desapressado de mim, e eu
ficarei também satisfeita, que quem tem a

vida desesperada, com tela a morte con-

tente se satisfaz. » Idem, ibidem, c. 148.
— « Lograe vossos bens, pois se giuirdaram

pêra vôs, deixae a mim os males e o con-

tentamento delles, que até que me acabem,
os hei de acompanhar, e primeiro me dei-

xarão, que eu deixe o cuidado donde mo
nascem. D Idem, ibidem, cap. 152. — tO
peior de tudo era saber c«rto, quo nenhu-
ma amoestaçào ou conselho, que neste caso

lhe dessem, aproveitava, tào endurecido o

tr.-izia seu mal, que nào queria vêr cousa,

que lhe fizesse saudade do que perdera.

Acabado o comer, que durou muita parte

do dia, o mais, ijue delle ficava, se gastou

em danças aguisa de Grécia, de maneira
que tudo se passou em serào, onde dança-
ram os noivos, e alguns, ou quasi todos

menos airosos, que contentes, p Idem, ibi-

dem.— « Quem recear vossos males, vir

lha a de nào ser pêra tanto bem, como é

tê-los de vós; pois o contentamento de os

padecer por vossa causa, faz ter em pouco J
algum damno, se delles vem. Mas a quem ^
falleceu a esperança, que lhos ajudava a

passar, que lhe ficara pêra poder viver, se

nào o gosto de perder tudo por vós. > Idem, j
ibidem, c. 153. — «Agora, senhor caval-

leiro, que de vossa parte está feito tudo o

que a vós convinha, deixai a mim o re-

mate de vosso dcscanço, que apesar de

quem vo-lo quiz estrovar, sereis tomado
a elle. Bem sei eu, disse o do Salvaje, que
vós só podeis remediar meu mal, e pois

aqui estais, já cuido que estou livre, e se

outra cousa cuidasse, seria grande enga-

no. B Idem. ibidem, c. 154. — « Com esta

confiança, estava tào alegre e contente,

que julgava todo seu mal por passado. Da-
liarte e elle andaram mostrando a Lionar-

da .as obras daquella casa, que ella mal
sotFria, que o seu coração não era pêra

tanto; e como entrasse na casa onde estava

a coliuuua e a livraria de Melia^ achou
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taes p^ças, de tão singular invenção, de

tanto preço e riqueza, que lhe pareceu que

com ellas satisfazia o damno, que recebe-

ra, desejando ataviar-se de algimias pêra

se mostrar a suas amigas. » Idem, ibidem,

cap. lõõ. — «Mas como a dor deste mal
fizesse maior impressão em Dirdem, seu

filho, que em outrem, assim o sentiu, que

sem outra consideração nem temor de morte

se lançou antre os imigos, matando e fe-

rindo, fazendo obras como filho de tal pai. »

Idem, ibidem, c. 16(3. — «O cavalleiro do

Salvajc, Icmbrando-lhe que delle nascera

todo aquelle mal, e que Albayzar era o

executor delle, quiz vêr se poderia che-

ga-lo ao extremo dos outros. Entào, lar-

gando-o dos braços, o começou ferir de

novo. í Idem, ibidem, c. 169.— « Gràa
saudade fez a Primaliào e a D. Duardos
e aos outi'os príncipes acharem os paços

reaes solitários e desacompanhados de suas

mulheres e filhos : cada lun recorria a seu

aposento, achando oi-fao da cousa, que mais

amava, cubriam-se-lhe os corações de tris-

teza e descontentamento, enfraqueciam-lhe

as forças e torvava-se o entendimento, que

natm'al é o grande mal desbaratar tudo. »

Idem, ibidem, c. 169. — «A nova desto

chegou a Primaliào, que, não dando logar

a outra consideração, com alguns, que o

quizeram seguir, acudio áquella pai'te : com
eUe Palmeirim, a que o trabalho daquelle

dia nunca pode fazer parecer cansado, que,

vendo seu irmão a pé e ferido por muitos

legares, tão cercado d'armas, que com
poucas mais parecia se sumiria antre ellas,

começou romper poios imigos, como aquel,

que desejava vingar o mal, que a seu ir-

mão se iizera. » Idem, ibidem. — « Dalli

esteve contemplando tão grã perda, tama-

nho mal, e com quanta razão se devia

sentir a perda de tantos homens : não lhe

soffrendo o coração ver tamanha lastima

e piedoso sentimento, se deitou de bruços

«obre a mesma peib-a, que não pode sof-

frer ver Florida rasgar suas faces, os olhos

no ceo com gritos, que soavam por toda

a ilha, abraçada com a timíba de D. Duar-
dos, lamentando todas suas desventuras,

dizendo mal á fortuna e ao tempo, pois a

deixara acompanhada de tantos males,

orfa de todo seu bem : a priuceza Poli-

narda e a rainha de Trácia, suas noras,

a acompanhavam, queixando-se com as

mesmas palavras.» Idem, ibidem, c. 171.
— « Rabo de boi com pentem mettido neUe,

espelho da outra parte pêra vos verdes, e

então agua de louro pêra os pés, cortiça

para debaixo pelos não pordes no chão,

decoada para a cabeça, e rapei as unhas
por vos não fazer mal quando vola lavas-

se, carapuça de emprensar, lavrada de
pontinhos perfimiada com alecrim, assuca-

reiro vidrado com alfazema, caixa de mar-
mellada de medronlios pêra polas manhãs,
e tudo a ponto, pêra que a nada podesseis

por tacha. » Idem, Dialogo 3."

Tinlia uma volta dado o sol ardente,

E n'outra começava, quando \'irào

Ao longe dous navios, brandamente
Co' os ventos navegando, que respirào

:

Porque liaviào de ser da Maura gente.

Paia elles arribando, as velas virào :

Hum de temor do mal que arreceava.

Por se salvar a gente, á costa dava.

cAii., Lus., c. 2, G8.

Entrava com toda esta companhia
O Mir-almuminin em Portugal

;

Treze Reis Slomos leva de valia,

Entre os quaes tem o sceptro Imperial

:

E assi fazendo quanto mal podia,

Dom Sanclio vai cercar em Santarém

;

O que em partes podia fazer mal
Porem não lhe sifccede muito bem.

IDEM, IBIDEM, C. 3, 78.

Esta luz he do fogo, e das luzentes

Armas, com que Albuquerque irá amansando
De Ormuz os Párseos, por seu mal valentes,

Que refusào o jugo honroso e brando,
AUi verão as settas estridentes

Eeciprocar-se, a ponta no ar virando
Contra quem as tirou

;
que Deos peleja

Por quem estende a fé da madre Igreja.

IDEM, IBIDEM, C. 10, 40.

Se de tamanho mal ouso queixar me.
Os queixumes dos ventos incitados

Se tornam contra mi a atormentar-me.

FERXÃO SEBOPITA, POESIAS E PROSAS INÉDITAS,

pag. 33.

— « Coniey vós outros pobres estranqei-

ros, & não vos desconsoleis por vos verdes

dessa maneyra; porque aqui estou eu, que

sou mulher, & não tão velha que passe de

sincoenta annos, & ha menos de seis que

me vi cativaj & roubada em mais de cem
mil cruzado que tinha de meu, & com três

filhos mortos, & hum marido a quem que-

ria mais que aos olhos, com que o via, &
todos, assim pay como filhos, & dous ir-

mãos, & hum genro vi despedaçados nas

trombas dos Elefantes delRey de Sião, &
com vida cansada, & triste coey todos es-

tes males, & desgostos, & outros quasi ta-

manhos, quaes foraõ ver pela mesma sorte

três filhas donzellas, efe minha mãe, & pay,

& trinta & dous parentes meus sobrinhos,

& primos metidos em fomos acesos, dando
tamanhos gritos que rompido o Ceo, para
que Deus lhes valesse naquelle tormento tão

insofrível; mas foraõ meus pieccados ta-

manhos, que cerrarão os ouvidos á clemên-

cia infinita do Senhor de todos os senhores

para que naõ ouvisse esta petição, que a

mim parecia ser justa, mas na verdade o

que elle ordena isso he o melhor. » Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

37. — o Assentarão os Gentios em que se

faria verdadeyra injuria aos Deoses cren-

do que elles fossem capazes de aconselhar

o mal, quando se Lhe jaerguntasse se se

podia executar hunia acção boa. » Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 2, n.° 4.

—

« Parecia-me a mim que se semelhante caso

me socedesse que podia recoi-rer a V. S.

pois que acerrimamente se obstina a en-

tender com Mr. de M.*** que dy estado

do Matrimonio se seguem muitos mais ma-
les do que bens. » Idem, ibidem, n." 32.
— «A vossa presença he hum dos mayo-
res bens, e a vossa au^sencia he para mim
o mayor dos males. Com três, ou quatro

palavras trocastes estas duas cousas em
t;il forma, que não sey vei"dadeyramente

qual deUas devo mais apetecer. » Idem,

ibidem, n.° 66.— «Estima o mundo as

riquesas como se nellas consistisse o so-

berano dos bens. Por isso muitos homens
se determinarão a oppor-se em tal forma
a esta opinião, que chamarão ás riquesas

a raiz de todos os males querendo des-

truir himi erro grande com outro igual.

S. Paulo decide estas opinioens sabiamen-

te disendo. » Idem, ibidem, n.° 71.— « O
desejo immoderado das riquezas he a raiz

de todos os males. As riquezas não são a

raiz de todos males. Isto he uma falsidade,

e huma ignorância a que nos quiserão per-

suadir muitos homens doutos, e discretos

;

porem o desejo immoderado das riquesas

como diz S. Paido, esse he verdadeyra-

mente a causa de todos os damnos. » Idem,
ibidem.— «Se estas grandes semelhanças
fossem ordinárias ninguém estaria seguro

da sua pessoa, nem da posse pacifica dos

seus bens. Não haveria justiça de homem
a homem nem distineção do bem, o do
mal entre amigos, e inimigos, e entre pay,

e filho, e entre molher, e marido. » Idem,
ibidem, n.° 76. — « Bemdito seja Deos
pois que não devo afligir-me com hum mal
que já passou. Tremo porem quando cuido

que estive para vos perder. Vós sois a
flor de huma muy viva mocidade, e não
houve pessoa que não julgasse que eu pro-

cedi com acerto quando empreguey em vós

a minha aífeição. a Idem, ibidem, n." 78.

Sem males não venho eu
Que esses são meu cabedal,

E esses só tenho de meu.
Mas quanto ó mal Deos vos guarde.
Que cá nos fez apartar

:

Isào tendes que recear.

Que, inda que lhe fogi tarde,

(índa mal) pude escapar.

FBANXISCO KODKIGUES LOBO, EGLOGAS,
pag. 294.

Dos bens, que desejey sem fundamento,
O coração remédio não procura,
Porque quem para os viales tanto atura.

Converte em natureza o mor tormento.

IDEM, PKiMAVEKA, florcsta 6.'

Quererás permittir, que sorvào mares
Os que adorào teu ser, louvào teu nome ?

Os que abraçào teu culto, e teus altares.

Tão ignorada sepultura os come ?

E, sem tornar a ver paternos lares,

Opprimidos do mal, que nos consome,
Xào chegaremos a tocar a terra,

Onde se faça aos ídolos a guerra?

J. A. DE MACEDO, O OBIEKTE, C. 3, 45.

Ou fallece, ou se damna o mantimento,
A agua se turva grossa e corrompida,
De tanto mal ao peso, e a tal tormento
Cede a força vital enfraquecida,
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O nauta mostra aspeito macilento,

Tem dos olhos a luz amortecida ;

E apenas com suspiro intercadentc

Publica desta sorte a dôr que sente.

IDKM, niIDEM, C. 3. 72.

Da baça turba rodeados iito

Os Lusitanos nautas cuidadosos,

Quando aos soberbos pórticos subiilo,

Pomposa entrada aos Paços sumptuosos:

Eis (juc os buscados companheiros viào

Dos inuninentcs males não euidosos,

Tal tle Gofrcdo o Cvsne em voz subida

Pinta Kaináldo nos Jardins de Armida.

IDEM, IBIDEM, C. 10, C. G8.

Era vaporosos Bois vinhào sentadas,

Tào negras como os Ébanos, donzoUas

;

Vestiào rudes pellcs, e enastradas

As frontes trazem de pentís capcllas:

Em doces sons, em vozes concertadas

Erguem cançoens, que pareciam bellas

;

Amor ao peito humano o canto inspira,

Coutenta-sc no bem, no mal suspira.

IDKM, lUIDKM, c. 7, 53.

Daqui largando a \-éla ao fresco vento.

Os animados nautas demandavào.
Pela campina azul do salso argento.

Altas torres, que ao Norte se amostravào

;

Mas a JSatan no império do tormento

Antigos ódios mais desesjieravài)-,

Ferve o veneno da vingança antiga,

Qu'alto lhe brada, que no mal prosiga.

IDEM, IBIDEM, C. 7, 6. 70.

Mas a Celeste CTuarda, que vigia,

E de continuo escuda os Lusitanos,

Dos Ceos, baixando prompta lhe anmmcia
O via!, que instava, os immineutes daruuos:

Fiel Ismaelita observa, espia

Os intentados pérfidos enganos;

Quanto Infernal Caluinnia, e Inveja trama,

Declara Ingénuo ao vigilante Gama.

IDEM, IBIDE.M, C. 11, 6. 38.

o sempiterno braço entào rasgava

Denso véo, que o futuro esconde ao Mundo;
Mostra-se ao Gama Heróe, que destroçava

Em sanguiuosa lide o Mouro iminuudo:

Qu'ora as hostes na terra afugentava,

Ora as Xáos envestia cm mar profundo

;

Era Pacheco igual a Bclisario

Nos bens, e males do Destino vario.

IDEM, IKIDEM, C. 12, 61.

— «E se eu vos ordenar que, no caso

do D. Joào I nào castigar o criminoso,

perdoeis a este todo o mal que vos causou.

»

«Padre abbade,—replicou o mancebo com
o accento da desesperaç.uo,— nào vos obe-

decerei. » Alexandre Herculano, Monge de

Cister, cap. 9.— «Por um impulso de ter-

ror, a cuvilheira do Beatriz agachara a

cabeça enti-e os hombros, estendendo os

braços e exclamando, sem saber o que di-

zia : «E eu íiz-lhe a você algum mal.»

Lembrava-se dos puxões d'orelhas no dia

da festa da Jlaia. » Idem, ibidem, cap.

18.— « E descendo lentamente, scismava:

« Amanhan: ao sino... iSino de que?... Ab
sim, de completas... Kào me esqueço, no-

bre escudeiro, que atropellas os que te nào

fizeram mal; nào sou esquecido... Oh co-

mo o abbade rii"ál Bem me dizia ellc: Ob-

serva, vigia, Alie. Atinava ! Eu ó que sou

MAL

um parvo... Partamos para o collcgio de

8. Paulo. D Idem, ibidem, caj). 21.— «O
cura era um des.sis lioiiiens tementes a Deus

capazes de tangarem Satanaz a vinte le-

gua.s. I)eitou-lhe de socapa o rabo do olho

o logo lho enxergou a pata caprina. «Bo-

nito !—disse o cura lá comsigo. » E n'um

relance atirou-lhe a estola ao pescoço co-

mo o gancho dos Pampas atira o laço cer-

teiro ao pescoço do touro bravio. Satanaz

agachou-so e ficou a tremer. O cura era

bonacheirào o nào {pieria fazer-iiw mal.

Só exigiu delle que dissesse d'onde lhe vie-

ra aquclla estrambótica idéa do sino. »

Idem, ibidem, nota.

— Tudo que é contrario ao estado de

saudc ; achaque, enfermidade, doença.

Morte.

Olhae, nào vai nisso;

O mal que não se cura não hc mal de siso.

GII. vigeste, auto da niST. DE DEUS.

— « J;i fui testemunha de que hum afoga-

dor de diamantes sarou hum obstinado mal

de coração, que tinha resistido a toda a ou-

tra qualidade de remédios. Hum assopro

indiscreto sobre uma cabelleyra artificio-

samente penteada, e polvilhada, tem pro-

dusido muitas veses huma iuquietaçào, mn
desgosto, e huma mortificação inexprimi-

vel. » Cavalleiro dOliveira, Cai'tas, liv. 2,

n." 43.— « E o meu será i-ntretauto o mal

que hoje inventei. Elrei julga-me grave-

mente enfermo. Amanhan a ventm-a nào

me fugirá como hoje... amanhan, senbora...

Uh, quanto serei feliz! «Insensato!... Dei-

xae-me, deixae-me, e fugi ! » Alexandre

Herculano, Monge de Cister, cap. 21.

— Mal ardente; erysepela, anthi-ás epi-

demico, ou qualquer outra enfermidade

indammatoria principalmente caracteri-

sada }ior mna sensação de calor ardente.

—Mal caduco. Vid. Epilepsia.

— Mal da Crimêa; enfermidade fre-

quente entre os habitantes da Crimêa, e

bastante análoga á lepra.

—Mal de estômago; nome \idgar de

todas as sensações penosas que se experi-

mentam na regiào epigastrica, ainda que

nào tenham logar no próprio estômago.

— Mal do Canadá; erupcào de pustidas

pequenas nos lábios, lingua ou no interior

da bocca, cujo caracter corrosivo, é cau-

sa algmnas vezes de se destruírem as lin-

guas completamente ; ataca particidarmen-

te as crianças, e parece que é endémica

n"aquelle paiz.

—Mal da pedra; enfermidade que re-

sulta do desenvolvimento de areias ou

calcidos nos rins, ou na bexiga.

— Mal de Fott; caria de imia ou mais

vértebras, assim chamada da exeellente

descripçào, que delia fez o cirurgião iu-

glez Pott.
—Mal de Sião; nome applicado á febre

amarella por se crer que ella passou de

Siào á America no xvii século.

ILAL ^
— Mal francez, ou mal do França;

nome que os napolitanos dão á syphilis ou

mal vimereo, supjiondo «jue os fraiicczes o

levaram a Xapohs no tempo da conquista

d'eHtc paiz em 14'J4.— «O que entendo ao

pé da Letra he que Demosthenes entcndeo

pelo aiTcpendimento o mal (Jallico, ou mal J
f/e França a que os Franceses chamão mal •
de Nápoles, c a que naquello tempo se cha-

mava em Athenas mal (/« Corintho.t Caval-

leiro dOliveira, Cartas, liv. 2, n." G8.

— Mal '''/ Nápoles. Vid. Mal Francez.

— Mal de Corintho. Vid. Mal Francez.

— Mal sagrado; nome que antigamente

se dava A epilepsia.

— Mal venéreo. Vid. Syphilis.

—Termo de veterinária. Mal de lesta;

espécie de fenda que se observa frequente-

mente em torno da região da coroa do

cavallo e seus congénere», quando pa-

decem a enfermidade chamada arestins.

-

—

Mal de cerviz; tétano do cavallo.

— Mal de Jogo; enfermidade do cavallo

caraeterisada por iima inHammaç.^io do
cérebro ou de suas membranas.
— Génio do mal ; espirito que se suppõe

presidir ao mal; diabo.

E .se o génio do mal as pavorosas

Tormentas excitar, se os Ceos toldados

Forem de Xuvens densas, e horrorosas.

Donde desfechem raios abrasados:
Se tocardes nas Syrtes arenosas.

Onde rebentam mares empolados;
Os mares vencereis, o Inferno, e tudo,

D'alta virtude sobraçando o escudo.

JOSÉ AGOSTDIUO DE MACEDO, O OEIESTE, C 2, 44.

Deixa o Reino do lucto, e sobe á terra,

Qual rompe a charama dhum volcào do Java,

Quando com fumo espesso a luz desterra,

E as ondas correm de sulfúrea lava:

Co"o dilu^-io de fogo, em que s"encerra

Do mal o Génio, o Cco reverberava

;

Depois eom densa sombra o ar offusca,

E o tormentoso Promontório busca.

IDEM, IBIDEM, e. 7, 27.

— Adv. Xào bera, diversamente do que

deve ser; imperfeitamente, irregularmen-

te, inadvertidamente.— «E foy reprehen-

dcndo rauyto o Cardeal cc-m palauras ás-

peras, e feas, estranhando-Ihe as cousas

que fazia, e o CardeiJ dando-lhe muytas
desculpas, o Principe lhas nào recebia, c

lhe disse : Pêra que he nada, senào a hum
Cardeal tào mal ensinado, desagradecido,

e de má condiçam, mandalo tomar por

quatro moços desporas, e afogalo em hiuu

rio, e dizer que cahio, e se afogou por de-

sastre. !> Garcia de Rezende, Chronica de

D. João II, cap. 19.— «El Rey com a

Ka^nha, e o Principe, c o scniior dom
Jlanoel se partio Dabrantcs no fim de Se-

tembro deste anno, e o Duque de Viseu

por ser mal sentido ficou em Tomar, e fo-

ram em romaria a t>ào Domingos da quei-

mada, que está junto de Lamego, com ,

grande deuaçam pcdirlhe, que por seusi

merecimentos Deos Ilie desse filhos dan-l

trambos, que elRey muyto desejatia, e!
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lhe leuarão ricas offertas que lhe ofi-ecerão.

E de Lamego se tornou a Eaynlia a Vi-

seu, e daJiy se foy á cidade do Poi'to. »

Idem, ibidem, cap. 50.— « E quando el Rey
deceo, parecendoLhe que o Príncipe estaua

mai sentido, perguntou por elle á porta da
Princesa, e o Príncipe lhe vejo fallar á

porta assun como estaua na festa. Foyse
el Rey, e do terre\T0 de fora oUiou pêra

as janellas da Princesa, e vio o Príncipe

e ella estar ambos a hmna janella assen-

tados, tiroulhe o barrete, e elles se leuan-

tarào, e Uie fizerào gi-aude.s mesuras, e el

Rey partio pêra o Tejo. » Idem, ibidem,

cap. 132.

Vimos ricos acquerir

riquezas imif adjuntadas
com maí comer, ma' vestir,

sem pagar, restitmT,

e com vidas muy cansadas

:

trabalham por adjuntar
ho que haa caa de ficar

por ventura a mãos herdeiros,

e thesouros verdadeiros

non querem entesourar.

IDEM UISC£LAXEA.

Duno Não julgueis vós pola eòr.

Porque cm ai vai o engano :

Ca dizem que sob mao panno

:

Está o bom bebedor

:

Xem vós digais mal do auno.

Gn. VICESTE, ACTO DA FEiKA,

— a Foi homem que quanto satisfez com
estas boas jiartes que tinha, tanto veyo a

perder acerca de algims por ser mui con-

íiado nellas: porque geralmente os homens,

a quem Deos dá tantas qualidades, se tem
esta cõfianca, saò mui mal aceitos acerca

de muitos, principalmente enti-e a naçào

Poi-tugiies, que concede mui poucas cou-

sas a ninguém. » Barros, Década 2, lív. 3,

c. 10.— «E por que ao presente nào ti-

mos outra memoria da fimdaçào desta ci-

dade Goa, senão desta barbara & mal tre-

ladada doaçào, & iuençào do final de Chris-

to cnicificado que ali se achou: fundemos

os seus aliceces sobre eUe, pois todo outro

fimdamento ora seja espiritual ora tempo-

ral, pêra ser firme & seguro, ha de s-?r

sobre esta pedi-a Christo redempçào nos-

sa.» Idem, ibidem, lív. 5, cap. 1.—«Os
quaes como em sua copanhia leuarào mui-

ta gente, & o aluoroço de todos era gran-

de por subir. & os degraos da escada lar-

gos, como dissemos: foi tamanho o peso

da gente, que quebrarão as escadas, tícit-

do desta caida os debaixo mal trattados,

& os acima nomeados cm cima do muro. »

Ll-m, ibidem, liv. 7, c. 9.— «Delia sou-

li'' que se cliamaua Darmaco, filho do gi-

;:aiite Lmx-.^o, que PrimaliPTo matou em
' 'i instautinopla, quando o acusou pela mor-
tedePiriquim de l)uaços.E por ser filho da
dona, que nào era de naçào de gigantes,

saiu de menos corpo que gigante, porem
tão esforçado e damnado em suas obr;'.s,

que ainda alii pareeia abranger as relí-

quias da origem donde procedia: por isso

não é de espantar obrar mal quem na

perservaçào de más obras é gerado, e

nellas se cria. » Francisco.de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. Õ4.— «Por cer-

to, senhor, eu nào sei a que parte possa

ir, que mais contente viva que na vossa

companhia, nem que bem fora desta con-

versação possa ter, que me não pareça

mal. As novas que me mandaes que leve

á corte, não sou eu de quem se eílas hão

de saber; nem menos quem nesta afronta-

vos a de deixar; antes de meu conselho,

deveis sentir isto menos porque as cousas

injustamente mandadas, não pode ser que

quem as ordenadas não desfaça.» Idem,

ibidem, cap. 61.—«De te ver tão mal dis-

posto me pesa: porque qualquer victoria,

que de ti se alcance, será pequena: por

isso nào creias que com armas de vantaje

te hei d'acommetter. Co'estas palavras se

foi contra elle, que o recebeu acompanha-

do de confiança e esforço: e como não ti-

vessem escudos em que receber os encon-

tros, ambos foram feridos e vieram ao

chão quasi sem acordo. » Idem, ibidem, c.

75.— «Com eUe ia Dramusiando, que na-

qiielles dias se achara na corte, e vendo

a sequidào e soberba com que Albayzar

se despediu de Primahào, não podendo
dissimidar cousa tão desarrazoada, lhe dis-

se : Por certo, Albayzar, toda cortezia pa-

rece mal empregada em vós, pois a pagaes

como quem a nào conhece. » Idem, ibidem,

cap. 131.— o Como elle porexti'emo fosse

namorado delia, e aquelle amor o fizesse

guardar o costume da ponte, ficou tal, que

nào se podendo suster nos pés, se sentou

nos assentos deUa. O do Tigre vendo-o em
tal estado, conhecendo sua paixão, como
quem passava por ella, o quiz consolar

com pala\Tas, que o outro recebeu mal,

que cuidava que deUe lhe nascia o seu. »

Idem, ibidem, cap. 132.—«De vós, senhor,

queria saber se sois Palmeirim, se Flo-

riano; nào ponpie a um tenha mais aiJcn-

ção que ao outro, senão pêra saber com
quem faUo. Floriano. disse o cavalleiro

do Tigre, está tão desviado desta terra,

que mal se poderia agora ver delia; eu

sou Palmeirim vosso servidor, senão quan-
to agora por esta outi-a razão me pôde
ter por irmão como a Doriel, se fora vi-

vo. » Idem, ibidem.— «E porque não sei

se sabeis a causa do ódio, que com aquel-

le cavalleiro tinha, dirvol-a-hei que nào
quero que por onde fordes me julgueis

mal. Eu sou filha d'el-rei Meliade de Es-
cócia, cuja é esta terra. » Idem, ibidem.— « Fal-o-hei de boa vontade, disse o do
Tigi-e, com condição que me digas tam-
bém teu nome, e que fazes nesta terra, e

porque seguias esta donzeUa, sendo cousa
que aos esforçados parece tão mal. Tudo
farei, disse o gigante, por saber o que
desejo.» Idem, ibidem, c. 133.— «Porém
se a imi homem, a que força de um cui-

dado tem desbaratado o juíso e entendi-

mento, se pôde receber por descidpa ca-

minhar sem alguma cousa destas, eu<nca-

rei sem a culpa que me daes. Peço-vos

que com esta cautela me presenteis anta

essa senhora, e me ajudeis a nào ser mal
jidgado delia.» Idem, ibidem, cap. 137.

—

«Todavia, como fosse muito esforçado e

de espirito incansável, nenhuma mostra

de íi-aqueza havia neUe; o que não era

no outro, que e cansado rodeava o cam-

po, apressava menos os golpes, sostinha-

se mal nos pés, e não podendo já dissimu-

lar sua falta, pediu a Pompides quizesse

repousar lun pouco. » Idem. ibidem, cap.

138.— «Mas tanto que os olhos não tive-

ram que ver, chegou o esquecimento tão

inteiro, como se o nunca vira. E virando-

se á siia companha, que a seu parecer

ficavam mal contentes de o segiiirem, ti-

rou o elmo, e como do trabalho do dia e

de se ver antre eUas ficasse com uma cor

viva no rosto, nào houve nenhiuna, a quem
aqueUa mostra parecesse mal. » Idem. ibi-

dem, c. 140.— «Xisto chegou o da espe-

ra, airoso e bem posto, que, alem d'o elle

ser, o cuidado, que trazia, Ibe nào deixa-

va trazer nada mal posto: e depois de

salvar a todos, pôz os olhos onde lhos

guiava o coração, e pareceu se esquecia

de todo o mais.» Idem, ibidem, c. 143.

— «O cavalleiro da espera, vendo tão

baixa ordem de namorados, tendo as mos-

ti'as de outra sorte, disse contra Jlansi:

Mal me podereis negar, senhora, que deveis

mais aos poucos dias d'este cavalleiro, que
vos aqui acompanha, que aos muitos annos

d'essoutros, que vos vem buscar; que es-

quecendo-sc dessa beldade, que a todo

mundo faz perder, vos estão louvando a

roupa e o trajo, como que isso fosse o

principal.» Idem, ibidem.— «Assim que
as companheiras de Telensi sabiam mal
encubrir s\ia dor, e ella se gloriava com
alvoroço. De sorte, que cada uma usava
de seu natural. As outras, como todas

sahissem iguaes, poderam fazel-a volta

com muitos brincos e motes polo cami-

nho. » Idem, ibidem, c. 144.— «Quero
que me digais quem sois, e pôde ser, que
com mo dizer me obrigareis a cuidar que
em todo o ai me dizeis verdade. Pequena
satisfação é essa, respondeu elle, pois com
ella me mostraes que inda minhas pala-

^Tas são mal queridas do vós: como di-

zendo isto lhe tomasse a mão, que lhe ti-

nha sobre o hombro e eUa o soffresse,

sem nenhmn escândalo, tomou atrevimento
pêra lhe dizer seu nome. » Idem. ibidem,
c. 146.— «O cavalleiro do valle, ator-

mentado do que lhe queria e do despreso,

com que o ti-atavam, cidpava sua ligei-

reza, depois tornava-se a desculpar com
as mostras de quem o enganara. Assim
que, mal contente de seus acontecimentos,

na maior força de seus desgostos os cu-

rava com a lembrança de quem lhos orde-

nava. » Idem. ibidem. — «A este tempo
chegaram os três cavalleiros, que como já
viessem informados do modo da aventura,

^
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postos os olhos níis senhorns, Roíibnram

mal doterininar so (lual fazia vantagem,

posto que por dorradoiro fiuai'am encon-

trados no parecer. Os dous Italianos cha-

mados Rnicio Verona, Triislo licoroso se

aíTeiçonrãin a Latrarija: o Allomào a Man-
ai. » Idnni, ibidem, c. 147.— o Alfrunias

importuna(;õis houve (X)ra (|uo cuidaram
loval-o conisiiío, o algumas grayas de o

vôr tal, mal obediente a seus rogos; mas
depois que descísperarnm dis^so, ^cndo-o

tão inteiro em sua tençào, j)era mais zom-
bar, disso Torsi. Vejo-vos partir e que o

fazeis sem lagrimas. » Idem, ibidem. —
«Mal cumpris, senhor cavalleiro, as j)ro-

messas, que mo fizestes todo este tfuupo,

aííirmando-me seni])re, que niuduuua aí-

froiita vos podia succeder, que vos fizesse

deixar-uie, ati! que de todo me tivésseis

em inteiro rejjouso. » Idem, ibidem, c. 14H.
— « Nesta pequena sustancia estava toda

a vida da senliora Lionarda, c em quanto
a não poderamos haver, podereis ser mal
descansado : já agora nem o poder do

Targiaua, que isto ordenou, nem o saber

da Grani Druzia Velona, (pie o fez estor-

var a fazer-se tudo a nossa vontade, c

descansareis do trabalho, que até agora
passastes. Idem, ibidem, c. 155.— «Desta
maneira sahiram os reis, príncipes e ca-

valleiros do imperador, a fora d'outros

muitos, merecedores de fazer-se memoria
delles, e se não se faz, é por não ser pro-

lixo aos leitores. iSrt cl-rei Tarnacs, como
so já disse, por mal disposto, ficou na ci-

dade com sua guarda, que dos outros não
houve nenlunn, que quizesse ser isento

dos perigos da primeira batalha. E por-

que também parece honesto dizer alguma
cousa das armas e devisas dos contrários,

se dirá d'alguns mais principacs. » Idem,
ibidem, cap. 1G5.— «Depois, vendo como
ao longo da praia em muitas partes havia
inda batalhas sobre a desembarcaçao,

nas quaos Arnedos com sua gente jior

uma parto, e o soldào Belagriz por outra,

Recindos e Bolear cada iim também pola

sua, fazião milagres, teve a bom sinal tão

bom começo: mas sendo-lhe dito que Flo-

rendos, Platir, Blandidom, o gigante Al-
mourol erão levados á cidade, quasi sem
acordo, do muito sangue que lhe sahira,

e que d'outra ])arte Bolear e Recindos es-

tavam mal tratados o Palmeirim nuiito

ferido V, Dranuisiaudo quasi d('is(\-;pi'rado

do vida, começou a ter a(|uelle li-ito (íui

mais, eiúdando qiui so cada. vitcui '. '^mu-

vosse de custar tanto, com pouc; ;, i|ue

alcançassem, se perderiam de tudo. < '..! u)

já fosse quasi meio dia, mandou que tiidu-

los feridos so recolhessem á cidade, (pie

foram tanta copia, que faziam perder a
esperança aos sãos. « Idem, ibidem, cap.

158.— «Então deixando o seu, tomou o

de Dranuisiaudo, e disse contra r. S,i1il-.);

Agora, senhor cavalleiro, se eu mal o i\y- r,

não n\e rec(>baes nenhuma desculpa. 1 )ra-

nuisiaudo cavalgou n:) outro, que quasi

não podia ter. ^'isto chegaram as lanças,

e cada um tomou a sua. » Idem, ibidem,

c. 1(51.— «Qucixai-vos da natureza, que
repartiu mal suas graças, o a veia quo
nos outros homens são perdidas: se en-

tendeis, que vos entondíim, soffre-lo muito
peior, quereis quo tenham os espirites

grossos, e os entendimentos ignorantes;

o já quo não pnàc ser, quereis-lhe j)render

os pensamentoi, (pie não [lossani julgar

do yòa segundo vossas inclinaç(jes. » Id(;in,

Dialogo 1."— «Escud. Não 6 muito que
vos peze de n()S lermos, e cscnivennos

também, pois o vós fazeis t?io mal, que
at(3 não saber bem ler, o escrever, his

achar que 6 fidalguia, o não haveis dó
delia, em a (pierer authorisar com aquillo,

que em toda a pessoa á tacha; mas ((ui-

zc!ra, (pie a troco do (piantos me nonieaes,

quo se fizeram de escudeiros, (pie désseis

um par, que so fizessem de iid algos, e

com tudo, pois o que cu tinha para dizer,

por mim, o dissestes V()s primeiro, n<ào

tenho que vos responda senão agradecor-

volo. » Idem, ibidem.

On foi castigo claro do poccado
De tirar Leonor a seu marido,
li casar-se com cila, do oídevado
N'huin falso parecer um! entendido.

Ou foi que o coração .«ajeito e dado
Ao vicio vil, de quem se vio rendido,

Molle se fez e fraco ; e bem parece,

Que hum baixo amor os fortes enfraquece.

CA3I. i.us., c. .3, 139.

Kstc que vê.s olhiir, com gesto irado.

Para o rompido alumno «?«/ soílVido,

Dizcndo-llie que o ex('rcito espalhado
Kccolha, e torne ao campo defendido:
Torna o moço do velho acomiianhado,
Que vencedor o torna de vencido:
Egas Moniz se chama o forte velho,

Para leaes vassallos claro espelho.

IDEM, inroKM, e. 8, 1.3.

Outros também ha grandes e abastados,
Sem nenhum tronco illustre donde venhào

;

Culp;i lie Kcis, que ás vezes a privjulos

Dào mais que a mil, que esf('')rço,c saber teuhào.
Estes os seus uão querem ver j)int;ulos,

Crendo que eòres vàas lhe não convcnhào;
E como a seu contrário natural,

A' pintura que falia querem mal.

IDEM, IIUDEM, c. 8, -41.

Attentii est;iva o Kci na segurança,
t'iim que provava o (iam;i o (|ue di/.ia:

t'onc(>be dclle certa confi.-inça,

Credite firme, em quanto |)roferi.'i

:

Pondera das palavras a abastança,
.lidga na autoridade gr.ão valia:

Ciiiiieça de julgar por enganados
Os (';ituaes corruptos, ;»(// julgados.

IDEM, IllIPEM, e. #, e. 7(>.

Mas neste )v>«;,ii a nynipha o som e;nioro

Abaixando, fez ronco c entristecido,

('antando cm baixa voz, envolta em eliôro,

O grande esforço mal agradecido.
O" Beli:^nrio, disse, que no poro

Das Musaf .'crás penii)re ongi andecido

;

Sc em ti viste abatiiio o bravo Marte,
Aqui tees pDin ipiein podes consolar-te!

ii'KM, inini.M. c. 10, e. 22,

Mas deixemos o estreito, e o conhecido
Cabo de Jatique, dito ja Carpella,

Com todo o HiM terreno mal (juerido

Da natura, c dos dons iis:idoH deliu:

Cannania teve já ])or apjiellido.

Mas vês o fonnoso Indo, <(uc daquella

Altura iiaHCC, junto á qual tandjcm
D'outra altura correndo o Gaugc vem.

IDEM IllIDKU, c. 1(1, c. 105.

— « Naõ pareceo isto mal ao Capitão

mór, c ao outro dia mandou tirar os na-

vios pêra f()ra, c querendo-se hir pêra Ma-
laca, 80 dcspedio delle Diogo Soares do

M('llo porque lho era necessário chegar a

Pegii, o lhe pedio a gale dos Achèns que
elle rendeo, o a levou conisigo, e foy pêra

Pegú, ondo o deixaremos atè que torne-

mos a contar as cousas que naquelle Rei-

no lhe acontecerão, (pie foraõ muito gran-

des. » Diogo do CouU), Dec. O, liv. 5, cap.

2.— « Quando se levantou com o terçado

na mão, e lançando a esquerda ás rédeas

do cavallo de D. l)iogo de Almeida (que

estava como atordoado da pancada) foy

pêra descer cõ o golpe, e sem duvida o J

tratara mal se lhe dera, mas foy sua dita 1

tal, que hum pagem de cavallo que leva-

va com outra lança, chegou áquella hora

pêra lho soccorrer com ella: e vendo o

Mouro que levantava o braço, abaixou a
lança, e poz as pernas ao cavallo, e to-

mando o Mouro pelos peitos, deu com elle

no chaõ, mas também logo se tomou ale-

vantar com grande fúria, e remetendo com
o ))agem lhe levou as rcíleas, o ao mesmo
tempo desceu com hum tào façanhosa gol-

pe, (|ue tomando-o pela adarga lhe cor-

tou huina bord.-i, e foy descendo aos pei-

tos do cavallo, e o abrio todo, cahindo

elle no cha("í. » Idem, ibidem, cap. 10.

—

« Conhecendo que era meu Compatriota,

polo b(;m que tocava o Outavado em huma
Violla, fiz tal carreira para o conhecer, e

para o abraçar que faltando-me os pés dey
com todo o meu corpo no meyo do chão,

ondo me trataria sem duvida muito mal a

nào ser a quantidade de flor de Laranja,

de Alecrim, de Jlangerona, e de outi-as

flores, c folhas odoríferas de que o mesmo
chão estava coberto, e que o dito Portu-

guez hia espalhando por todo o caminho. »

Cavalleiro dOiiveira, Cartas, liv. 2, n."

27. — «Como as opinioens dos homens são

ainda mais diversas d<> (jue as sua,s Phy-
siouomias tem alguns ennobrccido de po-

der absoluto, e tem outros exaltado por

diversos fiuulaiuentos, e |)or differentes

razocns hna ou mal achada.s, outros ofli-

cios de pouco nome como o de Carpintey-

ro, Torneyro &c. V. S. que também he
lioniem segui com basfauies opinioens, e

com bons princípios (|ue a Arte mais no-

bre ho a da cavallaria. » Idem, ibidem,

n." 42.— « Tenho feito todo o possível,

minha Senhora, p;ira me esquecer de V('>8,

porém vejo (jU'' .ainda nào emprendi cou-

sa mais difliciiltosa, nem em (pie fosso

mais mal socedido. Tudo o (pie me passa
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de am.avel pela imaginação chama á mi-

nha lembrança os vossos agrados, que sao

iguahnente honestos, e íeiticeyros. » Idem,

ibidem, n." 44.— « Nclla vos defendeis mal
dos louvores que vos doy, e para me per-

suadires a que não sois eloquente, empre-

gacs tão boas rasoens quo fizestes no meu
spirito huma impressão toda contraria

íiquella que pertendieis. » Idem, ibidem,

n.'' 40.— « Parece que a Natm-esa se tem
refugiado nas casas das molheres ordiná-

rias, e ex-ahi porque o Principe sendo ho-

mem de juiso buscou huma desta qualida-

de. Não creyo que seja mayor desgraça

suspirar como elle fará em huma camera
bayxa, c mal ornada; do que gemer cm
hum Palácio cheyo de cameras, oude ou-

tros tem a infelicidade de ver que cada

hum dos seus bellos moveis he muito mais

bonito que os seus Amores. » Idem, ibi-

dem, n." õU. — « Toda a ordem das cou-

sas se arruinaria inteyramente. Estaria-

mos expostos em todo o instante á malí-

cia dos perversos, e dos invejosos, ao en-

gano, c ú violência dos Trapasseyi'Os e dos

Ladroens, á sagacidade dos mal inclina-

dos, á brutalidade dos deslionestos, e te-

merários, e a outros mil accidentcs de pe-

rigo, e de desgosto. » Idem, ibidem, n." 76.

O' mal aconselhados ! se o desejo

De dar ao Luso Império outro limite,

E tão incertos de tornar ao Tejo,
Assim vos leva aos campos de Ampliitrite

:

E, se ouvidos desfarte eu dar-vos vejo
Do uome, e fama ao pérfido convite

;

Não tendes aqui perto Africa adusta,
A quem a sombra Portugueza assusta?

JOSÉ AGOSTINUO DE MACEDO, O ORIENTE, C. 2, 6. 18.

Em quanto assim tranquillo as ondas corta
O Luso explorador do aeceso Oriente,

E com seguro aspeito os seus exhorta,

A buscarem da Pátria a gloria ingente :

Mal no abrazado cárcere supporta
Satàu soberbo a empreza alta, cspleudente.
Quando a queda já jiroxima antevia
N'Asia da torpe; e cega Idolatria.

IDEM, IBIDEM, c. 3, e. 3.

Lança a pesada sonda ás aguas frias.

Antes que o ferro lance ao fundo algoso,

Eis de immensos Catures, e AJmadias
He súbito coberto o rio undoso :

Nellas de carnes baças, e sombrias.
E mal tapadas de algodão lustroso.

Vem de Íncolas da terra iminenso bando.
Com remo compassado o mar cortando.

IDEM, IBIDEM, C. 5, 6. 6G.

Nos mal segiu'os campos do Oceano
Andas errado no boiante pinho.

Ha muito já do Inferno o atroz Tyranno
Tc desviou do natural caminho :

Victima has sido do funesto engano,
Ao laço insidioso és já visinho;
Mas seguro respira, hum Deus peleja,

Por quem seu uome engrandecer deseja.

IDKM, IBIDEM, C. 0,6. 21.

Rompe o Sol n'horizonte, e do cavado
Bronze já sôa horrisono estampido;
O marinheiro audaz mal acordado
Corre ao trabalho, e posto conhecido

:
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luda em sublimes extasis levado,

E nas visoens celestiaes detido.

Ao som do bronze, que no ar rebrama,
Náutica turba convocava o Gama.

IDEM, IBIDEM, c. 7, e. 1.

Eis se dissolve em linguas eoruscantes

De intenso fogo a collossal figura.

E as sulfúreas centelhas fulgurantes

Dispersas vagão pela sombra escura

:

Rangem da Terra os eixos vacilantes,

E no tremor universal, segura
Mal se pode suster ; n'horror profundo
Parece abrir-se o tumulo do Mundo.

IDEM, IBIDEM, c. 7, e. 39.

Pende da antenna desfraldado o panuo,

Que batido dos Zeãvos ondêa;

t'o'as ancoras a pique o Lusitano
la romper de novo a equorea vêa

:

Nem mal seguros campos d'Oceano,
Nem dura guerra dos tufoens recèa;

1 ndo mostrar da Europa á gente absorta.

Pelo mar d'Orieute aberta a porta.

IDEM, IBIDEM C. 11, C. 43.

— « Esta foi para mim uma noite cruel.

Ainda o suor frio que me corria da fron-

te se não seccou; ainda o coração parece

mal caber no peito e o \niho bate desor-

denado e violento. » Alexandre Hercula-

no, Eurico, cap. 7.— «De segundo! ata-

lhou de novo o monge, escondendo mal a

irritação que lhe brilhava nos olhos.—Con-
fesso que não vos entendo, senhor chan-

celler. » Idem, Monge de Cister, c. 16.

—

« Quero tê-lo Vasco : interriimpeu Beatriz

que escutava seu irmão, olhando para elle

com aquelle triste e interminável sorriso

(Jue se lhe encarnara no rosto :— quero
tê-lo; porque tu o desejas. Espero até. . .

Mal sabes tu o que eu espero! Emquanto
respirar, não posso ter outra vontade que
não seja a tua. » Idem, ibidem, c. 22.

— Apenas.

"E zombar. Fui sempre a arca eu de segredos.
«Não me conhece: vá mui descansada."
Mal volta á casa a Esposa do Pue-óvos,

Que já ferve á vizinha ir pôr a nova,
E em mil lugares corre a assoalhá-la;

Nem diz, que um ôvo, diz que três pozéra.

IJào stá hi tudo; outra Comadre conta

A orelha, (inútil precaução!) pôz quatro.

Favoneando a Fama a somma aos ovos.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS DE
LAFONTAINE, 1ÍV. 3, H." 2i.

—Dizer mal, censurar, vilipendiar, vi-

tuperar, amaldiçoar.— « Se alguuns Cleri-

guos quiserem abaixar a Fee dos Christaõs,

edisserem mal delia, estes Cleriguos devem
ser penados per ElEey ou per seus Juizes

Sagraes, assi como he contheudo em huum
degredo, que se começa, CircumcellioneSj

que he na vigessima terceira Ca. q. 5. »

Ordenações Affonsinas, liv. 3, tit. lõ, § 42.
— « E a Kapiha dona Isabel de Castella

estando hum dia huns grandes senhores

com ella, cuydando que lhe aprazião nis-

so, lhe disserão mal dei Eey dom loam.
E ella como tão exceUente, e singidar Prin-

cesa como era, lhes respondeo : l'romicsse

a Deos, que taes fossem meus filhos como

elle he.» Garcia de Resende, Chronjca de

D. João II, cap. 154.— « E' mais fermosa

que a senhora Latranja, disse Mansi? Gran-
de confusão é essa, que me pondes, disse

elle: dizer mal de ausentes é de animes

fracos, contentar os presentes o mesmo.
Eu creio bem que cada uma se deve con-

tentar do que ha nella, e não deve ter in-

veja a outra. » Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, c. 141.

— Di::er mal de sua vida; lamentar-se

muito.

— Estar mal aiijum trajo; não ficar bem
o trajo a alguém.
— Estar mal alguma acção; ser inde-

corosa, indecente.—Acaòar mal; ter mau fim, acabar

desastradamente, com infelicidade.

—
• « Foy isto dito a el Rey e ouue dis-

so tamanho desprazer, que nunca mais

quis ver o dito loão Aluarez, e lhe man-
dou logo dizer que não parecesse mais

diante deUe, porque o homem quo despre-

zaua seu pay, e lhe nam fazia bem, po-

dendoo fazer, nara era pêra se fiarem del-

le. O dito loão Aluarez se foi logo enoja-

do a huuma sua herdade, onde dahy a

pouco acabou mal, que o mataram huns

seus lauradorcs. » Garcia de Resende, Chro-

nica de D. João II, cap. 89.

— Mal distincto; iudistinctamente.

—

« Era necessariamente o de Santa Catha-

rina, cujos cimos, cubertos de verdura e

coroados de algumas casarias, eu d'antes

avistava ao longe por cima dos adarves

da muralha occidental. Depois de obser-

var rapidamente o que me ficava dos la-

dos, olhei ante mim para me affirmar no

caminho. Lá estavam, a curta distancia os

paços de Sanctos, cujo vulto negro o luar

nublado me deixava reconhecer, postoque

mal distincto. » Alexandre Hercidano, Mon-

ge de Cister, cap. 13.

— Achar-se mal ; sentir-se doente.

— Estar de mal com alguém; e.'<tar des-

avinda, quebrada a amisade com alguém.
— Pôr-se de mal com alguém; desavir-

se com alguém.
—Estar\aa\, estarextremamente doente.

— Estar muito mal; estar em grande

perigo; u'iun estado desesperado.

— Estar mal; estar n'uma situação má.
— Mal haja; espécie de interjeição im-

percatoria. Mal haja o diabo.— « Este Cla-

ramão era servidor de Latranja e pouco fa-

vorecido delia, e como cuidasse que aquel-

la força era verdade, cheio de ira, toman-

do a lança ao escudeiro, disse contra o ea-

valleiro estranho : Pois bem, para oftender

as damas tomastes a ordem de cavallaria,

mal haja quem vol-a deu, e eu, se não as

vingar de vós. » Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 141.
•

—

Deitar para mal ; desapreciar algu-

ma cousa, têl-a cm pouco; deitar á má
parte, para mau sentido.

— Ea!:erxa3\a «^^íícíjí; pcrseguil-o, des-

favorccel-o.
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—A mal; contra vontade.

— Ainfln mal; apenas.
•—Mal assim, e mal assim; mal de to-

dos 09 modos.

—Loc. ANT.: A mal(/c seu grado; mau
gr.ido seu, a seu pozar, como quem não

quf^r ; contra a sua vontade.

— Do mal o menos; o menor.
— De mal a pcior; ])eior;nulo.

— Ai)A(í.— «Mal por mal niolhor era

o do hontcmi. » — • « Arpicllc não faz pouco,

que sou mal deita a outro. » — «A quem
mal vive o medo segue. » •— « Besteiro que

mal atira prestes tem a mentira. » — « Do
mal (pio fizeres não tenhas testigo, inda

que seja teu amigo. » — « Mal por mal nao

se deve d;lr. » — « Mal alheio peza como
um cabello. » — «O bem sôa, o o mal vôa.

»

— « Por bem fazer mal haver, d — Nin-

guém faz mal que o não venha a jiagar.

»

— «Quem faz mal csjiera ouiro tal.» —
« O que vive mal pouco vive. » — « Quem
diz mal do sou mal callará o alheio. » —
« A pequeno mal grande trapo. » — « D'on-

de vás mal? (_)ndo ha mais mal. » — « Em-
bora v.ís mal onde te põem bom cabeçal.

»

— « Mal conJiocido com seu dono morre. »

— « Mal sobro mal, pedra por cabeçal. » —
« Mal prolongado, morte no cabo. » — « Não
ha mal que o tomim não cure. » — « Não
é do agoi-a o mal ([ue não melhora. » —
« () mal largo, o a morte no cabo. » — «O
mal alheio dA conselho. » — «O mal do

olho cura-se com o cotovello. » — «O mal
que não tem cura é loucura. » — «O mal
e o bem A face vem. » — « Pouco mal e

bom gemido. »— « Para mal do costado,

bom é o abrolho. » — « Para mal que hoje

acaba não ha remédio, o de amanhã não
ba.sta. » — « Quando o nó se faz piolho,

com mal anda o olho. » — « Quem mal pa-

dece, mal parece. » — « Ponto.'', e o collar

encobre muito mal. » — « Vai de mal em
peior. » — « Ha males que vem por bens.

»

— « Ao que faz mal nunca lho faltam acha-

ques. » — « Mal haja quem calvo penteia. »

— « Mal d'aqni, poier d'ali. » — « Mal de
muitos goso é. » — «Mal me querem mi-

nhas camaradas, porque lhe digo as ver-

dades. B — « Mal alh(>io não cura minha
dôr. » — B Mal vai á corte, onde o boi ve-

lho não tosse. » — « Mal me serves, peior

te pagarei. » — « Mal vai a casa, onde a

roca m.mda a osj)ada. « — «Mal vai ao
passariídio, na mão do menino. » — « Mal
vai A raposa, quando vai aos grillos. » —
«Mal vai ao rato, quando não sabe mais
do um buraco.» — «Ninguém faça mal,
á conta de lhe vir bem. » — « () mal mitra

ás braçadas, e sáe ás pollogadas. » —
« Quando é de morte o mal, não ha me-
dico para curar tal. » ^ « Quando o mal
é de morte, do eéo lhe venha o remédio. »

— «Quando o mal é de morte, o remédio
é morrer. » — «< Mal usa quem não cuida, n

— « Paga o que dovos, sarariis o teu mal. >>

— « Quem canta, s'h,s males espanta. »—
o Quem th>rn seu mal augmenta. " —

« Quando mal, nimcamaleitas. » — « Quem
mal não usa, mal não cuida.

»

MALA, s.f. (Do baixo latim wír//rtj. Es-

pécie de sacco de couro ou de panno, usa-

do em viagens j)ara transportar roupas,

ete.

— Sacco de couro, fechado com cadea-

do, para levar as cartas do correio.— MalA-posta ; carruagem pela qual a

administraçãr) dos correios, envia as ma-
las jiara dilTorentes terras, o que recebe

alguns ])assageiros.

MALABAR, adj. e .«. 2 fjen. Que é de

Malabar; natural do Malabar.

Cantiiva dluini, f|ue tom nos Maluliarcs

Do sumnio sacerilocio a dijrniclailo,

Que sij por não quebrar co'os singulares

Uarues os nós que dera d'aniizade,

SoHVoril suas cidades e lugares
Com ferro, incêndios, ira e crueldade
Ver destruir do Siimorim potente,

Que taes ódios terá co'a nova gente.

cAM., i.us., c. 10, e. 11.

Com pompa Oriental aguarda o Gama
llliiftrc Cntiral, que o Kci lhe envia;
Iimunioravol turba (á voz da fama)
De Ma/nl/ares .súbito acudia :

Na atónita Cidade se derrama
D'a8sombro huuia torrente, e de alegria,

E sentimento de pavor lhe excita

Das Náos o bronze, que os trovoens imita.

J. AOOSriXIIO DE MACKDO, O ORIENTK, C. íl, C. SO.

MALACACHETA. Vid. Mica ou Talco.

MALACHITA, s. f. (Do grego malukhi-

tes, de iiutlakhêj malva, por causa da côr).

Termo de mineralogia. Carbonato ver-

de de cobre hydratado, que crystallisa cm
prismas rectos rhomboidaes, c que se de-

compõe polo calor, e pelos ácidos.

— Sub-carbonato de bioxydo de cobre

verde, algumas vezes crystallisado, porém
as mais das vez^s em mammillos de cs-

tructura fibrosa.

MALACIA, s. /. iDo latira malacia, falta

de appetite). Termo de medicina. Depra-
vação do paladar, com desejo de c(mier

substancias pouco ou nada alimentícias, e

que até ordinariamente repugnam.
— Figuradamente. Molleza, fraqueza.

—
• « Com que cvnfiança não sustentou elle

que era Clodio: E quando pretendeo en-

trar na posse dos seus bens plei/feou a sua
causa com tanta ventaf/cm na 2)>'esença do

Centumviriato, que a consternação do Povo
quasique 7)ão det/.rou lutjar para huma sen-

tcnra equitavel : Com tudo net-la occasião

a inteijresa dos Juizes triumphou da ma-
lacia da Parte, e da violenria do Povo. »

('avalleirinVOliveira, Cartas, liv. '2, n." 7t).

7 MALACO. . . 7))v;/í.i'(í que significa mol-

le, e que vem do ç^rcgo malalcos ; cp. o la-

tim mollis. molle ; sanscripto 7)i/(?í*^ desfal-

lecor.

MALACODERIflE, adj. 2 e-en. (De ma-
laco, e do grego dirma, pelleK Termo de
zoologia. (^»ue tem a polle molle.— IS. m. 2>l- Malacodermes. Classe de
insectos coleopteros ])ontainoro<í, caracte-

risados principalmente por terem o corpo

de consistência mollo.

t MALACOLOGIA, s.f. (Do. malaco... o

do grego lijf/o.s, tratado). Sciencia que tra-

cta da organisaçào, costumes e classifica-

ção dos molluscos, e da sua distribuição

pelo glol)o.

MAL-ACONDICIONADO, adj. (Do mal e

acondicionado). Do má condicçào, de máu
caracter.

- - Figuradamente. Mal accomodado, a

quem nào coube bum logar.

MAL-ACONDIÇOADO. Vid. Mal-acondi-

cionado.

MALACOPTERYGIO, adj. (De malaco...;

e do grego p/tert/gion, barbatana). Termo
de Zoologia. C^ue tem barbatanas molles.

— 6'. m. pi. Malacopterygios. Grupo de

peixes do esqueleto ósseo, que comprehen-

do três ordens; os abdominaces, os ajw-

des, e os sul)l)rochianos.

f MALACOSARCOSIS, s. f. (Do mala-

co..., o do grego .«árs, carne). Termo do

medicina. Estado de molleza, espécie de

relaxamento do svstema muscular.

f MALACOSTEOSIS, s. f. (De malaco

;

e do grego oste(m, osso). Termo de n>ede-

cina. Amollecimento dos ossos.

f MALACOZOARIO, adj. (De malaco...,

e do grego zoarion, dim. de zôon animal).

Diz-se do animal cujo corpo nào apresenta

signal algum de membros, e que ú cober-

to por uma pelle branda e contractil em
todos os seus pontos.

— S. m. jd. Os malacozoarios ; nome
dado por de Blainville a uma divis.ào de

molluscos.

MALACTICO, adj. (Do grego mnlalti-

kos). Tirmo de medicina. Synonymo des-

usado de emfdliente.

— S. m. Os malacticos.

MALADA, ou M.ALLADA. s. f. ant. Vid.

malado.

MALADIA, ouMALADYA,.»./. «Serviço,

não gratuito, e pendente da vontade, e pri-

mor do colono, ou cmphitcuta; mas sim ri-

gorosamente devido, como o de um escra-

vo a seu senhor; ficando esto reciprocamen-

te obrigado a defender, amparar, e manter

em certos privilégios, e isençijes a estes

seus servos, ou matados. As terras ou pra-

zos, cm que estes serviço-i, foros, ou j)en-

sões se pagavam aos Milites, ou fidalgos,

se chamavam maladias. Mas donde viria

a Portugal esta palavra?.. Parece n.*io d-^-

veria ser reprehendido quem no dialecto

anglo saxonico procurasse descobrir a sua

origem : nclle se acha Male, mal , ou Mmd

,

que sii;:uitiea pensão, direito, foro ou tri-

liuto, e man, que significa homem. Daqui

se formou Maalman, homem sujeito a tri-

buto, ou escravidão. E também daqui se

disse na baixa latinidade Mallum. e 3/»»-

lus, o tribunal, ou assombléa geral e so-

lemne dos Ctmdes, Jlinistnis Reaes, e da
Ju.^tiça, ([ue duas vezes no anno decidiam

as causas mais graves, e importantes dos

feudatarios, vassallos, ou sujeitos a certo
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senLorio. E porque estas alçadas, ou juí-

zos se faziam nos montes, ou coUiuas, se

lhes deo o nome de Mallohtrgium: das suas

decisões e arestos se formaram os princi-

pios da Lei Salica. E porque nào diremos

nús, que os obrigados ao Mallo se chama-

ram Mahidvs, e as terras, em que elles

viviam MuladiaSy e aos serviços, que el-

les forçosamente prestavam?. . . Mas eu

nào decido: os mais instruidos o jultcuem.

V. CÓÓNA DE MANTEIGA. Xo de 1:^97 Gil

Esteves vendeo um casal em Ttndaes ao

Mosteiro da Salzeda por um mú^ em preço

de 80 libras, e « t7e revora ceem soldos: s e do

preço « ni migalla » ficou por dar e uma
das condições he : «yj/e nenhumpossa deman-

dar no tal Casal serviço, nem geira, nem
Testamento, nem maladia, nem outra de-

manda nenhua.» Xa instituição do morga-

do de Medello, e capella de Santa Catha-

rina da Sé de Lamego por D. Giraldo, Bis-

po dEvora no de 1317 deixa o instituidor,

a Vasco Martins, Reitor da egreja de San-

tiago de Beja, as suas quintas que alli

nomêa, ncum suis Casalibus, Honorilius,

keu Honris servitíis, ínaladiis, pascuis,

montibus, etc.» Doe. de Lamego.— «Qual-

quer pensão, ainda bem limitada, que o

nobre recebe de algiun, ou algims seus

inferiores. Achando-se El Rei D. Aífunso

Henriques em Coimbra, a 11 de Julho,

foi informado que os moradores do Conce-

lho de Azurara da Beira (^hoje Mangoal-

dej faziam Cavalleiros aos de fora da

sua terra; fazendo-os visinhos com lhes

darem uma pequena herdade, ou casa, ou

ainda uma só arvore : manda, e expressa-

mente prohibe: que nenhum CavaUeiro,

ou outro qualquer, alli avesinhe, ou possa

ter maladia, ou commenda, sob pena de

a perder pura o reguengo; oi-denando ao

Seu Rico homem, Pedro Fernandes, nque

da Coroa tinha aquella Terra», que as-

sim o faça cumprir, e guardar. Livro

dos Foraes velhos, no fim do foral de

Azurara.» Viterbo, Elucidário.

MALADIO, ou MALLADIO, adj. Caval-

leiro maladio ; o que entre os moradores

das maladias tinha foro de cavaUeiro, e

nào era peào, ou dos commimeiros d'ellas.

MALADC, ou MALLADO, s. m. ant. Mo-
rador na malladia, e obrigado ao serviço

e encargos dos solarengos.— « Tào igno-

rante como altivo, a raça bm"guesa era para
elle uma raça vil e réproba : para elle a si-

tuaçào dos antigos mâlados ou clientes dos

fidalgos e do colonos das terras senhoriaes,

de que ouvira mais de uma vez falar a ve-

lhos cavalleiros quer ainda havia conhe-

cido na infância os terriveis barões do sé-

culo antecedente, era a situação natural de
todos aqueUes cujas famílias nào podiam ir

entroncar-se nos vinte e cinco ou trinta/xí-

drões ou troncos das primitivas linhagens

do reino. » Alexandre Hercidano, Monge
de Cister, cap. 10.

MAL-ÂFEIÇOADO, adj. (De mal e fei-

ção). De má feiçào, feio.

— Fii;-ura(lamente. De inelínaçào má.

MAL-AFORTUNADO, «í/J. (De mal, e afor-

txmado). Infeliz, desditoso, desgraçado.

j MÁLAGA, s. m. Nome d'um vinho

muito fino, assim chamado de Málaga em
Hespanha onde se colhe.

MALAGHA, s. m. (Do grego malagma,

de malaggein, amollecer). Termo de phar-

macia. Medicamento tópico que tem a vir-

tude de amollecer, tornar branda luna

parte.

— Diz-se também de toda a espécie de

tópico molle.

MALAGUEIRO, s. m. O que actualmente

chamam faiujueií-o.

MALAGUETA, s. /. Pimenta de Guiné;

frueto parecido com o do myrto, de côr

lom-a, que vem da America, de Chiapa, e

de Tabasco, com o nome também de pi-

menta desta província, e que ás vezes

serve de espécie pela suavidade do seu

sabor.

MALAIO, adj. e s. Pertencente á pro-

víncia de Malaca e aos seus habitantes.

— A língua mais pura da índia orien-

tal, usada pelos sábios, e que actualmente

é a que se falia nc commereio.

MAL-AMANHADO. Vid. Amanhado.
MALAMENTE, udv. ant. (De mal e men-

te). Mal.

MAL-ANDANÇA, s.f. Desgraça, desdita,

desventura.

MAL-ANDANTE, adj. 2 gen. Infeliz, des-

graçado, maiaventurado.

MALANDRIN, adj. (Segundo Diez, de

uma contracção do mal-landrino, landra

significando em itíAiano 2jru.<<t{tuta). Vadio,

maligno, velhaco, malandro.
— Termo de historia. Xome que no tem-

po dos cruzados se dava a certos ladi'ões

bohemios ou árabes.

MALANDRINO, adj. (De malandrim, com
o sufiixo «inO))). Concernente a malan-

drim.

f MALANDRIA, s. f. (Do latim malan-

driumj. Termo de medicina. Espécie de

lepra.

MALAQUÊS, s. m. Moeda da índia, de

prata de lei de onze dinheiros, mandada
cunhar por Aflbnso d'Albuquerque.—
«De prata de lei de onze dinheiros fez

somente huua moeda por nome malague-

ses, a qual prata vinha ali de Pêgu,

& de Sião muito fina de lei de doze di-

nheiros, auida de huus pouos chamados

Laos, que jazem ao Xorte destes dous

Reynos.» Ban-os, Década 2, liv. 6, cap. 6.

MALAQUETA, s. f. Termo de náutica.

Cavilha de pão, que serve para dar volta

aos cabos de laborar.

MALASCARAS, s. m. Cara carrancuda,

má. Fulano é um malascaras.

MALASSADA, s. f. Fritada de ovos ba-

tidos.

— Termo do brazao. Maço, malho.

IIALASSOMBRADO, adj. (De mal, e as-

sombrado). Xào escuro, pouco assombrado.
— <j Era que entre estas duas almas ha-

via imia harmonia; ambas ellas eraiu no-

bres e generosas. Como duas arvores gé-

meas nascidas n'um valle roto por algmn
fojo profundo, que mistm-am as raizes em
abraço fraterno e das quaes mna, posta

na aresta do abysmo, tem o tronco e os

ramos de um verde malassombrado pen-

dentes sobre a voragem, que ameaça tra-

gá-la emquanto a outra, aprumada e ale-

gre, braceja vergonteas para o ar e para

o sol, assim destas duas almas, ambas ua
essência formosas, uma se balouçava tris-

te ás bordas do inferno, emquanto a ou-

tra fugia nas azas dos sanctos pensamen-

tos para o seio de Deus. » Alexandre Her-

culano, Monge de Cister, cap. 3.

MALASTANGIA. Vid. Estanca.

1) MALATO, s. m. (Do latim malum,
maçã, do grego rnêlon). Termo de chi-

mica. Nome genérico dos saes neutros, for-

mados pela combinação do acido malico

com as bases salificaveis.

— Malato de ferro; extracto de maças
com fen'o, que se prepara por digestão de

certa quantidade de limalha de ferro pul-

verizada e smno de maçãs azedas.

2) MALATO, adj. Um pouco doente, in-

disposto, adoentado.

MALATOSTA. Vid. Maltosta.

MALAVARESCO, adj. iDe Malavar com
o suffixo «escO"). Pertencente ao Malavar.

Vid. Malabar.

MALAVENTURA, s. /. (De mal e aven-

tura). Desgraça, infortmiío, desastre.

MALAVENTURADO, adj. (De malaven-

tura, com o suífixo «ado»). Infeliz, desdi-

toso, desastrado, desgraçado.

E Deos que culpa fhavia,

Taful mal-aventurado,

Sem valia?

Renegar tào feramente
Ça Imperatriz dos Ceos!

O pranta de ma semente.
Arderás no fogo ardente

Com toda a ira de Deos.

gh. vic, acto da babca do puhg.

Mas ó maiaventurado,
De mim sem consolaçam,

Temo que hade ser forçado.

Pois que foy tam mal fadado,

Jíatarme com minha mam.

BEEXABDUI EIBEIBO, C. 2.

— « Porem os dous nào andavam tão

sãos, que seu sangue, deixasse de tingir

as ervas do campo, e a um delles mataram
o cavallo, o pelejava a pé com tanta des-

treza, que nenhum golpe dava a que as

armas tivessem resistência. Nisto saiu por

uma porta falsa do castello um cavallo ruãa

de grau corpo, d'armas verdes, em imi

cavaUeiro acompanhado de dez piões bran-

dindo uma lança com tanta força, que a

quebrava, dizendo conti-a os seus: Arre-

dai-vos fracos e covardes, deixai esta mi-

nha lança romper as carnes desses mala-

venturados, que tanto pesar ma tem fei-

to. » Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-
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glaterra, c. 54.— « Por corto, rsta so po-

dia clianiar a mais malavenlurada Ijata-

llia, (jup- a natureza jjiilia ordi/nar; por-

que, além do tantas mortes de siii;;ulare.s

priíicipes o e.iíuryados cavalleiros, iiaseia

dcUes outro modo de tristeza desacostu-

mada nos tacs tempos, que por uma par-

te vorieis entrar os filhos do Bclcar, D.
Kdsiicl, Bclisartc, rompendo os imigos, per-

guntando por seu pae, pelejando sem ne-

nhum concerto nem ordem: por outra Fran-

cià, iilho do Polendos, bradando pelo seu.»

Idem, ibidem, cap. IGG.— «Nem a cobi-

ya, que nos taes tempos faz muitos covar-

des aventurarem-so a grandes perigos, foi

de tanta força, que movesse algum animo
a desejar ouro, pedrarias, peyas de muito

preço e de muito grande aparato: tudo ven-

cia a tristeza presente e desgosto da per-

da de seus amigos, a saiidade do suas mu-
lheres e filhos que anti'e os humanos tem
tanta força, que toda outra cobiça põe cm
eí-iquecimento: o povo miúdo natural da
terra, qiui se juntou dejiois desta mala-
venturada batalha, roubou as tendas, c lo-

grou as cousas delias : o por ventura al-

guns tào bestiaes, que si') o ouro ou o que
parecia tinham cm muito e outras pedras

preciosas, a que seu entendimento nào che-

gava, deixaram sem dono, como acontece

á quem nao tom o juizo claro, pêra ter ex-

periência das cousas.» Idem ibidem, cap.

169.

Desce lium Anjo da .abc'>l):ul;i aziil;ul;i,

ígneo jillungc brnnilindci, c do viçrjsn,

Ecciítado .liirdini defende ii entrada
Da lnnii;uia e.-^tirjio ao Pai j:'i de.<ditoí;o:

Co' a triste esposa nuiUfcntiirada
Confuso vai fugindo, o temeroso,
Dentro dos bosques lúgubres s'cnoerra.

Pede o pão com trabalho á indócil terra.

JOSÉ Ar.OSTlNHO DE MACEDO, O ORIENTE,

c. 9, e. GS.

— aE como das duas arvores a que
está mais firme obsta a que a outra so

despenhe, assim Fr. Lourenço tinha da
sua mào o malaventurado mancebo.» Ale-

xandre Ilereulano, Monge de Cister, eap.

ii.— « Perdoae-me, dom abbade !— atalhou

Fr. Lourenço, a cujas faces subii"a o ru-

bor da indignaçrio.—O que mais convém
a \\m rei em todos os tempos é ser justo.

Quem tira uma filha da casa paterna sem
consentimento do que a gerou; quem, para
enganar uma donzella imioeente, troca

por nome supposto o verdadeiro nome e

que, satisfeitas as suas paixijes brutacs,

entrega a malaventurada :í deshonra c íi

miséria, é um infame. Quo a acceito por
esposa ou c:Ha sobre ellc a pena da lei:

seja infamado jiara íempre e perca seus
bens. » Idem, ibidem, cap. 8.— « Fechou os

olhos; mas apenas os cerrara, sentiu màos
que lho apertavam -o pulso como aro de
ferro; sentiu o hálito ardente do rei, que
lhe batia nas faces banhadas cm suor frio.

Precipitado por cima do altar, veio bater
de bruços na borda do suppcdaneo, e a

imagem da Mã(í dií Deus baqueiou d'en-

volta com elle. A um signal de l). Joào

I, os besteiros conduziram ou anti-s arras-

taram ])ara ÍV)ra da igreja o malaventura-

do, que, reduzido a uma espécie d(í para-

lysia moral, perdera, até, a consciência

do seu tremendo destino. » Idem, ibidem,

cap. 29.— o Alguns dos cheiksíamjá a sair

da tenda para executar as ordens do amir.

Um brado súbito deste o fez parar. « Nào!...

Nào partireis sem mim ! Quero acompa-
nhar-vos hei de acompanhar vos pelas bre-

nhas e desvios; quero assistir á carnifici-

na desses malaventurados que ainda re-

sistem ;ios decretos de Deus. » Idem, Eu-

rico, cap. 1.").

MãLâVINDO, tulj. Desavindo, discorde.

MALAVINHADO,' a<lj. (De mal, e avi-

nhado), (^lue faz mão vinho, que azeda o

vinho. Casco malavinhado.
— Figuradamente. (^)ue t^in disposiçi^ies,

e Índole m,'i, jiara perverter tudo a mal.

MALOXAR, i-.o. (De mal o laxar). Ter-

mo de pharmacia. Amollecer uma porçào

do emplastro, c dar-lhc a forma cylin-

drica.

MALBARATADOR, s. ?)?. (Do thema mal-

barato, di' malbaratar, com o suffixo «dor»).

O f[ue malbarata; desbaratador, [iroiligo.

MALBARATAR, i-. a. (Do malbarato).

Fazer bom barato, queimar, vender mal,

por vil preço.

— Desbaratar, desperdiçar, dissipar os

seus bi'u.s, delajiidar.

MALBARATO, .v. m. (De mal e barato).

Venda a- desbaratar, por nulo ou vil preço.

MALBARBADO, arJj. (De mal c barbado).

De }ioui-a l)arba.

MALCASADO, p. p. de Malcasar.

MALCASAR, c. n. iDe ma! e casar). Ca-
sar mal.

— Malcasar-se, v.rejí. Casar-sc mal, uào

casar a seu gosto ou inclinação.

MALGHEIRANTE, adj. 2 gen. (De mal
e cheirante). Fedorento, que deita máo
cheiro.

MALCONTENTADIÇO, aJj. (De mal e

contentadiço). M;ío, ditHcil de contentar.

MALCONTENTE, adj. 2 gcn. (De mal e

contente). Deseeutento.

— Mal atfeiçoado a alguém, pouco satis-

feito.

MALCORRENTE, adj. 2 <jc)i. (De mal c

corrente). Pouco esperto, pouco destro;

poueo (Hl mal exercitado.

MALCOZER, V. a. c n. (De mal e cozer).

Cozer piiueo; ficar sobre o crú.

MALCOZINH.\DO, ou MALCOSINHADO,
p. ji. de Malcozinhar.
— ò'. III. Casa onde se vende comida

de chanfana, iscas, o comidas grosseira-

mente cozinhadas.

MALCOZINHAR, v. a. (De mal, o co-

zinhar). Cozinhar mal, preparar mal a

comida de cozinha.

MiVLCREADO, <idj. iDe mal, e creado,

p. p. de crear). JMal nutrido, magro; que
padece fome.

— Mal educado, incivil, de.scortez.

MALDADíl, .«._''. Malícia, iniquidade, ne-

quicia; acçào má c inju.sta.

Quem «la guerra «c foi com maltlaile,

A Ha terra hc foi comprar herda<lc.

No:n vcin ai .Maio.

CAXC. DE TBOVAH AST., p. 48.

Ucsiiciiturada cidade,

mal aucnturada terra,

tendo tanta Banctidade,

te perdeste per maltlwh
cm j onças hora» de ^jucrra:

maldito pono cliristào,

que 80111 causa pog lia milo
cm tanta cousa sagrada,
lios que m:ità com espada
com espada lios inatarito.

r.AKCIA DE RESFXDE, MISCFXASEJI.

Estos fazem imizade
entre índios e Cliristàos,

p(M-quc tem autoridade,

ordenam sempre mnJtlatle,

lan'<;à pedras, cobrem muoe

:

quantos casos la passaram,
tudo mouros ordenaram,
como niaos, secretamente,

em que morrco rauyta pente,
nnij tos delles o pagaram.

IDEM, iniDEU.

K a truco da fama minlia

E sanctas iirosioridadcs,

Me deste mil torpidadcs:

E quantas virtudes tinha

Te troquei polas mahlculet.

GlI. VICENTE, ACTO DA FEIRA.

CuR. Onde o temor sempre atiça,

E o receio melhor cabe,

He no ladrão; por(|ue sabe
Que deve muito á justiça;

Então tome que o jiaguc,

Assi o imigo infernal.

Como peccou por maldade.
Onde enxerga sanctidade,

Tcm-llie temor natural,

E grande ódio per vontade.

IDEM, ACTO DA CAXAXÍÍA.

— « Finalmente elle veyo ao outro dia

que era scita feira de Endoenças com al-

guns Portugueses que pode prouocar. sal-

uandose a vnha de cauallo por os Mouros
virem trás elle: com a vinda do qual for.-io

presos alguns daquelles que erào na con-

sulta do Pêro Bacias, lançando o capitão

fama ser por outra cousa, por nào aluo-

roçar a cidade com numero de tantas &
taes pessoas, como entrauào nesta malda-

de. » Barros, Década 2, liv. C, cap. 9.

—

(I Minha senhora, disse elle, como confia-

reis de mim, que xisârei comvosco o que
devo, se em vossa prr'sença virdes, que

nào acudo a uma donzella forçada e que
pede m:>u soccorro? Eu espero a maldade
de sjus imigos seja em meu favor e com
victoria vos torne a buscar, por isso des-

cançae, que quando me ' cstii conliança

fallecesse, minha alma vos acompanhará
e virá descidpar o corpo, se os desastres

ou a desventura se ouvcrem por servidos
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delle. » Francisco de Moraes, Palmeirim

d'Inglaterra, cap. 148.

M;is o malvado Moiiro nào poilemlo

Tal determinação levar avante,

Outra maUlade iuiqua commettendo,
Aiuda em seu propósito constante,

Lbe diz, que pois as aguas discorrendo,

Os levarão por força por diante,

Que outra ilha tem perto, cuja gente
Erào Christãos com Momos juntamente.

CAif., Lcs., c. 1, e 101.

•— « Perdoou-se lhe a escorrogadella, vi-

veo quatro annos com o seu Bcmfeitor, e

saliindo ultimamente da sua casa, lhe

agradecco os benefícios com hiuB libello

infamatorio que publicou contra elle. Ha
maldade mais damnavel I Seria possivol

que presando-.se também Aronte de Phi-

losopho, obrasse de hum modo tào oposto

á Ley natural se nào fosse Frade?» Ca-

valleiro d'01iveira, Cartas, liv. 2, n." 36.

— « Suceedeo depois disto arrufar-se o

Daroes do Capitão, porque favorecia muito

hum homem principal chamado Cachil

Vayaco, de cuja amizade elle andava
muito cioso, porque receava que pela

muita conta que delle o Capitào fazia,

viesse elle a descahir, e a pagar .suas

maldades. E assi lhe veio a tomar tama-

nlio ódio, que tratou de o matar, do que
rlle logo foi avisado. » Diogo do Couto,

Década 4, liv. 7, cap. 7.— «E ambos lan-

çados tora do Paço, vinha pasmado, e quei-

xava-se, como nào fulminava o Ceo coris-

cos sobre tanta maldade. » Fr. Luiz de vSou-

za. Historia de S. Domingos, liv. 2, c. 21.

— Intenção má e pj^rversa.— « O Mou-
ro como leuaua no peito sua maldade por

segur.ar mães a Diogo Lojjez, & se deter té

que viesse o sinal que esperaua, pediolhe

que tornasse ao jogo que o queria ver.»

Barros, Década 2, liv. 4, cap. 4.

MALDESTRO, adj. (De mal e destro.;

Que nào faz as cousas com destreza.

MALDIÇÃO, s. f. (Do latim mahdicfio-

íWHi.i Acçào de amaldiçoar, imprecação,

praga.— « R;^colhidos os corpos d^Albay

zar e do soldào de Pérsia nas galés, Tar-

giana c Arménia embarcadas nellas deram
aos remos, partiudo-se com muitas pragas

e maldições lançadas a Con.çtautinopla. Os
corpos destes príncipes foram embalsama-

dos e envoltos em especias odoríferas, com
que desbarataram e consumiram o fedor

delles, que Targiana vinha bem provida

disso.» Francisco de Moraes, Palmeirim

d'Inglaterra, cap. 170. — «Se este livro

fosse uma dessas invenções destinadas uni-

camente para abbreviar o mais cruel mar-
tyrio do ocioso, a maldicção da sua exis-

tência, pediria a arte que deixássemos o

leitor parafusar á solta acerca do passa-

geiro arruido que se travara no adro. Xào
o consente, porém, a ordem da narrativa

que nos serve de tr-xto. » Alexandre Her-
ctdano. Monge de Cister, cap. 28.— «A
minha herança é a ignominia do venci-

mento, os feiTOs d'escravo e as promessas

de Christo: a tua as riquezas, a victoria

e a maldicção de Deus. Nào troco os nos-

sos destinos, nem quero a amizade do pre-

cito. Arrepende-te, abandona os iníiéis, e

entào Atanagildo te apertará ao peito e

te dará aquelle nome tào suave da nossa

infância, o sancto nome de irmào. » Idem,

Eurico, cap. 12.

MALDIÇOADO, p. j}- àe maldiçoar.

—Figuradameute. Desfavorecido do céu,

castigado com males, pragas.

MALDIÇOAR, v. a. (Do latim m>iJedicereJ.

Imprecar males contra algucm.

MALDITA, s. r. Xomo que se dá a luna

impiirem rebelde.

MALDITO, ou M.^LDICTO, p. p. do Mal-

dizer.

Oh mahUio o primeiro que no mundo
Nas ondas velas poz em sêcco lenlio!

Digno da eterna pena do profundo.

Se é justa a justa lei que sigo e tenho.

Nunca juízo algum alto c facundo,

Xem cithara, sonora, ou vivo engenho,
Te dê por isso fama, nem memoria;
Mas comtigo se acabe o nome e a gloria.

CAM-, LiTõ., c. 4, e. 102.

— <i Immobil por algum tempo olhava

primejro para a sua veste, e depois para

a do seu Amigo, ou inimigo. ÍNào se podia

conter, a sua inferioridade era muy cons-

tante para que a podesse dissimular. Quan-
to mais examinava a maldita grandcsa da
bordadura contraria, quanta mais mortifi-

cação pintava em todo o seu débil exte-

rior. » Cavalleiro d'01ivcira. Cartas, liv.

2, n." 43.— (tNão descançarào meus iiii-

mòjos até não darem comigo em casa dest^

maldito Caldeireiro. » Francisco Manoel

de Mello, Apologos Dialogaes, p. õ.

O negro monstro da sedenta Inveja,

Qu'o berço tem no Tantaro mahUto,

Dos einnos nunca o morador bafeja,

Xem lá lhe escuta o pavoroso grito

:

EUa atiça a ambição, e ella forceja

Em dar a Impérios termo indeflnito.

Com cila da ventara o home' diverge,

Do erro, e mal no pélago se imerge.

j. AGOSTixno DE MACEDO, O onu;.\"TE, c. 7, 59.

— <( Xào ! Pelagio nào acceitará nunca
um logar entre os filhos de Witiza e o

conde de Soptum; porque Deus o guarda

para vingador de seus trahidos irmàos. Li-

tiel, grande era o preço que davas por uma
filha da serva raça dos godos : guarda-o

para o empregares melhor : para compra-

res as livres e nobres donzellas do teu

paiz. Tudo o que me offereces é vil; por-

que vem de ti, maldicto. Só uma offerta

te acceito; ha muito que t'a pedi: a mor-

te... a morte, e que seja breve. Abomi-
no-te, destruidor da Hespanha... Nàol En-
ganei-me. Desprezo-te, salteador do de-

s írto. » Alexandre Herculano, Eurico, cap.

14.— «Xesta hora nào fora cu; foras tu

quem deveria perecer. Mas elle nào pôde

salvar-me : só me resta dizerte : infiel tu

és maldicto de Deus: príncipe dos ára-

bes, tu és servo dos demónios: homem que
me pedes amor, sabe que eu te detesto. »

Idem, ibidem.— «Sabes onde sào os pa-

ços do cavalleiro que esteve aqui ? pergun-

tei eu ao pagem. «Qual senhor?» D. Vi-

valdo, cào maldicto I « Xào senhor. Mas
ouvi que seguia a corte. «Para Lisboa!»

Idem, Monge de Cister, cap. 2.— «Esta
tardo o vi eu á porta de Martim Docem.
Vinha da Sé e voltava ao Arco do Ca-

ranguejo. Por signal que o maldicto ia

mesmo com uma cara ! Cara de peccado.»

«Entào. enganaram-rae : replicou D. Hen-
rique.—Trocaes-me as alegrias em triste-

zas.» Idem, ibidem, cap. 4.—«Ah, nào sa-

bias que eu, maldicto de Deus, que eu,

condemnado, ^"ivia só para te desiionrar,

para te perder, para na tua ultima agonia

mo interpor entre ti e a contricçào e para

te enviar ao inferno como preciu-sor do íra-

de desesperado e sacrílego?! Xào sabias,

não... Ah, ah!... E' que apesar da minha
memoria tenaz, tinha-me esquecido dizer-

t'oI Es ridiculo, muito ridículo! Xessa al-

ma calejada, nessa consciência, dormente

como charco de aguas corruptas, ha ainda

uma cousa pura: é a credulidade infantil.

Idem, ibidem, cap. 2S.

MALDITOSO, adj. (De mal e ditoso).

Xào ditosii: infeliz, pouco afortunado.

MALDIZEDOR, s. m. (Do thema maldi-

ze de maldizer com o suffixo «dór><). Dif-

f;imador, maldizente.

MALDIZENTE, adj. 2 <jcn. .Part. act.

de maldizer^i. Que diz mal de outrem, nuu"-

niurador, maledico.— «O mal he fácil e

ligejro de crer, e o bem cre-se tarde, e

pola mayor parte os pecos sam maldizen-

tes, e pella parvoela se vingam de quem
querem, e como pancada de cego assen-

tam a raào. » D. Joanna da Grama, Ditos

da Freira, p. 35, ed. 1872.
— Substantivamente. Os maldizentes.

MALDIZER, r. a. (De mal e dizer I. Mur-
murar, ditiamar, dizer mal de alguém, des-

acredital-o.—«E eu: reflectiu mentalmen-

te o doutor, emquanto proferia em voz

alta: «Eis o que é conforme a interpreta-

ção de Bartholo á lei do Código Siqids im-

peratori malidixerit. Digam embora outra

cousa os que seguem diverso rumo. E' ao

príncipe que toca punir os que o menos-

cabam, doestam e maldizem; porque o

príncipe é o vigário e logarteuente de

Deus na terra e deve sempre crer-se jus-

to. Por isso lá diz o Digesto : Quod prin-

cipi placuit legis habet vigorem^ texto,

que, na minha opinião é a pedra angular

da republica.» Alexandre Herculano, Mon-

ge de Cister, cap. lò.

— Amaldiçoar, praguejar.

Nlo se contenta a gente Portugueza;

Mas seguindo a victoria estrne e mata:

A povoação sem muro, e sem defeza

Esborabardêa, aceende e desbarata.

Da cavalgada ao Mouro ja lhe pcza

;

^
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Que Ijcm cuidou coiniini-la mais barata

Ja blasplieiiia da guena, e maldizia

O velho inerte, e u mão que o filho cria.

CAJi., Lus., c. 1, e. 90.

O negro com seu pranto a sorte accusa

Cega, inconstante, eajn'iebo.sa, e dura,

Maldiz i;oJcr tyrannico, que abusa

Da lei mais sancta, que dictou Natura:

A tanto mal sobreviver recusa,

E, abraçado co' a triste formosura.

De dòr trancido, furioso brada,

E pede o mesmo golpe, a mesma cfj)ada.

J. AUUSriNHU DK UACKDJ, O OKIKNTK, C. 4, C. 49.

— T'. n. Lastim.ir-jí^, qucix;ir-sc, dizer

mal (la sua sorte. Maldizia de si.

MALDOSO, adj. Máo, cheio de maldade,

quf tiin lii:í iiidoli!.

MALEANTE, adj. 2 çjcn. Vadio, oeioso.

— Fipfiiradamente. Eiipauador, burlào.

— SiibstantivainiMito. l/m maliante.

MALECIOSAMENTE. \id. Maliciosamen-

te.— «Item. Mandamos a e.^^si^s Proeura-

dores, que se trabalhem do veerem as jios-

turas, e Lcys, e Ordenaçoõcs, e as guar-

dem, o usem bem da vogaria, c nom fa-

çom perlonguas nos preitos, nem os trau-

teui, e pcrlonguem nialeciosamente.» Or-

denações Affonsinas, liv. 1. tit. 13, § 2.

MALEDICÊNCIA, s. /. (,Do latim mah-
dlcentia.) A qualidade de ser maldizente,

nialedioo.

MALEDICO, adj. (Do latim malcdicus.)

Maldizente, pragucnto, que diz mal de to-

dos.

MALEFIGIADO, ]i. p. de Maleficiar.

f MALEFICAMENTE, cidv. (Do maléfi-

co, com o suffixo «mente».) Malignamen-

te, perversamente.

MALEFICENGIA, s. f. (Do latim mah-
fictntia.) Malquerença, disposição malfa-

zeja.

'mALEFICLAR, 1-. a. (De malefício.) Fa-

zer maletieios a alguém ; ligar alguém eom
malefieios.

MALEFÍCIO, s. »i. (Do lat. v:alejiciuínj.

Dam;.o, ou prejuizo causado a outi"em.

Também farão Jlonibaça, que se arreia

De ca^as sumptuosas e editieios,

Co'o ferro e fogo seu queimada e feia

Em pago dos passados nialeficius.

Despois na costa da índia, andando cheia

De lenhos inimigos e artiticios

Contra os Lusos, com velas e com remos
O mancebo Lourenço fará extremos.

CAM., LUS., c. 10,_e. 27.

— Qualquer crime, ou má acção damnosa
a alguém.— «Outro sy nom tomará nenhum
querela em a Nossa Corte, nem prenderá

per querela se nom o coi-regedor, ou o Ouvi-

dor da Kainha nos malefícios, e pessoas,

que forem da sua jurdiçuni; pêro poderá

cada huun dos Nossos Ouvidores tomar
querelia dalguuu conjuneto, ou acostado

ao Corregedor em tal guisa, que se possa

dclle aver alguà rasoada suspciçom, e se-

gundo a dita querelia, poderá mandar pren-

der em aquelle caso, que lho for quci-ela-

do. » Ordenações AfTonsinas, liv. 1, tit. 5,

§ 23. — o Pcro se per as ditas iiiquiriçoòes

devassas se mostrasse claramente o dito

seguro seer culpado, o cometedor do dito

malleficio, em tal caso pedindo elle, c re-

querendo a dita Carta de segurança Ju-

dicial, nom Ilie fosso dada, mais dê-se-lhc

Carta de segurança na forma geeralmcnte

acustumada, as.sy como se costuma dar

geerabii.'nte m caso, liondc o seguro nega
o malleficio em que o culpam, de que diz

que quer estar a direito, a saber, que nom
seja preso, ataa que tauto achado seja con-

tra elle, por que o deva seer. » Idini, ibi-

dem, liv. 5, tit. Õ7, § 2.

— Adultério.

— .Sortilégio; meio que so emprega, se-

gundo aeriditam os supersticiosos, para

causar o mal do feitiço.

MALÉFICO, adj. (Do latim mahficusj.

Que faz mal, propenso a elle; malvado,

maifasejo, raalevo, fallando das pessoas.

— «As molheres que conheço com mais

juiso digo a V. M. que são aquellas que

iiào fasem ostentação do que tem, tendo

muito. As que presumem de Seientificas,

Philosophieas, Mathematicas, Khetorieas,

Históricas, Politicas e Poéticas são ao mes-

mo tempo maléficas, Magicas, Péssimas,

Speciosas, Preciosas, e Maledietas molhe-

i-es de que Deos nos livre. » Cavalletro

d"01iveira. Cartas, liv. 2, n." 62.

—Que faz mal, nocivo prejudicial, dam-
noso, fallando das cousas.

MALEGA. Vid. Malga.

MALEGUETA. \k\. Malagueta.

MALEITA, .V. /. Vid. Sesões.

— Ilerva, conhecida também pelo nome
de iiihymalo.

MALEITEIRA, s. f. (De maleita, com o

suffixo « eira. ») Plerva para curar as ma-
leitas; tith}inalo.

MALEITÒSO, adj. (De maleita, com o

sutlixo » oso "), Doente de maleitas.

—

6itio maleitoso, sujeito a maleitas;

sezonatieo.

MALENCARADAMENTE, adv. (De ma-
lencarada, com o suffixo «mente»). Com
ar carrancudo, mal encarado.

MALENCARADO, p. ]>. De malencarar.

MAIENCOLIA. Vid. Melancolia.

MALENCONIZ... As palavras que come-
çam per maleuconiz..., busquem-se com
melaucoliz...

MALENGRAÇADO, adj. (De mal, e en-

graçado l Pessoa que sem ter graça, se

niette a fazer graças.

MALENSINADO, adj. (De mal, e ensi-

nado), lueivil. deseortez, malereado.

MALENTENDIDO, adj. (De mal, e enten-

dido). Que pensa erradamente; que faz

juizes, opinièies erradas.

MALENTRADA, í. f. (De mal, e entra-

da). l>iri'ito (|ue pagava um preso ao en-

trar na prisão, além da carceragem, para
varias despezas.

MALESTREACO, adj. (De mal, c estrea-

do). Que teve má estreia.

— Figuradamente. Mal parecido.

MALETA, ». ./. ditn. de Mala. Mala pe-

quena.

MALEVA, ouMALLEVA, «./. ant. Fiança.

MALEVAR, 1-. (I. Termo de foro. Pedir,

ou dar liaiiça.

MALEVOLAMENTE, adv. (De malévola,

com o .•^uflixo t mente »). Com malevolen-

cia.

MALEVOLENCIA, ». /. (Do latim male-

vultntiaj. Desamor, malquerença, aversào,

antipathia.— » No momento em que ia a re-

uovar-sc a conversação, distrahida até cer-

to ponto do seu objecto pela impetuosa ma-
levolencia do camareiro-menor e jtcla tre-

menda humildade do chefe dos monges
brancos, cinco fortes aldravadas na porta

exterior da tavolagem a vieram {jositiva-

mente interromjier. Fez-se então profundo

silencio, porque era o sign:il esperado. »

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. IO. — « Taes eram os artigos resol-

vidos entre os mandatários dos concelhos

acerca da nobreza e ainda da clerezia;

mas a malevolencia eommunal nào se re-

sumia em tão jioueo. A caldeira popular

fervia e trasbordava. Propunham-se mui-

tos outros, qual deiles mais acre, que vie-

ram a formular-se nas subsequentes as-

sembléas politicas, mas em que o accordo

não era ainda completo, se nào quanto á

essência, ao menos quanto aos accídentes.»

Idem, ibidem, cap. 12.

MALÉVOLO, adj. iDo latim malevolus.)

Mal intencionado, maléfico.— • Tudo o quo
havia a dizer de parte a parte ficou dicto.

Jlas para que queria diabólico frade ter

dentro dos paços de S. Martinho um es-

pia malévolo e vigilante, que seguisse como
sombra o camareiro-menorV Isso é histo-

ria mais Comprida. » Alexandre Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 20.

MALEXEMPLAR, i. a. (De mal, e exem-
plar.) L>ar máo exemplo, perverter, cor-

romper, dando máos exemplos.

MALEZA, s.J'. (Do latim ma/iíia.̂ Ma-
lieia, maldade.

MALFADADAMENTE, adv. (De malfada-

do, com o suffixo « mente >.) Com máo fado,

Ciinio malfadado.

MALFADADO, ji. p. de Malfadar.

Assim mudo, assim trémulo, e snspenso
Co a malfadada esposa permanece;
Torna-se o ví-o da escuridão mais deu^o,

Rasgada de hum relâmpago aclarece

;

Corre o lume snlfereo espaço immenso,
Cresta-llie a Regia Cliimvde, e fenece

;

Elle a chanima fatal vendo apagada,
Nhum ponto arriuica a fulminante espada.

JOSi AGOSTINHO DE IIACIIDO, O OKIKXTE, C. 5. 5<1.

MALFADAR, v. a. iDe mal, e fadar.)

Dar, vaticinar máo fado, destino adverso

a aiiíuein.

MALFAIRO. Vid. Malfario.

K.VLFALADO. ou MALFALL.y)0, adj.

(De mal, e fallado.) Malfallaute, maldi-

zeute, maléfico; fallando das pessoas.
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— Jlal composto, mal expressado; fal-

l.-mdo do discurso.

MALFANTE, ou MALFALLANTE, aãj. 2

fien. iDc mal, e fallante.l ílalcdico, raal-

f;illadii, maldizente.

MALFARIO, s. vi. anf. Adultério.

MALFAZEJO, adj. (Do thema malfaz de

malfazer, com o suffixo «ejo».) Malfazen-

to, maléfico, malévolo; amigo de fazer

mal.

MALFAZENTE, adj 2 gm. iPavt. acf. de

malfazer.) Maléfico, malfazejo, malfeitor.

MALFAZER, r. a. iDe male fazer.) Fa-

zer mal, jirejudicar, damnificar, damnar,

alguém.

"malfeito, j). p. irreç]. de Malfazer.

MALFEITOR, s. m. (De malfazer.) O
que commette algum crime, perverso, sce-

lerado, criminoso, fascinora.— «Mandar
penar e justiçar, segundo vos bem pare-

cer que devem seer os malfeitores per di-

reito c razom sem dando hy apellaçom

nem aggravo pêra nós. Item. Nos casos,

honde couber morte, ou cortamcnto de

nerabro, darces gceralmente apellaçom e

aggravo pêra nós.» Ordenações Affonsinas,

liv. 5, lit. Sò, § 4.— «Parece-me que co-

meteria erro se vos estranhasse huma tão

grande bayxesa, quando imagino que se-

rão talvez motivos de virtude os que vos

fasem proceder desta maneyra. Se cahis

nas cruzes ainda mais ordinariamente do

que os malfeitores de Judea, he porque

credes piamente que os justos vos nao sa-

berão pedir cousa alguma com injustiça,

e que o ouro sendo o symbolo da puresa

se vos não daria com intençoens que a of-

fendesscm. » Cavalleiro d'01iveira, Cartas,

liv. 2, n.» 61.

— A(ij. Que faz ou fez algmu mal; mal-

fazeja, maléfico.

M.4LFEIT0RIA, s. f. (De malfeitor, com
o suflixo «ia»). Malefício, maldade, acção

má, criminosa, crime, delicto, damno.

MALFERIDO, adj. (^De mal e ferido).

Ferido crravomente.

MALFETRIA. Vid. Malfeitoria.

MALFURADO. ^'id. Milfurado.

MALGA, .«. /. Temio provincial. Tigella.

MALGALANTE, adj. 2 flcn. (De mal e

galante). Que é m:lo galante; mal atilado;

pouco olisequiador com as damas.

MALGASTAEO, pnrt.pa.".':. do Malgastar.

MAT-G/VSTAR, v. a. (Do mal e gastar).

Gastar mal, desbaratar, desperdiçar, es-

banjar.

MALGASTO. p. p. irreg. de Malgastar.

MALGRADO, s. m. (De mal e grado).

Com pezar, como qu':'m nío quer. Vid.

Mal.

1) M^LHA, s. f. (Do latim maculn). O
ponto de que se cose, e faz a meia, etc.

— Intorvallo euti'e os fios do tecido pou-

co tapa.lo; enlace dos fios.

— Ab'^rtura que fica no tecido das re-

des do pescar.

— Fasscr pida malha; saffar-se o peixe

por cila.— Os peqiienos anneis de ferro,

com que se teciam as armadm-as, entre-

laçando-os uns nos outros. Uma camiza,

uma cota de malha.

Isto dizendo, manda o.s diligentes

Ministros amostrar as .armaduras:

Vem aniozcs e ; eitos reluzentes,

Jlalfias finas e laminas seguras;

Escudos de pinturas diôerentes.

Pelouros, espingard.is de aço puras;

Areos e sagittiferas aljavas,

Partazanas agudas, chuças bravas.

CAM., Li:s.. c. 1, e. G7.

Algum dalli tomou perpetuo somno
E fez da vida ao íim breve intervallo

;

Correndo algum eavallo vai sem dono,

E n'outra parte o dono sem eavallo,

Cahe a soberba Ingleza de seu throno,

Que dous, ou três já fora vão do vallo:

Os que de espada vem fazer batalha.

Mais achão ja que amez, escudo e malha.

1DE5I, IBIDEM, C. 6, C. 65.

— fE remetendo com este fervor, & zelo

da Fé ao Coja, Acem como quem lhe ti-

nha boa vontade, lhe deu com uma espa-

da de ambas as màos que trasia, huma taõ

grande cutilada pela cabeça, que cortan-

dolhe hum bai-rete de malha qua trasia, o

derrubou logo no chiío, & tornandolhe com
outro revés, lhe decepou ambas as pernas,

de que se uào pode mais levantar, o qual

sendo visto pelo seus, deraõ huma gran-

de grita, & arremetendo a António de Fa-

ria, se igualarão com elle huns sinco ou

seis com tanto animo, & ousadia, que ne-

nhuma conta fizeraõ de trinta Portugue-

zes, de que elle estava rodeado, & lhe de-

raõ duas cutiladas, cõ que o tiveraõ qua-

si no chaõ; o que vendo os no?sos, acu-

dirão logo com muyta pressa, & esforsan-

doos alli nosso Senhor, o fizeraõ de ma-
nevra; que cm p(mco mais de dous Cre-

dos foraò mortos dos inimigos alli sobre o

Coja Acem quarenta, & oyto, & dos nos-

sos quatorze somente, de que só os sinco

foraõ Portuguezes, & os mais moços es-

cravos muyto bons Christàos, & mviyto

leaes. » Fcrnào Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 59.

— Malha da eadeia, fuzil d'ella, annel.

— Saia de malha; armadura guarneci-

da de malha, que cobria o corpo.

— Camões emprega esta palavra numa
significação equivoca.

E logo entrando fero n.i ense.ida

De Uio, illuftre em cercos e batalhas.

Fará 'spalhar a 1'raca c grande armada
Pe Calecut, que remos tem por malhas.

A de Jfelique Vaz acautelada

CVos pelouros, que tu, Vulcano, espalhas,

Fará ir ver o frio e fundo assento.

Secreto leito do húmido elemento.

CAM., c. 10, e. .35.

2) MALHA, .«. /. (Do latim mnrvJa).

jManchas que se vêeni nos cavallos, c.ài's.

e outros animaes.
— Uma malha de verdura; uma porção

de t"rra coberta de i-elva, de herva.

.j~i H-ILHA, s. f. Pequena casa rusftica;

choça.

4) MALHA, s. /. (De malhar). Acçào e

eífeito de malhar; malhada.

1) MALHADA, s. f. (De malha com o

suffixo « ada «)• Pancada dada com malho.

— O trabalho de malhar.
— O logar onde se malha.

2) MALHADA, s. /. (Do malha com o

suffixo «ada»). Pequena casa rústica do

pastores; malha, choça; logar onde vàc

repousar á noite com o gado.

— Cova, toca, curral, ninho de aves, etc.

MALHACEIRO, adj. (De malhado com o

suffixo «eiro»'i. Grosseiro, rústico.

— Figuradamente. De pouca compre-

hensào; pouco intelligente; de curta intel-

ligencia, engenho.

—Em que todos malham com zombarias.

— íS. m. A miio do gral.

MALHADELA, s. /. avt. iDe malhado

com o suffixo «ela»). Serviço imposto ao

foreiro, em alguns prazos .intigos, de d;ir

certo numero de dias de malha, ou debu-

lha de pào.

MALHACIÇO, adj. (De malhado com o

suffixo «iço»). Que tem levado pancadas,

e é frequentemente espancado, por inap-

plicado, etc.

1) MALHADO, p. p. de Malhar.

2) MALHADO, adj. (i)c malha 2, como
suffixo «ado»). Que tem malhas. Cavallo

malhado.

3'i MALHADO, adj. (De malha 1, com

o suffixo « ado »1. Mettido em malha, apa-

nhado na malha.

4) MA.LHADO, s. m. Synonymo de con-

stitucional ; nome injurioso dado pelos mi-

guelistas aos constitucionacs.

MALHADOR, .s. m. (Do thema malha de

malhar, com o suffixo « dôr»). O que bate,

espanca alguém; ou malha alguma cousa.

MALHADOURO, s. m. (Do thema malha

do malhar, com o suffixo «douro »). Logar

onde se malha trigo, milho, etc.

MALHAL, *. m. Malhaes.p/. Osmalhaes

do lagar do vinho; os dous páos grossos

que so põem sobre as taboas, que assen-

tam no pé da uva.

— Malhai de pedra. Vid. Canteiros da

adefia.

í) MALHÃO, s. in. Termo do jogo da

l)i'>ln. O tiro da bóia do que joga por alto

e nào corre aos páos pelo chào.

—A bóia com que se atira.

—Figuradamente. Lançar o malhão íiuits

alto; inventar, ou fazer obra de vantagem

a outra, ou a outros engenhos.

— Far.cr as cousas de malhão; violen-

tamente; sem as formas e respeitos orde-

nados.

2) MiUiHÃO, •';. m. anf. 'Slarco divisório;

signal que so põe nos limites e confins das

terras para as demarcar, e assim nas es-

trada?; 1>a!iza. limite.

3i f MALHÃO, y. m. Dança popular.

MALHAR, 1-. a. (De malho). Ratter cora

o malho.
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—Malhar u triíj»; batt-I-o coiu o.s man-
goàos.

— Malhar ent alijium; esjuiufiil-o, dar-

Iho jiaiicadas.

— Fif^uradameuto. Zomljar (Vcllc, insis-

tir para o jicrsuadir; assenta r-llio a mào
pcsadanionte, coiisurando-o.

— Li)C. : Malhar cm ferro frio ; traba-

lhar cm vão, debalde.

MALHEIRÃO, s. vi. (Do malhai). Jogo
do rapazes, ([lu; consiste cm scntar-sn um
Bobro as costas do outro, dando-lhe com
o cotovello, o o punho cerrado, até o ou-

tro adevinliai-, (juautos dodos tem sobre si.

Jogar ao malheirão.

MALHEIRO, .-. 1». (Do thema malha ih-

malhar, com o sutfixo "ciro»). O ([uu ma-
lha no forro como fazem os ferreiros ou

seus moços.
— O ipie {ivA mallios para as saias de

mallia.

MALHETADO, p. j>. de Malhetar.

MALHETAR, v. a. Encasar, encaixar

mnas jiceas em outras; mi-ttel-as no cnca-

sanieiito, ou encaixe próprio.

MALHETE, .f. m. (De malho, com o suf-

tixo « ete »). Termo do carpinteiro. As ex-

tremidades de uma taboa, divididas, e en-

caixadas umas nas outras. Os malhetes
de mna caixa.

— Malhete da espinganla
; pedaço de

ferro, que se deita no cano, na parte em
que o cano pode arrebentar.

MALHO, s. m. (Do latim mnlleus mar-
telio). Espécie de martello grande de páo,

ou de ferro, malho de ferreiro.

— Taboão grosso pendente, que tem
prezo um maço de pão, com que em algumas
occasiões se convoca a commmiidade pa-

ra o capitulo; espécie de matraca.— «Por
malhos tangidos

;
porque nom tangem si-

nhas, por razom do Antredieto. » Viterbo
Elucid., Doe. das Bentas do Porto.

— lt)'-S(! vntrc o malho e a bíf/orna

;

em grande aperto, opprossiío.

— Temio maçónico. Pequeno martello,

distinctivo do grão mestre.

MALHOM, .«. »!. Antiga forma de ma-
lhão. Vid. Malhão.

MALICE, .-t. ./'. (Do latim malitia). Máo
estado. — «Quando iiouver inchaçjto na
parte e muita malice». Recapil. de Ci-

rurg. pag. 7P, em Bluteau.

-Kuindade. A malice dos caminhos.
malícia, ,-.•.,/'. (Do Latim malttia). In-

clinaç.ào para obrar mal; tendência para
o mal; maldade, noquicia, perversidade de
quem pecca por pur.i malignidade.

Anjo. Tu que queres?
Parvo. Quercis-inc passar alem?
Anjo. Quem és tu?
Parvo. Nào sou ninguém,
Amjo. Tu piíssnrAs, se quizercs.

Porqm- em tinlos teus fazeres.

Per malícia uào erraste;

Tua simprezi» talhaste

Pêra gozar dos prazeres.

r.Il, VICENTF, AlTO DA IIARCA DO INFERNO.

OiiAi;. Tu nilo siibe.1 o jiorque?

Iau. Poia fallc Vossa .Mercê,

Que salic 08 passos da zoií.l.

DiiAG. VMc Cai-oto trcslC'.

Caii. Vamos li, que não se crê

A mnliciu desta dona.

IDl:»l, C^IMKIIIA I)i; KIIIKNA.

— « E que como o entendimento Inuna-

no mais vezes peceaua por malícia, que

per ignorância, gerahnento todolos consc-

liioR (pie iâo puros si'gundo os Deos inspi-

raua, crriri mães lirnvs & certos nas obras,

que os mouidos ])er alguma destas quatro

paixões, ódio, amor, temor, ou esperança

por serem part'\'! mui prejudiciaes em
qu.-dquer juizo. » Barros, Década 2, liv.

;Í, cap. 5. — « Outros di/.em que verda-

deiramente Jleliquc Az lho contrariou a

saida do porto também por cautella de seu

próprio it particular proveito, temendo que
fugido ilir Hiieem, o Viso-lícy descarre-

gasse a fúria & im|)eto que Icuaua cm des-

truição da cidade: & ora foss;- per huma
causa, ora per outra, como 3Ieli(|ue Az ti-

nlia malícia pêra tudo, tudo aeabaua em
segurar suas cousas. » Idem, ibidem. —
« Por se vingar da qual força, hum Gon-
çalo homem criado do Viso Key trouxe

dous delles enganosamente carregados ile

certas cousas que lho comprara : & como os

negros de má võtade queriâo chegar á praya

suspeitosos da malícia delle. & elle hum
pouco forçosamente os qui.sesse obrigar, lei-

xarPio o que trazião, & assi o tratarão, que

SC veyo elle apresentar ante o Viso-Rey

com os fucinhos feitos em sangue & alguns

dentes quebrados.» Idem, ibidem, cap. 10.

— « Por certo, disse Florendos, primeiro

eu experimentarei quanto vossa malícia

pode, que deixar-vos com victoria tao

descançada: Dizendo isto, euberto do es-

cudo, SC lançou antr'elles dando golpes a

uma e outra parte com tanta força, que

a dona do castello começou receiar que
aquelle fosse o destruidor de sua fortaleza,

e lho faria perder a cousa, que ella maior
bem queria. Os cinco cavallciros como
fossem muitos, sentindo cm seu conti'ario

maior esforço c desenvoltura do que nunca
acharam em outro homem, ajudavam-se

o melhor que podiam, ferindo-o a meudo
de duros e pesados golpes, tanto que sua

destreza não tolhia andar ferido em al-

gumas j>arti's. » Francisco de Moraes, Pal-

meirim dlnglaterra, cap. 74.

O Capitão, que já lhe ontào conviuUa
Tomar a seu caminlio acostumado,
Que tempo concertado e ventos tiuha
Para ir buscar o Indo desejado

;

Kecebcndo o Piloto, que lho vinlia.

Foi dVUe alegremente agasalhado
E respondendo ao mensageiro, attenfo
As velas manda dar ao largo vento.

CAM., LUS.. c. 1, í)õ.

Se os antiguos delietos, que a nuilifia

Humana commettco na jirisca idade,

Nào causaram, que o vaso da iniquicin.

Açoute tão cruel da Christaudvde,

Viera pór perpetua úiimicicia
Xa gerac.-ão de Adão co' a falsidade

(O' p<jderoao Rcij da torpe seita;

Nâo conceI>ora« tu tão má suspeita :

ID»:», iniDF^i, c. 8, G5.

-Vquella noite esteve alli detido,

K parte d>i outro dia
;
quando ordena

JJc SC tornar ao Uei : mas im]iedido
Foi da guarda, que tiuha uào pequena.
Commctte-llip o íícntio outro partido,

Temendo do sími Kfi ea.stigo, ou pena,
Sc sabe e.^ta mn'ii-ífj, a qual asinfia

Saberá, se mais tenqio alli o detinha.

IDEM, IDIDKU, C. ^, 'Jl.

— « Isto ho o quo se mo offeroce para vos

discr a respeito, ou sem respeito algum
aos que vos consultào, solirc se tenho cu

principio para defender hum homem, que
achando-se comigo, se acho debayxo da
mesma protecção cm que eu vivo. «Se a

consulta j)rocede do ignorância, castigay

os (|ue crràij ensinaudo-UxiS que eu nào
posso deyxar de acertar quando satisfaço

á miniia obrigação, o se a m.:siua consulta

procede de malícia, desprosai, o confundi

os Bárbaros quo a fazem tratando-os mui-
tas vozes de impios, e de tentadores.

»

Cavalleiro dOliveira, Cartas, liv. 2, n." 4.

— « Quo todo o homoiu ignorante na sua

crença julga divino tudo o que elle ima-

gina que o he, também o creyo, porem
que isto nào seja industria, ou gosto de

se deyxar entregue á preguiça, e algumas
vezos á malícia nào o creyo.» Idem, ibi-

dem, n.» ít.

—Juramento de malícia; juramento do

calumnia.

— A malícia dos caminhos; a quali-

dade de serem máos c<im matos, etc.

MALICI.ADO, ;j. ]}• de Maliciar.
j

MALTCIAR, V. a. (De malícia). Tratar, I
fazer alguma cousa com malicía.

— Representar maliciosamente.

— V. n. Usar de malícia, de fingimento,

de engano.
—Dar má interjiretação; dar sentido

malicioso relativamente a qualquer cousa.

MALICIOSAMENTE, adv. (De malicioso,

com o suttlxo «mente»). Com malícia;

astutamente, ardilosamente.— « Está hum
marido ohrifjado a paijar as {7ijidclidades

de fita molher. diz o Conde neste caso.

E que queria elleV Que se desse fé á pa-

lavra, e á disposição de hum marido «pie

busca maliciosa, e falsamente o caminhe

l>ara se desfaser de huma honesta molher?

Quo sucederia aqui, em França, em Hol-

landa, e em Inglaterra? Sucederião sem
duvida os sanguinolentos efteitos que se

observào nos Paizes quentes. » Cavalleiro

dOliveira. Cartas, liv. 2, n." 05.

MALICIOSO, adj. iDo latim nialitiosvsj.

Quo tem malieia.— «Elle se vay persua-

dindo a que he verdadeira a minha idea,

e aceyta com siirrisos engraçados as saúdes

que eu vos faço jí mesa eom surrisos ma-
liciosos. » Cavalleiro dOliveira. Cartas,

liv. 2, n." 40.
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— Que tem manha, manhoso.— «Dês-

que homem nasce the que morre, não

tracta cousa de mór peso, que a do seu

casamento, que cada dia remetamos tam
levemente. Grande feito, que se te ven-

dem um rocimmanco, ou uma mula ma-
liciosa, logo hi sào mil leis até ajudar, e

teem procuradores tanto que dizer, e aUe-

gar; e na tua mulher, por quem deixa-

mos os pães, e as màes, alli nos desam-

para tudo; e só a morte pode ser boa.»

Francisco de Sá de Miranda, Os Estran-

geiros, act. 3.

—Máo, maligno.

— Travesso, engenhoso em pregar pe-

ças más.
— Substantivamente. Um malicioso.

—

€ As quaes cartas parece, serem ordena-

das per Deos virem uaquelle tempo : por-

que animarão tàto a gente, que desejauão

todos de se ver ja com os Mouros pêra

fazerem naquelle feito, verdadeiro Cide

Alie : o qual despois foi grande familiar

nosso sempre com cautellas de malicioso

que eUe era.» Barros, Década 2, liv. 3,

cap. 3.

UâLIGO, adj. (Do latim malum, maça,

grego mêlonj. Termo de chimica. Relati-

vo ou pertencente á maça ; diz-se de um
acido branco, inodoro, que existe em qua-

si todos os fructos ácidos.

MALIGNA, s. /. Yid. Maligno. Febre

maligna. Yid. Malina.

MALIGNAMENTE, a<Jv. -De maligno,

como suffixo "mente"). ^laliciosamente,

actualmente; de modo maligno.

MALIGNANTE, adj. 2 gen. (PaH. act.

de malignar). Que maligna, que faz ma-
Ugnar.

—Figm^adamente. Que dá sentido ma-
ligno.

HALIGNÂR, V. a. (Do latim malignare).

Fazer maligna e má \\m& cousa; corrom-

per, viciar.

—Fazer maligno o que era benigno.
— T'. )i. Fazer-se maligno.

MALIGNIDADE, s. f. (Do latim mali-

gnitatemj. Perversidade; propensão do ani-

mo a obrar mal.

— Qualidade que torna nocivas, ou com
máu aspecto algumas cousas.

— Tenno de medicina. Caracter grave

de uma qualquer enfermidade.

MALIGNO, adj. (Do latim maliijnus).

Máu, malicioso; propenso a produzir e a

obrar mal.

—Figuradamente. Nocivo, damnoso, de-

leteiúo; que tem qualidade má ou preju-

dicial.

— O espirito maligno; o demónio.

7 MALIKI,/. m. Um dos quatro lugares

orthodoxos do islamismo.

MALINA, s. /. Termo de náutica. Aguas
vivas.— «Alem destas crescentes quotidia-

nas, ha outros, que os homens do mar cha-

mào malina, ou aguas vivas. » Avellar.

Cronographia. liv. 2, c. 17, em Eluteau.

MALINO. Vid. MaUgno.

E se te move tanto a piedade
Desta misera gente peregrina,

Que só por tua altíssima bondade,
Da gente a salvas, pérfida e vialina,

Nalgum porto seguro de verdade
Conduzir-nos ja agora determina,

Ou nos amostra a tena que buscamos

;

Pois só por teu serviço navegamos.

CAM., Lus., c. 2, 32.

Fallar ao Eei gentio determina,

Porque com seu despacho se tomasse

:

Que ja sentia em tudo da malina
Gente impedir-se quanto desejasse.

O Ec), que da notícia falsa e indina

í\ào era d'espantar se s'espantasse;

Que tão crédulo era em seus agouros,
E mais sendo affirmados pelos Mouros.

IDEM, lEUJEM, c. 8, 58.

Traz-me aos males de Amor tão costumado
O meu forçoso, o meu cruel Destino,

Que em ser alegre já, nào imagino.
Pois vivo de viver desesperado.

Deo-me a beber, por copo tào dourado,

O veneno de Amor desde menino.
Que as mesmas qualidades de malino
Jle tem naturalmente sustentado.

j. s. DE MATTOS, BotAS, pag. 13. (3.* ediçâo).

Mais que outr'ora a Israel, Keino exaltado.

Hum Deos ao Povo Portuguez destina.

De estranhos Povos, e Naçoens formado,
Onde não foi voando Águia Latina

:

Esse, que viste Espectro abominado,
Obra foi só da tentação malina,
Pois soube resistir teu peito nobre.

Verás arcanos, que o Senhor descobre.

JOSÉ AGOSTIKHO DE MACEDO, OKIEXTE,

c. 12. 26.

— Espií-ito malino; espirito maligno.
— a Agasalharase o santo nos arrcbaJdes

da cidade, que ardia toda em crua guerra

ciud sem nenhum remédio, se nam quan-

do lhe abre Deus os olhos, e vé sobre to-

da ella os ares cheos de espíritos malinos,

que com grande festa, e pressa assoprauam
o fogo, e aleuantauam nos corações dos

pobres cidadãos aquelles grandes incêndios

de ira, e furor. » Lucena, Vida de S. Fran-
cisco Xavier, liv. 4, cap. 9.

MALINIDADE. Vid. Malignidade.

MALISSIMO, adj. suptrl. de Màu.
HALLAD ... As palavras que começam

por mallad . . . , busquem-se com malad . . .

MALLEABILIDADE, s. f. (De malleavel

com o suffixo 11 idade " I. Qualidade do que é

malleavel.

MALLEADO, y. p. de Mallear.

MALLEADOR, í. m. iDo latim malleator).

O que maileia ; operário, ferreii'0 que em-
prega o maiiello.

MALLEAR, r. a. (Do latim malleare,

batiT com martello; de malleus, martello.)

Bater e estender a martello.

MALLEAVEL, adj. 2 gen. (Do thema
maileia, de mallear, com o suffixo « avel »).

Diz-se dos metaes que se podem forjar a

golpe de martello.

— Figuradamente. Docd. Caracter mal-
leavel.

MALLÉOLO, s. »«. (Do latim vialleohis).

Termo d'anatomia. Nome dado a duas sal-

liencias ósseas, situadas uma no ladb in-

terno, e a outi'a no lado externo da parte

inferior da perna; tornozelo, artelho.

MALLOGRADAMENTE, adv. (De mallo-

grado, com o suffixo «mente»). De modo
mallogrado.

MALLOGRAR, v. a. (De mal e lograr").

Lograr mal, baldar, falsar, perder, nào

aproveitar. A sua imprudência mallogrou
a empreza.

Olhai como este bem se desfigura,

Pondo-se ante os meus olhos por negaça,
Quando ha de malograllo a conjonctura!

Que outra cousa. Senhor, quereis que eu faça

Se me chega de forte esta Ventura,
Que já se não distingue da desgraça,

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 68. (3.' Cdíç.)

Sirva himi ardil, esconda-se meu braço,

MaJogremos a empreza começada,
Lisonjeiro fantasma, occulto laço

Converta em cinza a temerária Armada

:

Cona sem rumo pelo equoreo espaço.

Irá tocar em terra erma, e deixada:

Vós a ireis povoar na fonna humana,
Qual é, qual surge a fertU Taprobana

:

J. AGOSTISHO DE MACEDO, O OBIENIE, C, Õ, 15.

— Mallograr-se, v. rejl. Fnistrar-se, go-

rar o que se pretendia ou desejava.

— Perder-se na flor da idade, por qual-

quer incidente, luna pessoa de esperanças.

—Xào se aproveitar, estragar-s^, dete-

riorar-se.

-j- MALLOGRADO, part. pass. de Ma'lo-

grar.—«E a g^nte pobre que nào tinha oom
que comprar bm-el, que valia a trezeutos

reis a vara, muvtos tempos andou com os

vestidos virados do auesso, que pollo gr^m-

de amor que todos tinhào ao mallogrcdo

do Principe, e a el Rey seu pay, e a R:.y-

nha sua mãy, e polia muita dor, e gi-an-

dissima tristeza que nelles viào, e o c^^-so

ser de tamanha desauentiu-a, foy a mais

sentida morte, e os mayores prantos ge-

raes na Corte, e por todo Reyno, quais

nunca forào vistos de homens, e molhercs,

velhos, e moços, e meninos, que em todos

auia tanto sentimento, que era cousa de

espanto. E porque se não achaua tanto

bm-el, os laiiradores, e gente baixa, ven-

dião as cobertas de suas camas a preço

de panos finos, e os homens se vestiào de

sacos, e cubertas de bestas. » Garcia de

Resende, Chrouica de D. João II, cap. 132.

MALMAIÇA, palavra que se usa na phra-

se chula, á malmaiça, ás bulhas.

MALM'AJUDA, s. ,/. Arvore do BrazU,

de madeira rija, e branca, de que se fa-

zem caixões para assucar.

MALMEQUER, s.m. Planta de flores ama-

rellas ou branca, muito vrdgar nos campos.

— oD. Rofuel e Belisarte, seu irmão, tra-

ziam outras de verde e encarnado, a ma-
neira de xadi'ez, cravadas com malmeque-

res de branco e amarello, e nos escudos

em campo azid umas luas mingoadas. Es-

trelante tirou as suas de pai'do sem ne-
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nhimia louçainha: no oscudo cm campo

branco uma on^'a tào f^ranrlo, que o occvi-

jjava todo. » Francisco de ]\Ioraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 3S. « Palmei-

rim d" In;;la(rrra e l-MoriMidos tii-aram a»

suas de verde, cravadas de malmequeres

d'ouro c branco; nos escudos em campo
branco a fortuna lançada de brueos, em
sinal de nào confiarem delia seus feitos. »

Idem, ibidem, cap. Kii").

— /•"/. Fi^uradaniíMite. Emulaeões, in-

vejas, ódios.

MALMETTER, c. a. (Do mal, o metter).

Mcitcr, eni|irr,i;ar mal.

— lOnípcnhar, alhear o seu; desbaratar,

dissipar.

MALNACIDO, ou MALNASCIDO, «<(/. De
mal, c nascido). Nascido i)ara mal, ou vil-

mente na.seido.

MALO. Vid. mão.
— Vender alto e malo; vender caro e

mao.

MALOTÃO, s. IH. (tufjmcntativo do Mala.

Termo pojudar. Mala grande, onde se leva

cama, nas jurnadas.

MALPilRADO, <h1j. (1)c mal c parado).

Em m;io estado, cm unis màos, a ]ionto

de falhar, de perdcr-so.

—

tí. m. Divida do má cobrança, por

fallencia do devedor, on pela sua má fé.

MALPARIDA, s. f. (De mal e parida).

Muiiíer ([ui' abortou, ou malpariu rcccn-

tenieuti'.

MALPARIDO, p. ]>. de Malparir.

MALPARIR, V. <t. iDc mal e parir). Abor-

tar, nioviT.— «Malpario, lutma criança. »

Monarchia Lusitana, tom, 2, cap. 23,

col. 8.

MAL-PECCADO, hc. acJv. Por mal dos

nossos pcccados, cm consequência d'elles;

por desgraça.— «E porque, malpecado, os

homeens mais sovem de recear a pena tem-

poral que a sanha de Deos, e vergonça,

o maá nomeada.» Cod. Aff., liv. õ, tit.

31, § 4.

•— Mal-peccado ! Interjeição de quem ne-

ga, o juntamente deseja.— «E peró que

andarom en preito con a Igreia per des-

vairados Juizes, mal peccado!... pela ssa

força, nunca a voontade do passado ouve

cabo, nem á. « ^'iterbo Elucid. Doe. de

1298.

MALQUE, rt'/i-. A seu pesar; posto que,

m;hi '^rado seu.

MALQUERENÇA, .'. f. De mal e queren-

ça). Avers.ào, ódio, malevolencia, má von-

tade, inimizade.

MALQUERENTE, ndj. 2 (jen. (Part. art.

malquerer I. ^'uc deseja, quer mal; ^riale-

volo. mnlcticõ, inimigo.

MALQUERER, v. a. (De mal e querer).

AboiT(>cev, detestar, desejar mal.

MALQUERIA. Vid. Malquerença.

MALQUERIDO, jxn-t. j'"'"'"- de Malque-
rer.

MALQUISTAR, r. a. iDe malquisto). Fa-

zer com que alguém queira mal, ou cesse

de querer bem a alguém.

— Malquislar-se, v. rejl. Inimizar-se,

fazer-se iiial([UÍsto.

MALQUISTO, pnrt. pass. irre(j. de Mal-

querer e i\<- Malquistar.

MALREGIDO, <iilj. (De mal o regido).

<^ue se rege, governa, conduz mal, com
ini|)rudeiieia ou erros moracs.

MALSÃO, (tdj. De mal e são). Insalu-

bre, doentio, n^io sadio.

— « Us ares sito malsãos no Paiz baixo. «

Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, pag.

211.
— JL-dcurado, nfio eonq)letamcnte bom.

MALSENTIDO, <i'[j. iDe mal c sentido).

Que está díjcntc^, enfermo, ou tocado de

doença.
— Figuradamente. Que tom mãos sen-

timentos, má Índole, (|ue ])ensa mal.

MALSESUDO, \\A. Malsisudo.

MALSIM, .S-. m. Esj)ia c delator de con-

tral)andos, fazendas sonegadas, etc, ou

accusador do contravenções cm prejuízo

do algum contracto ou privilegio.

— Por extensão. Toda a pessoa que ac-

cusa, ou delata.

— Adj. 2 (jen. Que malsina, que desco-

bre.

— Figm-adamente.

Apertou commigo muito
Iluina m:i pai.rào tnaJsim,

De que seinjuT saJic máo fruto

;

Vou c cada jin-sso escuto

Se ainda vem api'>8 mim.

S.í DE MIRANDA, ECUIC.A U." 21.

MALSINAÇÃO, s. f. (Do thema malsina

de malsinar com o suffixo « acção »). Ac-
ção e eft''ito de malsinar.

MALSINADO, jyarf. jxiss. de Malsinar.

MALSINADURA. Vid. Malsinação.

MALSINAR, r. >t. iDi' malsim). Accu-
sar, debitar, declarar em geral, denun-

ciar, descobrir o que se queria encobrir.

MALSINARIA, s. /. (Do thema mahina
de malsinar, com o suffixo «ária»). De-
nuncia, ou eabunnia dos malsins; malsi-

nação.

MALSISUDO, «'//. (De mal c sisudo).

iSem siso, insano, di-sjuizado.

MALSOANTE, ot//." 2 (len. (Dç mal e

soante). Que soa mal, dissono.

— Figuradamente : Que não soa bem
aos ouvidos do liomem jirobo, aos ouvidos

pios e n'iin'iosos.

MALSOFRIDO, ou MALSOFFRIDO, a<lj.

(De mal e sofTrido). Impaciente, insofirido;

que não .sabe sotfrer.

MALTA, s. ./'. Ilha do mediterrâneo, de

que por muito tempo estiveram de posse

os cavalleiros de S. João de Jerusalém.
— Cruz de malta ; espécie de cruz, usa-

da por estes cavalleiros.

— Loc. popular. Fazer-se á malta;
pôr-se a andar, fugir, desappareeer.

— Multidão de gonte. Uma malta de

j

ladrões.

MALTEZ, adj. (De malta). Que pertcn-

I cc á ilha de Malta.

— S. m. Natural da ilha de Malta.

— Cavalleiro da ordem de Malta.
— Nos arredores de Lisboa, ctc; ho-

meni que vem trabalhar no.'? campos.

MALTEZIA, «. /. {\)<- maltez com o suf-

fixo "ia"!. íJs maltez'-s, ou homens que

trabalham nos campos:
— Oento incerta, travessa, malfeití>ra.

MALTHA, .V. /. (Do latim malthu, do

grego laiihlinj. Substancia moUo e gluti-

nosa com o calor, que se endurece com o

frio, com cheiro a alcatrão; qtic se encon-

tra em França ; em Neufchatel na Suissa,

na Baviera, na Transilvania, etc.

— Espécie de bitmne liquido.

MALTOSTA, «. /. (Do baixo latim mnla
tolln, de iiialus máo, e folta preza). Im-

posto que pagavam os vinhos do Porto, que

se embarcavam ; de 48 reis por tonel, me-
tade para o thesoiu-o, e metade para o

bispo, c cabido.

— Antigamente. Todo o imposto.

MALTRAPILHO, clj, (De mal, e trapi-

Iho). Farrapão, malvestido.— *A sua in-

timidade leonina com o procurador aca-

bara: era mn mal sem remédio. Abaixou-
se, pegou n'uma das dobras espalhadas

no chào c, chegando-se a elle, fingiu que

o obrigava a acceitá-la. • Bem cantado,

jogral maltrapilha ! Canta-nos agora a

oração do justo jmz. » Alexandre Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 12.

MALTRATADO, pnrt. pnss. (De maltra-

tar).— « Diogo I )azainbuja era homem que

cl Key tinha em muyto boa conta e estima,

e a que tinlia muyto boa vontade, e fazia

muyta honra e merco, e quando casou sua

filha dona Cecília com Francisco de Mi-

randa foram recebidos com mu\-ta honra

perante el Key e a Kaynha cm huua sala

com luuyta gente, c grande seram de dan-

ças, e muytos galantes, e em nos rece-

bendo no estrado, Diogo Dazambuja era

muyto manco de huua j)erna, que quasi

lhe fora cortada nas guerras, e estaua junto

com os degraos, e com a mm'ta gente que
chegou era muyto maltratado, e tanto, que
scnam j)odia ter, e el Rey o \\o, e veyo
a borda do estrado, c tomouo polia mam,
c sobioo encima, e disselhe alto, que o ou-

uiram muytos: 8aluayuos ca, e chamem-
vos como quiserem: e assi esteue com
muyta houra perante todos encima no es-

trado, que lie lugar de Peys, e Prineij^es. »

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 87. — n Nisto se juntaram ambos
tomando á sua porfia com forças dobradas

de novo, que fizeram nelles tamanha mossa
que em pequeno temim for;un assim mal-

tratados, que SC não podiam ter em jx'-.

A noit'- cerrava-se. o imperador quizera

que a batalha ficara pêra o outro dia, Cj

não se podendo acabar com elles, maniloui

trazer toclnis. que fizeram o terreiro xTxQ

claro como se fora de dia.* Francisco dè
Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 23J
—«O sou companheiro que inda estav)

a cavíillo, estimava tanto a valentia d<i
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Salvag-e, que iiaquella hora lhe não pa-

reciam nada todolos outro homens. Pois

tornando a elles, andaram tanto em sua

porfia, ferindo-se de mui duros goljjes, que

o cavalleiro começou a enfraquecer, nào

podendo suster-se contra os de seu conti'a-

rio, que eram taes, que todalas armas tra-

zia desfeitas e as carnes por alguns luga-

res maltratadas. O de cavallo, que viu

seu companheiro em tal estado, temendo

que se a batalha chegasse ao caLo, o do

áalvage o matai-ia, segundo sentira as pa-

lavras, que lhe dissera, se desceu e che-

gando-se a elle, lhe disse. » Idc-m, ibidem,

cap. 34.— «O duque, vendo seu irmào

tão maltratado e a sua vida em perigo,

remetteu a Palmeirim com dobrada fúria

do que té li trazia, ameudando os golpes

com tanta força, que nào pai-eciam d'ho-

mem cansado. Tivdo lhe era necessário,

que Palmeirim andava tào bravo, que já

doutro golpe, dera com outro seu innào

no chào. O duque so anvdou a fora tendo

sua perdição por certa, dizendo contra Pal-

meirim: Peço-vos, senhor cavalleiro, que

nào vos pese descansarmos um pouco; e,

se houverdes por bem dizerdes-me vosso

nome, tel-o-hei em muito, que desejo sa-

ber a quem venço ou quem me vence.

»

Idem, ibidem, cap. 69. — « Pahneirim, que

sentiu sua fi'aqueza, começou a apertid-o

tanto, que per força o fez vir a seus pés

tào descontente como maltratado. Mas co-

mo o vencimento nào fosse pêra elle de

tanta dor, como era cuidar que de todo

perdia a sua senhora, ou a esperança del-

ia, com piedades de vencido começou pe-

dir ao vencedor, que o matasse, coufes-

saudo-Uie que aquelle seria o maior bem,
que seu mal podia receber. » Idem, ibidem.
— « Eu, disse o do Toiu-o sompre desejei

que a senhora princesa abrandasse de sua

íuria, outhorgaudo a vida a quem lh'a nào

merece; mas pois com ameaços a vós que-

reis defender, farei o que me ella manda,
e assim maltratado como me vedes, quero

vêr como o vingais. » Idem, Ibidem, cap.

132. — « O do Tigre teve esta batalha por

uma das bem feridas e travadas, que vira,

receando que Pompides fosse vencido : mas
ao cabo, depois de maltratados e as ar-

mas desfeitas, se começou de enxergar al-

guma mais fraqueza no outro, e o do Touro
se melhorou algimia cousa. Depois nào po-

dendo soífrer cada um tamanho trabalho,

se afastaram por descansar. » Idem, ibi-

dem.— «O do Tigre posto que dissesse

que por força o defenderia, nào era essa

sua tençào, que Pompides nào estava tal,

que podesse soffi-er seus golpes; mas dis-

se-o por vêr se Annisia, com receio de vêr

o seu cavalleiro em perigo, estando mal-
tratado, mudaria a vontade: e porem nem
isto prestou, que ellas em levar a sua
avante tem a constância firme e nimca
mudável. » Idem, ibidem.— « Comtudo isto

nào durou muito, que toda^•ia o natiu-al

desfallecimento nào se pode dissimular

grande espaço, e vendo-se já maltratado

das màos de seu imigo, perdida a espe-

rança da vida, quizera com palavras tor-

nar a deter a batalha, crendo que com qual-

quer detença lhe poderia vir soccorro: c

como no vencedor estava isso, o cavalleiro

do Tigre, que já julgava a victoria por

sua, enfastiado de detenças, vendo que com
a mào esquerda seu contrario se aprovei-

tava mal da maça, e que de cançado e

vazio do sangue se nào podia suster, o

apertou melhor que antes, cortando-lh'a

haste junto da mào. » Idem, ibidem, cap.

133. — «Latranja, que d'antre as ameias

os olhava, nào tanto por dar vida ao mal-

tratado, como por estorvar a vvictoria a

quem a alcançava, desceu abaixo, o pediu

a Floramào que deixasse a batallia por

amor delia, o que elle fez contra sua von-

tade, que tão leal era ao amor e ao ser-

viço das damas, que lhe parecia que por

nenhuma razão um homem devia tào jus-

tamente morrer, como por seguir o con-

ti-ario desta sua opinião. Idem, ibidem,

cap.' 137.— «Já que me vós fazeis mal,

respondeu eUe, nào desejeis que outrem

m'o faça, que nào posso eu pei-der tanto,

que vos ganheis alguma cousa. Devicis

pcra mais victoria vossa desejar que a al-

cansasse eu de todo o mundo, e per der-

radeiro vencido e maltratado de vossas

mosti-as alcançar-de-la vós de mim: cuido

que, porque cuidais que também isto me
seria victoria, nào a quereis pêra vós. Idem,

ibidem, cap. 144.— aDame t\i, tratar-me

bem estas senhoras, disse elle, que eu te

darei ruta a espera e todalas esperanças

que tu quizeres: desfavorecido e maltra-

tado, como queres que faça nada? Bem.
ouviram ellas estas palavras, que como
parecessem ditas com caiisa, a todas pa-

receu seria bem darem-lhe algxun conten-

tamento. B Idem, ibidem, cap. 144.— « Por
determinação e assento de todos se orde-

nou, que tantos que estes se achassem bem
dispostos do trabalho, e da terra, e do en-

joamento de que alguns vinham maltrata-

dos, e os feridos fossem sãos e estivessem

em perfeita disposição, se desse batalha

campal aos imigos, por nào verem tantos

dias gastar e destruir seus campos, a que

se nao podia valer, que aos poderosos sem
força igual nào se pôde resistir. » Idem,

, ibidem, cap. 160.— « Conta-se nas chro-

nicas daquella casa, tratando da virtude

e humanidade de Targiana, que tanto era

I

em conhecimento da hom-a, que do impe-

I rador recebeu
;
que quando se viu em sua

! terra, e viu os moradores delia oppressos

1 e maltratados, com mui gram pena podia

:
ouvir os clamoi-es deUes. » Idem, ibidem,

I

cap. 164.

]
E mostrando no angélico semblante
Co'o riso huma tristeza misturada;
Como dama, que foi do incauto amante

I

Em brincos amorosos maltratada.

Que se aquelxa, e se ri nhum mesmo instante,

i

E se toma entre alegre magoada

:

Desta arte a deosa, a quem nenhuma igunla,

Mais mimosa que triste ao Padre falia.

CAM.. LUí., c. 2, 38.

MALTRATAR, ou MALTRACTAR, v. n.

(De mal, e tratar). Insultar, ultrajar, ve-

xar.

Xam me queirais maltratar

pois sois certa de vontade
que se usais crueldade

vosso amor me ba de matar.

CHRISTOVÃO FiLCÃO, OEBAS. l^g- 22,

(edição 1871).

— « Este com todos os mais usando de

suas naturezas, assim avexàraõ, maltra-

tarão, e perseguirão aos naturaes, c mo-

radores daquella Cidade, affi-ontando-os

em suas mulheres, c filhas, que de uaõ

poderem jà sofrer mais, tratarão de sa-

codir do j)escoço taõ pezado jugo, e izen-

tarem-so de taò tjTannica servidão, e pêra

isso se cai"teàraò em muito segredo com
Alibem Soleimaò Rey de Camphar seu

visinho, prometendolhe entrada na Ci-

dade, e de o levantarem por seu Rey.

»

Diogo do Couto, Década 6, liv. 6, cap. 1.

-

—

A queda maltratou-o; fez-lhe damno,

contusão, lesão.

— Maltratar algatm movei; não ter cui-

dado com elle, usal-o mal.

MALTRIDO, ou MALTRITO, culj. (De

mal, e do latim fritas^ pisado i. Maltratado

de golpes.

MALUCAR, r. n. Andar maluco.
— 1'. a. Dizer palavras tolas. Que es-

tás para ahi a malucar?

MALUCO, '('(/'. Um tanto doudo, ilulher

maluca.
— Substantivamente. Um maluco.

MALUNGO, s. m. ou adj. Termo aíi-ica-

no. Camarada, conservo; nome dado pelos

pretos escravos, aos companheiros que

vieram com elles na mesma embareaç.ão.

MALUSAR, 1-. «. (De mal, e usar).

Abular, usar mal.

M.'ILVA, í. f. (Do latim 7/?aZr«j. Termo
de botânica. Xumeroso género de plantas

dicotyledoneas da familia das malvaceas,

sendo muitas das suas espécies apreciadas

pelos seus usos medieinaes.—Malva da Hiou/ria. Vid. Malvaisco

silvestre.

— Adag.— «Nem da malva bom ven-

eelho, nem do esterco bom olor, nem do

moço bom conselho, nem da puta bom
amor; » ensina que das más cousas se

nào devem esperar bons effeitos.

MALVACEO, adj. iDo latim mah-aceus.J

Pertuncente á malva.
— iS. j. pi. Malvaceas. Termo de bo-

tânica. Familia de .plantas dicotyledoneas

polypetalas, que teem por typo o género

malva, composta de plantas herbáceas ou

arbustivas, e de que sào algiunas, bastante

empregadas em medicina como emollien-

tes, pela matéria mucilaginosa de que se

acham impregnadas.

n^
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MALVADAMENTE, adv. (Do malvado,

coaio.siillixo 'mente» ). ("onini;ilv!i(liz;])cr-

versíiiiiiJiitc, inalif^iiMiiiriiti', iniijuaiiiiMitc.

MALVADO, (i(/J. Máii, p( rvcr.so, iniquo,

scol rado, int':iliio.

Quando Merciuio em sonhos llic a]Jiiarcce,

Dizenilo: l'"uj;e, fufíe, Lusitano,
L)a ciliula que o Key iiuih-adii tece,

J'oi' te trazer ao <im c extremo dano;
rui;;e, que o vento e o Ceo te favorece.

Sereno o tempo tees e o Oceano,
E outro Hei maia auii};o noutra parte,

Onde podes seguro agasalhartc.

CAM., LUf., c. 2, 61.

— Substantivamente: é o maior malvado
que cu conhrço. — « Confesso a V. M. in-

genuamente, que hum Atheista, que pelos

seus costumes criminosos chegasse ao pon-

to (.lo sufocar os remorsos d;i sua consciên-

cia, nào temendo cousa alguma da parte

do.> homens, confesso, digo outra vez, que
hum génio do semelhante tempera seria sem
duvida o mayiir malvado, c o mais faci-

noroso vivente quo pisasse a terra. » Ca-
valleiro d'01ivcira. Cartas, liv. 2, n." 35.

— « Perdão IV Innocencia? !
—-rugiu o cis-

torciense, dando emfim largas ao turbi-

lhão de ódio fundo que por tanto tempo
de si próprio tirara forças para se repri-

mir.— Quem ousa fdar aqui de innocen-

cia? Quem ousa falar do pcrdrio? Pcr-

doar-teeu, malvado !? Porqu<>? Porque dei

um juramento? Que importa isso? Quan-
tos tens tu dado o trahido?» Alexandre
Herculano, Monge de Cister, cap. 28.

MALVAISCO, .V. m. (^De malva, com o

suffixo «isco»). Espécie do malva brava.
Vid. Althea.

— Malvaisco silvestre; espécie de mal-
vaisco com folhas pendidas, o retalhadas,

como as da verbena.

MALVAR, s. m. (Do malva, com o suf-

fixo «ar»). Terra, campo do malvas.
MALVARISCO. Vid. Malvaisco.

MALVASIA, s. /. Certa casta do uva
muito doce, o odorifera.

— Vinho fabricado com a uva d'este

mesmo nome.

Boticas scjiío só adegas cheias
E o bom Bordéos, e a doce mahazia
Seja só Boticário o Vinhateiro,

Lagar, hiboratorio.

FRANC. MAX. DO NASC, OURAS, tOm. XI,

p. 271.

MALVAZMENTE, adv. anf. Malvada-
mente.

MALVERSAÇÃO, s. f. (Do latim mah,
e versari comportar-so). Mil administra-
ção, e gerência no officio, magistratura,
otc, com fraude, lapidação.

MALVERSADO, adj. Que faz malversa-
çõe-, iVauduleuto.

.\IALVERSADOR, adj. ^Vid. malversa-
ção), ilau adininistr.ador, mau gerente; o

qu > dirige mal os fundos ou as rendas ; frau-

du!c}uto, delapidador.

MALVESADO, ou MALVEZADO, adj. ant.

Mal procediílo; (pio vivo doslionestamente,

imuioiM^ci^ado.

MALVISTO, adj. íDo mal, e visto). Que
vê pouco, ípio nào tom boa vi.-ita.

— Malvisto do dia
;
quo não enxerga

bem de dia.

— Malvisto <lo noite; que nào enxerga
bem ao anoitecer.

— Mal aceito, mal quisto, mal olhado.

— Inexjterto, pouco versado; que tem
pouco couíiecimento da causa. Está mal-
visto n'osta seioiícia.

f MALVIVENTE, adj. 2 /yen. (De mal
o vivente). Do ni;i vida, do costumes de-

pravados, c roi)reliensiveis.

MAMA,ouMAMMA,.ç./. (Do lat. mammaj.
A teta da femoa e da mulher que segre-

ga o leito em que so alimentam os filhos

na primeira edadc.

— Tempo de mama, o tempo durante o

qual a creança so alimenta do leite da
mãe.

—Mama, o leito.

—Figuradamente. Mamma de terra, col-

lina, cabeça, outeiro.

MAMADEIRA, s.f. (De mamado, com o

suflixo «eira»), instrumento quo serve

para tirar o leite do seio da mãe.
MAMADO, 2Mrt. pass. de Mamar. Que

se niamou. Leite mamado.— « E havendo

já alguns dias quo continuava com assils

trabalho nesta enseada da Cauchenchina,
estando nós hum dia do Nascimento de
nossa Senhora oyto de Settembro metidos
num porto, que se chamava Madel, com
receyo da Lua nova, que aqui neste clima

vem muytas vezes taõ tempestuosa do ven-

tos, & chuvas, que naõ ha navio que a pos-

sa aguardar, á qual tormenta os Chins
chamaõ tufaõ, havendo já três ou <juatro

dias, que o tempo andava toldado, & com
mostras do que se receava, & os juncos se

vinhaíj meter nas colheytas que achavão
mais perto, prouve a nosso Senhor que na
volta de muytos que em demanda deste

refugio neste porto entrâraií, fosse hum de
hvun cossario muyto afiimado, que se cha-

mava Iliminilau, Chim do nação, que de
Gentio que era se tornara Mouro havia

pouco tempo, & parece, segundo se pre-

sumia, que provocado pelos Cacizes da
seyta Mafometica, que novamente tinha

tomado, ficou tão inimigo do nome Chris-

taõ, quo dizia publicamente que lhe de-

via Dcos o Ceo pelo grande serviço que
lhe tinha feyto na terra em a ir pouco
despejando da má geração Portuguesa,

que por leyte mamado nos peytosdas mães
se deleytava em otfensas suas, como os

próprios habitadores da casa do fumo; &
assim por estas palavras, & por outras

semelhantes dizia de tios cousas tão tor-

pes, & abomináveis, quaes nunca se ima-
ginarão. » Fernão ilendcs Pinto, Peregri-

nações, cap. ÕO.
— Que mamou.
— Figuradamente. Logrado.

MAMADOR, A, adj. (Do thema mama,
mamar, com o suflixo « dor '). Que mama.
— (^ue inam;i muito. \'id. Mamão.
MAMADURA, ». ./. \id. Mama.
MAMÃE, *•.

f. Termo de carinho. Minha
mão.

HAMAL, adj. 2 yen. (De mama, com o

suffixo nal"). Termo do historia natural.

Que tem mamas e cria os filhos com leite.

— *S'. III. Mamai, forno em que artifi-

cialiiujiito .-^i! chocam ovos.

MAMALHUDO, adj. Termo popular. Que
tem graiide.s uiamas.

MAMALOGIA, s. /. (Do latim viamma o

grego /"//"v^ tractado, discurso). Parte da
historia natural que tracta dos animaes

que toem mamas, mamifiaras, ou mamães,

MAMALUCO, .«. in. Vid. Mamelico.

li. MAMAO, ONA, adj. iDo mamar).
Que ainda mama.
— Que mama muito.

2). MAMÃO, s. 7)1. Fructo de mamoeiro.

MAMAR, r. a. (Do latim mammare).
Chupar o leito dos peitos ou tetas.— * Nes-

ta cidade em suas ruas separadas por si

de certos bayrros ha humas casas, a que

elles chamào Laginampur, que quer dizer

ensino de pobres, nas quaes por ordem
da Camará se ensina a todos os moços

ociosos, a quo se não sabe pay, assim a

doutrina como o ler, & escrever, & todos

os ofiicios macanicos, até que por suas

mãos podem ganhar suas vidas, & destas

casas naò ha taõ poucas nesta Cidade, que

naõ passem de duzentas, & talvez de qui-

nhentas; & ha outras tantas, em que tam-

bém por ordem da Cidade estaõ muytas

mulheres pobres que saõ amas, & daò de

mamar a todos os enjeytados, a que de

certo se naõ sabe pay, nem mãe; porém

antes que estes se aceytem nestas casas,

fas a Justiça sobre isso grandes exames,

& se se vêm a saber qual foy o pay, ou m.ãe

do enjeytado, os castigaò gravemente, &
os degradaõ para certos lugares, que elles

tem por mais esterees, & doentios. » Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

112. — o Nam li n'outra parto o que ali

conta do animal duma só teta, o qual ti-

nha perpetuo leito, e em tanta cantidade,

que alem de mamarem nelle os cabritinhos,

como nas cabras (sendo porem elle o ma-

cho, que esta era a maraiiilha) daua cada

dia huma escudela, que o mesmo P. diz lhe

vio ordenhar. » Lucena, Vida de S. Fran-

cisco Xavier, liv. -t, cap. 4.

— Figuradamente: Mamar doutrinas no

primeiro leite.

— Aprender. Mamar a verdade.

— Apanhar alguma cousa a alguém por

logro.

MAMARIO, adj. iDe mama, com o suf-

fixo o ario »). Termo d'anatomia. Que é

relativo ou pertencente ás mamas.
MAMBU. Vid. Bambu.
MÃE, Vid. Mãi, depois de Maisculo, no

seu loirar respectivo.

MAMELUCO, s. m. i^Do Árabe mamelu-
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CO, escravo, possiiido. No oriente, nome
dos rapazes Christàos que se apanhavam
na guerra, ou que por tributo se davam
á Porta. D'estes, os de mollior apparencia

eram mandados criar no palácio, para o

serviço do grão Turco, Depois de 12Õ0
introduziram-se no governo, e íizeram-se

muito poderosos occupando os primeiros

cargos do Estado.
— Xome dado no Brasil, ao filho de

Europeu e de negra, segundo diz Margra-
vio, mas a estes chamam mulatos; outros

dizem ser filho de índio e mulata, ou vi-

ceversa^ ou de índio e branco, que é o

sentido mais usual, e correcto.

MAMENTÁDO,;jrtW. pass. Ac Mamentar.
MAMENTAR, ou MAMMENTAR, i-. a.

{Der. de mammal. Dar de manimar.
— Figuradamente. Dar doutrina ele-

mentar, como para meninos.—«Xa doçura

de leite, que tem a letra redonda, os que-

ria mamentar, e d'ahi fossem levados á

côdea da letra tirada (de mào).» Barros,

Dialogo.

MÀMENTE, adv. us. na loc. de mámente
;

de má vontade, constrangidamente. Mal-
mente, contra razào, iniquamente.

MAMICACA. Vid. Manicaca.

MAMÍFERO, ou MAMMÍFERO, A, adj.

(Do lat. mamma e fero, levo, trago) . Ter-

mo de historia natm-al. Classe de animaes
do ramo dos vertebrados que se distingue

por terem mamas e criarem os filhos na
primeira infância com leite.

MAMIFÓRME ou MAMMIFÓRME, adj. 2

gen. Do feitio de mania.

MAMILHO, ou MAMILLO, ou MAMMILLO,
s. m. (Do lat. mamilla, (mmaminilla, dim.

de mamma). Excrescência, que pende como
uma teta nos pescoços e cachaços de cer-

tos animaes, como cabras, e bois.

—Figuradamente. Um mamilho de pe-

dra; ten-a ; outeirinho agudo.— «Faz a

terra himi mamilho alto, que no tempo da
maré cheia fica torneado d'agua.» Barros,

Década 2, liv. 2, cap. 1.

— Vid. Mamoa.
—Termo dartilheria. Mamillo, ou es-

carvalho do morteiro; pequena elevação

n'elle.

MAMILLAR, adj. 2 gen. Das mamas.
Veias mamilares.

MAMILÓSO, ouMAMMILLÓSO, ÓSA, adj.

Que tem mammillos, excrescências, ver-

rugas. Folhas mamilosas.
MAMINHA, s. /. dim. de Mama.
MAMM. ... As palavras que seguindo

a etymologia se escrevem com mamm. . . .

busquem-se com mam ....

MAMOA, s. /. auf/m. de Mama. Disse-

ram uma mama de terra, uma mammoa,
um mammilho, ou mamillo, collina, redon-
do, da feiçào da mamma, ou teta.

MAMOCÒ, s. m. Termo asiático. Dia do
mez lunar.

MAMOEIRO, .«. m. Arvore do Brasil,

chamada pelos natiu-ae.s, papai; é sempre
verde, e carregada de um fructo mui sa-

boroso, e da feiçào de mamma, tem mui-
tas folhas, e poucos, ou nenhuns ramos.

Vid. Mamão. (Martiea americana. Linn.)

1) MATrlGNA, s. f. Semente oleosa, cha-

mada também carrapiafo, que nasce den-
tro de uma casca semelhante á do café,

forrada de outra verde, ouriçada de es-

pinhos molles, a que se aproveita a parte

branca, forrada de uma casca vidrada, e

quebradiça; dá óleo para candeias e que
é empregado como pm-gante.

2) MAMONA, adj. f. de Mamão.
MAMÓTE, TA, adj. m. e /. Mammào,

de mamma, de leite. Bácoro mamóte.
— Figuradamente. Assim se chamam

commumente as pescadinhas, cfiie nem sào

pequenas, nem tào grandes, que se possam
chamar pescadas, mas por corrupção diz-se

marmota.
— Figuradamente. Parvo, para pouco.

MAMPARÁR, 1-. a. ant. Amparar, de-

fender. \'iterbo, Elucid.

MAMPÓSTA, s. /. O acto de prender

alguém, e levá-lo á cadeia. Gente de guerra

que está esperando pelas ordens do chefe,

ou por algiuna occasiao : sobresalentes,

gente ou corpos de reserva.

— i)t mamposta, loc. adv. De propósi-

to. Vid. Mão, e Mãoposta, e Postas.

MAMPOSTÈIRO, s. m. Homem posto por

alguém, ou que está da mào de alguém,

para lhe fazer algmn negocio.

— Mamposteiro dahulla; arrccador das

esmolas da bulia; arrecadador de qualquer

contribuição, sacador d'ella.

— Mamposteiro cios captivos; o que co-

bra o que p 'rtenee a seu resgate: cargo
extincto por D. José I.

MAMPOSTERÍA, s. /. Offieio de mam-
posteiro.

— Repartição, por onde cori"e o resga-

te dos captivos.

— Casa ou posto de mamposta, d'onde
ellas fazem fogo continuo, cobertas dos ti-

ros inimigos.—As mampostas, gente de reserva, ou
que guarda a dos avances, e ataques.

MAMÚA. Vid. Mamòa.
MAMÚDE, s. m. Certa moeda de Surate.

MAMÚDO, A, adj. Que temmammas, ou
tetas grandes; tetudo.

MANA, .*. /'. \[à. Mano.
MANÁ, Vid. Manná.
MANAAMANO, loc. familiar e adv. De

mão a mào.

MANACÁ, s. m. Arbusto do Brazil, per-

tencente á familia das Scrofularineas. Ha-
bita especialmente no Pará, Maranhão.
Amazonas. E' também conhecida pelos no-

mes de manacan,jeratacá cangahá, etc. Es-

ta planta é empregada como purgante, e

antisyphilitica entre os indígenas. Osindios,

que habitam o interior do Amazonas, ex-

traem d'esta planta um sueco em que mo-
lham as pontas das suas settas com o fim

d'envenenar o que com ellas for ferido.

MANAÇÃO, s. /. (Do Lat. manatione).

Acção de manar. Manação d'um liquido.

— Figuradamente. Difusão, espa^imen-
to. Manação da divina luz. Vid. Emana-
ção.

1) MANADA, s.f. Rebanho de gado vac-
cum ou suíno. Manada de lois.

— Manada de j^orcus. Para o gado laní-

gero, caprino, etc, deve dizer-se rebanho,
e não manada.

As mulheres queimadas vem em cima
Dos vagarosos bois, alli sentadas;
Animaes que elles tem em mais estima.
Que todo o outro gado das manadas:
Cantigas pastoris, ou prosa, ou rima,
Na sua lingua cantão concertadas
C'o'o doce som das rústicas avenas,
Imitando de Tityro as camenas.

cAji., Lus., c. 5, est. 63.

Bem como na tranquilla ingénua Aldêa,
De singelos Pastores habitada,

Se a labareda súbita se atêa,

E lambe o colmo, de que está forrada

;

Qu'o lavrador attonito recêa
Perder com doce lar pingue manada,
Com todos á porfia trabalhando,
Salva o que pode, as chammas apagando:

JOSÉ AGOSTIXHO DE MACEDO, O OHIENTE,
c. 7, est. 10.

MANADA, s. /. Mào cheia, ou quanto
pôde apertar-se em uma mão. Vid. Mani-

pulo.

MANADEIRO, s. m. Logar d'onde mana
alguma cousa. Fonte, manancial.

MANADO, 2}arf. pass. de Manar. Desli-

zado. Aguas, que pouco e pouco haviam
manado das montanhas.

MANALHA, s. f. Numero de amigos da
mesma camaradagem.
MANALVO, A, adj. Termo de Veteriná-

rio. Que tem as mãos malhadas de bran-
co. Cavallo manalvo.

MANANCIAL, adj. 2 gen. Que corre pe-

rennemente. Fonte manancial.
— S. m. Fonte jjeremie, origem abun-

dante.

Coarbusto a Juno caro o cavo leito

Dos Maiianciáes, das Fontes, das Torrentes:
Debuxando essas balsas odoríferas

(Quando a lympha, nos álveos, lhes fallece,

Quáes ribas fiorejantes ; e, co'a sombra,
Recordando das aguas a frescura.

FHAXC. M. DO XASCIMESTO, IIARTYEES, 1ÍV. 1.

— Figuradamente. Origem, principio

d'onde deriva alguma cousa. Manancial de

graças. Manancial de desordem.—A agricultura é o nuiis sólido e se-

guro manancial ; é a origem de tudo que
alimenta a industria, as artes, e o com-
mercio.

MANANCIALMENTE, «''i-. (De manan-
cial, como suífixo u mente » ). Perennemente.

MANANTE, jjarf. act. de Manar.

Aqui verás quasi na mesma altura

Do Nilo o grande Eufrates aeabar-se,
Que até dos grandes Rios a grandura
Natiu-almente vem a limitar-se.
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Oli mortal, e 8ol)crl)!i creatura,

Que eiitenclfiido uào sabe siij<!Ítnr-BC

A'quellc termo, c fim tão ordinário,

Inda a mauanles agua« necessário.

iioi.iMDE uoi'iu,Nijv. 1)0 iioM. eniit. l,cst. 'il.

MANAR, V. (t. (Do Lat. manure.) Dei-

tiir lie si iil;;iiiu licor.

^'l"• n:H|Ui'lla (|HC o tciiipo tcmioii iliia,

Que tainbcm tlnmmas trrinulas vajioni,

A fonte (jiie olco uiaiKi, e a maravilha

Do cheiroso licor que o tronco chora;

Cheiroso mais que (|uanto cstilla a tilha

De Cinyriís na Arábia onde cila mora
;

K vê que tendo quanto as outras tem,

IJranda seda, e tino ouro dá também.

CAM. LIS., c. 10, c=t. i;!5.

—Figuradamente. Pi'oduzir, pf( rar, cr^ar

dar. Deus ('• iniia fonte copiosissinia que

está manando boncficios inces.'íantt;nicntc.

— 1'. >). DcTÍvar-sc proceder, derivar de.

Sabem que o vasto Reino lie tributário

D'outro maior, que alem se dilatava

Dos montes, domle o Zaire inuiicnso, o vario

De fonte á europa incojrnita nuuini-a:

Que os annuaes tributos, feudatario

A' Oriental Kthyope mandava;
Que deste a Kegia investidura tinha,

E que o Sceptro, e poder de lá lhe vinha,

j. A, DE siACEDo, o oBiEXTE, caut. 4, cst. 37.

— «O aiiiir, volvi^ndo casualmente os

olhos, a viu. Crescia rápida, Escutou.

Passos ligeiros soavam no vasto aposento.

Voltou-se. 31as apenas pôde erguer o bra-

ço: vira reluzir no ar um ferro: vira um
vvdto coberto darmas semelhantes ás dos

cavalleiros d'Al-Sudau: sentiu um golpe

que lhe partia o braço erguido e que,

batendo-lhe ainda no craneo, lhe retumbava
no cérebro. Deu um grito, fechou os olhos

o cahiu aos pés de Hermengarda, manan-
do-lhe o sangue da fronte. (J monstro hu-

mano que conduzira alli a irman de l'o-

lagio, assomou entào no topo interior da
tenda: o brado do amir o attrahira. » A.
Herculano, Eurico, cap. 14.— «E os bra-

ços, que alçara uaquelle impulso final,

recahiram-lhe mortaes sobre a cruz. Os
lábios agitaram-se-lhe por alguns momen-
tos sem que podesseni artijular som al-

gum. Depois ticou tranquilla. Havia ex-

pirado. As palavras que Jieatriz proferira

no \dtimo arranco zumbiram por largo

espaço nos ouvidos do monge, que inuno-

vel, tinha pregados no cadáver os olhos,

d'onde manavam as lagrymas em iio.

»

Idem, Monge de Cister, cap. 22.

— Figm-adamente. Emanar, dimanar.

Sei bem que minhas obras niiosào din;is;

Que o rudo enj;enho meu me desenirana
Porem da vossa jicuna illustre ?/íii«((

Licor que vence as águas Caliallinaí;

E eomvoseo do Tejo as tlòros tinas

Favào inveja á cópia Mautuana.

CAMÕES, SONETOS. n.° G2.

Põe tu, Xynqdia, em eftVito meu desejo.
Como merece a gente Lusitana

:

Que veja e saiba o mundo que do Tejo,
O licor de Agjinippe corre e nuvia.

Deixa a.s flores de Pindo, que ja vejo

]{anliar-me Apollo nagiia »ober;ina
;

Scnío direi que tens algum receio

Que se eseurcça o teu querido Orjilieio.

CAM., li;»., cant. 'A, est. 2.

Não ha noite que a luz vá pertin-bando,

Nem luz que exten;<ào tenha limitada.

Nenhuma cousa o tenq)o vai nuidandu,

Nem ha vomlaile d'outra scparaila;

E posto que A't I)ef)S está mnnando
Ihnna jierennc fíloria ineonqiarada,

Senq)rc a vão de novo a|)eteccndo.

Sem que o de.-.ejo fique iiadeccndo.

auLiM DE MoiiiA, xov. DO uoM. cunt. 4, eít. í^>.

Deleitosos jardins am))lo rodéiào

A radiante Sion. Do ( )mnij)Otcnte

Tlinino, tiHiiia eáudnl um Kio, o Éden
Celeste banha, e na corrente volvo

Sa)>ieneia de Dcos c Amor puríssimo.

KliANC. MANOEL DO KASCIMENTO, UABTVBES,
liv. 2.

MANATIM, .!. m. Termo do Zoologia.

l'cixi' boi do Par;i, boi marinho.

MANCÁES, plur. de Mancai. Jogo anti-

go, a que ciiamavam fito.

MANGAL, *". m. Bordíio, pão curto e

ferrado nos extremos, que servia para jo-

gar os mancaes ou o fito.

— Figuradamente. Peça de ferro calça-

da do aço, sobre a qual se volve o jieào

dos aguiíhões de ferro, quo estào mettidos

nos eixos das moendas de moer caunas de

assucar.

— Quicio da porta.

—Termo de fundidor de bronzes. Peça
de bronze, que se põe nas chumaceiras

dos engenhos de moer cannas, ás quaes

anda encostado o aguilhào dos eixos pe-

quenos, para nào gastar as chumaceiras.

MANGAL, Vid. Mancai.

t J\IÁNCAND0, «(/(. (1)0 Italiano). Ter-

mo de Musica. Tocando cada vez mais de

vagar e mais piano, isto é, enfraquecen-

do os sons. E' quasi a mesma cousa que
diminiifuiJo.

MANGÃO, ailj. au<jm. de Miuico.

MANCAR, V. il. Fazer manco, aleijar.

Mancou-Ihe um pé com uma pedra.

— r. í). e rcjl. Ficar manco, fazer-sc

manco.
— Faltar, escassear.

MANCEBA, s. ./. (De mancebo). Mulher
moça, nova.
— Figuradamente. Concubina, amazia.

— oMeretriz. llauerá cuidado, (o Meirinho

das Cadêas) em. cada um dia levar per si

ou seus homees, duas vezes todolos pre-

sos assy da l'adea do Corregedor da Corte

como dos Ouvidores a folgar, e fazer sua

necessidade aos lugares, quo per elle pêra

ello forem assinados ; e ello, e seus homees

ham de leuar os presos aas Audiências do

Corregedor, o assy perante os Ouuidores,

que fezereni Aiuliencia, ou lhe for por ca-

da hum delles mandado; e hade requerer

os carcereiros, que ponham boa guarda nos

presos, o se o fazer nom quizercni, requei-

ra ao CoiTcgedor, que oa constrangua, e

(wiiha hi tal ])rovisúm como sejam bem
guardados, c doutra guisa toniar-nos-emos

Nós aaquellcs, jjor cuja negrigencia se se-

guir alguu dajino aa justiça; e deve pren-

der, quando liie for mandado, ou achan-

do os homees, ou mulheres no tnalelicio

defeso jKjla Ordenaçum; e had(! costran-

gor, o seer Juiz nas mancebas solteiras,

que andam, e deuem andar na Corte, a

saber, d'aiTOÍdos, que ajam huas com as

outras, que soomente sejam de pijavra, e

leuar delias em cada um Sábado dous rcics

brancos, por<|ue elle ha de mandar uarrer

as AudiíTicias do <,'orregedor, <juo cilas

auiào de uarrer, e esto foi íl-sí u.-ado d'an-

tigamente. » Ordenações Affonsinas, liv. 1,

tit. 12, § 1.— « E por.|ueo dito .Mcjrinlio,

e

.íVlquaides ajam razam de com maior dili-

gencia esto enquererem, e de» y honotefi-

car ao dito (Jorrcgedor e Juizes, como dito

lie, mandamos, que aquel, que lhes pri-

meiramente esto notetícar, aja em gallar-

dom de seu trabaliio e boa diligencia niii

reaes, a saber, quinhentos reaes do dito

reffiam, o outros quinhentos da dita man-

ceba solteira; os (juaces dinheiros manda-

níos que lhes jiaguem da cadeia, nom seen-

do soltos ataa que lhes realmente paguem;

c por tanto nom se leixc de fazer em el-

Ics a dita eixecuçom dos açoutes, e de-

gredo como dito he. » Idem, liv. 5, tit. 22,

§ -J-

MANGEBILHAO, *. m. Termo popidar.

Arifjiii. d.> Mancebo.

MANCEBIA, .«. ./'. Idade de mancebo, ida-

de juvenil.— «E se acontecer, que algimns

destes beestciros vos demandem carta» de

pousadas, e achardes, que da sua mancebia

ataa ora que provarem settenta aunos, sem-

pre esteveram postos por beestciros, a es-

tes dadelhes suas cartas de pousadas, per

que lhes guardem seus privillegios e nom
servam o Concelho em nenhuma cousa, que

seja de servir de corpo, e eutom deman-

daae ao Concelho, quo vos dê outixis em
seu logar. » Ordenações Affonsinas, liv. i,

tit. G8, § 0.— «Diz-se nas chronicas do

imperador Palmeirim, que começando já

a cessar as festas, algmis destes senhores

mais antigos determinaram hir-se a suas

casas, piirque a id;ule, depois que passa o

termo da mancebia, com nenhuma cousa

repousa se nào com aqucllas, em quo já

fez a.s.sento. u Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglalerra, cap. lõG.

— Os moços, os mancebos. Mancebia «*-

tudiosa e de bons costumes.

— Figurada. Vida licenciosa, solta, ir-

regular de mancebos.— «A miúdo vee-

mos em nossos Kegnos, que muitos homens
mancebos usando de suas mancebias, em
quo trazem principalmente o cuidado, per

afaagos, artes e induzimentos tirara algu-

mas mancebas do poder de seus Padres e

parentes ou dalguns Senhores, com que

vivem jior suas soldadas, ou a bom-fazer

e despois que as teera em seu jK>der, le-

vam-nas a outras partes dali arredadas,
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por escaparem da prisom, e cl'alguum outro

dapno que receberiam, se presos fossem

com as ditas moças.» Ordenações Affonsi-

nas, liv. 5, tit. 32.— « E tanto que lhes

fallecem as cousas necessárias pêra gover-

nança de sua vida, lançam-uas na mancebia,

poendo-as nas estallagees, pêra pubrica-

mente dormirem com os homces passagei-

ros, e auendo clles em sy todo o que ellas

assy gaanham em o dito pcccado; e tanto

que se dali enfadam, ou nom acham ga-

nho, de que se contentem, levam-nas aas

Villas, o Cidades, de que ouvem moor fa-

ma, por hi mais ganharem, c alli as pooem
nas mancebias pubricas, pêra auerem, co-

mo de feito ham, todo seu torpe ganho,

per que se manteem deshonestamente, no-

meando-se por seus nefiaàes, mosti'ando ao

mundo que as ham de defender de quem
quer, que lhos queira fazer desaguisado. »

Idem, ibidem.— «E ainda ellas no atre-

vimento das ditas rcfiaàes, levantam ousa-

damente voltas, c arroidos com suas visi-

nhas, e com aquelles, com que fazem suas

mancebias, porque sabem, que ham por

ellas de sahir em todo caso, de que se se-

gue muitas vezes mortos, e feridas, e ou-

tros muitos males, que som em graus de

seruiço de Deos, e assy nosso, e dapnu do

nosso Povoo; e o pior que he, que alguas

vezes acontece seer esto feito a alguas mo-
Iheres de buo estado e linhagem, o que he

gi-ande mal, e dcue seer muito estranha-

do, por seer tanto em desserviço de Deos,

e contra toda honestidade. » Idem, ibidem.
— « E porem querendo ncjs a esto tornar e

proveer, como a nós cabe, pollo estado e

lugar que tecmos : Poemos por Ley gee-

ral cm todos nossos Reynos, que nom se-

ja ncnhun tam ousado, de qualquer esta-

do c condiçom que seja, que tenha man-
ceba pubrica na mancebia por sua, de cpie

aja bem fazer polia defender como sua.»

Ordenações Affonsinas, liv. v, tit. 22, § 1.

—
1( E quarqucr que o contrario fezer, em

tal guisa que na dita mancebia seja ave-

do por seu rcffiam, como dito lie, refer-

tando-se cila por sua as suas vizinhas, ou

que ouuerem com ella algua afeiçom, veeu-

do-o ellas usar, a conversar com ella, as-

sy como reffiam : Blandamos que assy elle,

como ella, ambos sejam açoutados pubri-

eamente pela Cidade, ou Yillas, honde
esto acontecer, e mais s(jam degradados
pcra sempre dos nossos líeynos. » Idem,
ibidem.— «Ai, virgem bemdicta ! Mance-
bias, mancebias, que é um tremer. E nào
ha-de haver peste, fome e guerra?! Xào:
que nào ha-de. Peccados c mais peccados;

onzenas, mortes, roubos, murmurações; e

querem que Deus tenha paciência? De-
mais a tem elle tido. Mas, como lhe ia di-

zendo : tudo me sai esta semana torto !

Sabbado de nossa siuihora é hoje ! Ainda
bem que está acabada. Jesus, sancto no-

me de Jesus! E a vizinha como vai?» A.
Hereidano. Monge de Cister, cap. li.

— Casa onde as nuTetrizes se prosti-

tuíam e ganhavam, entrcgando-se a uma
torpe devassidão. Alconce.
— Em máo sentido. Collecção, reunião.

Mancebia de todos os vicios.

—O estado de quem está amancebado.
Vive em mancebia.
— Fazer mancebia. Peccar carnalmente.

MANCEBINKA, s. f. dimin. de Mance-
ba.

MANCEBINHO, .«. m. diinin.àe Mancebo.
1) MANCEBO, A, adj. Moco na idade,

jovenil. Gente manceba, Homem mancebo.— « E esse mccsmo privilegio manda, e ou-

torga que ajam os do seu Conselho, e os

do sou Desembargo, e os Çhancerees, e os

Escripvaães das ChancellariaS dambalas
Casas, e o Corregedor da sua Corte, o o
Juiz dos seus feitos, e o Prociu-ador dos
seus feitos, e os Sobre Juizes, e os Ouui-
dores, e seus caseeiros. Lavradores e ho-
mees matfcebos, que com elles viuerem, e

seus casaaes, e herdades lavrareju, como
suro dito he. » Ordenações Affonsinas, liv.

II, tit. 64, § 4.— (íE Eequredes aos Jm-
zes e vereacíores, e Officiaaes deste lugar,
que vos dem esses, que achardes que assv
fallecem, dos homces mancebos, e mestei-
raaes ceeiros, que ouuerem n.o dito luguar,
e em seu tei-mo, que sejam bòos, e per-
teencentes, emanthsudos que possam man-
teer as beestas, e nos servir com ellas, o
comprimento do dito nimiero, que hi soya
d'auer pêra nosso seruiço, e os facaaes lo-

go vir ante vós pêra os vós ueerde's, e del-

les escolherdes os que mais pertencentes fo-

rem pêra beesteiros, nom nos escusando,
nem sonegando nenhuns dos ditos mestei-
raaes, que no dito logno ouuer, e pertoen-
centes forem pêra nosso seruiço. » Idem, liv.

I. tit. 68, § 14.— «E ja por sua mào sendo
meu pay mancebo, ella acoutou huma bone-
ja dessas com que elle andava. » Uiysippo,
act. 3, SC. 3.—«E de Monte mor por come-
çarem de morrer nelle de peste, que neste
tempo era no lleyno geral, el Rey se foy a
Viana Daluito, o dahy a Beja. E neste tem-
po em que el líey tinha tanto escândalo, e

ódio as cousas do Duque de Bragança, e do
Duque de Viseu, não auendo no Keyno
outro parente chegado senSo dom Aftbnso
íilho do Marquez de Valença, e primo com
irmào da Infanta dona Beatriz, e do Du-
que de Bragança, sendo dom Affunso bem
mancebo lhe. deu o Bispado Dcuora livre-

mente sem pensam, nem deixar cousa al-

guma que tevesse. O qual Bispo foy pes-

soa singular, de muytas letras, e autori-

dade, e grani senhor. » Garcia de Rezen-
de, Chronica de D. João II, òap. 56.— « E
dom Martinho de Tauora, filho de Ruy de
Sousa, sendo mancebo pedio a el Rey a

alcaydaria mor de Fronteyra, que entam
vagara, e el Rey lha deu, c elle acabado
do lhe beijar a mào o sahydo fora da ca-

sa, topou com o C*onde de Faram, de que
era muyto amigo, e deu-lhe couta da mer-
cê que llie el líey fizera tam leuemente,
e logo, sem o remeter a oficial, hyndo

mny contente. » Idem, ibidem, cap.* 174.
— «Leuado este Mouro á nao, entrando

dentro viu toda a gente posta em armas,

& hum homem assentado em uma cadeira

do espaldasposta sobre hua alcatifa com
grande apparato, & rodeado de gente lu-

zida, como que aquelle era o capitivo mor
da frota, de que ficou mui espantado,

<piando vio este capitão que era homem
mancebo: & elle lexiaua os olhos cheyos

da presença de Afibnso d'Alboquerque,

que vira quando per ali passou, que alem

da sua idade lhe dar gi-auidade cõ a al-

uura de suas caãs, costumaua elle trazela

mui comprida, & parecia-lhe ao Mouro
que todolos capitães auião de ser daquella

presença.» Barros Dec. 2, liv. 3, cap. 2.

— « Este loão Machado era natm-al da ci-

dade Braga homem de boa linhagem, &
sendo mancebo estaua em casa de hum ab-

bade seu tio, onde se veyo namorar de

hua sobrinha deste abbade dVjutra parte

sem elle sor parente delia : & porque o ca-

so chegou a ella emprenhar, temendo loão

Machado a indinação do tio, fogio com ella

huma noite alongando-se da abbadia quan-

to poderão, té que a moca por não ser

costumada andar a pê, não podia dar himi

passo. » Idem, ibidem, liv. 6, cap. 9.— «

A

Senhora de casa, que nào esperava outra

cousa vendo-o vencido ou occupado em
somuo, mandou por uma doitzella, que na
camará entrou, tomar-lhe sua rica esj)ada,

que elle sempre trazia comsigo e tinha á

cabeceira: e depois de tomada, sentindo

que seu desejo podia vir ao que sempre de-

sejara, disse á outra: Dize a meu sobrinho

que venha, que com menos trabalho, que

cuidava, pode tomar vingança da morte de

seu pai, pois em nossa mão está este, que é

neto e genro daquelles que o mataram.
Nisto desceu do mais alto da torre um gi-

gante mancebo acompanhado dalgmis ar-

mados, e tomando a espada de D. Duardos
na mão, que lho a dona deu, disse . » Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 1.— «Acabada esta batalha, os ca-

valleiros mancebos, que ainda ahi estavam,

se despediram uns pêra uma j^arte e outros

pêra outra; posto que todos com uma ten-

ção, que era acharem-se na perdição da-

quella Gram-Bretanha : antre os quaes foi

o priucipe Florendos o seu irmão Platir:

do (pie Gridonia começou a sentir nova
saudade, temendo que a fortuna do pai po-

desse alcançar aos filhos, pêra que tar-

de ou nunca lograsse a elle nem a elles. »

Idem, ibidem, cap. 30.— «Aquelles ca-

valleiros mancebos t()do3 se ataviai-am

d'armas ricas e as mais louçaas, que cada

mn podia achar pêra a jornada da torre

de Dramusiando, isto mais por parecer

bem ás damas, que, cuidando que podiam
ser necessárias. Chegado o dia da partida

não consentiu cl-rei (jue ninguém da gen-

te popidar fosse lá, senão os moços neces-

sários. » Idem, ibidem, cap. 49.— «Não
subiu muitos degi-áos, quando se achou em
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uma sala grando, a uma banda dolla no alto

da parede estava uma janeila de grades,

que saia d'unia camará, e caía sobro a mes-
ma sala, o sentadas ao ]jé da mesmas gra-

des três donzejlas vestidas de negro, a seu

parecer tào fermosas, e gentis mulheres,

que não era pêra culpar nenlnim estremo,

que por ellas se fizesse. N'isto vieram ter

com cilas ao longo de um corredor três

cavalleiros armados, traziam ;is viseiras

dos elmos levantadas, e jior serem mance-
bos e bom dispostos, as armas ricas e lus-

trosas, alem do virem gentis liomens, ])a-

reciam pessoas do gram feito. » Idem, ibi-

dem, cap. 09.— «Vi, que a guarda dhoje
fazia el-roi do Toiia mancebo de tê trinta

annos com dez mil do cavallo o XL mil

de pê, coV)crt()s de lustrosas armas, tào a

ponto, como se tiveram a batalha na mào.»
Idem, ibidem, ca]). 159.— «Alguns dias

passaram de]iois da vinda destes soccorros,

cm qne so nào fez cousa notável, de que
se possa dar conta, porque, alem da gen-
te vir mal disposta do mar, os cavalleiros

chegarani tí\o despesos do alento e da car-

ne, que primeiro que estivessem jjcra os
mettcr em algum trabalho, foi necessário

trabalhar poios tornar a suas forças : as-

sim que neste temjio exercitavam tào pou-
co as armas, que F('imente pcra dosenfa-

damento dos cavalleiros mancebos havia
no campo antro a cidade e o arraial al-

gumas escaramuças leves c de ptmco dam-
no, de que as mais das vezes os do im-
perador levavam A-antaje. » Idem, ibidem,
cap. 161. — «Contentes ficaram os prin-

pes pagàos de tSo boa justilicaçào, affir-

maudo que lho nascia da muita confiança
de sua pessoa. Na mesma tenda d'Albay-
zar so apartaram quatro reis mancebos, a
que caiu por sorte, havendo outros muitos
que queriam ser do desafio. » Idem, ibidem.— « Logo saiu el-rei de Caspia, também
mancebo e esforçado, em um cavallo nuu--

zelo, armado d'encai-nado, no escudo em
campo negro um cervo branco : encon-
trando-se ambos nos escudos, lhe aconte-
ceu como a seu parceiro. Estes dous en-
contros fizeram muito espanto a quem de
fora os olhava; e porque neste segundo
encontro quebrara lança, o cavallciro cs-

tranlio tomou a outra, e se tornou junto
da dona.» Idem, ibidem.— «El-rei de"Eto-
lia Miraguarda, deixando a princeza Leo-
narda pêra Albayzar, crendo que, segun-
do a grande amizade e ódio havia antre
elle e o cavallciro do Salvagc, aquelle
despojo era se\i de direito. Por conseguin-
te cada um nomeou a sua : el-rei de Cas-
pia, ainda que mancebo, tanto se namo-
rou de Florida, que deixando outras mo-
ças, se lho entregou 'de tudo e quiz que
esta llie coubesse em quiuhào. » Idem,
ibidem, cap. li)3.— «El-rei de Partia veio

differento dos outros, com armas brancas,
limpas e luzentes, sem nenhuma composi-
ção, no escudo em campo branco um liào

espedaçado, por memoria doutro, que ma-

tara sendo mancebo." Idem, ibidem, cap.

Itji).— « I*riiuali.~io c el-rci Toli-ndos saí-

ram de armas brancas sem nenliuma lou-

çainha, nos escudos em campo branco a
roca partida, como Primali."io s('> ia trazer,

sendo mancebo e andando de amores com
Griílonia sua mulher. » ibidem.—•« Postas

as batalhas em ordem, Primalião da parte

dos christàos teve a dianteira, acompa-
nharam-nopor a^^entureiros seu genro Pal-

meirim, o cavallciro do Salvaje, Florendos,

Platir, Pompides, Blandidom, I). liosuel,

Belisarte, Dragonalto o todos os cavallei-

ros mancebos e famosos da corte. Junto
delio ia o grào Dramusiando, cm quem
muito mais que em nenhum se parecia o

atavio triste, de que vinha cuberto. » Idem,
ibidem, cap. l(j'S.— «Os outros, como fos-

sem mais mancebos o casaflos de pouco,

ainda que sentissem aquellcs males, nào
foi no estremo destes dois. que "o amor de
suas mídhores, o trabalho, que lhe custa-

ram, o pouco que havia, que as tinham,

juntamente com desejo de conversa-las,

era azo de algum contentamento, e de
muitos passatempos. » Idem, ibidem, cap.

172.— «O Prineij)o lhe poz cerco, mas
por sor mancebo, o pouco experimentado
deixou de tomar a fortaleza nos primeiros

dias. » Diogo de Couto, Dec. 6, liv. 6,

cap. 1.

Nào quiz ficar nos Reinos ocioso
O manrebn Joannc ; e logo ordena
De ir ajudar o pac ambicioso,
Que então lhe foi ajuda não pequena.
Saiu-se emfim do trance pericroso

Com fronte nào torvada, mas serena,
Desbjiratado o p;ie sanguinelento:
Mas ficou duvidoso o vencimento.

CAM. Lcs., c. 4, e. 58.

Ja de manceha gente me apparclho,
Em que cresce o desejo do valor,

Todos de grande esforço; e assi parece
Quem a tamanhas couzas se ofierece.

OBH. ciT., c. 4, e. 82.

— « Dizenos tit primeiro quem es, ou a
que venSj & então te responderemos a tuas

perguntas, por que ti' certijicamos em hy
de verdade que nunca em nosmc dias, vi-

mos tanta gente manceba em navios de ve-

niaga como esta que aqui trases contigo,

nem tão polida, & bem tratada; pelo que
nos parece que ou na sua terra as sedas

da China saõ taõ baratas, que não valem
nada, ou a elles tomáraõ tanta de graça,

que deraõ por tilas mui/to menos do que
valiào, porque vemos que por seu passa-
tem]>o ao lanço de três dados arremcçaõ
huma peça de damasco tanto sem piedade
como homens a quem eHa custou pouco.

t

Fernão Jlendes Pinto, Peregrinações, cap.

44.— «Nesta terra vivia naquelle tempo
Inuu Princijte de Senhorio, & estado pe-

queno por nome Turbaiji, o qual dizem que
sendo mancebo soltcyro houvera tivs filhos

numa undher por nome Nanc;i, a que em
exti'emo era affeiçoado, do que ri líaiuha

viuva mãe delle tinha muy grande des-

gosto.» Idem, ibidem, cap. 92.

Manr.eho era o Monaroha, e lhe cingia
Toda a frente hum subtil sendíd precioso.
Oriental brilhante pedraria
Coalha a voHte, que traja o corpo airoso:

De hum bracelete o braço se atavia.

Que lhe abrocha hum nibim fino, e radioso;
Do Keinohum grande que da esquerda estava
A mastigar o Úítelc lhe dava.

JOSÉ AOOSTISno PK HACKDO, O OBIESTE,

c. t», e. U.

— «Os dous personagens entre os quacs
80 travara o dialogo com que começamos
esta mui verídica historia eram dous mon-
ges de Cister ou de S. Bernardo. O mais
moço de cuja boca saiam as expressões de
desesperação que acima ficam transcriptas

era mancebo do vinte e dous a vinte e

cinco annos, bem proporcionado e robus-

to, tez morena e cabello negro, basto e

crespo, fi-içiics talvez nào formosas, mas,
sem duvida, attractivas. Os seus olhos eram
portnguezes; isto é, reflexo perenne dos

Íntimos pensamentos: tempestuosos com as

procellas do coração, serenos com a cal-

ma delle. » Alexandre Herculano, Monge
de Cister, cap. 1.

— Figuradamente. Forte, inergico, pró-

prio de mancebo. Animo mancebo.
2) MANCEBO, *. m. iDo Árabe mamu-

bon, diz ineptamente Moraes, mas a pa-

lavra vem do latim máncipiumj. Joven,
moça , novo na idade. — « Accendeu-se-

Ihe muito mais o desejo, depois que
soube serem tào formosas; que este nome
é cousa, que muito incita os mancebos,
em espccifil os que tem por natureza se-

rem dados ao serviço das damas. Desvian-
do-se do caminho que levava, seguiu o da
corte, que naquelles dias estava em Bor-

gonha. » Francisco de Moraes, Palmeirim
dlnglaterra, cap. 139.—«Mas diante da-

quelle famoso Antigono, nào so dava
lugar se nào ás virtudes, e ao valor ga-

nhado por próprio braço, e nào aos que
os herdáraí) de seus avós, como elle disse

àquelle mancebo, que por nascer nobre
queria proceder a outros que o naõ era<5,

tendo mais merecimentos. » Diogo do Cou-
to, Década 6, liv. 2, cap. 1.

Bastardos são também Homero e Orphéo,
Dous a quem t.anto os vossos illustnuttm;

E os dous de quem o Império procedeu.
Que Tróia e Roma em Itália edificaram.

Pois se é certo o que a fama já escreveu.

Se muitos a Philippo nomearam
Por pae do in.iccdonico manctbo,
Out ros Ibe dào o magno Nectanebo.

CAJI., LCS., c. 4.

Aquelle que nos campos Marathonios
O grào poder de Dário estruc e rende

;

Ou quem com quatro mil Lacedemonioe
O passo lie Termopvlas defende;
Xem o m<tucc>jo Cocles dos Ausonios,
Que com todo o poder Tusco contende
Em defensa da ponte, ou Quinto Fábio.
Foi como este na guern» forte e sábio.

OBR. ciT., c. 10, e. 21.
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— < Idos estes homens á cidade, veyo á

nao de Diogo Lopez coin algua gente

bem tratada cm modo de folgar hum man-

cebo filho de Vtimutiraja: a chegada do

qnal foi a tempo que Diogo Lopes estaua

jugando o enxedrez, & tanto qiio entrou

em a nao, deu Diogo Lopez de mào ao

enxedrez por o agasalhar. » BaiTOs, Dé-

cada 4.— « E mandou que dos lugares

mais perto viessem memcebos gentis ho-

mens, e moças femiosas, que soubessem

bem cantar e bailar, pêra bailos, e folias

e a todos foy dado de vestir de panos fi-

nos, e comer em abastança , e acabado

dinheyro pêra os caminhos, e eram todos

vestidos de libres. E foram ordenadas na

cidade cinco praças que de toda a calida-

de de mantimentos foram sempre muyto
abastadas, e muyto prouidas a toda hora,

6 na principal praça da cidade cm dm"an-

do as festas nào se vendco cousa alguma,

porque foy somente pêra as justas e fes-

tas ordenadas.» Garcia de Rezende, Chro-

nica de D. Pedro, cap. 117.

Sentio, com gosto, o saugue, ir-lbe vertendo,

Pela Fé, em vermelho, solto fio.

Logo nm Hlaiiceho, lógo a tenra Esposa
Que, trajados de luz, pelos Ceo? rompem,
Que, co'a palnin que euipunhào, lhe dão senhas,

Que, no trilho os alcance. Só, nào pôde
Bruxulhear-lhe as faces :— cóbre-as nuvem.
Acordou, sanctamente alvoroçado.

FBAXC. MAX. DO KASC, liABTVKIS, CSp. 2.

— «o nobre esforço do mancebo des-

apparecera ante a idéa dolorosa da sorte

que a Providencia reservara á desventu-

rada filha de Favila. Elle estendia as màos
imidas para os cavaUeiros, como uma
creança tímida que implora compaixão.

»

A. Herculano, Eurico, cap. 13. — «Pela-

gio e o centenário voltai"am-se : a voz que

proferira estas palavras soara atrás delles.

Era o cavalleiro do cscabello, que desper-

tara ás primeiras palavras do capitão dos

esculcas e que, firmados os cotovellos so-

bre os joelhos e com a cabeça entre os pu-

nhos, escutara todo o dialogo. «Que?!—
exclamou o mancebo— ainda ha pouco

havíeis cerrado as pálpebras, e já desper-

tastes, Eurico?» idem, ibidem, cap. 17.

— « Nessa noite, quando Pelagio voltou á

caverna, Hermengarda, deitada sobre o

seu leito, parecia domiir. Cansado do com-

bate e vendo-a tranquilla, o mancebo ador-

meceu, também, perto delia, sobre o duro

pavimento da gruta, 'i Idem, ibidem, cap.

19. — « Sou monge de Cister !— repetiu o

moço frade, escondendo a cabeça no seio

de Fr. Lourenço, que breve sentiu as suas

lagrymas ardentes e abundantes traspas-

sarem-lhe a grosseira estamenha do esca-

pulário e da túnica e humedecerem-lhe o

peito. O accento com que o mancebo pro-

feriu aquellas palavras fazia que cilas si-

gnificassem exactamente o contrario do

que soavam. » Idem, Monge de Cister, cap.

1.— <r O mancebo cujos generosos iustin-

ctos a desventura nào poderá envilecer,
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quasi acreditava que a situação e as la-

I

gTvmas da tào meiga e tào desgraçada

j

victima seriam capazes de despertar, ao

m:'nos pela piedade, algimia centelha da

; affciçào antiga naquelle coração gasto e
' gélido, que elle tào mal conhecia. » Idem,

ibidem, cap. 14.— «Oh— exc'amou o

mancebo—não me faleis n'isso diar.te des-

tes restos qneridos!... De hoje avante a

vingança é para mim impossível I » Idem,

ibidem, cap. 23. — « Quando acabou o

mancebo, que o escutara sem pestanejar,

ficou apparentemente impassível. Era que

a lucta cessara. Estendendo o braço para

o prelado, apertou-lhe a mào e, com lun sor-

rii- tal, que D. João d"Ornell;TS sentiu ar-

repiai-em-se-lhe as carnes, apenas lhe dis-

se : « E' singidar I E agora que ordenaes

que eu faça? » Idem, ibidem.—«Fitando a

vista no mancebo e semelhaute ao animal

felino, que", ao recuar o agachar-s3 para

colher a presa de salto, parece compra-

zer-se de antemào com o prospecto de lhe

palpitarem em breve as carnes semivivas

nas garras e nas presas, o abbade ficou

por alguns instantes quedo e mudo. As
rugas da testa ora se lhe dilatavam, ora

se lhe contrahiam. e nos lábios adejava-lhe

vago sorriso.» Idem, ibidem.— <> Agitado

por deliciosas imagens,omancebomal cerra-

ra os olhos durante a noite. Havia-lhe pare-

cido eterna.^ Apenas amanhecera, tinha-se

erguido e, abrindo uma janeUa, ahi se en-

costara a contemplar o Tejo. Nunca respi-

rara em tào fragrante atmosphera; nunca
vira alvorada tào linda. CaiTCgada e feia

que estivesse, achar-lhe-hia a mesma for-

mosm"a. A sua imaginação revestia de ri-

dente aspecto quanto se lhe antolhava.

»

Idem, ibidem, cap. 2G.— « E, tirando

do seio a derradeira carta do mancebo pa-

ra Beatriz, estendeu-a aberta para elle e

proseguiu: «E' o teu ultimo adeus á mu-
lher que tanto te amara, e sobre cujo ca-

dáver pousou ha pouco a pedra da sepid-

tura. Como se chama ess outra a quem sa-

crificaste minha irman? » Idem, ibidem,

cap. 28.— ff A^íàvava-lhe, nào sabia como,

a L-mbrauça da prophecia do mestre Gue-
delha c os seus Ímpios commentarios. E,

apesar disso, nào podia aôastar os olhos

do monge. Os raios visuaes dos dons man-
cebos tinham-sefundido lunnooutro. » Idem,

ibidem.— « Quando se fartou desse pra-

zer ineôavel, chegou-se ao mancebo, lan

çou-lhe a mão ao braço, fê-lo descer do

.íuppedaneo do altar c conduziu-o ao cru-

zeiro, onde se cantavam os idtimos kiries.

»

Idem, ibidem.— « Quando, porém, este, se-

giu'o de que nào vibraria em vão o golpe, lhe

revelou por qnào escon^egadia ladeira o

próprio Fernando Atlbnso se precipitara,

Joào das Regras associou-se á execução

dos planos do monge com toda a lealdade

que a Índole lhe consentia, predispondo,

todavia, as cousas de modo que nem João

Affonso nem o arcebispo viessem nunca a

su-^peitar que cllc e o illusti-e chefe dos

monges brancos tinham estado agachados

no fiindo do pi'ecipicio e collocado ahi a

pedra em que o mancebo devia esmagar

a ironte quando se despenhasse. » Ibidem,

eap. 29.

— Criado, servidor por soldada.

— Gente da maruja, enti-e gnnnetes e

serventes.

— Mancebos da pousada. São os guar-

das e pa.^tores de porcos subalternos aos

alfeireiros.

— Hastea fincada em um cepo com pé,

na qual se jienduram as candeias de gan-

cho ou garanato.

—rFasqida de madeira, que, posta por

baixo, sustem o taboado que se prega em
alto. Vid. Donzella.

— Adag.— o Melhor é máo mancebo,

que feixe de lenha. » — « Enfeitao o cepo,

parecerá mancebo. » — k O amor no velho

traz cidpa, mas no mancebo fructo.

»

I MAKCENILHA, s. f. (Do hespanhol

manzeniUa, pequena maça). Fructa da

mancenilheira.

f MANCENILHEIRA, 5. /. -De manceni-

Iha. Arvore da família das euphorbíaeeas,

a que Linneo deu o nome de hippomane

manceniUa. Cresce na America meridio-

nal; a casca, o lenho, as folhas e fructos

são cheios dum sueco leitoso, cáustico e

venenoso. Diz-se que a mesma sombra da

arvore é nuciva, o que nào deixa talvez

de ser imi erro.

1) MANCHA, s. f. (Do latim macula).

Nódoa, que suja a superficie.

— Malha, diversidade de colorido que

produz um eífoito mais ou menos desagra-

dável. — « E como ho cousa pesada, não

as traz á face da aguoa, & com a corrente

delia, passada a fiu-ia do tempo, as enca-

minha pêra fora das portas deste esti-eito

eom a jusante: & quando vem abocar esta

estrcitesa, o tesão da aguoa corta a gran-

deza & largTira destas balsas fazendo aquel-

le fio grosso, que Aftbnso d'Alboquerque

vio sair, & despois que se acha em mar
mães largo, torna derramarse em balsas

fazendo aquellas manchas, que parecerão

a dom loào parto uu mouito do baleas,

por ser fora do lastro que eDe denti"o no

estreito notou. » Barros, Década 2, 1. 8, cap.

1.— «A causa do qual nome Roxo, queren-

do Affonso dAlboquerque entender neste

tempo queonanegou, diz em huma carta que

sobre isso escreneo a elRey dom ^Manuel,

que lhe còuem miuto este nume Roxo, por

ser mui cheyo de manchas vermelhas

:

porque querendo elle abocar com a frota

que leuaua ás portas delle, vio sair per

ellas huma vea grossa de aguoa vermelha,

a qual se estendia contra Adem, & pêra

dentro das portas quanto hiun homem po-

dia diuisar do chapiteo da nao, era desta

cor vermelha, & despois qne entrou ao

largo doeste mar, muitas vezes o via man-

chado da mesma côr. o Idem, ibidem.—
« E pergimtando aos Mouros pilotos a cau-

sa delia, disserãolhe ser rcuolução das
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aguoas (lo liaixo ao tnmpo das mar?'.s, &
aquollas manchas corriào com a jnsanto, &
montante daqmdlo estreito. » Idem, ibi-

dem. — « K posto ((TIO cm alguma parte

delle8e achem manchas verdes do lastro ver-

de que dom loào vio : por o vermelho ser

milito mayor quantidade, derãolhe a de-

nominarão do niacs, & não do menos.

»

Idem, ibidem.

— Sipnal, ])iiita.

Os pi^fl (lescaloíiH tinha, a vestidura.

Como cm manchas de sangue, as8Ígnalad;i

;

Dos olhos tinha a luz serena, e pura,

Qual neve a hai-ba, intonsa, c dil.tada:

Traz hum livro nas mãos, traz a cintura

D'um aspérrimo cingulo apertada,
(>alva a frente, rugosa, austero, c grave,

O portamento tinha, a voz suave.

J. AGOSTINHO DK MAOEDO, ORIENTE, C. 12, e. 20.

—-Manchas (hi sol. Espécie do malhas
escuras que se notam sobre a superfície

luminosa d'csto astro; o mesmo se obser-

va eom relação á lua, a Vénus, Alarte, Jú-

piter o outros planetas. Suppõe-se que as

manchas do sol são devidas om lacunas ou

falhas na atmosphera luminosa que o en-

volve; as manchas da lua e dos outros

planetas attribuem-se á sombra projectada

pelas montanhas que existem sobre estes

corpos celestes. As manchas do sol, conhe-

cidas dos Árabes desde o século IX, só fo-

ram bem observadas desde o século XVII

por diante. São essas manchas, que desde

IGll, fazem conhecer a rotação do sol.

—Figuradamente. Deslustre, nódoa, de-

feito prudencial ou moral.— «Mas deves
tu cumpri-lo? O protesto de punir o que
lançou teu pae no tumulo e de apagar a

mancha do teu nome não foi mais solem-

ne? Não são mais antigas as promessas quo
mo fizeste a mim? A noite em que mn di-

zias-— alma e corpo, dou-vostndo— foi, se

bom mo recordo, um pouco anterior a es-

ta. . . Renega-so assim do passado, Vasco?
Ou é que a retribuição do que tenho pra-

cticado por amor de ti deve ser a ingrati-

dão o a covardia?» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 2.'5.

2) MANCHA, s.f. (Do Italiano maneia).
Estreia, dom, diídiva, presente, offerta, que
se fa/, a ."tlinicui.

MANCHADO, /''/r/. ;jr/M. de Manchar. Ma-
lhado— «Cavalgava n'um cavalio alazào

grande, armas d'ouro e prata, esmaltado
sobre o ferro, á maneira de troços, inetti-

dos uns })or Outros, e em muitos lugares

manchadas de sangue, como quem as não
trazia ociosas, que lhe dav;un muita gra-

ça. » Francisco de ]\Ior,aes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. ItU.— «Ei-rci de Casiiia

tirou armas amarelas manchadas de negro
em signal de descontente de ser A'eneido

na batalh.a passada, no escudo em campo
negi'o uma onça com as unhas envoltas em
ísangue, como quem esperava bauliar as

suas no de seus imigos. » Idem, ibidem,
cap. 1(55.— «O príncipe Bei-oldo, Dnistal-

do, seu irmão, tiraram cubertas d'ouro

manchadas do negro, nos escudos em cam-
po negro ffigos do mesmo ouro : os elmos

da mesma sorte.

»

—Termo de Pintura. Painel bem man-
chado. Diz-se d'aquolIo em que tudo foi

,tocado com destreza e posto com sua re-

gra, se bem que seja um trabalho não mui-

to acal);ido.

1) MANCHAR, V. a. (Do mancha). Pôr
mancha, ncnloa.

— Pôr macula, malha.

— Figuradamente. Macular, afeiar pôr

defeito pnidencial ou moral, cnnodoar.

Manchar a reputação, o credito e bom no-

mo d'alguem.

Contemplando o Cantor qual Phebo Apollo
Qurrcni-lhc consagrar uma áurea Triporlc,

Que a flamma não manchou.—Miu-mente a Filha
Se entranhou do louvor da Mulher forte.

Louvor, que cnsayar qnér na ebúrnea Lyra.

KRANC. MAN. DO NASCní., MARTYRES, 1ÍV. lí.

— « E que importa ao coração em trevas

que os olhos vejam o dia? Que importa ao

espirito captivo na estreita regra do claus-

tro que o corpo esteja comprimido entre

as paredes de um calabouço? Não, padre
abbade, não ! . . . A rainha alma não se

manchará com o j)ensamento insensato do
perdão. O meu ódio é o ultimo thesovwo

que me resta de tudo o que deixei no mun-
do : está muito dentro para vós haverdes

de roubar-m'o. » A. Herculano, Monge de

Cister, cap. 9.

2) MANCHAR, (Do Árabe). Vid. Alman-
char.

MANCHEIA, ou MANCHÊA. .o. ,/". Tudo o

que se toma ou abarca com a mão. Uma
mancheia de flores. Uma hiancheia de di-

nheiro.

— Figuradamente. Homem, nrfisfn de

mancheia; cabal, perfeito.

MANCHIL, s. m. (^Do Árabe manjai, fou-

ce ou cotollo). Antigamente, arma usada
na guerra.

— Modernamente, instrumento de que
se servem os cortadores para talliarem a
carne no .'içouguc.

MANCHUA, .s. /. Termo Asiático. Barco
peqvuMio. — "Que se provesse a fortaleza

u de Raehol de gente, o muniçoens, e os

« rios de Goa de algumas raanchuas pêra
«sua guarda, atè verem as cousas de Dio
« em que paravão : e que vindo o Grover-

« nador, j)roveria n'aquellas cousas de pre-

« posito, e assim se fez, fíe.ando as terras,

u em poder dos imigos. « Diogo do (.^outo,

Década 6, liv. 4, cap. 0.— «O Capitão
não pode jior entaS fazer cousa alguma, o

despiMlio logo recado ao Governador de
tudo o que era passado, provendo entre-

tanto líachol de gente, e muniçoens, e os

rios de navios, e manchuas. » Idem, ibi-

dem, liv. V, cap. i).— «Eu lhe acoytey a
viagem de boa vontade, & me ]iarti huma
quarta foyra, 9 de Janeyro de li^i-i des-

ta Fortalesa do Malaca, & stgui minha

derrota com vento bonança até Pollopra-

celar, aonde o piloto se deteve por res-

peyto dos bayxos, que atravessavaõ todo

este canal da terra firme à Ilha Çamatra,
& depois de sermos fora delles ainda que
com trabalho, velejamos por nossa derro-

ta até as Ilhas df Pui lo (Jambilaõ aimde
me metti n'uma manchua liem esquipada
que levava, & navegando sempre nella por
espaço do doze dias, conforme ao regimen-
to que levava de Pedro de P'aria, cspiey

toda a costa deste ^lalayo, que são cento

& trinta léguas até Junçalaõ, entrando em
todos os rios do Harruhás, Salangor, Pa-
nagim Quiidá. Parles, Pendaõ, & .Sambi-

laõ Siaõ, sem em nenhum d'elle8 acliarno-

va certa destes inimigos. » Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 144. — «A
manchua ([ue tora espiar o porto, tomou
a Armada com duas horas de noyte, &
deu por novas ao Ileredim que os nossos

eramjà acolhidos, de que dizem que ficou

taõ pasmado, que dando bofetadas em si,

& arrepelando as barbas, disse chorando

:

Bem me temi eu sempre que peccados meu»
haviaõ de ser causa de que iJeos neste feyto

se mostrasse mais, Cliristaô, que Mouro,
& quê Mafoma havia de ser tal como ca-

da hum destes perros, que eu vinha buscar,

& com isto se deyxou cair no cbaò como
mo.-to, aonde esteve som falia por espaço

de mais de hiuna grande hora; porem quan-

do tornou em si, proveu logo como (,"api-

taò no que convinha, mandando logo a.s

quatro galeotasem busca dos nossos a huraa

Ilha, que se dizia Taubafov, que estava

ao mar daquella de PuUo Ilinhor sette le-

goas, tendo para si que lá deviaõ de estar,

por ser muyto melhor a colheyta, que
aquella em que estava : & as sinco fustas

dividio em três partes, duas mandou a ou-

tra Ilha por nome Çabilaõ, & outras duas

a outra que estava mais junto da ten-a

firme, por serem todas de boas acolheytas,

& a outra fusta, por ser mais ligeyra, a

mandou atrás das quatro galeotas, para

que antes da manhãa lhe trouxesse reca-

do do que achasse promettendo de alviça-

ras sinco mil cruzados. » Idem, ibidem,

cap. 14(5.

MANCIPAÇÃO, s.f. (Do Lat. manei,,.,-

fionem). Termo de direito romano. Modo
solenme dalienaçào c d'acqnisição da pro-

priedade por meio do certas ceremonia.s,

em presença de cinco testemunhas, oto.

Vid. Emancipação.

MANGIPAR-SE, c. refi. Entregar-se co-

mo a dono e senhor. Pouco usado.

MANCO, A, adj. (Do Lat. mamusj. Fal

ta dalgum dos membros sujieriores ou in-

feriores. Manco de um pé, manco ile unui

perna, de uma mào. — o E se alguum te-

ver cavalio de cavalliigem, que seja fre-

moso, e bem pensado, e seu dono fezer

certo, que em cada huum anno cavalgua,

e segura vinte egoas, tal como esto, posto

que seja manco, mandamos (pie lho rt»ce-

bam em alard<i. » Ordenações Afifonsinas,



MAND IIAND JVíAlv^D 75

liv. 1, íit. 71, § G.— «E depois que os

Keys de Castella foi'So sabedores de todo

o das ditíis ilhas, e terras, poUos uauios

que vierào, e de tudo bem certoficados,

el Rey lhe maudou sua embaixada, e os

ditosíJmbaixadoreserào dom Pedro Daya-
la muyto manco de huma perua, e o dom
Garcia do Caruajal muyto vam, e el Rey
depois de estar com elk-s, e os ouuir, dis-

se que aquella embaixada dei Rey e da
Raynha seus primos nào tinha pes nem
cabeça, nas pessoas dos Embaixadores, e

na concrusão delia. E quando esta embai-
xada veyo, era no tempo em que el Rey
mandara coutar as mulas, e em entrando
os Embaixadores polia porta de S. Vicente
maudou el Rey coutar á porta quantos de
cauallo sahirào de Lisboa, e achouse que
dous mil. » Garcia de Rezende, Chronica
de D. Pedro, cap. IGl.

E porque está governado
Por seus cursos naturaes,
Neste inuudo onde morais
Nenhum homem aleijado,

Se for manco e corcovado,
Não corre por isso mais.

GIL VIC, AUTO D.1 FEIRA.

— Embarcação manca, fustas mancas;
faltas de gente para remar ou desprovi-

dos de velas e outros apparelhos.— «Os
Turcos entendendo ou suspeytàdo nossa
determinação, deraõ huma grande grita,

& em menos do hum Credo se fizeraõ to-

dos á vela, & bordejado por nossa estey-

ra eõ as velas quarteadas de cores, & muy-
tas bãdeyras de seda, & como o vento lhes

tlcava mais largo foraò logo senhores do
balravento, com que sem nenhum traba-

lho vieraõ arribado sobre nós & tanto que
foraõ a tiro de berço, dispararão em nós
toda sua artelharia, & nos matáraõ nove
homens, & ferirão vinte & seis, & ficáraõ

cõ isto as nossas fustas de todo macas

:

porque a mais esquipaçào se laçou toda
ao mar. » Fernão Meudos Pinto, Peregri-

nações, cap. 5.—Navios mancos de vela; que se atra-

zam por serem,pouco veleiros.

—Figuradamente. Verso manco, a que
falta alguma syllaba.—Língua manca; falta de palavras
para exprimir os conceitos.

—Remo manco. Sem romeiro.

MANCOMUNAÇÃO, Vid. Mãocommunar.
MANCOMMUNADO, i^art. jjuss. de man-

communar. Ajustado, contractado, con-
vencionado.

MANCGMMUNAR, v. a. Pôr de mão com-
muui, de conunum acordo; ajustar, con-
tractar, convencionar.

MANCOMMUNAR-SE, v. refl. Fazer cau-
sa commum com alguém: ajustar-se, as-

sociar-sc, ajustar-se com elle. Vid. Mão-
communar.
MANCO, Vid. Manso.
MANDA, s. /. Disposição testamentária

mandada fazer.— «Que faz vier a:> sua

Corte os preitos, que pertencem aa Igreja,

e vai filhando as mandas dos Clérigos

mortos, e filhando os bees dos Priores das
Igrejas, que morreerom, os quaaes bees

gaanharam per razom de suas Igrejas. »

Ord. Affons., liv. 2, tit. 1, art. 29.

— Signal (]ue se põe na escriptura, para
indicar ao leitor alguma nota.

—MANDAÇARRES, s. m. plur. Termo
Asiático. Os homens que mergulham para

pescar as madi-epérolas, que alam os bú-

sios.

MANDACARU, s. m. Arvore do Brazil,

simiUiante á figueira, e que produz bellas

flores. O seu fructo é grande, ovóide, ama-
rello e bastante saboroso.

MANDADEIRO, A, Termo antigo. Missi-

vo. Carta mandadeira.
— *S'. m. Mandatário, procurador (pou-

co usado).— «Estando diante o compra-

dor, e vendedor, pode-se fazer a venda:

e ainda dizemos que poderá seer feita,

posto que cada hum delles estevesse em
hum lugar, e o ouutro estevesse em ou.tro,

assy como per Cartas, ou per mandadei-

ros, consentindo ambos na venda, pagan-

do-se o comprador da cousa, e o vendedor

do preço.» Ord. Affons., liv. 4, tit. 35.

§1-— Mensageiro.

1) MANDADO, part. jmss. de Mandar.

Os mais dos gouernadores.

que haa índia foram mandados,
vij mortos, ou accusados,

caualleiros, sabedores

non vij destas escapados

:

hos mais sam la soterrados,

e hos vindos demandados,
soerestadas has fazendas,

hus presos, a outros contendas,

e libellos proeess.ados.

GARCIA DE KEZENDi:, NISCELLAKIA,

— «O Reyno e terra de Beni foy pri-

meiramente descuberta neste anno per hum
loam Affonso Daueiro, que lá faleceo, e

dahy veyo a Portugal a primeyra pimen-

ta que se vio de Guine. Da qual foy logo

mandado a Fraudes, e foy logo auida

em grande preço, e estima, e el Rey de

Beni mandou logo a el Rey por Embai-
xador hiun seu capitão de hum lugar por-

to de mar, que se chamaua Hugato, ho-

mem de bom saber, e bom siso, e forãolhe

foytas muytas festas. » Idem, Chronica de

D. Pedro, cap. 65.^— «E Passados alguns

dias antes da Igreja se acabar, a Raynha
em publico se veyo agrauar a el Rey,

porque não daua lugar que fosse Christãa,

dandolhe para isso muytas e muy boas

razões, fundadas no amor de Deos. E el

Rey se escusaua com a Igreja, não ser

acabada, e também por esperar por o

Príncipe seu filho, que era longe, e o tinha

mandado chamar. E neste tempo se fale-

ceo de doença Frey loão, o principal dos

Frades, e com sua morte foy el Rey muy
anoiado, porque cria muito nelle. » Idem,

ibidem, cap. IHl.—«A imperatriz chegou

a eUas e lhes mandou que se atavitissém

pêra o serão juntamente com Leonarda e

as outras princezas, que se foram á horta

de Flerida, onde o imperador acostumava
fazer festa aos estrangeiros, por ser lugar

gracioso e aparelhado a cousas de conten-

tamento, onde também a imperatriz tinha

mandado mmto bem concertar, como quem
adevinhava, aquelle seria o derradeiro

dia de seus gostos, que nestas cousas o

coração adevinha seus desgostos, e parece

pronostico mais certo pêra o mal que pêra

o bem. » Franc. de Moraes, Palmeirim
d'lnglaterra, cap. 103.—-«De maneira
que mandando clle Francisco de Sâ com
até trinta de cauallo, & algiuna gente de

pê cò espingardas ver se poderia ir a Be-
nestarij saber em que estado estauào os

nossos naquelle passo, & assi recolher al-

gims que tinha mandado cõ recado aos

outros passos, uào o pode fazer; ante se

vio em assaz perigo primeLi'o que lho fos-

se dado hum recado de Afibuso d'Albo-

querque, que se tornasse, por andar jâ
trauado com os imigos, que viei-ào la-

di-ando trás elle tê o meterem na cidade,

posto que fez a algus volta em que derri-

bou delles, porque como os do arrayal do

Camaleão, virão ter elle já tomado aterra,

passarão todos o rio. » Bari-os, Década 5.

— « Passados dous dias de sua chegada,

começou elle entender nas cousas de sua

obrigação & officio, pedindo razão a cada

hum do que tiidia feito : começando primei-

ro naquelles a qvie ante da sua partida ti-

nha mandado algua cousa, assi como a

Diogo Feruandez de Boja, que mandara
desfazer a fortaleza de Socotorá. » Idem,

Década 7. ^«E posto que elle Matthous
não deu conta destas cousas a Afíbnso

d'Alboquerque, bastou pcra se acreditar

com outras que lhe disse, assi da causa de

sua vinda, como principalmente que na
terra do Preste estauão algus portugueses

:

himi auia muitos ânuos mandado per hum
Rey de Portugal chamado loanne, & dous

que auia pouco tempo serem là lançadas

:

& segundo elles diziào, forão postos em ter-

ra no cabo de Guardafu, per mão do um
capitão de outro Rey de Portugal chama-
do Manuel, que era aquelle a que elle Mat-

theus era enuiado. Idem, ibidem.

E mais também mandado tinha á terra,

De antes, pelo piloto necessário

;

E foi -lhe respondido em som de guerra.

Caso do que cuidava mui contrario.

CAU. LUS., c. 1, 85.

Tornào da terra os Mouros co'o recado

Do rei, para que entrassem, e comsigo
Os dous que o Capitão tinha mandado,
A quem se o rei mostrou sincero amigo

:

E, sendo o Portuguez certificado

De não haver rec»io de perigo,

E que gente de Christo em terra havia.

Dentro no salso rio entrar queria.

OBE. ciT., e. 2, est. 14.

— « Esta nova por animar a todos tinha

elle mandado espalhar pela terra, com o
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que o Rcy JLilayo nito Imllio coinsia;o:

luas doixoiif^o ticar no rio (lo i\Iuar vinte

e tri,'s dms, que parei-crju) aos nossos ou-

tros tantos annos. » Dio;>o do Couto, Dé-

cada 6, liv. 5, est. '2.— « J'arti(los daili

(iií'!;àraõ a Xaòl, cujo Key foy sonipre ami-

go dos Portuguczcs, c ostava f'i'ira vm cam-

po contra o Key de Caxèni, ([Ui; tendo sa-

bido que tinliad de Adem mandado clia-

mar os portuguozes pêra llie cutrcgaro

aquella Cidade, receando-s(! dclles, deixou

recado na fortaleza, (juo se por alli pas-

sasse Armada l^ortugiieza, a provessem de

tudo o necessário, fazendo da necessidade

virtude : porque jà quo vinhaõ sor seus vi-

sinlios queria conu'ear a gràgíiar sua anii-

9ad(í. » Idem, ibidem, liv. (i, cap. 1.

—

«Depois df s(^r rrcolliida toda a presa que

alii havia, & mandada às embarcaeríes pa-

receu bem a todos nao se buUir por entaõ

com mais nada, assim por nào sabermos

a terra, como por ser já qtiasi noyte es-

perando que ao outro dia o poderiamos fa-

zer mais ;í nossa vontade, & querondo-si'

António de Faria embarcar, se quis des-

pedir primeyro do Eremitaò, & o conso-

lou com boas palavras, dizendo que liio

pedia uiuyto polo amor de Deos que naò

se escandalizasse, porque lhe certificava

que a muyta ])obresa, cm que se via, o

fizera fazer aquiilo que na verdade nan

era do sua condição, & que depois que fa-

lara com elle, arrependido do que come-

tera se quizera logo tornar, porém que
aquclles homens lho foraõ á mão, & lhe

jnraraS todos que o liavinõ de matar. »

Fernão Mondes Pinto, Peregrinações, eaji.

77.— (1 Xem se enganaua muyto a Moura
em o negar, porque também este por no-

me Cachil Aciro corroo sua fortima sendo

preso per lordam de Freitas na era de

1545, e mandado a Goa a bom recado,

donde ainda nam tornara ao tempo, que o

1'. 31. Francisco chegou a Ternate. » Lu-
cena, Vida de S. Francisco Xavier, liv. 4,

cap. G.— .( (finando V. S. me tivesse man-
dado duas ou ti'os Cartas com alguns ver-

sos por charidndc, nào so arruinariào por

esse principio os seus Thesouros, e quan-
do cu nào tivesse bastante spirito para pa-

gar a V. S. a esmola neste mundo, teria

bastante consciência para pedir instante-

mente ao Deos Apolio que desse muita da
sua graça a X"^. S. no seu Paraiso, ou no
seu Parnaso. i> Cavalleiro d'01iveira. Car-

tas.

IJradiiva om fim pi-ofotiz.-uicio. . . A gente.

Que entre a.s sombras da morte está sentada,
Vê raiar o clarào da tóolia ardente,
Qu'aos homo»» foi por Deos do Ceo nKindada:
Vcjo-.i romper do Tejo nuri-sple.ideute,

Nas Lusitanas luàos l)rilha arvorada,
Hum Deos pregado n'hrroa Cruz so adora.

Onde assoma nos Coos primeiro a Aurora,

j. A. DE UACRPO, omENTE, caut. 2, ost. 31.

Aprende, ó fero, a conhecer a espada
(Llie diz, parando, o Capitão valente)

Vê como dMionra ao grito pi-ovoc;ula

Até agora venceo n'Africa ardente

:

Foi eleita do Ceo, do Ceo mandada,
MiKlar o Pado ao lúcido Oriente;

K, pois despreza a paz, e acconde a guerra.

No mar a .sinta, e sentirá na terra.

IDKM, inincu, lant. 11, e-t. 72.

— Ordejiado.— < Neste tempo foy el-

Rei hum domingo ouuir Missa a Se, c com
sua do inça se aciíou la mal i' agastado,

e mandou ao voador que tcues.so a mesa
posta cm hua salla grande, o que a teues-

se de todo despejada, e o veador o fez as-

si, o lha teuo sem pessoa algua, muyto
augoado, o enramada de canas, c ramos
verdes: vindo el Pey entrando pola porta

sem entrar ninguém diante a mandou fe-

char: muitas p;-s.soas princip;ies n.ao sa-

bendo o <(ue elle tinlia mandado, e por ser

em salla (iiiizeram entrar, e punham for-

ças nas portas, e por serem muyto gran-

des, e o veador, e os porteiros as nào po-

derem fechar, disseram alto; Senhores,

tendeuos, que manda el Rey que nào en-

tro pessoa algua. » Garcia de Rezende,

Chronica de D. Pedro, cap. ISíl. — «E o

Prior do Crato seu ayo, por llio assi ter

mandado el Key sou pay, tomou o senhor

dom Jorge polia niam, e ambos com os

joelhos em t; rra o entregou a el Rey seu

tio, e sobre isto fez hua falia alta a el Rey,
em que com palauras do muyta prudên-

cia e grandes obrigações pedio a cl Rey
mercê, e acrecentameto pcra o senhor dom
lorge, e a elle cora outras muytas acon-

selhou, que sempre muyto bem e lealmen-

te o seruisse, e amasse, como a seu ver-

dadeiro Rey o senhor, o logo cmtam el

Rey recolheo em sua casa o senhor dom
lorge, e o tratou, e honraua como era ra-

zão. » Idem, ibidem, cap. 216. — «Que-
rendo cavalgar no cavaílo d'Alter lhe foi

mandado que o nào fizesse, de sorte que
por esse dia ficou a pe. Os dous compa-
nheiros se foram pêra a corto, onde con-

taram sua desaventura. » Francisco de Mo-
raes. Palmeirim d'Inglaterra, cap. 143.

—

j Além disso, nào vi alguém, que me pa-
recesse, quo saia tora da ordem, ou so

desmandava do que por os que governam
ei-a mandado, que também é final de se-

rem mandados por capitães sábios e guer-
reiros, de que os imigos muito devem re-

cear. Também me descontentou a gram
confiança, com que Albayzar nos mandou
ir a seu arraiai e mostrar-no-lo miudamen-
te, e eo'a própria, deixara ir e vir a elle

todolos, que de vossa corte sem armas o

quizcrem ir ver, que tanto por oz*deni tem
suas cousas, e que se nào teme, (pie da
desordem delias, se possa conjecturar al-

guma, cie que seus imigos se aproveitem

:

isto é o quo de nossos contrários notei. »

Idem, ibidem, cap. 159.— «E a primei-

ra cousa foi com loào da Noua, ao qiuil

tendo elle Atfonsod'Alboquerquo mandado
que com Francisco de Tauora fosso de noi-

te a terra tinue da banda da Pérsia fazer

aguoada a hum lugar chamado Nabande,
quando veyo ás oras da partida, nào quiz

ir: & forSo & vierào tantos recados do
hum ao outro, té (jue Atibnso d'Alboquer-

quo foi á nao do loào da Noua, onde
achou a gente do mar amutinada posta

no castello dauante, com vóz que clles não
vinhào obrigados j»ora andar de armada
por serem de nao de carreir.-i da carga da
especearia. » Rarros, Década 2, liv. 2. cap.

5. — < Com a qual suspeita tinha mandado
secretamente que se elle se saisBC do pou-
so donde estaua, que nenhum seu nauio os

seguisse; porque como já tinha encorrido

em culpa cõtra o Viso-Rey em ir a Chaul
em fauor delie Jlir Ilocem, não queria cair

na segunda, temendo que lhe ficasse em
casa.ji Idem, ibidem, cap. 3.—«E posto quo
elles faziào largo campo a quo AfFcnso

d'Albof(uerque os seguisse per aqucUa lar-

gura da rua, elle os nào quiz seguir, por-

que nào via ainda os outros capitães que
forào com dò loào, acodirem á ponte, co-

mo lho tinha mandado: & temendo que es-

te alargar dos Mouros era querer metelo

na cidade, pêra quo lhe tomassem as cos-

tas da ponte, espedio de si Aires Pereira,

& António d'Abreu com hum garfo de
gente cpie fossem fazer rostro aos Mouros,
([ue começauào abocar a outra parte da
ponte, & elle ficou entretendo aquelles que
leiuiua dianto si. » Idem, ibidem, cap.

6. — « Ma.s a causa do nào pelejarem co-

mo deuiào, nào foi por razão de soldo mas
por causa de lhe ter mandado Vtimutira-

ja que não auenturassera a vida por de
tensão do alheyo; o qual preceito que deu
aos seus, foi pelos concertos eui que an-

daua com Afibnso d'Alboquerque, & c5-

tudo olb S3 mandou queixar a elle Vti-

mutiraja desta ajuda que deu a elRey, sa-

bendo que a sua gente fora no dia da en-

trada. » Idem, ibidem.— «No qual tempo
também veyo Diogo Fernandez do Beja,

que (como dissemo.<'i Afibnso d'Alboquer-

que tinha mandado desfazer a fortaleza

de Socotor.í, & dahi ir a Ormuz buscar

as páreas: o qual negocio olle acabou mui
bem. » Idem, ibidem.

O Gama com instancia lhe recjucre

Que o mnude pôr nas uao.«, c iiân lhe vai,

K que assi lho mandara, lhe refere,

O nobre Successor de Pcrimal.
Por que razão lhe impede e lhe differe

A fazenda trazer de Portugal?
P«iis aquiilo que os Keis já tecoí mandado
Nào póilc ser por outrem derogiMlo

cAM-, Lus., c. !>, e. 82.

— <iAo outro dia chegou à porta da Ci-

dade o filho mais velho do ElKey, o não

quiz entrar dentro, se nào pela ordem que

sou jiay llie tinha dado, pelo que mandou
recado a D. Payo do Noronha t de como
«ora chegado, pedindo-liie o fosso recolher

«na Cidade, porque uào podia entrar nella

isem elle, por assim lho ter seu pay man-
dado. » Diogo do Couto, Década 6, liv. 6

cap. 2.

— Obediente, sujeito.



MAXD MAND MAKD 77

Morto despois Aífonso, lhe succede

Sancho segundo, mnuso e descuidado,

Que tanto em seus descuidos se desmede,

Que de outrem quem mandava era mandado.

De governar o reino, que outro pede,

Por causa dos privados foi privado;

Porque, como por elles se regia,

Em todos os seus vieios consentia.

CAM., I us., e. 3, e. 91.

Cliegada a frota ao rico senhorio.

Hum Portuguez manJadn logo parte

A fazer sabedor o Rei gentio

Da vinda sua a tào remota parte.

Entrando o mensageiro pelo rio

Que alli nas ondas entra, a nào vista arte,

A còr, o gesto estranho, o trajo novo,

Fez concorrer a ve-lo todo o povo.

onR. ciT., c. 7, e. 23.

Entretanto os haruspices famosos

Na falsa opinião, que em sacrifieios

Antevem sempre os casos du^^idosos

Por signaes diabólicos e indícios;

Maiulnilos do Rei próprio, estudiosos

Exercitavão a arte e seus oftlcios,

Sobre esta vinda desta gente estranha

,

Que ás suas terras vem da ignota Hespanha.

oBB. ciT., c. 8, e. 45.

— Enviado.

E viíí outros que os nomos usurpais

De mandados de Dcos, como Thomó,
Dizei, se sois mandados, como estais

Sem irdes a pregar a Sancta Fé?
Olhai que se sois sal, e vos damnais
Na pátria onde proplieta ninguém he,

Com que se salgarão em nossos dias

(Infiéis deixo) tantas heresias?

OBR. ciT., c. 10, e. 119.

Venho, Henrique lhe diz, ó Lusitano,

Do Motor sempiterna a ti mandado,
Hoje, que á meta do poder humano
Tens, por gloria da Pátria, em fira chegado

:

E da Fama no Alcaçar Soberano,
Com ta es feitos teu nome etemisado;
Neste dia, que mostra á Eui-opa .absorta,

A um quinto, e mór Im; erio aberta a porta.

J. A. DE UAOEDO, O ORIKXTE, C. 8, C. 61.

—Transraittido.

Antiga tradiçio de antiga gente,

De geraçoens em geraeoens mandada.
Nos diz que huma Nação desde o Occidente
Virá do mar cortando a vitrea estrada :

Hum povo, ao qual eaptiva inclina a frente

Ásia posta em grillioens. Ásia domada;
Sois vós, nestes oráculos, o povo
Qu'ha de dar leis ao Mundo antigo, e novo.

IDEM, IBIDEM, e. 5, e. Õ7.

— Governado, dirigido, commandado.
— «Na qual esperança elle se nào enga-

iiaua, porque Affonso d'Aiboquerque assi

o quisera íazer: mas sabendo os Moiu'os

que auiào de ser mandados pc-r homem
Gentio, clamarão : com que elle deu este

officio a Mir Cacem » Barros, Década 5,

liv. 2, cap. 5.

2) MANDADO, s. m. (Do latim nwnfJa-

ium). Deliberação, ordem d'auetoridade

com certos poderes.— «Pêro se elle ape-

nar algum em pena de corpo pola dita ra-

zom, iiom faça eixecuçom per sua senten-

ça, ou mandado, sem dando appellaçom,

e aggravo pêra Nós; pêro se o el apenar

em pena de dinheiro, em tal caso poderá

cixecutar seus mandados, e sentenças sem

outra appelaçom ataa conthia de dez co-

roas d'ouro, e d'hi pêra cima dará appe-

laçom e aggravo aa parte, que delle qui-

ser appellar, ou aggravar: e em outra gui-

sa nom fará eixecuçom por suas senten-

ças, e mandados.» Ordenações Affonsinas

fiv. 1. tit. 55, § 9.

— Ordem de senhor, com jurisdição, e

império.— «Atrás vos contámos como o

Gigante Bracalar por mandado do Empe-

rador foi jior Genebra sua esposa, c acon-

teceo, que vindo pelo mar com grande

pompa pêra o seu desposorio, foi tomado

da frota, que os Gigantes levavaõ pêra a

Ilha Deleitosa; e o principal desta frota

era Taulfo, a razào que o demoveo a tomar

tal empreza foi esta.u Barros, Clarimundo,

cap. 10.— « Palmeirim tirou o elmo e o le-

vou nos braços, conso!ando-o de sua pai-

xão, que nas feridas nào havia que fazer,

que eram pequenas. Nào tardou muito que

nào veio mna donzella, que por mandado
ue Axmisia os fez recolher, que como lhe

lembrasse quo estava vingada, e a paixão

desse lugar a usar de sua condição, que era

nobre, arrependida do que fizera, lhe man-
dou pedir pei-dào, e que se recolhessem

ao apousento, onde antes o cavalleiro do

Touro sohia a pousar. » Franc. de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 132.— « Esta

gloria ou victoria lhe durou pouco, que

Arjentao, governador da ilha Profunda,

sendo sabedor d'Lsso, teve maneira como

por manha sem ser necessária força, a

tornou a cobrar, prendendo Trofolaute; e

a tempo que na corte se fazia prestes ar-

mada pêra soccorro da iUia, chegou e ella

preso por mandado d'Arjentao; de que se

recebeu muito contentamento, porque, além

de segurar a ilha, dava azo a se nào desas-

socégar todo o mundo que Palmeirim e

seus amigos se faziam prestes ao soccor-

ro. » Idem, ibidem, cap. 13G.— «Albay-

zar saiu fora das estancias, desarmado, a

cavallo, com uma lança na mào; em sua

companhia outros cinto príncipes e um
gigante, seu privado de mui grande esta-

tura, que YÍ'^ram acompanhando os qua-

tro reis té o posto, deixando mandado (or-

dem) que das tranqueiras a fora uenlumia

pessoa saisse só pena de morte. » Idem, ibi-

dem, cap. 161— «Por algiun espaço se

combateram, mas ao fim, como ninguém os

apartasse, Trasamor pagou a morte de Ke-

cindos, ficando Palmeirim tal, que foi for-

çado sahir-se da batalha, e por mandado

de Primaliào, foi levado á cidade, onde

esteve desacordado em quanto o curaram

pola falta de sangue, que lhe eidi-aqueeeu

muito. » Idem, ibidem, cap. 166.— «Três

dias se detiveram som dar batalha, em que

por mandado de Primaliào se levaram de

noite ás fortalezas mais chegadas e fortes

todos os velhos e moços, cuja idade nào

era pêra pelejar.» Idem, ibidem, cap.' 169.

— « Chegados estes quatro officiaes a casa

de Affonso d'Alboquerque, sendolhe noti-

ficado o mandado que leuauào, pedio cs-

tromentos daquella sua prisào : dizendo

que declarassem no auto delia como o

prendiào tendo na mào as patentes per

que elliev mandaua entregar a gouernan-

ça na índia.» Ban-os, Dec. 3.— «A qual

cidade foi logo per mandado de Afonso

d'Alboquerque, posta em poder do fogo,

que em breue por a mayor parte delia ser

de madeira, & cuberta de olla, tomou

tanta posse, que per muitas partes que-

rendo passar os nossos, nào podiào senào

podo adarga no rosto de corrida, como
quem salta fogueira de saõ loào (segundo

nosso costume de Hespanha). » Idem, Dec.

4.— «A qual cousa succedeo pelo contra-

rio, cá Pulate Can se mostrou mui agra-

uado : dizendo que o Hidalcào lhe tomaua

sua hora em mandar a elle Eoztomocan,

pois com tanto sangue vertido tomara

aquoUa ilha, de que o mandaua tirar: nào

tendo delle Hidalcào recebido mães ajudas

para este feito, que huns poucos de ho-

mens que por seu mandado trouxera logo

no principio daquella guerra, & que tudo

o mães tê aquelle estado era industria &
trabalhos delle Pulate Can. » Idem, Dec. 6.

E por mandado seu buscando andamos
A Terra oriental, que o Indo rega

:

Por elle, o mar remoto navegamos.
Que só dos feios phocas se navega.

Mas já rasào parece que saibamos.

Se entre vós a verdade nào se nega,

Quem sois; que terra é esta, que habitaes;

Ou se tendes da índia alguns signaes.»

CAM., Lus., cant. 1, est. 52.

Nào somos roubadores, que passando
Pelas fracas cidades descuidadas,

A ferro e fogo as gentes vão matando,

Por roubar-lhe as fazendas cobiçadas

;

Mas da soberba Europa navegando,
Imos buscando as terras apartadas,

Da índia grande e rica, por mandado
De hum Rei, que temos, alto e sublimado.

oBR, OIT., cant. 2, est. 80.

Por vos servir a tudo apparelhados,

De vós tào longe sempre obedientes
;

A quaesquer vosssos ásperos mandados.

Sem dar resposta, promptos e contentes.

IDEM, luiDEM, c. 10, lis.

— «D. Pavo se lhe mandou escusar

com se fingir mal disposto, mandando-lhe

dizer « que muy bem podia entrar na Ci-

« dade pois era sua. Sobre isto tornou o

« Príncipe a lhe mandar dizer « que toda-

«via elle não «havia de traspassar os man-

« dados de seu pay, nem havia de entrar

« sem elle » e sobre isto correrão recados

de parte a parte por quatro vezes, sem D.

Payo querer desembarcar » Diogo do Cou-

to," Dec. 6, liv. 6, cap. 2.— «Chegando

nós a huma Cidade muyto nobre, que se

dizia Quangeparíi, que teria quinze, ou

vinte mil visinhos o Nandelum, que era

o que por mandado delRey nos levava,
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se deteve nella doze dias fazendo sua ve-

niaga cos da torra a troco de prata, &
do pérolas em que nos confessou que de

hum fizera quatorze, mas que se levara

sal, senaò contentara com dobrar o dinhey-

ro trinta vezes. » Fernão Mendes, Pere-

grinações, cap. 132.

— Determinação.— «E com este man-
dado os negros da companhia tomavam
aos outros nuiytas cousas demasiadas, e

não auia ([ucm se agraua.sse, e sendo j;l

junto da corte, per mandado dei Rey veyo

a ellcs outro seu grande priuado com
muyta soma do búzios, que he sua moeda,

e cora muytos carneiros, cabras, farinha,

galinhas, vinho de palma, e inrl, e outros

muytos maiitimentos: do porto até a corte,

sendo cincoenta legoas, tardaram vinte

dias. Garcia de Rezende, Chronica de D.

Pedro, cap. 157.

—Prohibição.

SaTANAZ.

Pois que remodio? que este inal hc muito!

Llcifer.

Dcos llie mandou mandado mui forte,

Sob pena de dores, trabalhos e morte.
Que não lhe tocassem em hum certo fruito,

Fruito da sciencia;

Porque perderão sua iimocencia.

Angélica em parte, subtil e immortal,
E a pofii;iio do paraizo terreal

:

Isto em pecando, á primeira audiência
Sentença Final.

GIL VICEKTE, ATTO DA HISTOUIA DE DEUS.

— Mando; obdiencia.— «Responder ao

que dizeis, e louvar vossa tenção he es-

cusado, pois hc tanto esforço, e aviso, que
menos diria se mais dissesse. Por tanto,

em vossas mãos está tudo: e nós debaixo
de vosso mandado, e parecer vimos. Bem
sei, que estes íSenhores mais se queriaii

ver no perigo que vós aceitais, que olhar

a victoria, que no fim alcançareis: e pois

o seu parecer he tão justo, que não sahirá

da verdade, eu creio, que isto diráõ.

»

Barros, Clarimundo, liv. 2, cap. 10.

— Recado, mensagem, incumbência.
—Em estylo do justiça e de policia.

Mandado d'intimação, para comparecer
diante d'um juiz, n'um tribunal.

— Estar ao mandado d'algucm,- ás suas
ordens, á sua disposição.

—Termo antigo: Legado, deixa.

—Termo d'admiuistração militar. Or-
dem de pagamento : Mandado de pa-
gamento.

— Passar mandado de seu rei. Quebran-
tar as suas leis, as suas ordens. (Phrase
caída em desuso).

MANDADOR, A, s. Pessoa que manda.— «Pêro dizemos que aquelle, que falsar,

ou mandar falsar signal d'alguum Desem-
bargador, ou seello autentico, que taça fé,

como suso dito he, em cousa, que a sou
officio perteença, tal como este Mandamos
que seja degradado pêra Cupta por cinquo
annos; e honde o mandou fazer a outrem.

aja, o mandadôr, o o fazedor liuma igual

pena, coino dito he, st; o fazidor ouver
certa saljcduria da maldade, u Ordenações

Affonsinas, liv. 5, tit. ii, § 21.

— Aniiijo de mandar. Esto homem está

bom para mandadôr.
— (^uo faz f;;z<'r serviços ou trabalho.

Feitor de quinta, de fazenda, etc.

MANDAMENTO, s. m. iDo francez man-
ikini-nt.) Prece. to. Os mandamentos da
lei de Deus, OS preceitos de decálogo.

Os quaes sam so Deos amar,
e guardar seus mandameníus,
esmolar c não pecar,

fazer bem, non contentar
de baixos contentamentos:
jejuuos, c oraçani,

lagrimas, e contriçam,

e confissam verdadeira
com satisfaçam èntcira

entesouram saluaçam.

OARCIA DE REZENDE, UISCELr.ANIA.

— « Mas nosso Senhor Deos por sua

grande misericórdia, o polia innocencia, e

grande deuação dei Rey tornou tudo isto

ao contrairo do que elles tinhão ordenado,

e guardou sempre a vida dei Rey, por

quão bem elle guardaua a justiça, o ver-

dade, e seus mandamentos, e por quão
verdadeira se tinha, que verdadeiramente

ver quão so el Rey era, e elles tantos, e

tão principaes pessoas, e tão chegados a

elle, e tantas vezes o cometerem fora, e

em casa, e elle sempre escapar, nãa^ he

de crer senão que foy por mysterio de

Deos, a que el Rey sempre primeiro que
tudo sua vida, e suas cousas encomendaua,
e o triste, desastrado, e mal afortunado

caso foy n'esta maneira que se segue. »

Idem, Peregrinações, cap. 52.— « E depois

de feytos Christãos quis el Rey que esti-

iiessem nestes Reynos até o fim do anuo
de quatocentos e nouenta, pêra que neste

tempo soubessem bem a lingoagem, e

aprendessem os artigos da Fee, e os man-
damentos diuinos, e todo o mais que pêra
serem Christãos compria. E sendo já pres-

tes a frota ptra yr ao dito Reyno de Congo
el Rey mandou por seu embaixador ao

dito Rey de ilanicongo Gonçalo de Sousa,

fidalgo de sua casa, e capitam mor da
frota, que em ajuda do dito Rey também
enuiaua, e com elle o dito dom loam da
Sylua embaixador, e em sua companhia
muytos Frades da ordem de São Fran-
cisco, e algiuis delles bons letrados e de
boa vida. D Idem, ibidem, cap. 156.—
d ísão quiz o jugo da authoridado dos
Prelados, & successores dos Apóstolos, di-

zendo, que se llies não devia sogeição:

nem o da obrigação às leys, dizendo, que
era livre a cada hiuu viver como quizesse:

nem o do temor das excommunhues, di-

zendo, que antes a pessoa devia folgar

com ellas, & procural-ás: nem o da de-

pendência do favor dos Santos, dizendo,

ser supei-tluo o culto, & invocação delles,

& que se deviau abrogar as suas festas:

nem o da determinação dos Concilios ge-

raes, ou Ecuménicos, dizendo, que podiau

errar assim nos pontos da Fé, como dos

costumes : nem o da necessidade das boas

obras, dizendo, que basta a Fé para a sal-

vação: nem o doa preceitos Euangelicos,

dizendo, que nenhum ha no Testamento
novo: nem o do conselho da Castidade,

aflinnaudo, quo o c.-libado he prohibido,

& a virgindade, couza mà, & coutraria aos

mandamentos de Deos: nem o do exame,
confis.sào, & penitencia para chegar dis-

posto à Communhaò sagrada, dizendo, que
naõ he necessária : nem o do temor de po-

der condenarse, dizendo, que o (Jhristaõ

hua vez que tenha F"é, he impossível pcr-

derse ainda que queyra. » Padre Manoel
Bernardes, Floresta, tit. 7, pag. 304.
— Mandamento diciwj.—-«Que nam so

contentando de obedecerem muy pontual,

o inteiramente a tudo o que os pregadores

da Euangelho lhos declarem per manda-
mento diuino, iuuiarara o anno de oitenta,

e dous alguns d'elles de lapam a Roma
embaixadores que em seu nome beijassem

o pé á santidade do Vigairo de Christo, o

lhe dessem, como a cabeça, e pastor vni-

uersal da Igreja catholica, a deuida obe-

diência de suas reais pessoas, e de todos

seus estados, ja que elles o nam podiam
fazer per si mesmos como desejauam.

»

Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

G, cap. 18.

— Mandado, ordem.— « Peço-vos, que,

ainda que da victoria cuidásseis que está-

veis certo, hajaes por mais certo o desgos-

to, que o fim d'esta batalha poderá dar a

cada um de nós. Bem vejo, disse o do valle,

que alcançar honra comvosco não será sem
muito damno ; de deixar a batalha eu sou

o que ganho; mas, como desta aventura

tenha alguns dias por cumprir é forçado

cumprir a minha obrigação primeiro, que
este segundo mandamento. Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 145.

— Voz que o eommandante dá nos ma-
nejos das armas ou nas evoluções, nos excr-

cicios militares.

f MANDANAS, s. m. plur. Nome dado
a luna colónia dagricultores das margens
do Mississipi.

t MANDANTE, í. m. O que dá um man-
dato.

MANDÃO, ONA, s. O que, a que manda
com altivez, com auctoridade excessiva.

— Pluriã. Mandões, mandôuas.
MANDAPUSA, í. m. Fructo do BrazLl,

do tamanho e simdhança do damasco.

MANDAR, V. a. (Do latim mandan). Oi>

deuar, querer que se faça : impor como su-

perior.— « Elrei Dom João meu Avoo de

gloriosa memoria em seu tempo deu Car-

tas selladas do seu seelo pendente aos Ju-

deos destes Reynos, em que mandou, que
por quanto elles aviam, c h;un d'antiga-

mente jurdiçom, e seus direitos apartados

que perteenctm aos Julgados dos Arrabys,

o bem assy a jurdiçom e direitos, que per-
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teencem aas Almotaçarias, e Almotacecs

Judeos, os quaes direitos, e usos das Al-

motaçarias, e seus Arraljys desvairom em
muitas cousas dos uossos direitos e usos

;

e porque sempre foi sua vontade, e dos

Re-^^, que ant'ello ibrom, os ditos Judeos

avei-em jurdiçom antre sy, ass}^ crime co-

mo civil, e que em cada huma Comu-

na aja Arrabv, e Almotace, que per que

sejam julgados segundo seus direitos, e

usos em todolos feitos, casos, o contendas,

que antre sv ajà, mandou e declarou em
as ditas Cartas, que nonhuu Juiz, nem
Almotace Chrisptào nom tomasse conheci-

mento em nenhu caso de feito, que seja

antre Judeo, e Judeo, e os Isixem desem-

bargar aos ditos Arrabys, e Almotaces,

segundo seus usos, e direitos, assy como

d'antigamente sempre antre elles fora usa-

do, e custumado. » Ordenações AÍTonsinas,

liv. 2, titulo 71.— «E quanto h; aa jur-

diçom, que per ella he dada aos Alquai-

des dos Mouros, nom embargante que soo-

mente falle em certos lugares, mandamos
que aja lugar geeralmente era todolos Co-

muuns dos llouros forros dos nossos Re-

gnos, e Senhorio nos feitos, que antre sy

huuns com outros ouverem, assy civis, co-

mo crimes. » Idem, ibidem, liv. 2, tit. 99.

g 4.—«A este artigo respondemos, e man-
damos aas nossas Justiças, que lhes nào

consintam esto, e que os prendam em es-

ses bairros quaeesquer que sejam, e façam

delles direito e justiça; e defendemos, que

nom seja nenhiuim tam ousado, sob pena

da nossa mercee, que os defenda em elles

nem embargue a cixecuçom da Justiça. »

Ordenações Affonsinas, liv. 5, tit. 51, §
.j.— «Se Niis. ou uossos socessores, que

de-spos nós vierem, formos em hoste por

terra, aquel, que for Almirante em estes

Rognos, nos hade servir com ella, assy co-

mo homem de seu estado, se lhe Xós man-
darmos, e doutra guisa nom deve de ser-

vir a Nós per terra; e se pela ventura o

que for Almirante adoecer, ou houver al-

gum outro embargo lidimo tal, que nos

nom possa servir per seu corpo, cm tal

caso deve secr escurado do dito serviço,

nem perderá ]ier ello nada do que lhe ha-

vemos dado. » Ordenações Affonsinas, liv.

1, tit. .54. § 11.— "E visto per nós o di-

to Artigo com a roposta a elle dada, man-
damos que se guarde segundo em elle he

contheudo.» Idem, ibidem, liv. õ. tit. 78.

—

aIJom Anrique de Castella mandou muytas
vezes cometer a el Rey dijm Afibnso, que
easa.sse o Prineipe com a Princesa dona
loana sua filha. El Rey dom Aflbnso por

querer muyto graiule bem a ho Infante

dom Fernando seu irmào, e por lhe fiizer

mercê, por aner muyto que lhe pedia, nam
quis concertar, nem fazer o casamento com
a Princesa herdeb-a de Castell;i. E sendo

o Príncipe de ydade de quinze annos o

casou com a senhora dona Lyanor dalém
Crasto, filha mayor do Infante, o prima
com ii'màa do Príncipe, que foy da pró-

pria maneira, que el Rey seu pay casou. »

Garcia de Resende, Chronica de D. João

II, cap. 4.—«E mandou chamar logo frev

loam da Pouoa, frade obseruante da or-

dem de Sam Francisco, homem muito vir-

tuoso, e de santa vida, qu.e era seu con-

fessor, e a elle se confessou logo muy per-

feitamente, e com muyta deuação de suas

mãos tomou o Sacramento, e acabado isto

com elle fez seu justo e verdadeiro testa-

mento, estando ambos sos assentados, e foy

escripto com as minhas penas e meus aparos

e eu cstaua a porta de fora, e acudia quan-

do chamaua. » Idem, ibidem, c. 108.

—

(lO qual sem querer i-ccebimento, nem no

mandar dizor a cl Rey, foy tomar ao Ca-

minho de Viana. E porque el Rey era ja

anisado da vinda do Embaixador, e que

vinha pêra a meude anisar os Reys de

Castella de sua doença, e desposiçào, de-

pois de lhe o Embaixador beijar a mam
lançou hum ginete em que vinha três ou

quatro vezes, e alçou o braço, e disse al-

to : Ainda este braço está pêra dar hum
par de batalhas, e dahy a pouco disse, a

mouros.» Idem, ibidem, cap. 205.— «Aco-

dio logo de Casteila tanto, que valia a

vinte reis o alqueire. E o anno seguinte

valeo em Euora a quatorze reis o alquei-

re, por onde todos os que tinhão pam o

perderão quasi todo. E el Rey sem casti-

go os castigou bem, e deu grande perda

aos cobiçosos, e muyto proueito á sua Cor-

te, e a todo pouo, de que sempre tinha

muyto grande cuydado. E quando sahyo

de Euora pêra as alcaçouas mandou di-

zer aos que o não quiserão seruir, que ago-

ra que se elle hia da Cidade poderiam ven-

der seu pam, em que os ainda tornou a

enuergonhar. » Idem, ibidem, cap. 202.

— « E porque eu começaua de tanger bem
me mandaua ensinar, e mo ouuia muytas

vezes na festa, e de noite na cama, e me
gabaua tanto, e tantas vezes, que eu nào

cuvdaua em outra cousa senão em seruir,

e aprender.» Idem, ibidem, cap. 201.

—

«E logo nas Alcaçouas ouuio o dito Em-
baixador, e querendo despachalo, quando

lhe disse qtie vinlia pêra andar na Corte

deuagar, o mandou yr a Estremoz jior el

Rey estar pêra partir porá as caldas, e

ahv em Estremoz o teue com caualleiros

em que confiaua que o guardauam e ti-

nhão como preso, e não mandaua carta a

Castella que lhe não fosse tomada, man-

dada logo a el Rey. » Idem, ibidem, cap.

205.— u Jlandou mais vir de Alemanha,

Fraudes, Inglaten-a, e Irlanda em nauios

muytas. e muy ricas tapeçarias, e panos

de Lam muyto finos, e outros forros, e fa-

caneas fermosas, e niuvta prata em pa«ta

Jluvtos, e bons cosinheyros, muytos me-

nistres altos, o bayxos, cuja vnida, e auia-

mento destas cousas custou muyto diniiey-

ro. E assi mandou de Castella, e outras

partes vir muitos ouriueis pêra fazerem

arreos, e outras cousas esmaltadas, e muy-
tos douradores, c todolos bons ofiici.aes de

todos os ofícios, e assi os mercadores, po-

ios fauores, e liberdades quo recebiam,

acodiam do muytas partes onde el Rey
estaua. » Idem, ibidem, cap. 117.— «E
porem o Conde per mandado do Rey de

França foy por isso logo preso em perpe-

tua prisão, a quem os fauores, e reque-

rimentos que el Rey por elle mandou fa-

zer, não aproueitarão pêra mais, que pê-

ra logo peilo mesmo caso não morrer por

justiça, de que com muita diifieiddade es-

capou. » Idem, ibidem, cap. 54. — -d E vin-

do no mar foy aconselhado dalguas pes-

soas principaes, que fosse desembarcar a

alguas das cidades que tinha em Aftrica,

e não em Portugal, porque seu filho por

já ser Rey nào lhe auia de obedecer, nem
consentir que mandasse nada, e ol Rey

lhes respondeo : Prouuesse Deos, que tan-

ta mercê mo fizesse, que fosso eu gouer-

nado, e mandado por meu filho, Veo el

Rev ter a Ca«caes, onde soube que o Prín-

cipe seu filho era leuantado por Rey, e ao

outro dia foy desembarcar a Oeiras.

»

Idem, ibidem, cap. 18.— «Eu debuxaua

muyto bem, e elle folgaua muyto com isso,

6 me acupaua sempre, e muytas vezes o

fazia perante elle em cousas que me elle

mandaua fazer, e porque eu leuasse gosto

em o ftizer me disse hum dia perante muy-

tos, que me prezasse muyto disso, porque

era tão boa manha que elíe desejaua muyto

de a saber, e que o Emperador Maxemi-

liano sou primo era gram debuxador, e

folgaua muyto de o salDer, e fazer. » Idem,

ibidem, cap. 201.— «E a principal causa,

porque el Rey isto assi mandou, foy por

ver as doações, e todas as mais cousas dos

grandes, e 'senhores, fidalgos, e caualleiros

de seus reynos, por lhe ser dito, que em

suas terras, e senhorios vsauam de mayo-

res jurdições, e poderes do que suas doa-

ções, graças, e priuilegios se estendiào, e

assi pêra se não confirmarem geralmente

muytas cousas que os Reys passados de-

rão", principalmente el Rey dom Affonso

seu pav, qite quasi constrangido em tem-

pos de muyta necessidade, guerras, e afron-

tas, otorgou muytas que de direito, e re-

zam antes se deuiam reuogar que consen-

tir, nem confirmar. E assi pêra mandar

renovar em noua letra priuilegios, o liber-

dades, tão antigos, que se não podiào bem

leer. o Idem, ibidem, cap. 29.— «E man-

dou que no consellio, onde os de hum rey-

no 6 do outro cada dia se juntauam, fos-

sem os ditos cscriptos perante todos dados

aos ditos embaixadores, e que logo em no-

me dos Reys seus senhores escolhessem

hum delles qual quisessem. E que so to-

massem o da guerra, que delia seria mais

contente por ser huma guerra, que de paz

que tantas guerras lhe daua, que se qui-

zessem o dapaz que delia também lhe pra-

zeria, sem mais.» Idem, ibidem, cap. 21.

— « E vós viueis comigo, e soes para me
seruir no que vos eu mandar? respondeo-

Ihe : Senhor si : e el Rev tornou. Pois que
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soos pcra mo seriiir, porriuo uào soes pcra

jnc pedir incrcfi do (pio ficou do vosso pay,

e mo mandais j)f:ilir por oiilrom, que cui-

daos que polo seu vo la façM? Ora manday
fazer o padram da tença (pie a V()8 que

mo aueis de seriiir faço a mercê, c nam
por respoyto de ninguém. » Idem, ibidem,

cap. 174.— «Os quacs embaixadores apon-

tarão de nouo tantas, o grandes duuidas,

o condiç("">os porá dilatarem a entrega da
Infanta dona Isabel, que foy ivcessario

irem muytas vezes recados ao Príncipe,

quo estaua cm Boja, do qne qur^ria, c man-
daua quo so fizesse, ponpie iodo o caso

dependia sobre elle. 'i Idem, ibidem, cap.

21.^ ((El Rey lho disse: Ho verdade que
eu passei esse ahiara com falsa enforma-

ção, c quando o soube por não passar ou-

tro cm contrayro mandei chamar o homem,
o secretamente lho mandoi por Antão de

Faria dar duzentos mil reis cm ouro, e elle

he bem contente o satisfeito, e ]h: mandei
que não falasse nisso. » Idem, ibidem, rap.

107.— « E mandou que de todalas comar-
cas ao redor fossem trazidas a ignora muy-
tas camas, porque as da cidade pêra a

muyta gente que ehegaua não podiam abas-

tar, o estas foram entregues a pessoas de-

putadas que as dauão, e depois recolhiam

per boa e segura arrecadaçam, todas com
sinaes para saberem cujas eram, e se da-

rem a seus donos. E assi mandou quo to-

dalas mourarias do Reyno viessem as fes-

tas, todolos mouros e mouras quo soubes-

sem bailar, tanger, e cantar, c a todos foy

dado mantimento em abastança, e vesti-

dos finos, o em fim lhe foy feyto mercê
de dinhgyro para os caminhos. » Idem,
ibidem, cap. 117.— (( E assi no ontrelii-

nho de Outubro, depois da gente estar

dentro, el Rey mandou que todolos escra-

uos e negros, que na cidade auia, so sa-

hissem fora por dez dias, sob pena de se

perderem, e assi so fez. E por estas gran-
des dcligencias, e principalmente polia pie-

dade do Deos, a quem se fizeram junta-
mente com isso muytas deuações o esmo-
las, a cidade ficou de todo saã, de que el

Rey, e todos forão muyto alegres por se

poder fazíjr nella o que estava ordenado.»
Idem, ibidem, cap. 119.— « Acabandosse
cl Rey hum dia de confessar, disse ao con-
fessor: Padre eu tenho dito tudo quanto
me lembrou, agora vos requeiro da parte
do Deos que se mais sabeis de inim que
mo digais: e o confessor lhe disse : Senhor,
esse he tão justo, tão sancto requerimento,
que por elle vos acrccentara Deos a vida
e estado neste mundo, e no outro vos da-
r.l saluaçào, e sem mo vossa Alteza man-
dar trazia em lembrança pêra vos dizer,

que me disserão que a hum homem do Al-
garue passareis hum aluai-a, pollo qual de-

rão contra outro hua sentença em que per-

doo duzentos mil reis.» Idem. ibidem, cap.
107.— « Pollos grandes desejos ipie cl Key
sempre tone do descobrimento da índia,

no (jue muyto tinha tcyto, e descuberto

ate alem do cabo de boa esperança, tinha

concertada, e prestes ha armada pêra des-

cubrila com os regim.jntos f-ytos, c por

Capitam mor d'<lla Vasco (l;i O ama, fidal-

go do sua casa, o por falecimento dcl

Rey a dita armada não partio. E el Rey
dom Manoel, (pie santa gloria aja, tanto

quo reynou mandou partir a dita armada,
assi como estaua jirestes, polia mesma or-

denança, e 03 mesmos regimentos que cs-

tauão feitos, o por C;fpitam mor o mesmo
Vasco da Gama, que de|iois foy (J(jnde da
\'l(liguf'yra, e Almirante das índias, que
com a ajuda do Deos, o sou esforço como
valente caualloiro, com grandes poi'igos e

trabalhos adesonbrio.» idem, ibidem, cap.

206. — «No anno de mil e (juatrocontos e

nouenta c dou.s, a quinze dias do mes do
Maio, mandou el Rey ])eranto si fundar e

começar os primeiros alicerces do Espri-

tal grande de Lisboa da iniiocaçam do
todolos Santos, na maneira em que ora

esta feito, o qual lugar era orta do mos-
teiro de Sani Domingos. E nos primeiros

alicerces cl Rey por sua mão por honra
do tão santo, tão grande, o piedoso edifí-

cio, lançou muytas moedas douro, e esse

dia andou todo ahy vondo como se come-
çaua, e comeo em casa do conde Monsan-
to, que he pegada com a orta do dito Es-
prital. » Idem, ibidem, ca]). 140.— «E
assi aos fidalgos que com cllo vinhào, e

lho tomou pajés seus por moços fidalgos,

a que fazia muy grande fauor. o mandaua
muy bem criar. E assi lhe ficarão canto-

res do sua capella, e dahy do Torres Ve-
dras se despcdio dei Rey com muyto con-

tentamento, o assi todos os do sua com-
panhia, e elle com tenção d(í se fazer pres-

tes pêra vir seruir el Rey como lhe tinha

dito, e por as grandes guerras que logo

sucederão em França não podo vir, como
leuaua dotírminado, o porem de França
escrenia muytas vezes a el Rey quo o te-

uesse em lugar de seu criado, e que assi

o teria sempre quando a seu seruiço cum-
prisse. E destes tinha el Rey em muytas
partes, quo secretamente recebião clolle

muytas mercês, e de quem elle recebia muy-
tos auisos bem necessários a seu seruiço,

e (estado, c ao bem do seus Reynos. » Idem,
ibidem, ca]). 169.— <(E porque os ludcus
Castelhanos, que do seus Reynos se não
sahyram nos termos h^mitados, os mandou
tomar por captiuos segimdo a condiçam
da entrada, e lhes tomon os filhos c filhas

pequenos, que assi orara captiuos, e os man-
dou tornar todos Christàos, e com o dito

Aluai-o de Caminha os mandou todos a

dit.a Ilha de Sam Thome, para que sondo

ai);irtados dos j)ays, o suas doutrinas, e de
quem lhes i)odess(_- falar na I 'v d»' Moyses.
fossem bons t.^hristãos, e tainbom pêra que
crecendo e casandoso podesse com cUes

pouoar a dita Ilha, que por esta causa
dahy era diante iby vm crociniento. » Idem,

ibidem, eaj). 179.— «Estando em Fran-
do-s por feytor dei Rey Diogo Fernandcz

Corrêa, caualloiro de sua casa, v('yo Ma-
xemiliano R(,-y dos Romanos, que depoÍB

foy Empcrador a Enuerefi, e por ter muy-
to gr.mdc nece.'-8Ídad(í di^ dinh yro jiera

as guerras em (jue andaua mandou cha-

mar o dito Diogo Fernandcz, e lhe deu
conta da estrema necessidade em que es-

taua, e Cíjmo a gente se lhe queria toda

hir por lhe não ijodcr jjagar o líoldo, que
lho rogaua muyto como a official dei Rey
seu primo que lhe quises.se soccon*cr, c lhe

emprestasse trinta mil cruzados, que muy-
to releuaua a seu estado, e que elle lhe

ficaua por sua fe real, que el Rey seu pri-

mo o ouucsse por bem, e tpie elle lhos tor-

naria a dar muy cedo. » Idem, ibidem,

cap. 176.— «E assi lhe mandou muytos,

e santos conselhos, pcra o tornar aa Fec
do nosso Senhor lesu Christo, mandando-
Ihe muyto estranhar suas idolatrias, e fei-

tiçarias, que em suas terras os negros ti-

nham, c vsauam. E assi mandou logo com
elle feytores, e oíficiacs pêra lá estarem, o

resgatarem a dita pimenta, e outras cou-

sas que na terra auia. E depois por ser

muyto doentia, e o trato nào ser d"! muy-
to proueito como so esperaua, a fej-toria

so desfez, c os ofliciacs se vieram. » Idem,

ibidem, cap. 6ò.— <( Itera. Que lhe cn-

comendaua, & mandaua per justos res-

peitos, que todos aquelles que contra ello

foraõ tredores, & desleaes que andauão
fora destes Regnos, nem a clles, nem a

seus filhos recolhesse nelles, & que enco-

mendava a todolos do seu conselho, & do

dicto Duque seu primo, que sempre lhe

lembrassem, que deuia isto muito fa-

zer. » Damião do Góes, Chronica de D.

?5anuel, part. i, cap. 1.— «Mandou aos

oificiaes dos. taes lugares, que hos auias-

sem, & encomendassem muito de sua parte

áqudles, em cujas nãos hiaò, que lhes fezes-

sem boa companhia, & mantitiessem seus

contrattos, & cartas de fi-etamentos, do mo-
do que se com elles auinhai5, mais isto se naij

guardou quomo deuia, & ho cl Rei manda-
ua.» Idem, ibidem, cap. 10.—«Andr.-pirez

se foi a casa do governador, o qual em o

vondo lhe dixe, que alguma boa ventura

lhe cntraua polia porta com sua vinda,

ao que lhe respond(?o, senhor eu vos qui-

zera trasor recado de mais vosso gosto,

el Rei manda, que sejaes suspenso do V(}s-

so officio. » Idem. ibidem.— o Este cas-

tello, (juc sj velava, era das três irmãas,

onde a donz'dlla se apartou de Palmeirim
quando vinham fallar com os veladores*

Palmeirim folgou do saber o acontecimen-

to de Pt-mpldes, e de a donzella de Flo-

renda o ter era pouco. Nisto passavam
tempo. O duque, que viu a parcialidade

de todos trcz, pareecu-lho quo deviam sor

pessoas de grau preço, assim polo que pa-

recia n"elles, como na riqueza dar ann;is,

e mandou a Organcl que entendesse em
seu apousentamento cora toda a abasitança

necess;iria. » Franc. de Mora-s, Palmeirim

d'Inglat3rra, cap. 70.— « E aJom deitas

I
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palavras, quo mo mandou, que vos dis-

sesse, me deu um escudo obrado de suas

mãos, pêra que das de vossa alteza se

desse ao cavallciro novel, que no dia do

torneio o fizesse melhor. E posto que po-

lo mundo se crê que em vossa terra o se-

nhorio se nào consentem agravos a don-

zellas, em as outras onde me eu podia te-

mer achei sempre a passagem franca.

»

Idem, ibidem, cap. 13.— «Tanto que os

novéis chegaram ao campo onde se havia

de fazer o torneio, que seriam até quinhen-

tos; porque o imperador além de aquelle

dia dar aquella ordem de cavallaria aos

que em sua corte achou, que eram nuii-

tos, mandou que viessem a recebel-a todo-

los filhos dos senhores, e pessoas princi-

paes naturaes de seus reinos o senhorios. »

Idem, ibidem, cap. 12.— «E porque do

cavalleiro Triste e seu escudeiro se fallará

a seu tempo, deixo a historia por tor-

nar a Palmeirim, que de]50Ís que se achou

bem disposto de suas feridas pêra poder

tornar a receber outras, annando-se d' ar- I

mas novas, que pêra aquella aventura

mandara fazer, porque as outras não es-

tavam pêra sofFrer algum trabalho, tornou

ao castello de Almourol trazendo em sua

vontade não se partir delle sem victoria

do cavalleiro, com quem se combatera. E
chegou a tempo que achou o seu escudei-

ro fazenda o pranto, que se já disse.

»

Idem, ibidem, cap. 61.— «E na vossa,

onde já cuidei que estava segura, mo to

mou luu cavallciro vestido da armas ver-

des no escudo em campo branco mn sal-

vagem com dous liões por uma trella, os

quaes signaes me mandou que olhasse pêra

os dar a quem m'os pedisse delle, e isto

depois que soube pêra quem o escudo ei-a,

dizendo que na floresta da Fonte clara,

que é daqui duas léguas, esperaria três

dias; e que se nestes houvesse cavalleiro,

que por força lho tomasse, se nào f|ue o

levaria comsigo : eu, depois que nesta sala

entrei, olhei se via quem esta força fora

feita, e ainda que o nunca vi, bem vejo

que nào está nella. » Idem, ibidem, cap.

13.— «No mais baixo delles estava o ca-

valleií-o Triste, com todas as outras armas,

cousa contra razão, as armas do vencedor

estar em parte, que parecessem despojo

dos vencidos, e junto com ellas Armello

seu escudeiro, que, cansado de chorar,

adormecera. Dramusiando mandou a Sel-

vião que o acordasse, desejando saber as

cousas d'aquella casa; mas, depois de sa-

bido, ficou descontente de não achar alli

o cavalleiro Triste, pêra se combater
com elle, e quisf>ra mandar pôr o seu

escudo acima doí outros, se o escudei-

ro lho consentira. » Idem, ibidem, cap. 62.

— «A senhora Miraguarda, qiiando vos

isto mandou, estaria entregue a sua con-

dição, que eisenta, nenhum respeito teve

senão ao que lh'a vontade pede; mas ago-

ra, que estará livre de paixão e arrepen-

dida de seu erro, logo mandara outra cou-
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sa. Não sabes o que dizes, disse Florendos,

que minha cidpa nào é tão leve, que dei-

xo de merecer maior pena, do que é a

que me deu. Qual cavalleiro houvera no

mundo, que sobre sua fermosiu-a fize-

ra batalha, que a não vencera, senão eu,

que sou pêra tão pouco, que nesta, em
que me vi, fiz menos C[ue em quantas me
tu já viste?!) Idem, ibidem, cap. 61.

—

« Porém lembrando-lhe que todas aquellas

cousas passavam ante a fennosa Polinar-

da sua senhora, pôde mal dissimular a

paixão, que d'isso recebeu. E despedindo-

se delias, por ser já tarde, se deitou sobre

o leito, dormindo com monos repouso do que

sohia, inda que dantes tinha bem pouco,

culpando sua tardança, pois era causa de

Floramão estar tão victorioso. De outra

parte, trazendo á memoria que sua senho-

ra lhe mandara que não parecesse ante ella.

não sabia que fizesse, porque tudo lhe pare-

cia ser grave. Desobedecer seu mandado
nào era em sua mão. » Idem, ibidem, cap.

25.— «Dragonalte, rei do Navarra, Albanis

de Frisa, rei de Dinamarca, vieram arma-

dos de roxo com passarinhos de prata ; nos

escudos em campo verde o amor com um ca-

valleiro debruçado antre elle e com os pés

em cima, que esta foi a devisa, que Mira-

guarda mandou a Dragonalte que trouxes-

se toda sua vida, quando Florendos o ven-

ceu ante ella no castello de Almourol.»

Idem, ibidem, cap. 165.— «Que como ti-

nha por certo, que aquella corte estava sem-

pre acompanhada do aventuras, e o terreiro

do paço povoado delias, quiz, se cm sua

chegada houvesse alguma, passar por. ella

sem ser conhecido por Selvião, e por esta

causa lhe mandou que se apartasse delle

e o tivesse em olho, pêra que ao tempo

que descavalgasse, o achasse comsigo. »

Idem, ibidem, cap. 134.— « Lembre-vos

que, além destas razões, a confiança, C[ue

puz em vós, lhe deve também aproveitar.

Senhora, disse elle, se eu não tivera mais

que fazer, leve cousa fora pêra mim fazer

o que mandaes, mas como as cousas, que

se promettem, sejam de mais obrigação

que todas, é necessário que o dia de hoje

6 de manhã faça o que vós mandardes,

mas os outros são da senhora Torsi, e hei

os defender como seus. » Idem, ibidem,

cap. 138.— «Este debate, porque Torsi

não quiz determinar qual fosse, a rainha

do consentimento d'el-rci mandou que o

que primeiro delles dissera ao outro a sua

tenção, esse provasse primeiro a fortuna

da batalha. » Idem, ibidem.— «Tonsi, usan-

do de sua disimulação, contente da gloria

daquelle dia, alcançada em tempo e lugar

tão sinalado, poz os olhos na rainha, que

lhe mandou que respondesse, e virando

contra Pompides e Blandidom, disse : Bem
se parece, senhores, que a forma das con-

dições, com que cada uma destas senho-

ras ha de ser servida, não chegou inda a

vós, por isso vos quizestes vêr em afronta

mn ao outro.» Idem, ibidem.— «El-rei,

ainda que de suas victorias não era con-

tento, como fosse de coração generoso, te-

mendo que por falta de cavallo perdesse

algiuna cousa de sua honra, mandou que

lhe dessem um dos seus, com quem sem
nenhum receio se podia cometter um
gram feito. » Idem, ibidem, cap. 40.

— « Estas palavras e outras cheias de

razão e virtude, disse o cavallciro do Ti-

gre por abrandar Armisia; mas que pres-

tam rasões, onde não ha rasào? que alem

de lh'as nào ouvir, mandou ao do Touro

que lhe cortasse a cabeça. Não cortará,

disse o do Tigre, que quando vós, senhora,

de todo quizerdcs usar de vossa vontade,

eu o defenderei, que pêra isso trago armas,

pcra não consentir aggravos. » Idem, ibi-

dem, cap. 132.— «E como' inda ficasse

com algiun acordo, o cavalleiro estranho

se desceu, e começaram a batalha, que

dm-ou pouco; que, como Gomier do Benoes

da queda estivesse quebrantado, e no es-

forço nào fosse igual a seu contrario, as

damas, polo nào vêr chegar ao derradeiro

extremo do sua fraqueza, o mandaram
sahir do campo: elle mostrava que o fa-

zia contra sua vontade, e com tvido fez o

que lhe mandaram. » Idem, ibidem, cap.

140.— « Latranja, virando contra o da
espera, lhe rogou, que pola servir quizesse

acceitar aquella empreza e deixar a ba-

talha, pois pêra o fazer tinha monos obri-

gações, que o outro, e menos razão pêra

se escusar. Senhora, respondeu elle, em
deixar a batalha não cuido que perco

nada, pois a faço, com quem vós vedes,

porém aventuro poder-se dizer que por

essa razão a deixei; porém tal é o amor,

que me fez vosso, que me ensina sofli-er

todalas suspeitas por fazer o que mandais.»

Idem, ibidem, cap. 145.— «Pois tornando

ao propósito, do que me arredei ura pouco,

o do Saluage, como em seu animo se nunca

aposentasse algum medo, que lhe impedisse

usar de seu esforço, determinou entrar na

cova, e virando-se com tenção de deixar

o cavallo a seu escudeiro o raandar-lhe

que o aguardasse naquelle lugar, o não

vio. » Idem, ibidem, cap. 154. — « Se-

nhor, disse elle, inda que essas pala-

vras polo fruito que comsigo trazem,

sejam muito pêra estimar, o amor de que

sei que vem acompanhadas, me põe cm
mais obrigação. Eu as guardarei em mim,

e farei o que me mandaes, porque fazendo

o contrario, não careça do nome de vosso

irmão.» Idem, ibidem, cap. 133.— «O
tempo, segundo me parece, disse AJbayzar,

está tão aperelliado pêra navegar, que o

melhor seria nào perder nada delle. Seja

como vós mandardes, disso o imperador,

que em tudo so vos fará a vontade.» Idem,

ibidem, cap. 131.— «Não vos enganeis,

disse o do valle, que ou m'ella ha de pro-

metter um dom, ou ha de ver que era

algiuna pai'to não faço o que me manda.

»

Idem, ibidem, cap. 143.— «Não tardou

muito, que chegaram alli quatro cavallei-
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ros armados; o da Dona, disso contra

Albayzar: Nào mo pareço bem este modo

de justar, mandai (juo das cavas pêra f(')ra

nào sília soiiào uni a um, (juc não strndo as-

sim, poderiam sair tantos, (jno oii o os que

mo vêem correriam risco. A clle lhe pareceu

bom, o o mandou que se tornassem os três,

o como fosso vencido um, viesse outro.

»

Idem, ibidem, cap. IGl.— «Us do im-

perador por defender a sabida fazião todos

iiiaraviliias, havendo miutos feridos do

uma o outra parte. Albayzar lembrando-

Ihi', quo sop;iúndo a dura defesa de seus

contrários, seria infio do tomar terra, man-
dou aos gifj,antes, que o acom])anhavam,

quo saltassem dos bateis na agua, quo era

de tanta altura, qiu> llie, dava poios peitos.»

Idem, ibidem-, cap. Iõ8.— «Do apoucados

e possiianimes nam nos despoomos ao que

devemos, que do andar o corpo avezado

a nào servir a alma, achámos tanta ro-

sistoneia no que mandamos a n/is mesmos,

que arrastando mjs ii'vauios as virtudes.»

D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, p.

5().— «Vicente Pegado, apju-esentou aos ca-

pitães delias huma provisão do Governa-
dor Nuno da Cunha, em (]ue mandava que

todas as náos que aquello anuo deste Key-
no alli fossom ter, fossem a Dio, & doy-

xasscm a g(>nte na Fortalesa pela suspey-

ta que se tinha da Armada do Turco, que

ontaõ se esperava na Índia por causa da

morte do Sidtaõ Baudm' Eey de Cambava,
que o Governador tinha morto o A'eraõ

passado. » Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 2. — «A Rainha hia em si-

ma de hum Elef;inte só com quarenta, ou

.siucoenta homens velhos comsigo, & todos

taõ cortados do medo, que aqiii acabey de

entender de todo i[ue os inimigos toma-

riaõ sem falta nenhuma aquella terra com
muyto pouco custo. Passados sinco dias

depois do eu ser alli chegado, me mandou
ElRey chamar, & me perguntou quando
mo queria ir, & eu lhe respondi que quan-

do sua Alteza me mandasse, mas que fol-

garia C[ue fosse logo, porque me havia o

(.'ajiitaõ de mandar á China com sua fa-

senda ; a que elle respondeu. » Idem, ibi-

dem, cap. 82. — «E mandando fazer re-

se.nlia da gente que tinha, adiou que to-

da cila naô passava do mil & trezentas

pessoas, das quaes as quinlientas sós eivam

homens, & todas as mais mulheres, &
crianças pequenas, para a qual copia de
gente naõ havia mais em todo o rio que
três laulès pequenas, & luuua jangá em
que naõ podiaõ caber cem pessoas: bem
entendeu a Nane;í ipio naõ craò estas em-
barcações capazes de toda a gente que ti-

nha comsigo, & começando entaõ a cuy-

dar no remédio que poderia ter esta tama-
nha necessidade, dis a historia que tornou

outra ves a chamar a conselho, & desco-

brindo em publico o receio que tinha, lhes

pódio a todos seus pareceres. » Idem, ibi-

dem, cap. 92. — K Passados os seis dias

quo lho foraõ assinados, em que naõ pro-

vou contra nós cousa alguma, nem achou

jiessoa que nos conhecesse, vcyo pedindo

mais outros seis dias, que lhe naõ foraõ

concedidos, |)or .ser contra pobres, por(|uem

a casa do Dcos procurava com muyta des-

ejosa; mas que para escusar prolongadas

rasões forjadas siímonte para dilatar, lho

mandava quo logo arrczoasse a final, visto

ser lançado por justa causa dos mais dias

quo viera pedindo. » Idem, ibidem, cap.

101.— (c Com isto acudirão todos os Gan-
cares, e Pateis das aldc.is, o foraõ dar de

novo obediência ao capitão, que os recc-

b(;u bem, o os segurou. Daqui dospedio

suas espias, soube por elias quo os Mou-
ros eraõ passados jiora Ponda, do que avi-

sou ao Governador, que lhe mandou se

recolhesse. » Diogo do Couto, Década 6,

liv. 4, cap. 9. — «O soldado acodio de

dentro à porta, e elle o festejou muito ga-

bando-lhe as armas, e mãdou que lhe des-

sem logo trinta pardaos pêra azeite pêra

as imtar, o disselho que como so lho aca-

basse, pedisse mais azeite, c o mosmo foz

a outros muitos soldados, porque naquelle

toinpo folgavaò os Governadores de falar

com elles, o de os favorecer, e honrar.

»

Idem, ibidem, liv. 5, cap. 3. -— « Isto sen-

tio Cogo Çofar muito, c mandou correr

com o entulho da cava, mandando cobrir

as ruas soterraneas (por onde corriaõ os

trabalhadores) com palmeiras, rama, e ter-

ra, pêra andarem por baixo seguros.

»

Idem, ibidem, liv. 2, cap. 2. — « E por-

que jà era noite se deixou estar pêra ao

outro dia os mandar buscar. JoaÕ Soares

tornou cora o recado a D. Francisco Deça,

dizendolho « quo naõ poderá chegar a rc-

conhecer bem as galez por causa da al-

ei madia quo encontrou, o que por não ser

« reconhecido se tornara. » Idem, ibidem,

liv. 5, cap. 2. — « Juzarcan pelejou mui-

to bem, e depois do ter muitas feridas, e

andar muito fraco, e cançado, cahio an-

tre o tropel dos seus que hiaõ fugindo, c

sendo conhecido dos nossos lançarão niaõ

dolle, e o lovaraõ ao Governador, que o

estimou mmto, encomendando a alguns ho-

mens de recado que o levassem á fortale-

za e o mandassem curar, e ter a bom re-

cado. » Idem, ibidem, liv. 4, cap. 2

« Dahi a três dias o mandou Bernaldim de

Sousa chamar, o a todos os Regedores, e

povo, que todos se vieraõ pêra a fortaleza

aonde estavaõ os officiaes, o como os teve

todos juntos no terreiro delia tendo jií pres-

tos as cousas necessárias pêra aquella ce-

rcmonia, fez novamente entrega daquellc

Reino a FlRoy Aeiro em nomo de ElRey
de Portugal, dandolho alli a posse delle,

e os Regedores também lhe deraò a obe-

diência a seu modo. » Idem, ibidem, liv.

5, cap. 1.— «Mandou dar era algimias po-

voações, era que fizeram bem de damno, e

cativaram muitas pessoas, c o mesmo fez

o Capitão era pessoa, sahindo da fortaleza

a dar-lho alguns assaltos na sua Cidade,

com que o inquietou muito. E como elle

estava odioso a todos, vendo-os retirar, e

nào o ajudarem, rcceando-se que hum ília

dessem nelle, e o entregassem ao capitão,

nào fio havendo por siguro naquella Ilha,

passou-se a Tidorc, onde aquelle Koy o

recollieo contra o contracto das pazes. Sa-

bido isto jior Vicente da Fonseca, mandou
logo chamar os Governadores de Tomate,
e hum irmão do Rey fugido mais moço,

chamado 'J"abarija, e o alevantou por Rey
de Maluco, com as coremonias entre elles

acostumadas. Disto se escandalizaram al-

guns dos naturaes, e outros folgaram.

Idem, Década 4, liv. S, cap. G. — «O
(jovernador foi logo avisado de sua che-

gada, e madou-os visitar, c pedir quo se

nào desembarcassem senão ao outro dia,

mandando-lhes despejarem terra casas pê-

ra todos, e armar, e negociar do Embai-
xador do Abexi, e prover de todas as cou-

sas necessárias. Ao outro dia pela manhã
desembarcaram todos, levando Eitor da

Silveira, e D. Rodrigo de Lima o Em-
baixador Zagazabo no meio, cada hiun

por sua m.'io, desfazendo-se a fortaleza, e

a Armada toda em bombardadas, e cm
estiondos de alegria. » Idem, ibidem, liv.

1, cap. 40. — «ElRey de Paõ lho deu

huma carta pêra os seus Regedores em
(|ue lhes mandava « que tomando Diogo
« Soares de Mello o sou porto, e querendo

« nelle esp-.-rar a monção porá Malaca (que

« havia de ser no fim de Agosto) o reco-

« Ihessera, e lho dessem todas as cousaa de

«quo tivesse necessidade.» E por virtude

desta carta tomando aquelle porto, lhe de-

raõ tudo o quo pedio, despejando os na-

vios, c varando-os, j)orque se haviaõ do

deter mais do hum raez. » Idem, Déca-

da 6, liv. 5, cap. 1. — «E querondo-»c

« elle dito Poro Mascarenhas vir a esta

« Cidade de Goa requerer sua justiça, o

« mandara Lopo Vaz esperar comhuma Ar-

« mada grossa, como amigo, c António

« da Silveira o prendera, e lhe lançara

« ferros nos pés, como a malfeitor, e

o mandara pêra Cananor onde estava: e que
« mandando requerer Lopo ^'az que o ou-

« visse, c se puzesse com elle em direito,

« nunca o quizera fazer, antes lho prendc-

« ra Lançarote de Seixas, e Simào Caeiro

«por requererem sua justiça. • Idem, Déca-

da 4, liv. 2, cap. ÍL

Miiiflf mais uui na pratica elegante

Que co'o Rei nobre a," pazes concertasse

;

Vj que de não .«aír ii'aquclle instante

De suas Náos cm terra o desculpasse.

cAM., Lcs., c. 2, e. 78.

Mas tu, cm qnem mui ceito confiámos
Achar-sc mais verdade, oh Rei benino,

E aquella certa ajuda em ti cspenimos.
Que teve o perdido Ithaco em Alcino

;

A teu porto seguros navepuuos.
Conduzidos do Interprete divino:

(^ue pois a ti nos manda, está mui claro,

Que és de peito sincero, humano, c raro.

OBR. crr., c. 2, e. ^"2.
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Aos brados e rasòes do Capitão,

Responde a Idolatra, que /nanda^se

Chegar a tena as Xaus que louge estão,

Porque mellior d"ali fosse e tornasse.

Sigual é de inimigo e de ladrão,

Que lá tão longe a Frota se alargasse.

Lhe diz, porque do certo e íido amigo
E' não temer do seu nenhum perigo.

OBB. ciT., c. 8, e. 85.

Mando mostrar-lhe peças mais somenos,
Contas de crvstallino tranparente.

Alguns soantes cascavéis
i
equenos.

Um barrete vermelho, eôr contente.

Vi logo por signaes e por acenos.

Que com isto se alegra grandemente;
Mando-o soltar com tudo; e assi caminha
Para a povoação, que perto tinha.

OBB. ctT., c. õ, e. 29.

Mas neste passo, assi promptos estando,

Eis o mestre, que olhando os ares .inda.

O apito toca : acórdão despertando
Os marinheiros dhnma e doutra banda:
E, porque o vento vinha refrescando.

Os traquetes das gáveas tomar manda:
A'lerta, disse, estai, que o vento ciece
Daquella nuvem negra que apparece.

OBB. ciT., c. 6, e. 70.

Lá na leal cidade, domle teve
Origem (como he famal o nome eterno
De Portugal, armar madeiro leve

Manda o que tem o leme do governo.
Apercehem-se os doze em tempo breve
D'armas e roupas d'uso mais moderno,
De elmos, cimeiras, letras e primores,

Cavallos, e concertos de mil cores.

oBR. OIT., c. 6, e. 52.

Promptos estavào todos escuitando
O que o sublime Gama contaria,

Quando, despois dehum pouco estar cuidando,
Alevantando o rosto, assi dizia:

Mandas-me. ó Rei, que conte declarando
De minha gente a grão genealogia;
Não me mandas contar estranha historia.

Mas mandas-me louvar dos meus a gloria.

OBR. OIT., c. 3, e. 1.

Não erão ancorados, quando a gente
Estranha pelas cordas ja subia:

No gesto ledos vem, e humanamente
O Capitão sublime os recebia:

As mesas manda pôr em continente:
Do licor que Lieo prantado havia
Enchem vasos de vidro, e do que deitâo,

Os de Phaeton queimados nada engeitão.

OBB. ciT., c. 1, e. 49.

Concertào-se que o negro mande dar
Embarcações idóneas em que venha;
Que os seus batéis não quer aventurar
Onde lhos tome o iniigo, ou lhos detenha.
Partem as almadias a buscar
Mercadoria Hispana, que convenha:
Escreve a seu irmão que lhe mandasse
A fazenda com que se resgatasse.

OBR. OIT., c. 8, e. 93.

— «Por razào da qual quebra, & todo-

los lugares daquella costa estarem castiga-

dos da mào delle Affonso dAlboquerque,
conformando-se com o pouco poder que
leuaua em quanto lhe nào vinhào os na-
tiios, & gente, que lhe elle auia de enuiar
da índia, como el-Rey lhe mandaua : orde-

nou de vsar de huma cautella por lhe os

Mouros nJío perderem o acatamento, se

quisesse poer o negocio a juizo das armas,

sabendo quão a percebida jâ toda aquella

costa estaua. » Barros, Década 2, liv. 4,

cap. 2.— «E por que elle tinha ordenado

a Garcia de Sousa com quatro uauios

para andar naquella paragem de Dabul,

por causa de impedir nào entrarem per

ali, por ser porto do Hidalcào, os cauallos

que vinhào da Pérsia & Arábia, que elle

queria que fossem a Goa: tanto que teue

esta noua, espedio logo a Garcia de vSousa

mandando-lhe que trabalhasse muyto por

saber parte deste embaixador, & lho en-

uiasse em himi dos nauios, & èlle ficasse

com os outros fazendo arribar as nãos dos

cauallos a Goa. » Idem, ibidem, liv. 7,

cap. tí. — « Assentada esta determinação,

mandou logo o Yiso-Eey dali a António

de Sintra como secretario, & a André
Diaz feitor, & a Diogo Pereira, & Pedro

Homem escriuães da feitoria a que se

fossem a casa de Affonso d'Alboquerque

& notificandolhe aqueUe acordo, o leuas-

sem ante si da parte delle Viso-Eey, &
o metessem em o nao Sancto Espirito,

capitão Martim Coelho, que por estar

naquella consulta, sabia jâ o que auia de

fazer delle. » Idem, ibidem, liv. 3, cap.

9.— «Todavia elle tornou mandar a estes

três capitães, Manuel Telez, Affonso Lo-

pez d'Àcosta, & António do Campo que

se fosem lançar naquella parte da ilha,

que lhe elle ordenara pêra impedirem nào vir

mantimento nem ajuda algiima á cida-

de. » Idem, ibidem, liv. 2, cap. 5. —
«E como vinha necessitado d'aguoa, &
de trás do cabo estaua aguoada, a que

chamão de Saldanha, (de que já escreue-

mos) mandou aos pilotos que a fossem to-

mar : onde por se os homens recrearem da
tristeza do mar, deu licença que quan-

do os batéis fossem em terra fazer aguoa-

da, saíssem alguns homens a fazer resga-

te com os negros, que logo acodirão á

]>raya como virão as nãos surtas. » Idem,

ibidem, liv. 3, cap. 10.— «Partido Duarte
de Lemos da cidade Magadaxô, onde não

fez cousa algmna por ser mui duuidoso

cometela visto seu sitio, & disposição, &
alguns outros inconuenientes, que forão

apontados no conselho que sobre isso teue

:

partiose via de Socotorâ pêra meter por

capitão a Pêro Ferreira, como elRey man-
daua, & dom Affonso ir seruir de capitão

da fortaleza de Cananor. u Idem, ibidem,

liv, 4, cap. 2.— a Com a qual obra os Mou-
ros derão tanto lugar, que ja entraaão sem
perigo os nossos, que se vinhào acolhendo

á cidade pela porta onde elles estauão, mas
isto não durou muito: porque aluoraçouse

tanto a cidade, que conueyo a Affonso de

Alboquerque mandar que se recolhessem

todos ao castello, & alguns delles por acha-

rem as ruas tomadas dos Mouros, rodeauâo

per fora a vir buscar a ribeira, de que os

nossos erão mais senhores. » Idem, ibidem,

liv, 5, cap. õ.— i Feito á vela do porto

de Malaca, ante que tomasse a ilha, a que
os nossos chamão Poluoreira, que será delia

quarenta leguoas, onde espcraua fazer agua-
da, tomou dous juncos, que ião pêra Ma-
laca: o primeiro dellos assi foi trabalhoso,

que custou o despojo delle sete ou oito ho-

mens dos nossos, & o outro per hum de-

sastre ouuera de custar a vida de Hicrony-

mo Teixeira, & de trinta homens que Dio-

go Lopez mandou me ter nelle despois de o

ter rendido de noite Garcia de Sousa com
o seunauio Taforea.» Idem, ibidem, liv. 4,

cajJ. 4.— «Com que Affonso dAlboquer-

que mandou logo a Martim Coelho que c!5

o seu nauio se posesse na ponta da ilha

chamada Turumbaca, onde estavão os po-

ços, & a Diogo de Mello na outra ponta

que est:i contra a ilha Queixome, & elle

com Francisco de Tauora ficou diante da

cidade hum pouco largo delia. » Idem, ibi-

dem, Hv. 3, cap. 2.— «Alguns quiserão

dizer que o autor deste fogo foi o mesmo
Yiso-Rey, mandando ao comendador Rui

Soarez que o pozesse: temendo que com
a detença & desordem que os homens tem

nestes actos de saquear, sobreuiessem os

Jlouros do monte, que remouessem a vi-

ctoria, que tinhão auida com algum des-

mancho.» Idem, ibidem, Uv. 3, cap. 4.

—

« E porque na cidade de Pam estaua por

gouernador hum primo deste Rey Maha-
med, que com seu fauor também se tinha

rebellado a eIRey de Sião: mandou elle a

este Poyoá, que do caminho com a arma-

da em que elle auia de vir, & per terra

o outro capitão, tomassem este reuel, &
lho leuassem preso, & em seu lugar po-

sesse o capitão que melhor o fezesse na-

quelle feito. » Idem, ibidem, liv. 6, cap.

1.—«Dos quaes captiuos o que mais hon-

ra ganhou naqueUe feito, foy htun grume-

te que seruia de gajeiro, natural do Porto

per nome André Femandez, ou Gõçaluez

o qual sendo ferido per hmna espadoa de

hum espingardão, & aleijando da mSo es-

querda cora a direita dous dias & meio se

defendeo da gauea sem o poderem entrar:

té que Melique Az vendo quão valente ho-

mem era, mandou que lhe não tirassem,

& com grandes promessas e juramento da

segurança de sua vida se entregou: qual

despois íbi bem agalardoado do Viso-Rey

& acabou em Malaca comitre de huma ga-

lé seruindo primeiro muito tempo de mes-

tre da nao em que Affonso d'Alboquerque

andaua.í Idem, ibidem, liv, 2, cap, 8.

— « As quaes estancias tanto que lhe forão

tomadas, repartio Affonso d'Alboquerque

o corpo da gente em duas partes: elle to-

mou huma com que foi tomar posse da

ponte, & segurar que da outra parte da

cidade nào passassem per ella á outra, por

acodir á que elle tomou que era onde el-

Rey viuia: cá esta tinha encomendada a

estes quatro capitães, lorge Nunez de Lião,

Dinis Fernandez, lemes Teixeira, & a

Nuno Vaz de Castel-branco, & mandoulhe
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Huo uào passiíssoni <l.a mesquita, & 4110

ncUii so íbzcssiMii fbrt<'S té cllo tornar a

clles.» — Idem, ibidem, liv. G, cap. f).

—

« Tornados pcra dar esta iioua a Pêro Mas-

carenlias, aiuUuia o mar do maneira, quo

não os podo rcíeolher, & escassamente omiir

o quo llio disser!\o: & mandoulhe que fos-

sem a baixo ondo se mostraua huma pon-

ta, (^m quo pai-ccia podclos recolher, nunca

mães ajjparecorão, & suspeitarão que os

Cafres ou alguns animacs da terra os ma-

tariào, mas dospois ouuo mãos corta sus-

peita quo os matarão os Mouros.» Idem,

ibidem, liv. 7, eap. 2. — « E ainda porá

os ter mães súbditos, na cidade Bider que

elle clcgco por cadeira & mctroj)oli de sou

Keyno, mandou que cadahum tezesso ca-

sas do sou apousentaraonto : & que cada

anno tantas vezos fosse obrigado vir a elle

a residir na corte certos mezos, & nas ca-

sas ordin.ariamente auia de estar filho, ou

parente macs chegado, que com despesa

& apparato representasse a pessoa delle

capitão.» Idem, ibidem, liv. 5, cap. 2.

—

« AlVonso d'Alboqucrquo quando embaixo

ouuio os trõos do algumas peças da arte-

Iharia, a que os Mouros poserào fogo, en-

tendeo quo pclcjaua dom António, & a grão

pressa mandou todolos batéis & nauios de

remo quo acodissem : & posto quo sua che-

gada foi já tarde, segundo a cousa foi

breuemente feita, todauia ainda ajudarão

a despejar o castello dos Mouros, que cs-

tauão dentro.» Idem, ibidem, liv. 5, cap.

3. — «Per meyo dos quaes não somente

se buscou fauor entre os capitães pêra ca-

dahuma destas duas partes, mas ainda

acerca d'elKoy de Cochij: porque lhe di-

zia André Diaz, & António de Sintra que

110 Viso-Iley estaua entregar a índia ;í Af-

fonso d'Alboquerque, quando elle quises-

se, por quanto clKey lhe mafldaua que esta

entrega fosso ao tempo que se ouuesse de

embarcar pêra esto líeyno. » Idem, ibidem,

liv. 3, cap. í).— «Da qual cousa sondo

Aftbnso d'Alboquerque sabedor, mandou
a lorge Barreto do Castro com o batel da

cai)itania, & Affonso Lopez d'Acosta, &
loão da Noua com os seus, & a gente ne-

cessária cm que entrauão algumas pessoas

nobres, que fossem atupir aquelles poços,

o f(ue elles Ibzerão bem a seu saluo. » Idem,

ibidem, liv. 2, cap. 5.— «Dom Lourenço

vendo que a nao de Poro Barreto com as

outras so iam saindo, & o rebocar dá galé

não surdia auante: mandou a Pedreanes

o Ganchino piloto da nao que fosse ^er o

qtio os detinha, ]iorquo ]v:'r fora não vião

cousa alguma.» Idem, ibidem, liv. 2, cap.

8.— «E ])orquo tê aquello tempo na ín-

dia os nossos não tinhão visto nãos daqxiella

fei(;ão: pareceo a todos quo soi-ia Aftbnso

d'Alboquer(iue, quo viria de Ormuz, por-

que cs])erauão cadadia por elle. Porém
dcspois que as nãos começarão do abocar

o rio, & entro ellas virão gales & nauios

de remo, acabarão de crer ser verdadeira

a noua quo os JMouros derão: & a grão

pressa mandou dò Lourenço que cada ca-

pitão 80 recolhesse a sua nao & se aper-

celjesse j)era aquelles ho.spodi-s. » Idem,

ibidem, liv. 2, cap. 7. — «Rodrigo lia-

bello como foi anisado d'esta noite de sua

entrada per aquclla parti; : mandou a Poro

Preto, (jue estaua em Benestarij, quo se

viesse ajiuitar com Aires da bilua. » Idem,

ibidem, liv. 2, cap. 7. — «O qual Moii-

que (rupij lh(i escrcuia os quo erão viuos,

& (pie erão tratados não como captiuos,

mas naturaes por sua causa: & assi lho

escrcuia como tinha cartas do Cairo quo

o tíoldão com o desbarato quo soube quo

ouuera a sua armada em Dio, fazia ou-

tra do mães vellas : & quo fosse certo que

cllo por sua parto trabalharia com cllíoy

do Cambaya sou senlior quo mandasse em
todolos .seus portos quo não fossem reco-

lhidos: pcdindolhc elle Melique Oupij que

em sinal do bua amizade ouuesse por bem
de lho dar huma prouisão pêra suas nãos,

onde quer que foss.un achadas, não rece-

berem damno de suas armadas.» Idem,

ibidem, liv. 4, cap. 6. — « E por quanto

as cousas do estado da índia (segundo el-

les vião) cstauão seguras, lhe notificaua

que todolos apercebimentos daquella frota,

que vião verga d'alto, erão a fim deste ca-

minho: o qual lhe parecia ser mui neces-

sário fazerse jjolo muito que importaua ir

fechar aquellas portas do estreita cò huma
boa fortaleza, como lhe elKey mandaua
que fezesse: porque lançado himi tal fer-

rolho naquelle lugar, não tinhão os Mou-
ros saida nem entrada per elle, cõ que o

estado da índia fieaua mães pacifico, &
som os sobresaltos de ouuirem cada hora:

Vem Kunies.» Idem, ibidem, liv. 7, cap.

7. — «A este tempo não ficarão por decer

mai-s que Garcia de ÍSousa, que estaua no

cubcllo com até dez pessoas, dç que os

principaes er.ão Gaspar Cam, Diogo Es-

taco de Euora & hiun irmão bastardo delle

Garcia de Sousa, que no feito da entrada

de Goa na estancia de Aires da tíilua sal-

uara ás costas, como esereuemos atras:

aos quaes Aftbnso d'Alboquerque, quo es-

taua de íVn-a ao pê do cubello, mandou que

se decessem per humas cordas, que dò Gar-

cia de Noronha lhe lançou com astes de

lanças atadas.» Idem, ibidem, liv. 7, cap.

9.— «lorge dé Mello Pereira capitão da

nao Bellem, como leuaua da macs escolhi-

da gente da frota, mandoulhe o VisoKey

quo tomasse a estancia que tícaua ao sob-

pê do monte, onde so os Mouros rocolhe-

r.ão, que lhe foi mui trabalhosa do guar-

dar.» Idem, ibidem, liv. 3, eap. 4.

—-Mandar codi um infinito equivale ge-

ralmente a fazer, assim mandar matar, fa-

zer matar. Os sentidos variados e cspeciaes

d'esta construcção ver-sc-hão da seguinte

rica collocção d'exemplos.— «Neste anno
forão ao cabo do S. Vicente tomadas, , o

roubadas do Franceses, quatro gales do

\'oncza, que hião muyto ricas pêra Frau-

des. E o capitão mor, e capitães delias muy-

to feridos, e roubados, c mal tratados, fo-

rão lançados em Cascaes, onde então es-

taua dona Maria de Meneses Condessa de
Monsanto, o el Key era em Alcobaça, e a

Kaynha em Sintra, aos quaes capitães a

Condessa fez muyta honra, c mandou muy
bem agasalhar, c os prouco de bestas, e

dinhoyro, como muy virtuosa, e nobre pes-

soa, e por saber que el Key o auia assi

dauer por bem : os quaes se forão esperar

el Key a Sintra, onde a Kaynha os man-
dou agasalhar, e prouor com grande hon-

ra, c nuiyta abastança, como a sua gran-

deza conuinha. u Garcia de Kezende, Chro-

nica de D. João II, cap. .59.— «E depois

de estar hum pouco cuidiuloso, antes de

nada responder, encomendou a Kuy de

Pina, quo era presente, que fosse dizer a

el Key seu senhor, quo aquellas cousas, e

om tal tempo, não tinhào reprica mais

propia de seruo para senhor, nem que mais

coimiesse a sua grandeza, virtudes, e pie-

dade, qu(! a que o Profeta Dauid disso a

Deos no Psalmo : Et rwn intrts in judicio

cum feruo tuo Domine, quia non justifica-

liittir in conspectu tuo omnis viueiis. E que
quando isto, que a elle por todos respei-

tos mais conuinha, nào quisesse fazer, que
então por sua dinidade, o por ser assi de-

roito, lhe quisesse dar juizes conformes a

elle, e que seu fcyto mandasse determinar

a Príncipes, c Duques, pois o elle era, e

el Rey ouue tudo i.';to por escusado, e man-
dou que todauia respondesse, e se liurasse

por dereito. » Idem, ibidem, cap. 40.—
«E por que ao tempo que isto lho come-
teram nào tinha ainda recado algmn da
entrega das fortalezas do Duque, que eram
na comarca dantre Douro, e Minho, e de-

tralos, montes, em quo tiidia muyta duui-

da, o receo, mostrou que lhe parecia bem
o partido, c que auia prazer de lho come-

terem, e de entender nelle, isto com fun-

damento que se algumas das ditas fortale-

zas reuelassem a sua obediência, ou sou-

besse que em Castella se fazia sobre esto

caso alguma reuolta, aceytar o dito par-

tido, e com elle feyto mandar soltar o Du-
que, mostrando quo aquella fora sempre
sua vontade.» Idem, ibidem, cap. 45.

—

« El Key so sobio a outra camará, onde

logo mandou vir alguns fidalgos, e c.iual-

leiros a quem encomendou a guarda, c ser-

niç<i do Duque, e assi mandou chamar os

senhores, e pessoas princijiais dautoridadc

que na cidade cstauào para conselho, quo

logo sobro o caso teuo, os quaes vierão lo-

go com tara grande pressa, o espanto, co-

mo a nouidade do caso o requeria. » Idem,

ibidem, cap. 44.— « Dejjois das pazes fey-

tas por cl Key dom Aftbnso e cl Key de

Castella, no fim do anno de mil e quatro-

centos e oitenta, por assi estai* assentado

nas cupilações delias, o Príncipe estando

em Beja com a Princeza, e sua casa, man-
dou entregar o Infante D. Atfonso seu fi-

lho á Infanta dona Beatriz sua sogra, que

ja estaua em Moura, pêra o ahy ter em
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terçaria, o qual Infante foy grandemente

acompanhado dos principaes senhores do

reyno, c despedido do Principe seu pay, e

da Princeza sua mày com muytas lagri-

mas, e grandissima saudade, foy leuado

e entregue ;l senhora Infanta sua auó.

»

Idem, ibidem, eap. 21.— aE os Pouos

apertando nií^so mandarão dizer a el Rey
por leti-ados, que aquellas graças eram mal

leuadas, e com consciência se não podião

leuar, nem dar, porque claramente era

vsura, e nào podiào leuar a el Rey ganho

do que llie deuia. E el Key praticado nis-

so, por lhe dizerem que era assi, por des-

carrego de consciência supricou ao Papa,

quo ouuesse por bem de dar as taes gra-

ças em quanto nào podesse pagar os ditos

casamentos. » Idem, bidem, cap. 33.— «E
em nossa Senhora da Pena elle c a Eay-
nha forão estar onze dias por huma noue-

na que prometerão, e estiuerão muyto sos,

porque então a casa era huma bem peque-

na hennida, e os que com elle estauão

pousauào em tendas que el Rey ahy man-
dou leuar, onde se agasalhauão muyto bem,
e a todos se daua do comer em muyta
perfeição, e nos onze dias acabada a di-

ta nouena el Rey e a Raynha se torna-

rão a Sintra. » Idem, ibidem, cap. 171.

— «Esteue cl Rey com sua Corte ate o

mes de lulho de mil o quatrocentos e no-

venta e cinco cm Euora, onde muyto fol-

gaua, e mandaua muyto nobrecer os paços,

e a cidade, em que auia então quatro mil

e quinhentos moradores, em que enti-auão

muytos fidalgos honrados, e dos principaes

do Reyno, auia na Cidade trezentos de

cauallo, e de então pêra ca foy sempre
mingoando, o tinha já el Rey ordenado de
fazer vir a ella agoa da fonte da prata,

onde já tinha muytas fontes compradas, e

feytas de abobada, e concertadas, e me-
dida a agoa que á cidade podia vir que
era muyta, e estando assi sobreuierão á

cidade rebates de peste, e taes que esteue

muytos dias encerrado, com os paços fe-

chados pêra ver se os podia remedear, e

vendo que hyão em crecimento se partio

pêra as Alcaçouas com a Raynha, o Du-
que, e o senhor doni lorge muy aforrados

com certos escolhidos, e logo nomeados,
e uas Alcaçouas foy a doença dei Rey em
grande crecimento pêra mal, que se gas-

taua, sumia, e enfraquecia muyto, e perdia

o gosto de comer, e era tão malenconizado,

que lhe aborrecia já ver gente, e não fol-

gaua com cousa alguma. » Idem, ibidem,

cap. 203.— «E de todo este caso foy el

Rey logo anisado em Tauilla, com que
foy posto em grande pensamento, porem
como Rey, que nas cousas da fortuna fora

muytas vezes victorioso, e nunca vencido,

deu logo grande avúamento a mandar mais
nauios, e mais gente com mais armas, e

artelharia, pêra com Ayres da Sylua co-

meterem de desfazer per força a estacada,

e repairos do rio, pêra huma vez as pes-

soas dos cercados ao menos se saluarem,

que era o que sobre tudo mais desejaua.

Porque polia enformaçâo que já a este

tempo tinha do lugar, e terra ser natural-

mente doentia, e o rio não se poder em
todos os tempos nauegar até a dita for-

taleza, ja tinha assentado, que em caso

que o dito lugar fora feyto, e não cercado,

de o mandar despouoar, e derribar.» Idem,

ibidem, cap. 81.— «Xo tempo do socorro

da Graciosa por so el Rey achar em Ta-

uilla sem dinheiro, por lhe tai-dar de Lis-

boa da casa da Mina, onde por elle tinha

mandado, e comprir fazerse logo prestes

hum nauio pêra hir com hum recado,

mandou dizer a Pêro Pantoja, que lhe

agardeceria mandarlhe emprestar por sete

ou oito dias mil justos, que eram seiscen-

tos mil reis, os quaes lhe Pêro Pantoja

logo mandou, e lhe offereceo muyto mais

que tinha, pedindolhe muyto por mercê,

que o não tomasse doutrem scnão delle,

pois quanto tinha sua Alteza lho dera, o

que el Rey muj^o aguardeceo. » Idem,

ibidem, cap. 83.— «Foy el Rey himi dia

de Euora a ouuir missa a nossa Senhora

do Espinheiro, e por fazer grande calma,

e muyto pó, e yr muyta gente com elle,

so recolheo depois da Missa dentro no

mosteyro, e mandou dizer a todos que se

fossem a comer, que elle queria ficar soo.

Foramse logo como mandou, e depois de

serem hidos el Rey sahio com muyto pou-

cos senhores, e pessoas principaes, que

com elle ficarão. » Idem, ibidem, cap. 90.

— «E el Rey dahy a três dias foy ver as

obras, e vio la o homem com huma muyto
grande barba, que auia quatorze annos

que não fizera, e dissellie: Xào sois vos o

a que eu dey a vida. Respondeo: Senhor

si. Disse el Rey: Pois porque não fazeis

essa bai"ba. E o homem disse: Senhor,

por não ter dinheyro que dar a quem ma
faça, El Rey lhe mandou dar ahy logo

dons mil reis, e disselhe: Ora hide logo

fazer a barba, e não vos veja eu mais

com ella: e o homem se lançou a seus

pes pêra lhos beijar, chorando com prazer,

e rogando a Dcos por sua vida, e seu

estado. » Idem, ibidem, cap. 98.—«O bispo

de Euora dom Afibnso, filho do Marquez
de Valença, e jírimo com irmam da In-

fanta dona Beatriz, era de sua condiçara

ysento e liure. E por alguns descontenta-

mentos que el Rey delle ouue o mandou
sayr fora de Euora ate sua merco, o que

o Bispo logo comprio, e se foy a Viana
da par de Aluito, onde esteue muytos
dias.» Idem, ibidem, cap 186.— «O Prin-

cipe vendo que el Rey o viera ver á porta,

o depois lhe falou á janella per cima de

lhe mandar dizer, e dizer que estava can-

sado, pareccolhe bem hir com elle, e ves-

tiose de pressa, e mandou por huma mída,

e vindo já vestido, a mula não era vinda,

achou ahy hmn seu ginete muyto formoso

fouueyro, em que então caualgara o seu

estribeiro mor, e por alcançar el Rey ca-

ualgou neUe, e se foy de pressa com pou-

cos que com elle erão, e foy cousa para

notar, e de mysterio, que sendo em tempo
de tamanhas festas, e tantos brocados, e

sedas, o Principe sahio vestido com hum
pelote e tabardo aberto de pano preto to-

sado, e gibão de cetim preto, e o cauallo

com huns cordões, e topeteira, e nominas
de seda preta, que não me lembra que
outras taes visse, e hum caparação de

veUuuo preto, qiie verdadeiramente a dif-

ferença do que antes vestia, e então vestio,

e como achou o cauallo atauiado, forão

muy claros finaes da grande desauentura

que lhe ordenada estaua: alcançou el Rey,

e foy com elle ate o Tejo, e costumando

de nadar sempre quando el Rey nadaua,

entam o não quis fazer, e começou de

passear pello campo, e lançar o ginete

por ser de singular rédea, e muyto ligeiro,

e cometeo a dom loam de Jleneses, o que

morreo em Azamor, primeiro capitão que

nelle ouue, homem de muyto merecimento,

e de muyto boas calidades, que corressem

ambos huma carreyra, de que dom loam
se escusou por ser ja noite: deceose então

o Principe pêra caualgar na mula que

mandara trazer, e em sobindo nella lhe

quebrou o loro do esta'ibo, por onde tornou

a caualgar no cauallo, e apertou então

com dom loam que toda via corressem. »

Idem, ibidem, cap. 132.— «E el Rey de

Congo com a embaixada, e presente, se

auia por tão bemauenturado que se não

conhecia, e mandaua chamar os grandes

sempre no mar forão do capitão honrada-

mente tratados, e depois de serem muy
bem enformados da virtuosa tenção, e

vontade dei Rey, que era serem Christãos,

e assi depois terem vistas muytas cousas

principaes destes Reynos, e maneira de

nossa Fee, el Rey oiiue por bem que os

tornassem a sua terra, e mandou logo

armar sua frota pcra o dito descubrimento,

e nella mandou os ditos negros despedidos

com muyta honra, e grandes mej'ces das

cousas destes Reynos, que lhe a elles mi-

Ihor parecia. » Idem, ibidem, cap. Iõ6.

— « E com cartas dei Rey foy aos ditos

Reys, que per elle logo responderão sua

final determinação ser darem ao Principe

a Intanía dona Isabel por molher. E não

na quiserão dar ao filho maior do Rey dos

Romãos, que no mesmo tempo lha man-

daua requerer, e de Valhadolide despedi-

rão os seus embaixadores sem lha quere-

rem dar, e assim el Rey de França, e de

Nápoles, que sobre o casamento da dita

Infanta dona Isabel ouue gi-andes reque-

rimentos, e muytas peudenças. » Idem, ibi-

dem, cap. 13. — «Pollo qual os Reys com
palauras de muyto amor, e confiança, e

com muyta necessidade mandarão pedir a

el Rey ajuda, e socorro de poluora, ou sa-

lytre emprestado. O qual recado chegou a

el Rey estando em Santarém, e tanto que

lho derão, com muyta pressa, e diligencia,

e verdeira vontade, mandou logo armar

huma grande carauella, na qxial lhe man-
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dou por Estouão Vaz huma grande soma

de poliiora, e salytro, tudo de graça, com

grandes ofterccimentos de sua pessoa, e

seus Koyuos, e cousas dclles, para tudo o

que comprisso pcra liuma tào sancta em-

presa.» Idem, ibidem, cap. 02. — a Cora

o qual recado, e socorro, el Uey, e a Ray-

nha, o todo o arrayal receberão muyto
grande prazer, e contentamento, e o esti-

marrio tanto, como se tomarão a mesma
cidade, e daliy a poucos dias por caso do

dito socorro logo tomarão. E assi o man-
darão dizer a el Key polio mesmo J^steurm

Vaz, a ([ue tizerào muyta lionra, c niuyta

merco.» Idem, ibidem.—«ElKey a mandou
então tirar do todo fora. E assi mandou
mudar os cinco escudos de dentro, poríjue

os dous das ilhargas andauão atrauessa-

dos com as pontas debaixo pcra o do meio,

que parecia cousa de quebra, e os pos to-

dos dereytos com as pontas pêra baixo,

da maneira em que agora andão. E neste

anuo e tempo se intitulou el Key primei-

ramente em seu titulo Senhor de Guine,

como agora anda.» Idem, ibidem, cap. 57.

— « E como todos foram a-isontados, e os

officiaes tizeram calar a gente, leuantouse

hum doutor, e em pe fez a todos huma
grande pratica em nome dei Key dom Fer-

nando, e Raynha dona Isabel, na qual a

substancia era. Que pois a nosso Senhor

aprouuera de lhe leuar pcra si o Principe

dom loam seu tilho, e por sua morte a

RajTiha dona Isabel sua Rlha, e el Tíey de

Portugal, que presentes estauam, íicarem

por Principes herdeiros de todos seus Rey-
nos o Senhorios, que por isto, e por el

Rev ser tam excellente, tam singular, e

virtuoso Rey, elles o mandaram chamar a

seus Reynos, e pedir muito que elle e a
Raynha sua tilha quisessem vir a ser ju-

rados por Principes, aos quais aprouue de

vir, e estauam presentes, como todos viam,

e oram taes, o de tantas virtudes, que

elles grandes, e o pouo o deuiam ter em
muyto boa ventura, e por tanto lhes en-

comendauam que os quisessem jurar. E
elles todos responderam, que lhes aprazia

com muyto verdadeira, e muy leal von-

tade.» idem, ibidem, pag. 307.—«Qvando
falleceo Fernam Cabral, fidalgo da casa

dei Rey, e do seu conselho, Vasco Fer-

nandes Cabral seu filho mandou pedir a

el Rey pelo Conde de Jlarialua, que lho

fizesse mercê de huma tença que ficara

de seu pay, e el Rey se escusou, e o Con-
de disse a Vasco Fernandes, que el Rey
lha não quizera dar. Dahy a poucos dias

passou Vasco Fernandes perante el Rey
em huma salia, e elle o chamou, o lhe

pergmitou cujo filho era, conhecendoo muy-
to bem : elle lhe disse, que de Fernam Ca-
bral: disse el Rey.» Idem, ibidem, cap.

174.

Sap. liou da barc.i

!

Diaho! Quem vem hi?
Sancto sapateiro hourado,

Como vens tio carregado

!

!iap. Muiulárão-me vir assi.

OIL nCF.NTE, AUTO DA IIÁHCA DO INFERNO.

Nem deveis de duvidar,

Pois sois delle tão querida.

Gaiir. E d'abinicio escoUiida :

E manrla-itos convidar;
Para madre vos convida.

ViRn. Kcce ancilla Domini,
Faça-se sua vontade
No que sua Divindade
Mandar que .seja de mi,

E de minha liberdade.

ID£U, MOFINA UF.NDKS.

Maiulúrão-mr aqui subir

Neste sancto «ampbithi-atro,

Para aqui introduzir

As figuras que hão de vir

Com todo seu apparato.

He de notar,

Que haveis de considerar

Isto ser contcmpla(;ão

Fora da historia geral,

Mas fmidada em devação.

IDEM, IBIDEM.

— (I Antes da armada partir daquella

parajem a vista da frota, hos rayos der-

ribarão hum padrão, com uma Cruz, que

Vasquo da Gama mandara poer sobre um
combi'0, junto da praia, dos quaes leuaua

muitos, era que hião has armas do Regno
talhadas, pêra os poer nos portos, o luga-

res que lhe parecesse necessário, quomo o

leuaua per regimento. » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 35.

— « Porque sua tenção era casar com ha
Princesa dona Isabel molher que fora do

Principe dom Afonso. Hos quaes casamen-

tos ambos houueraõ depois eflècto, porque

el Rei casou com ha Princesa dona Isabel

& depois de viuuar delia, casou com ha

raesma infante dona Maria sua iimã, quo-

mo se ao diante dirá. Pelo mesmo embai-

xador dom Afonso da Sylua mandarão
pedir a el Rei que lho aprouuesse restituir

com breuidade, aos filhos do Duque dom
Fernando do Bragança, hos bens que seu

pai tiuera nestes Regnos, & assi a dom
Aluaro sen irmão, ho que cl Rei facilmen-

te outorgou, por ho ter já ordenado, quo-

mo atras fica dito. » Idem, ibidem, part.

1, cap. 11.— «E porque em três dias que

se Affonso d'Alboquei'que ali deteue no

exame destas cousas, & também em man-
dar queimar as nãos dos Mom-os que esta-

iião naquelle porto despois de esbulhadas

sempre o vento lhe foi quasl trauessão, &
temia durar muitos dias: ás toas per ba-

téis mandou tirar todalas uaos do porto,

as quaes postas no largo, fezse á vela ca-

minho das portas do estreyto. » Barros,

Década 2, liv. 7, cap. 10.— lAnte quan-

do tornou á torra firme defronte da Ilha

Camaram, mandou dizer a Aflbnso d'AI-

boquerque que não podia vir a elle: por-

que o Xeque o mandaua vir ali em poder

de certos homens, que o trazião preso não
pêra lhe trazer recado, somente pêra ver

se cS elle podia resgatar sua mulher & fi-

lhos.» Idem, ibidem, liv. X, cap. 3.— «Ao
qual Cide Alie o \'iso-Iíc,y mandou dar

quatrocentos cruzados, & algiunas peças

assi por trazer os caj)tiuos, como por elles

dizerem que elle f(jra a principal causa de
lhe ilelique Az fazer tào bom tratamen-

to. » Idem, ibidem, liv. 3, cap. 7.— «E
por quanto elle per aquella carta cstaua

certo da vontade d'elKey, como seu irmão
& scruidor (|Ui' era, era nenhum modo auia

de mandar acodir com a pimenta, senão

á jiessoa (jue elle mandaua que governasse

a Índia : (jue a entregasse elle como lhe el-

Rey mandaua,scgimdo tinha visto per aquel-

la carta & pr-r as patentes que Attbnso de

Alboquerque lhe mandar mostrar, então

elle mandaria que a pimenta corresse ao

peso.» khin. ibidem, liv. 3, cap. 8.—aE
porque Attbnso dAlboquerque pelo que
via na gente de fi'>ra, & os nossos que vi-

nhão de dentro, temeo que enti-ando elle

ficariam todos enciurelados : mandou duas

ou três vezes dizer ao Marichal per Pe-

drafonso dAguiar que se recolhesse, que
elle o estaua aguardando á porta, & de-

fendendo que não entrasse per ella muita

gente dos imigos, que appareciam naquelle

escapado.» Idem, ibidem, liv. 4, cap. 1.

— «A qual cousa despois que o Hidalcào

cahio nella, assi o atormentou alem de

perda de tamanho estado, & de tãta inju-

ria como nella recebeo per duas vez(;s

:

que partido eUe capitão mór pêra Malaca,

mandou cercar aquella cidade, cujos lares

ainda estauão quentes da habitação que

nella fezerão alguns dos que alli vinhão. »

Idem, ibidem, liv. 7, cap. 4.—-i Acabado
este acto, ouue logo na cidade quem to-

mou o feitio & cabo d'ella, & começou cor-

rer sem referta alguma, por ser mães fa-

uorauel a todos, que a dos ilouros : cò ella

mãdaua, Affonso d'Alboquerque pagar os

jornaes áquelles que vinhão ao seniiço da
obra, principalmente aos Pêgims, que fol-

gauão de andar ao ganho dos jornaes.

»

Idem, ibidem, liv. 6, cap. 6.— «Recolhi-

do Aftbuso dAlboquerque ás nãos, man-
dou logo cl Rey Mahamed com grão dili-

gencia reformar suas estancias, & dobra-

las em artelharia & resistência. » Idem.

ibidem, liv. 6, cap. 5.— «Partidos estes

Chijs, entreteuese Attbnso d"Alboquerque

esperando pelas aguoas, pêra mandar le-

var ') junco á ponte: & também dana aquel-

le tempo, pêra el Rey tomar melhor con-

selho, & vir cora algimi partido que elJe

podessc aceitar, por leuar cora elle o raodo

que teuera com el Rey de Ormuz. » Idem,

ibidem, liv. 6, cap. 5.— «Por auer os

quaes, nos primeiros nauios que da índia

despois de elle lá ser partirão pcra Mala-

ca, particularmente escreueo a lorge Bo-

telho capitão de huma carauella : encomen-

dando-lho muito que viesse áquelle lugar,

& visse se per algum modo de mergidho

cora gente da terra costumada pescar al-

jofre lhe podião tirar áquelles leões, & que
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despendesse nisso quanto qiusesse, que elle

lho mandaria pagar, porque já que perdia

a lazeuda, nào queria perder a honra. »

Idem, ibidem, liv. 7, cap. 1.— «Neste

mesmo tempo soube mães Affouso d'Albo-

querque que este láo todolos dias mandaua
cotar quàtas couas auia dos nossos que fa-

leciào porque alem daquelles que morrerào

a ferro, começou a terra de os apalpar, &
morriào alguns dos muitos que adoeeiao

:

& pêra mães coniinuaçào de sua soberba

per vezes que AíTonso d Alboquerque o

mandou chamar, elle nem o filho nunca
quiserào vir, simulando doença & outras

cousas.» Idem, ibidem, liv. 6, cap. 7.

—

« Espedidas estas pessoas, & postas as cou-

sas do gouerno de Goa em estado seguro,

& o mães que conuinha pêra guarda das

outras fortalezas da costa da índia, como
Affonso d'Alboquerque tinha já apercebi-

do as vinte velas da frota, em que espe-

raua ir ao mar Roxo : foise embarcar na
barra do Goa. onde primeiro que se fe-

zesse á vela, mandou chamar estes capi-

tães delia : dom Garcia de Noronha, Pêro
d'Alboquerque, Lopo Vaz de Sãpayo, Gar-
cia do íSousa, dò loào d'Eça, lorge da Sil-

ueira, dõ loào de Lima, Manoel de la Cer-

da, Diogo Femandez de Beja, .Simão d'An-
drade, Aires da Silua, Duai-te de Mello,

Guçalo Pereira, Fernào Gomez de Lemos,
Pêro d'Afonseca, Km Galuào, Hieromnno
de Sousa, Simão Velho, & loão Gomes.

»

Idem, ibidem, liv. 7, cap. 7.— «Chegado
aos nauios despois que vio o que podiào

fazer, & ouuio as descidpas dos capitães

do que não tiuhão feito, quasi tanto poios

enuergonhr, & assi a toda a gente do re-

ceyo que tinhão em chegar á estacada, co-

mo por de mães perto notar o sitio da ar-

telharia, & que entrada aueria per ali á

fortaleza : mandou remar o catur que che-

gasse á estacada o mães perto da fortale-

za que elle pode. » Idem, ibidem, liv. 7, cap.

5.— « Finalmente por não gastarmos tanto

tempo, quanto o jiraco se defendeu: elle

deu que fazer dous dias aos nossos; don-

de desjiois entre elles se chamaua o jimco
brauo: & per derradeiro mãdou dizer per
Fernão Perez ao capitão que lhe perdoas-

se, que não sabia sor elle a pessoa contra

quem se defendia, & que lhe aprouuesse

de o receber não como imigo, mas como
vassallo d"elEey de Portugal: na esperan-

ça da proteição & amparo do qual eUe se

cnti-egaua. » Idem, ibidem, liv. 6, cap. 2.

— «Ao que e!lo Vtimutiraja respondeu
que era verdade da ajuda que dizia, a
qual foi mais apparecer a sua gente no
feito que pelejar: & este pouco que fazia,

não era por sua vontade, mas por ser ho-

mem estrangeiro, & viuer na terra alhea:

que se assi o nãofezesse, nào passaria bem,
& por isso não lhe deuia estranhar o que
tinha feito, que fora tão pouco que obri-

gara a elliej mandar dar soldo a todolos

laos, vendo que não se chegauão bem a

pelejar cõ a sua gente. » Idem, ibidem,

liv. 6, cap. 5. — «Bastião de Miranda,

que tinha a capitania daqueUa parte, co-

mo lhe cahio debaixo da lança, mãdou mui
bem arreatar a nao, do maneira que eUe

cõ os de sua capitania per este goroupez

entrarão neUa : entre os quaes erão dõ

Ilieronymo de Lima, Ruy Pereira, Alua-

ro Paçanlia, & Ambrósio Paçanha seu ir-

mão, cõ as feridas ainda frescas do que

passou em a fusta de Payo de Sousa. »

Idem, ibidem, liv. 3, cap. G. — « Chegan-

do aqual noua ao VisoEey, disse: Pois

eu sou encetado em Fernão Pereira, em
mães ei de acabar: & a grande pressa

mandou recolher a gente. E vyido jâ bom
pedaço da aldeã trazendo o rolo da gente

algumas vaccas, & crianças que acharão

pelas casas: começai-ão decer do Ivigar

donde os negros se acoUierão com o pri-

meiro temor, até oitenta delles, como gen-

te que se vinlia offerecer á morte por sal-

uar os filhos. «Idem, ibidem, liv. 3, cap. 10.

— «Os quaes vendose naquelle perigo, re-

colherãose aos castellos dauante, & bra-

dando pelo capitão mor : em lugar de lhe

valer, mãdou dar hum pique ao cabo, per

onde o tinha atoado temendo que indose

a nao ao fundo, fezesse ceçobrar a elle

:

com que o junco ficou á vontade do mar.»
Idem, ibidem, liv. 4, cap. 4.— « Final-

mente visto todolos inconuenientes, foi

assentado que se partissem, & jwr espcdida

mãdou Diogo Lopez tomar hum homem
& hiuna molher, que tomarão nos barcos,

que estauão vendendo a bordo das nãos

o dia do aleuantamento : & metendo a

cada hum huma seta pelo casco da ca-

beça, em hum barco dos seus foram postos

em terra.» Idem, ibidem.— «E a primeira

cousa em que entendeo, apcrcebendose

pêra aquelle hospede que esperaua, foi

mandar recolher todolos Tanadares : & não

tão prestes que cUes recolhidos. Camaleão
era jâ nas tanadavias. » Idem, ibidem,

liv. 5, cap. 4.— «E por este Coge Amir
ser homem tão conhecido, lhe mandou dar
algimia fazenda d'elRey, & huma nao da
terra das que se ali tomarão, obrigandose

trazer nella o retorno da fazenda em ca-

uallos de Onnuz pêra ajuda da defensão

da cidade : & a causa de não comprir,

foi porque ao tempo que elle tomaua com
elles veyo ter a Dabul, & enti'egou os

cauaUos ao Hidalcão, por Affonso d'Al-

boquerque ter perdido per guerra esta

cidade. » Idem, ibidem, liv. õ, cap. 3.

— o Como o qual recado Affonso d'Albo-
querque começou de caminhar pela estrada,

recebendo nas costas o Ímpeto da gente

que dissemos concorrer de todalas estradas

ao escampado, sem se poderem aproueitar

de hum berço encarretado que Pedi-afonso

leuuava: porque nos recados que foi &
veyo, pedio elle a Aftbnso d^-Vlboquerque

que o mandassem entregar a outrem, por

ser a reuolta jâ tamanha, que não auia

poderse carregar o berço, nem fazer obra
com elle.» Idem, ibidem, liv. 4, cap. 1.

— o O qixal Diogo Corrêa fora captiuo

com os outros que ião cm companliia do

dom Aftbnso de Noronha, (como atras

vimos) & era ali vindo, & com elle Fran-

cisco Pereira de Berredo, ambos por parte

deUes per licença d"elRey de Cambaya,
a requerer a Aftbnso d'Alboquerque que

os mãdasse tirar: do que adiante faremos

mayor relação. » Idem, ibidem, liv. õ,

cap. 11.— « Peró elRey Mahamed os man-

dou hospedar mui differente do que elles

cuidauão, porque recebidos o dia de sua

chegada com a face alegre, forão reparti-

dos per todolos moradores de Malaca com

recado que cadahum hospedasse os que

lhe coubessem em sorte: a qual sorte foi

não ficar aquella noite nenhum com vida.»

Idem, ibidem, liv. 6, cap. 1.—«E sobre

tudo o Viso-Rey mandou de noite ter tal

vigia, que aqueUes que de noite tornauão

as suas casas por saluar algiuna cousa,

encorrião em perigo de morte, de maneira

que elles perderão tudo, & os nossos apro-

ueitarão mui pouco: somente dos bagan-

çáes que estauão ao logo da aguoa, & das

nãos que tinhão alguma fazenda, foi o

mães que ouiierão daquelle despojo, que

dizem ser estimados em cento & cincoenta

mil cruzados.» Idem, ibidem, liv. 3, cap.

4.— «E vendo-se elle assi desherdado, &
sobre isso em difterenças cõ o irmão: re-

colheose com algmna gente, que seguia

seu partido pcra as terras de Bnticalá,

por o gouernador dali ser seu parente donde

fazia a guerra a seu irm.ão: & por ter

nisso fauor per algumas vezes se mandou
ofterecer a Aftbnso d'Alboquerque, prin-

cipalmente quando da primeira vez tomou

Goa, mas nào ouue effeito por razão do

pouco tempo ' que os nossos a teuerão.

»

Idem, ibidem, liv. 5, cap. 10.— «Sobre o

qual caso o mandou prender tê fazer a en-

trega do roubo, por se mandar queixar

disso o gouernador de Chaiú, como amigo

que era nosso: mas teue hum padrinho

que lhe valeo tomandoo sobre si de pagar,

& este foi outro gentio chamado Melráo,

a quem Affonso d'Alboquerque deu o seu

oíEcio que a gente da terra desejaua por

gouernador ]ior ser homem de real sangue

sobrinho d'elRey de Onor. » Idem, ibidem.

— « Passados aquelles primeiros dias, que

todos o Viso-Rey despendeo em mandar
curar os feridos, & cõsolar aos que temiào

poder elle ter algimi escândalo delles em
não acodirem a seu filho, por que não auia

algum que o visse morrer, peró que elle

soubesse que não era seu filho homem que

se auia de entregar em captiueiro : a pri-

meira diligencia que fez pêra saber se era

viuo, foi mandar hum logue a Chaul a

isso.» Barros, Década 2, liv. 2, cap. 9.

— « Cóge Atar como vio ateado o fogo que

elle desejaua, por ter jâ sabido a pouca

gente que auia em as nãos: aquella noite

mandou poer o fogo a hiun bargantim que

Aftbnso dAlboquerque tinha mandado fa-

zer, o qual estaua em termo dahi a três
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se pod('ra lançar ao mar. » Idem, ibidem,

ea]). f). — n Sol)ro o qual c-a?o cllo uào fez

mãos que mandar tirai' insti-omento do es-

tado "in que tinha jjosto a cidade ao tempo
que so forào, pêra o cnuiar a este Royno
a elRoy: & o mães que pode, dissimulou

a tristeza deste, que elle muito sontio, &
como quem fazia pouca conta da ajuda
delles, nSo Icixou de proceder no modo do
cerco quo tinha sobre a £rua;\la quo nào
viesse socorro algum A cidade. » Idem, ibi-

dem. — « E como lho era cousa dura dar
ao Xeque os doze mil soltanis, auia qua-
tro annos que lhos nào queria mandar pa-

gar, que causou ao Xeque tornar ao roubo
que d'antes fazia.» Idem, ibidem, cap. fi.

— « Esto por que no seu peito nào tinha
boa vontade a olKey, como homem sagaz
tanto que vio a nossa armada no porto, &
sentio quo a sua vinda podia ser causa da
destruição d'clRey, em quanto Afibnso
d'Alboquerque nào rompeo de todo com
elle, secretamente mandoulhe pedir seguro
pêra sua pessoa, filhos & genros cn sua fa-

milia: o que lhe Atibnso d'Alboquerque
concedeo sabendo ser elle lao, & nào Ma-
layo, & também por ter menos imigos, &
mães este que era tào poderoso. Peró
quando veyo a esta repartição, qiie elRey
fez da guarda & defensão da cidade, cou-
belhe parte delia contra onde elle viuia,

que era a mães pouoada. » Idem, ibidem,
liv. (í, caj). 3. — «E porque ellas vinhào
em lingua Chaldea podia as mandar tres-

ladar per pessoa fiel, cá per ventura no
Royno de Portugal não aueria quem as

soubesse interpretar: & per ellas veria a

tenção d'elRey seu senlior, & a causa da
vinda delle Mattheus.» Idem, ibidem, liv.

7, cap. ti. — «E da sua communicação se

conseguiria tamanho seruiço de Deos, co-

mo era destruição da casa de Mecha, &
secta dos Mouros, segundo elle Dauid pro-

metia em suas cartas: as quaes Afi:bnso

d'Alboquerque mãdou tresladar em Portu-
guês per hum ludeu chamado .Samuel na-

tural do Cairo, do qual se seruia nestes

negócios de interpretar, por saber muitas
línguas.» Idem, ibidem. — «E temendo
nào ser limpo pêra surgir com tamanha
frota, & também não darem liuraas nãos
per outras: mandou amainar todalas ve-
las, com fundamento de pairar aquella
noite.» Idem, ibidem, cap. 7.— «Com o
qual conselho Aftbnso d"Alboquorque ante
de se recolher ás nãos, ordenou de mandar
matar todolos Mouros que tinha preso por
causa da traição, & assi todolos cauaílos
qu(> ali achou: a carne dos quaes foi re-

colhida ás nãos, que foi despois boa pro-
uisão. » Idem, ibidem, liv. õ, cap. õ. —
«Õ qual também despois que veyo quiz
mouer alguns partidos a AUbnso d'Albo-
querque, & isto nào tàto por descímfiar de
a cidade ser sua polo grande [wder que
trazia, quanto por maneira de industria:

porque visto como os nossos tomado elle

a cidade, tinhão por colheita as nãos, or-

denou de mandar atupir o canal do rio

cõ algumas suas, & sobre isso lançar mui-
tas balsas de fogo, que na desconte da
maré viessem queimar a nossa frota: &
em quanto ordenaua isto, queria entreter

Alfonso d'Alboquerque, .-jirnulando parti-

dos & concertos tê lhe fechar a saida.»

Idem, ibidem. —•

«

E algiis quiserào dizer

que a razão porque elle Viso-Rey deu este

nauio mães a Diogo Lopez, & o fauorcceo

tanto no bom auiamonto que lhe mandou
dar pêra aquella viagem, foi per elle Diogo
Lopez ser himia das principaes )iartes, que
fauoreceo as cousas dellc Viso-Rey por se

achar ali: cm tanto, que quando tomou
de Malaca, porque temeo que por esta ra-

zão Affonso d'Alboquerquc lhe posesse al-

gum impedimento á sua vida por a este

tempo jâ seruir de gouornador, do cabo
Comorij onde veyo ter bem desbaratado,
Gspedio os nauios quo trazia comsigo que
se viessem porá Çochij, & elle rota batida
sem tomar a costa da Índia, se veyo a

este Reyno, como logo veremos no seguinte

capitulo.» Idem, ibidem, liv. 4, cap. 3.

—

« Tomada a entrega desta tão illustre ci-

dade, o jn-imeiro sinal que AfTbnso d'Al-

boquerqne quiz dar de si, da paz & jus-

tiça em que aiiia de manter a todolos mo-
radores delia, foi assi em português como
em lingua Canarij da terra mãdou lançar
pregão Cjue nenhum mercador estrangeiro

ou natural fezessc alguma mudança de sua
fazenda ou pessoa, mas que abrissem suas
tendas & vendessem suas mercadorias- na
paz, & segurança que lhe tinha dado: &
que nenhum Português fosse ousado tomar
alguma cousa coiítra vontade de seus do-

nos, nem aos da terra fezessem algum des-

prazer, ora fossem Mouros ora Gentios sob
granes penas; os quaes pregões quietarão

toda a cidade, que ainda não estaua se-

gura de nós.» Idem, ibidem, liv. 5, cap.

3.— « Com a qual gente que estes capi-

tães Caimaes ajuntarão per este modo, &
a mães que tinhão cõsigo, cometerão a
porta que Vasco da Silueira mandara fe-

char : peró que elle Tristão da Veiga, An-
tónio de Sousa & outros acodirão logo sa-

bendo o concurso da muita gente que a

cometia, per muito que a defenderão erào

tantos os imigos & o repetir de sua cuquia-

da, que parecião gralhas auoando mães
que saltando per cima das paredes de grão
cerca per hiima quebrada quo nella auia.»

Idem, ibidem, liv. 4, cap. 1.— oXa qual

ida de Cochij quiz ainda Affonso d'Al-

boquerque ter hum resguardo, porquê
sendo sabida, podia damnar o feito, &
diante mandou dizer a elRey que secreta-

mente sem reboliço o viesse esperar junto

da fortaleza de Cochij, como que vinha
buscar o amparo delia, no qual lugar

queria secretamente falar com elle pri-

meiro que na terra se soubesse ser elle

Affonso d'Alboquerque chegado.» Idem,
ibidem, liv. 5, cap. 8.— « E por causa dos
rebates que aquella noite podiào ter dos

Mom-OH recolhidos ao monte, repartio a
guarda delia per os ca])itãe8: os quaes
tomarão as entradas das ruas, que tran-

carão com madeira, mandando ali trazer

alguns berços da artelharia. » Idem, ibi-

dem, liv. 3, cap. 4.— u Posto em paz seu

arrayal, a primeira cousa em quo mos-
trou a Diogo Mendez que tratara com
elle cautellosamente como homem de guer-

ra: foi mandarlhe dizer que elle tinha ja
despejado a fortaleza daquelle trédor Pa-
lato Can, que dahi por diante nilo lhe

ficaua inaes por fazer, que despejar a olle

daquella cidade cabeça & principal assento

de seu senhor o Hidalcão, que como ami-

go lhe pedia & aconselhaua que assi o

fezesse, & logo, st não quo o iria elle

fazer. » Idem, ibidem, liv» 6, cap. 9. —
« O qual todolos do catur ouuerão por

morto, porque o vento do pelouro o som-

brou com que cahio, & assi assinalado

daquella ousadia chegou aos nauios: onde
logo mandou lançar hum pregão que
qualquer bombardeiro que lhe quebrasse

aquelle basalisco, lhe daua cem cruzados.»

Idem, ibidem, liv. 7, cap. õ.—^«Todauia

por não ficarem sem castigo, posto que
perderão a vida, perderão as orelhas, na-

rizes, mão direita, & dedo polegar da
esquerda, que lho Affonso d'AJboquerque

mandou cortar tanto que tornou pêra Goa:
& postos em lugar publico dos moços tt

gente do pouo, receberão vitupérios, &
dahi os mandou vir pêra este Reyno em
as nãos daquelle anno.» Idem, ibidem,

liv. 7, cap. õ.— «Louvem agora os Es-

critores aquella grande liberalidade, com
que as matronas Romanas mondarão offere-

cer ao Senado suas joyas pêra as despeza-^

da guerra, porque nenhuma delias em-
prestou mais que hiuna onça de ouro.»

Diogo do Couto, Década 6, liv. 4, cap. 4.

— « António Moniz Barreto vendo aquillo,

disse que o faria. E tomando alguns amigos

quo tinha grangeados pêra- hirem com
eUe, se foy logo embarcai- sem se ver com
o Governador, porque estava jà o navií.

era Goa velha, e o Governador sabendo

delle, o mandou logo fazer à vela pelo

Veador da Eazenda, e foy seguindo sua

jornada com tempo muy forte, e delle, e

de D. Álvaro de Castro a seu tempo
daremos razão, por guardarmos a ordem
da historia, e tornarmos às cousas de Dio."

Idrm, ibidem, liv. 2, cap. 7. — «Andava
Rumecan muy envergonhado, e muito mais

o estava ElRey (que todos os dias era avi-

sado do que se passava"! de ver huina for-

taleza toda arrazada, e posta por terra, '-•

com tão pouca, e cauçada gente, nào si'»

se defender a tamanho exercito, mas ainda

alcançarem os de dentro tão grandes vi-

torias, o teremlhe mortos dous t<ào grades

Capitacns, e mais de dous inil homens. E
tendo recado deste derradeiro successo,

mandou reprcnder a Rumecan, e a todos

os mais Capitaens da fraqueza, e covar-

dia que nelles havia: do que elles toma-
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dos, -^ affrontados determinarão de me-
ter todo o resto do poder, e ou tomarem
a fortaleza daquella feita, ou morrerem
todos em cima de seus baluartes, e as-

sim sfi lhes compriraõ seus desejos.» Idem,

Ibidem.

—Conter disposirões determinativas.
—A lei manda.

—

Os códigos mandam.
—Dominar, governar despoticamente.

—Aqui só elle manda.
—Enviar, remetter.—Mandar míjs pe-

rus de presente.

—Participar.— Mandou noticias do suc-

cesso.—Mandou o siiccessopor um mensa-

geiro.

—Mandar para a outra vida; para o

outro mundo, matar.

—Dar.

—

Deus manda-nos saúde.

—Mandar d memoria; confiar á me-
moria ; aprender de cór.

—Mandar ao prelo; á estampa, fazer

imprimir.

—Mandar a espada; mani^jal-a.

—Mandar; impor a necessidade, a obri-

garão, exigir, intimar.—Que mandas?
— V. refl. Mandar-se a si mesmo; go-

vernar-se a si próprio, dominar-se nos

seus sentimentos e paixões ; reconhecer-

se como o único senhor do si próprio.

—Ser mandado.
—Ser imposto.—Mandam-se leis que

não se cumprem.
MANDARIM, s. m. (Do nosso verbo

mandar, e não do sanscrito mantrim, co-

mo querem alguns). Titulo de nobreza

que se dá aos ofticiaes civis e miUtares

da China, e que é estranho á lingua chi-

neza.

—Os mandarins formam 18 classes ou
grãos. A sua frente estão os quatro con-
selheiros privados do imperador do Im-
pério Celeste, os quaes formam o primei-

ro gráo. Juntos a eses ha um certo nu-
mero de conselheiros de segunda classe,

funcciouarios superiores na ordem admi-

nistrativa.

—Distinguem-se os í/randes mandarins,

cujo numero se eleva a 9:000, e os man-
darins subalternos, em numero de 81:000,

pouco mais ou menos. Os mandarins não
formam um corpo no Estado; mas cada

um faz parte d'um tribunal encarregado de

uma administração particular. Cada man-
darim exerce, na sua esphera, um poder

absoluto.— «Nunca seu intento foy rou-

bar senão so os cossarios que tinhão da-

do a morte, e roubado as fasendas a muy-
tos Christãos, que frequentaváo essa en-

seada, e costa de Aynaõ, os quaes cossa-

rios tinhão seus tratos com os Mandarins
destes portos, a que davão muytas, e muy
grossas peylas, por lhes consentirem que
vendessem na terra o que roubavaõ no
mar.» Fernão Mendes Finto, Peregrina-

ções.— <iNÓ5 CO fervor desta victoria ar-

remetemos logo á porta, e nella acha-

mos o Mandarim com obra de seiscentos

homens comsigo, o qual estava em sima

de hum bom cavallo com humas coura-

ças de veludo roxo de carvação dourada
do tempo antigo as quaes soubemos que
foraõ de hum Thomé Pires, que ElRey
D. Manoel de gloriosa memoria manda-
ra por Embayxador â China na nâo de

Fernaó Peres de Andrade Governado o

estado da índia Lopo Soares de Alberga-

ria.» Idem, Ibidem, cap. 65.— «O Man-
darim com a gente que tinha cõsigo, nos

quis fazer rosto ao entrar da porta, com
que entre elles, e nos se travou huma
cruel briga, em que por espaço de qua-
tro, ou sinco Credos se hiaõ elles jà me-
tendo com nosco com muyto menos me-
do que os outros da ponte, se hum mo-
ço nosso naõ derrubara o Mandarim do

cavallo abayxo com huma espingardada

que lhe deu pelos peytos, com que os

Chins ficáraõ taô assombrados, que todos

juntamente vollàraõ logo as costas.» Idem,
Ibidem.— aDefronte destas três menzas,
estavão três aparadores da mesma ma-
neyra, com grande soma de perçolanas

muyto finas, e seis gomis de ouro muy-
to grandes, que os mercadores Chins
trouxeraõ da cidade de Liampóo, que lá

pedirão emprestados aos Mandarins, por-

que todo o serviço destes he com bay-

xelas de ouro, porque a prata he de gen-

te mais bayxa, e de monos qualidade; e

trouxeraõ mais outras muytas peças co-

mo foraõ pratos grandes, saleyros, e co-

pos também de ouro, com que a vista se

deleytava muyto, se de quando em quan-
do lhe naõ causara inveja » Idem, Ibi-

dem, cap. 70.— «E tudo o mais pola ter-

ra dentro, quanto alcançava a vista, eraõ

bosques de grandes pinhaes, arvoredos,

soutos, laranjaes, e campinas de trigos,

arroses, milhos, painços, cevadas, cen-

teyos, legumes, linhos, e algodões, e cer^

cas de jardins com casas nobres, que de-

viaõ de ser quintas de Mandarins, e se-

nhores do Reyno. Havia ao longo do rio

tanta quantidade de gado de toda a sor-

te, que realmente posso affirmar que se

iguala com o da Ethiopia, e da terra do

Preste Joaõ.» Idem, Ibidem, cap. 89.

— «Por fora desta grande cerca, a qual

como digo corre por fora de toda a Ci-

dade estaõ em distancia de três legoas

de largo, e sette de comprido vinte e

quatro mil jasigos de Mandarins, que
saõ humas capellas pequenas cosidas to-

das em ouro, as quaes tem todas adros

fechados em roda com grades de ferro,

e de lataõ feytas ao torno, e as entradas

que tem, saõ huns arcos de muyto cus-

to, e riquesa.» Ibidem, cap. 105. — «E
passando de toda esta gente, chegámos
a hum grande pateo do recebimento das

casas, aonde estava hum Mandarim tio

delRey, por nome Monvagarú, homem
de settenta annos, acompanhado de gen-

te nobre com muytos Capitães, e senho-
res do Reyno, e em roda delle estavaõ

doze meninos ricamente vestidos, com

cadeas de ouro grossas a tiracoUo, e ma-
ças de prata aos hombros.» Idem, Ibi-

dem, cap. 163.— aAo outro dia pela ma-
nhã nos partimos desta Ilha, que está

mais adiante seis legoas para o Norte,

chamada Lampacau, aonde naquelle tem-

po os Portuguezes fazião sua veniaga cõ

os Chins, e ahi se fez sempre ató o anno

de 1557. que os Mandarins de Cantão a

requerimento dos mercadores da terra

nos derão este porto de Mscao, aonde

agora se fâs.» Ibidem, cap. 221.

—Arvore dos mandarins; arvore pró-

pria da Cochinchina, mui parecida com
as nossas tilias, e que dá uma espécie

de romã branca, cuja polpa é granulosa e

adocicada.

MANDARINA, s. /. Fructo da manda-
rineira.

MANDARINADO, s. m. Cargo, officio,

dignidade de mandarim.

f MANDARINAL, adj. 2 gen. Que per-

tence ao mandarim, que tem o caracter

de mandarim. — O desdém mandarinal

para o commercio é um dos obstáculos

ao progresso das sciencias na China.

f MANDARINEIRA, s. f.
Nome da ar-

vore que produz mandarinas. E uma va-

riedade das laranjeiras proveniente da

Manilla, e hoje cultivada em Malta.

-}- MANDARINISMO, s. >w. (De man-
darim, com o suftixo «ismo»). Systema

de provas e de concurso por que se faz

passar, na China, os que aspiram aos

gráos de letrados, e por consequência

aos cargos ou empregos do Estado.

—Por extensão : Todo o systema em
que se pretende subordinar a classifica-

ção dos cidadãos ás provas d'instrucrão

e aos concursos.

j MANDARINO, A, adj. Que é relativo

ao mandarim. — Dialecto mandarino.

—

Lingua mandarina; nome dado á lingua

actualmente fallada e escripta, na Chi-

na, pelas classes illustradas.

MANDATÁRIO, A, s. (Do latim manda-

tarius). O que, a que é encarregada de

executaros mandados d'alguem.—O man-

datário não deve desviar-se dos poderes

que lhe são confiados ou depositados.—
Os membros da camará dos deputados

são os mandatários da nação.

—Dá-se também o nome de mandatá-

rio 30 que requer beneficio em virtude

do mandato do papa.

MANDATO, s. m. (Do latim mandatuin).

Rescrito pelo qual o papa dá ordem para

que seja nomeado no primeiro beneficio,

que vagar, o mandatário que o obteve.

—Sentença interlocutoria do juiz.

—Sermão, que se prega nas quintas

feiras d'endoenças, sobre o mando dos

magistrados contra Jesus Christo.

mandíbula, s. f. (Do latim). Nome
dado algumas vezes ao queixo infe-

rior do homem ou dos quadrúpedes,

mas particularmente ao bico das aves,

formado de duas partes : a mandibula
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superior, e a mandíbula inferior. —
«Nosso pailro S. hernardo m*^ perdoe;
— pf^tisou ella — mus o frade é o dia-

bo. Que me qu«r(»rá o maldicto ago-

ra?» Ouíindo « viu assomar, Fr. Vasco

parou e, olhando na direcrão da cama-
rá, inclinou para traz a calteça o esten-

deu a mandíbula inferior, como interro-

gando a cuvilheira acerca de Beatriz.»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 14.

—«Tenho idéa ; tenho idéa do sobredi-

to... Nâo ponha vossa reverencia mais na

carta :—respondeu a tia Domingas, desli-

sando um risinho d'intelligencia e arre-

gaçando a mandíbula superior ao longo

de um grande dente solitário que lhe

restava ua boca.—Que estavanadol Sei-

Ihe da vida...» Idem, Ibidem.
mandíbulas, s. f. pLur. Nos insectos

roedores e nas arachnides, duas peças

moveis e muito duras, collocadas uma á

direita, e outra á esquerda da bocca, as

quaes servem, á maneira de dous den-
tes, para dividir os aliiuentos.

f MANDIBULADO, A, adj. Termo de
zoologia. One tem mandíbulas.

f MANDIBULAR, adj. 2 gen. Termo
d'Hislorifi iNalural. Que tem relação com
a mandíbula. — Ossos mandibulares; os

ossos do queixo inferior nos maiuiferos.

MANDIL, s. m. (Do arabajnoíirfíZ, len-

ço, guardanapo), Panno grosso com que
se anedia o pèllo ás bestas depois de es-

covadas.

—Panno ordinário de avantaes de co-

zinheiro, de roupa de lacaios em corpo,

sem capa
;
porém algumas vezes, por

pompa, os mandis dos lacaios eram bor-
dados.

—Mandil de putas ; o lacaio que as

acompanha, o alcoviteiro d'ellas ou de
seus rufiães.

—(Do francez mandille). Casaca de la-

caio.

—Por extensão : Vestuário pobre, ve-

lho, remendado.
MANDINGA, s. f. Termo da Africa. Fei-

ticeria, ff iiiços para ficar impenetrável a

ferro e outras armas.

—Phrase popular : Ter alguma cousa
mandinga; difficulJades insuperáveis,
que apparecem como por encanto ou fei-

ticeria.

MANDINGUEIRO, A, s. Pessoa que faz

ou usa de mandinga.
MANDIOCA, s. f. Nome vulgar da ja-

tropha manihot, de Linneu, pertencente
á família das euphorbiaceas. E' um ar-

busto originário das regiões quentes da
America, e cultivado, em grande escala,

no Brazil. A parte mais importante dVs-
ta planta é a raiz, a qual é grossa, tu-

berosa, branca interiormente, pesando
até 12 kílogrammas, aproximadamente.
E' muito abundante em amido e um li-

quido ou sueco branco, acre e muito ve-

nenoso, sendo a msior parte d'este sue-
co separado da fécula por uma forte pres-

são, e o resto da humidade e principio

venenoso que ítindn lii-a é destruído pela

torrefacçáo ; esta fécula toma então o

nome de farinha de mandioca, um dos

bons alimentos de que os habitantes do

Brazil fiiZ(;m um uso mui frequente.

MANDO, .s. m. O direito e poder de

mandar.

Ho muy grít conquistador,

tem gram forma e autoridade:

(luem se lhe da por vontade

com quanto tem, com fauor

deixa em sua liberdade;

aos que toma pellejando

IMataos, nunca lei.xaodo

cousa viua no lugar:

isto lhe faz conservar

t&ntas terras, tanto mando.

OAnCI/l DE HE7.ENDE, MIsCELLANEA.

— aCaval. Nisto se enxerga que não ha
leis, que ensinem cortezias, e bem fora,

que houvera alguma, que mandara, que
um doutor, depois de vinte annos de
Sena, trilhara o paço três ou quatro para

saber o uso de ellas; mas anda a cousa
de sorte, que por ellas lho entregam o

mando, e encarnam-se do maneira, que
quando se vem mudados não conhecem
rei nem roque.» Francisco de Moraes,
Dialogo 2.

Desta arte se esclarece o entendimento,

Que experiências fazem repousado

;

E fica.vendo, como de alto assento,

o baixo trato humano embarat;.'ido.

Este, onde Uver força o regimento

Direito, e não do aUectos occupado,

Subirá (como deve) u illustre !»u»do,

Contra vontade sua, e não rogando.

CAM., Lus., cant. 6, est. a9.

\r que aquelles que devem A pobreza

j\mor divuio e ao povo chaiidade,

Aniào someole mandos e riqueza,

Simulando justiça e integridade.

Da feia tyrannia e de aspereza.

Fazem direito e vãa severidade

:

Leis em favor do Rei se estabelecem

:

As em favor do povo só perecem.

DKM, IBIDEM, cant. 9, est. 28.

—Ter o mando d'um exercito ; o di-

reito de o capitanear.

Vimos el Rey dom Fernanda

Uoy de Sicília e mais nain

ser tam grandccapitam,

e crescer tanto seu mando,
que ganhou togo Arugam,

dtpois Castella e Liam
cora guerras e deuisam,

Granada o Nápoles também,

e Nauarra, e em Tremecem
tomou vlllas e Ouram.

G. DE REZENDE, MISCELLANEA.

—Ter alguém a seu mando; ás suas
ordens, com obrigação do lho obedecer,

ou prestes para isso.

Chegado tinha o prazo promettido.

Em que o Rei Castelhano }A aguardava

Que o Príncipe, a seu mando sobmeltido,

Lhe desse a obediência que esperava;

Vendo Eipu que Rcava tamentido,

O que delle Castella não cuidava,

Determina de dar a doce vida

A trAco da palavra mal cumprida.

CAM., LUS., cant. .3, est. 40.

— Desejo poderoso.

E com rftgo e palavra» amorosas,

Que he hum mando nos r\eis que a mais obriga,

Me diaae; As cous.'is árduas e lustrosas

Se alcanç^lo com trabdho e com fadiga;

Faz as pessoas altas e famosis

A vida que se perde, e que periga;

Que quando ao medo infame não se rende,

Então, se menos dura, mais se estende.

CAM., LUS., cant. 4, est. 7S.

—Ordem, decreto.

Este receberá, plácido e brando,

No seu regaço o Canto, que molhado

Vem do naufrágio triste, e miserando,

Dos procellosos baixos escapado.

Das fomes, dos perigos grandes, quando

Ser,'! o injusto mando executada

Naquelle cuja lyra sonorosa

Ser.i mais afamada que ditosa.

CAM., LUS., cant. 10, est. 12S.

MANDÓBRE, s. m. Grande cutilada.

MANDORA, s. f. Instrumento de cor-

das deiílhadns, similhanti* ao alaúde,

mas ditTsrenteiaente atinado. Havia man-
doras de quatro cordas, de seis, e che-

gou mesmo a ter oito grupos de conlas

afinadns de quinta em quarta, que faziam

assim dezi^seis. Este insirumenio ha mui-

to tempo qu» eslá era desuso.

MANDOUi, s. f. Direito real na índia

Portugijeza.

MlNDRAGORA, s. f. Nome vulgar da
atropa mandragora, de Linneu, e que
serve de typo a um género da família

das solaneiís, de Jussieu.

Os antigos erapregaraíu a mandrago-
ra como agente esseni-ial nas prepara-

ções que tinham por fim determinar o

somno e a insensibilidade durante as

operações.

Todas as partes d'esta planta são ve-

nenosas; todavia alguns práticos teem-

na empregado cora certo successo em al-

guns casos d'alienaçáo mental.

Além d'e5ta espécie, que é a mandra-
gora fêmea, ha também a mandragora
macha. cuja raiz é mais espessa.

f MANDRAGORITE, s. m. Vinho em
que se faz macerar raízes de mandragora.
MANDRÃO. s. m. (Do hespanhol man-

dron). Machína antiga que servia para

atirar pedras, e da qual se serviam nas

guerras.

1.) MANDRIÃO, s. m., M.ANDRIONA,
s. f. I Do hespanhnl mayxdria. homem co-

barde). Homem orinso. desapplicado.

—

E' um grande mandrião.
2 ) MANDRIÃO, s. m. Espécie de ba-

jú que as mulheres costumam trazer

por casa. •" que as cobre até meio corpo.

Ordinariamente só se servem d'elle quan-
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do não se vestem de roupa de mais ce-

reraonia.

MANDRIAR, v. n. Passar vida de man-
drião, viver na ociosidade.

MANDRICE, s. f. Ociosidade, madra-

cissH, vida d'liomem vadio.

MANDÚ, s. m. Termo chulo e familiar

usado íio Brazil, em substituição do no-

me próprio Manoel (por contracção).

— Fiáuradamente : Pateta, papalvo.

MANDUBI, ou AMENDOIM, s. m. {Ara-

chis hypogiea, de Linneo). Planta legu-

minosa, originaria do Brazil, d'onde foi

transportada para as Antilbas, Africa e

outras regiões quentes do globo. E' das

sementes de mandubi que se extráe o

óleo dVste nome.
MANDUCA, s. f. Termo da Ásia. Porta

de cotnmuniciçáo de rio com várzea.

MANDUCAÇÃO, s. f. (Do latim mandu-
catione, áe manducare, comer). Termo de

Pbysiídogia. Acção de comer.
— Termo de religião. Entre os Judeus,

a acção de comer o cordeiro pascal.

— Entre os christãos, participação

actual na eucharistia, que é um manjar
celeste.

MANDUCAR, v. a. (Do latim manduca-
re). Termo chulo. Comer.
MANEAR, V. a. (De manus, mão). Ma-

nejar. — «Todos estes meus pareceres

respeitão particularmente ás Filhas que
nascem entre a nobresa, e a abundância,

ás quaes depois do exercício de seme-
lhantes occupaçoens, he certo que fica-

ria sempre tempo bastante para se re-

crearem, aprendendo a manear a agu-

lha, a cantar, a dançar, a riscar, e a

bordar. » Cavalleiro d'01iveira. Cartas,

cap. 81, n." 2.

— Tractar com as mãos, apalpar, pe-

gar, mexer. Vid. Manusear.
MANEAVEL, adj. de 2 gen. Manejavel,

fácil de mar'ear.
— Figuradamente : Brando, tratavel.

— Corpo maneavel.
— Dócil, fácil, obsequioso.

—

Homem
de génio maneavel.
MANEIO, ou MANÈO, s. m. O trato, la-

boração de mãos; a direcção de traba-

lhos, a administração de capitães. — O
maneio d'uma officina, d'um negocio.

— Imposto que pagavam antigamente
os criados e mecânicos dos seus salá-

rios, c. abolido por D. Maria i em 1789.
— Imposto que hoje paga o commer-

cio em geral. Vid. Meneio.
MANEIRA, s. f. (Do francez maniere).

Modo de ser, d'obrar; proceder, costu-

me, habito, etc. — «Guerra he cousa,

que ha em sy duas qualidades, a huma
de mal. e a outra de bem ; e como quer

que cada huma destas seja partida em sy,

segundo Sf'us feitos, pêro quanto he ao

nome, e a maneira de como se fazem,

tanto he como huma cousa; ca o guer-

rear, nom embarguante, que hajs em sy

maneira de destruir, e matar, jjero com

todo esto quando he feita como deve,

aduzdespois paz, de que vem assessega-

mento, e fulgura, o amizade.» Ord. Af-

fons,, liv. 1, tit. 51. — «E que alguns

destes taaes allegara, que lhes seja guar-

dada a dita Hordenaçom, ca elles que-

rem ante seer beesteiros do conto, que

da guarrucha ; e que vós teendes esta

maneira quando achades ho conto e nu-

mero antiguo per outros, que nom sejam

de conthia de beesta de guarrucha, que

destes taaes comprides o numero.» Idem,

Ibidem, tit. 69, § 15. — «As quaes Fe-

rias são feitas em três maneiras; primei-

ra, e mayor he aquella, que devem guar-

dar por honra, e reverencia de DEOS, e

dos seus Santos; a segunda he por hon-

ra dos Heys, Príncipes da Terra, que não

reconhecem Superiores : a terceira he

por prol comunal de todos, como em os

dias, em que colhem pam, e vinho. E

cada huma destas três maneiras mostra-

remos, como se devem guardar.» Idem,

liv. 3, tit. 36. — «Quando alguãs partes

querem fazer alguã conveença, e dizem

que aquella conveença lhes praz de se

fazer era escripto; ainda que expressa-

mente nom digam que nom valha em
outra maneira, hi se deve d'eutender,

porque em escripto se chama quando a

Escríptura he da sustancia do contrauto,

ou conveença ; e por tauto em todos es-

tes casos e outros semelhantes esta con-

veença non tem firmidooens, nem pôde

valer, senom des que a Escríptura he

feita, e leuda, e assinada pelas partes.»

Idem, liv. 4, tit. 56, § 4.

— De maneira; de tal sorte, de modo
que. — «E disse a dom Martinho veador

da fazenda, sendo homem que elle sem-

pre muyto estimou, e muy aceyto a elle,

pedíndolho Viila noua pêra seu filho dom
Martinho: Eu verdadeiramente estou ja

tal, e de maneira, que dandouos agora

isso pareceria que dana o alheo, porém
vos soys tal que não virá nenhum após

mim, que vos não faça muyta honra, e

muyta mercê.» Garcia de Uezende, Chro-

nicadeD. Pedro, pag. 2112.—«Mas sobre

as outras cousas convém que sejam leaes

de maneira, que saibam amar seu linha-

gem, e seu senhor natural, e a compa-
nha, que guia.» Ord. Affons., liv. 1, tit.

65, § 9.

Citae as partes terça-feira,

De ynaneira

Como níio fiquem perdidos

:

E havei siso.

GIL VICENTE, AUTO DA ALMA

— «Como aquella era a verdadeira fi-

gura donde as outras foraõ tiradas, e

seus males procediam, desfalleceraõ-lhe

todolos espíritos de maneira, que lhe to-

lherão a falia sem poder responder aos

agradecimentos, que lhe ella dava com
huma vós cansada, por estar mui desfa-

lecida do sangue de uma ferida, qufe hou-
ve por desastre quando a tomarão.» Bar-

ros, Clarimundo, liv. 2, cap. 1. — «E
ainda que a ellas ssiram muitos cavallei-

ros, antre os quaes foram Onistsldo, Dra-

miante e Belisarte, Floramão se houve
com elles de maneira, que de todos le-

vou a victoria, tendo a sua camará, Se-

pulchro de Namorados, tão cheia do des-

pojo de suas armas e emprezas, que qua-

si não tinham onde caber, de que anda-

va por extremo contente.» Franc.de Mo-
raes, Palmeirim d'lnglaterra, cap. 23. —
«Antes renovando a batalha se tratavam

de maneira, que quem de fora os olha-

va, não julgava que nenhum delles tica-

ría pêra algum hora poder entrar em ou-

tra. De que os mais d'aquelles príncipes

e cavalleiros sentiam tamanha pena, que

antes tomaram por partido serem sempre
presos, que livres, se sua liberdade havia

de ser com morte de tal homem.» Idem,

Ibidem, cap. 41.

Como? Não sois vós inda os descendentes

D'aquelles, que debaixo da bandeira

Do grande Henriques, feros e valentes,

Venceram esta gente tão guerreira?

Quando tantas bandeiras, tantas gentes

Puzeram em fugida, de maneira

Que sete iUustres Condes llie trouxeram

Presos, a fura a presa que tiveram

!

CAM., Lus., cant. 4, est. 16.

Ajuda-o seu destino de maneira^

Que tez itíual o effeito ao pensamento;

Porque a terra dos Vândalos fronteira

Lhe concede o despojo e o vencimento.

OBR. ciT., cant. 4, est. 4G.

— «De maneira que o peso delia fez

que tomou aguoa per bordo, com que se

foi ao fundo, por o penedo ser a pique,

e o nauio não assentar per todo nelle :

mas aprouue a Deos que toda a gente se

saluou.» Barros, Década 2, liv. 1, cap.

5. — c Donde per espaço de hum mes e

meyo fazendo caminho ao longo da cos-

ta, dobrarão o cabo : no qual tempo lhe

adoeceo a gente, de maneira que por

muitos dias se lançauão ao mar quatro e

cinco homens.» Ibidem, cap. 2. — «Os

Mouros como virão a corrida que leua-

uão, começarão os de cauallo rodear a sua

pionagem, e pola ante si recolhendose

em boa ordem : porém Fero Mascarenhas

capitão da ordenança da gente de pê, da

qual ordenança erâo capitães loão Fidalgo,

e Rui Gonçaluez, começou de os apres-

tar de maneira, que muitos delles des-

ampararão a pionagem, e começarão de

se recolher apressadamente.» Ibidem,

liv. 2, cap. 4. — «Querendo com pala-

vras darlhe as graças pela mercê que

lhes fazia o ímpeto das lagrimas lho im-

pedio de maneyra, que se tornou allí a

renovar hum lastimoso, e triste pranto

pelos mortos que allí estavam já enter-

raaos, e com a terra que tinhaõ ensima
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de si ainda banhada no seu fresco san-

gue.* Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 00. — «Nesta coojuucção che-

gou a eiies o corpo da nossa gente, o os

tratarão de maneyra, que mais de tre-

zentos ficaraô logo alli deytados huns so-

bre os outros, cousa lastimosa de ver,

porque não houvo nenhum que arran-

casse espada.» Ibidem, cnp. 65. — «E foi

a doudice abraseada de maneira que, de

requebro em requebro, os taes senhores

se engataram. E o bom do rapazão, as-

sim nédio e folgativo como sua mãe o

pariu, deixou-se estar amancebado com
a cachopa seus quatro p.ires de mezes;

e, se o não poseram na visitafão, ainda

agora alii estava ancorado na cuba da

Boa-vista, com quatro figas nos pavezes

para o madraço do palmeiião.» Fernão

liodr. Soropita, Poesias e Prosas Inédi-

tas, pag. 36. — «O Cordial, que me af-

fugeiítou a tosse, de maneira que, toda

a noite, dormi como pedra em poço: e

os três compatriotas muito amáveis, se

não peceárâo tanto em lisongeiros.»

Francisco Manoel do Nascimento, Obras,

tom. XI, pag. 271.

— Precedido d'um adjectivo indicati-

vo. — Esta, d'esta, d'aquella maneira.

Vimos costume bem cham

nos Reys ler esta maneira,

corpo do Deos, Sam loam

auer canas, procissam

aos domingos carreira,

caualgar peila cidade

com muyta solennidade,

ver correr, saltar, luctar,

dançar, caçar, monteai'

em seus tempos e hidade.

GARCIA. DE REZENDE, MISCELLANEA.

Era de dezaseis annos,

e casado de octo meses,

perfecto entre os mundanos,

muy quisto dos Castellianos,

descanso dos Portugueses,

hua triste terça feira

correndo hua carreira

em tiuo cauallo cabio,

nunca fallou, nem bolio,

e morreo desta mantíij'a.

1DE.VI, IBIDEM.

— <E desejando sossegar a vontade ao

Duque de Bragança, e fazella conforme
as cousas de seu seruiço, o apartou hum
dia na capella dos paços dentro na cor-

tina, perante dom Fernam Gonçaluez de

Miranda, Bispo de Lamego, e seu capel-

lão mor, e lhe foz buma fala nesta ma-
neira.» Idem, Chronica de D. João II,

cap. 36. — «E desta maneira foy leuado

a capella, onde estaua outra tumba de

dez degraos cuberto tudo de veludo, e na
tumba buma Cruz de damasco branco, a

qual foy lugo tirada, e o santo corpo pos-

to na de brocado em que viera, com três

alampsdas de prata muyto gratides ace-

sas.» Meiíi, Ibidem, cap. 295. — "Desta
maneira o infante Deserto se criou, ser-

vindo sua mãi, sem cila nem olle sabe-

rem o parentesco que antre elles havia

;

e andava em sua companhia \). llosirão

de la Brunda, filho de Pridos o Arlada,

os quaes se criaram té ser de idade pêra

se armar cavalleiros, onde a historia dei-

xa de fallar nelles, e torna a dizer do

salvsge e Palmeirim d'Inglaterra o que

lizera, depuis que virara que Floriaiio não

vinha.» Francisco de Moraes, Palmeirim

d'Iuglaterra, cap. 7. — «Nestas e outras

cousas passaram a noite té que o somno
os venceu. A outro dia pola manhã, por-

que estava assim concertado, foram re-

cebidos o duque e seus irmãos com as

três irraãas, desta maneira.» Idem, Ibi-

dem, cap. 70. — «Desta maneira não ha-

via quem podesse alcançar inteiro o ven-

cimento, de que Blandidom algum tanto

ficou descontente, que de muito desejar a

victoria perdia a esperança delia.» Idem,

Ibidem, cap. 138. — «Desta maneira se

sentou junto delle, e porque não estivesse

em duvida quem seria, tirou o chape'.)

ficando com o rosto ao sereno, que por

parecer bera, inda este é pequeno tor-

mento. Não sei, disse ella, de que vos

queixareis já agora, pois me não podeis

negar que com visitação feita a taes ho-

ras se podem esquecer todos os aggravos

e ficarem pagos todolos serviços.» Idem,

Ibidem, cap. 146. — «Tomando a lança

a um dos cavalleiros de sua companha,
que eram três, os que vinham armados,

derribou Austriano ; desta maneira em-
pregou as dos outros dous derribando de

quatro encontros quatro cavalleiros; e

posto que nenhum destes fosse dos fa-

mosos da corte, todavia julgavam quem
os derribara por homem muito pêra o

recearem.» Idem, Ibidem, cap. 149.

—

«Paudricia, por ser dona desviada dos

alvoroços e alegria das outras, a tomou
a imperatriz por hospeda, agasalhando-a

comsigo a pedimento do imperador; e

desta maneira acudiam uns trás outros,

com que a corte e cidade estava tão no-

brecida e cheia, quanto o nunca fora em
nenhum tempo.» Idem, Ibidem, cap. 150.

— «Pelo conseguinte todolos outros prín-

cipes e cavalleiros foram a pé, se não o

imperador, que ia em uma cadeira em
collos de homens, praticando com Mira-

guarda, contente de quão bem Florendos

seu neto despendera seu tempo; desta

maneira cada ura acompanhava sua da-

ma, ou a que se lhe mais inclinava o

desejo, té chegarem ao paço, onde aquel-

las senhoras foram aposentadas, segundo
de dias era ordenado.» Idem, Ibidem.
— «As andas eram acompanhadas em
roda de príncipes, reis e cavalleiros, que
assim a pé o seguiam; e desta maneira
foram ptda cidade, visitando os muros e

torres, provendo onde parecia mais ne-

cessidade. Por certo este dia foi tão hon-
rado por elle, que parecia que nelle se

acabavam de consumir todas as suas hon-
ras e vitorias passadas.* Idem, Ibidem,

cap. 156. — «Por morte do Bayano, que
a mãi seDlio muito, f-^z logo jurar o fi-

lho segundo Cachil Dayalo. a quem D.

Jorge teve modo pêra também o reco-

lher na fortaleza : requerendo-lhe a mãi
quti lhe desse seu fiiho. porque receava

que hura, c hum lhes fossem todos mor-
ri-nlo daíiuella maneira.» Diogo de Cou-

to, Década 4. liv. 7, cap. 1. — «Chega-

dos a turra foy à furtaleza, e no cami-

nho achou Jordaõ de Freitas, que não
tinha ainda recado de cousa alguma, e

vendo a Bernaldiín de Sousa licou so-

bresaltado, porque logo lhe pareceo, que
hum homem daquella maneira não hia

lã se não a cousas g. andes, e depois do

o reci;ber se recolherão pêra a fortaleza,

aonde acodiraõ tolos os olficiaes, e apre-

sentou suas patentes, por cuja virtude

lumou logo posse da fortaleza.» Idem,

Década 6. liv. 5, cap. 1. — «E vendoos

daquella maneyra, lhes perguntou pela

causa de sua desaventura, e elles lha

conlãraõ com mostras de muyto senti-

mento, dizendo.» Fernão Memies Pinto,

Peregrinações, cap. 57. — «O Desconso-

lado, Keyque a este tempo estava como
pasmado por ver seu filuo daquella ma-
neyra, voltando para mim o rosto, me
disse com muyta brandura: Rogo-teque
vejas se me podes valer neste perigo, em
que vejo mou filho, porque te affirmo

que se assim o fizeres, eu te tenha tam-

bém como a filho, o te de quanto me pe-

dires, se mo deres s&õ.» Idem, Ibidem,

cap. 137.
— Precedido d'um adjectivo indefini-

do. — «Afhando aquelles donzeis, por-

que Selvião estava na companhia de Pal-

meirim, espantado do parecer de ambos,

e da maneira de seu trajo, depois de es-

tar algum espaço praticando com elles,

pôz em sua vontade leval-os comsigo por

força, se d'outra maneira não quizessem.

»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 8.— «E não contente de mos-

trares isto nos que trazem armas, que-

res que também tua crueza se entenda

em fracas donzellas, que se não sustem

senão em confiança dos bons e esforça-

dos, que d'outra maneira o receio dos

máos as não deixaria caminhar.» Idem,

Ibidem, cap. 133. — «E como então to-

dos estes receios eram fora. ousava con-

versal-a e praticar com ella suas cousas.

Também era isto azo de Poliuarda lhe

poder fallar a elle. E porque também a

rainha, além de fermosa, era discreta c

galante, ella mesma buscava meios pêra

se verem e os começos da pratica, que

de outra maneira nem Palmeirim se atre-

via, nem sua senhora ousava, ou queria

desppjsr-se.» Ibidem, csp. 136. — «Os

cavalleiros. que ficaram fora do conto

dos casailos, por dissimular sua pena,

ou por dar prazer a seus amigos, orde-

naram justas e torneios, que duraram
tantos dias, até que outras novas de tris-
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tezs 03 desfizeram, que assim é compos-

to o mundo, nunca ser tão constante em
seus bens, que atrsz elles não traga al-

guns males; e no fim algam desconto de

bem : e d'outra maneira não se pode-

riam soffrer sem esta esperança.» Ibi-

dem, cap. 152.— «A qual doera mais ao

do Salvaje que todabs oíTensas que em
sua pessoa possam ser feitas. Dd qual-

quer maneira que por minha parte se

lhe possa fazer alTrouta, disse Targiana,

seria eu contente. Fois, senhora, disse Ve-

lona, sabei que com quanto sua condição

foi sempre livre, he agora por estreaio af-

feiçoado á rainha sua mulher.» Ibidem,

cap. 155. — «E indo nós assim à vela, e a

remo ao longo da terra vendo à espes-

sura das arvores, a rudesa das serranias,

e do mato, c a multidão de monas, bu-

gios, adibes, lobos, veados, porcos, e de

outra maneyra quantidade de animaes
sylveslres, que correndo, e saltando te-

ciaõ huns pelos outros.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 73. — «.\h

innocente Pintasirgo lhe respondi! Que
enganosas são as ideas que fasemos da

felicidade futura. Quanto he o que per-

deríeis, meu Passarinho, se vós fosses o

senhor da vossa sorte, pois que tanto

TOS engsnaes com a idea da liberdade ?

Se conhecêsseis a bella Freyrinha para

que estaes destinado, creyo que falaríeis

de outra maneyra.» Cavalleiro d"Olivei-

ra. Cartas, liv. 2, n.° 24. — «Porem por

lhe não parecer que elle totalmente se

queria laçar de tudo, a elle lhe parecia

que a defensão da cidade se auia de or-

denar per tal e tal maneyra: então co-

meçou de a repartir em quartos, e es-

tancias per os principaes.» Barros, Dé-

cada 2, liv. 6, cap. 3.

Amores da alta esposa de Peleo

Me &zerão tomar tamanha emprezar

Todas as deosas desprezei do ceo.

Só por amar das águas a princesa

:

Hum dia a vi, co'as íllhas de Nereo,

Sahir nua na praia; e logo preza

.\ Tontade senti de tal tnaneira,

Que inda não sinto cousa que mais queira.

CAM., LUS., cant. 5, est. 52.

— «E lhes parecia que elle em nenhu-
ma maneira não deuia deixar de hir,

pois hia a tamanha cousa como era a

ser jurado por Príncipe de Castella, e de

tamanhos Reynos, e Senhorios, e mais
tendo com el Rey, e com a Raynha tam
grande liauça, e tam grande parentesco,

i e tam verdadeira amizade.» Garcia de

\
Rezende, Chronica de D. João II, pag.

! 297. — «Acabado este feito por aquelle

; dia, se recolheo Affonso d'Alboquerque
as nãos : e peró que foi em alguma ma-
neira arguido de culpa pelos cspilàes em
querer auenturar sua pessoa com a frol

daquella armada, não importando tanto

ao seruiç.j dVlR^-y.» Barros, Década 2,

liv. 2, cap. 5. — aPorèji entretanto de-

sejado saber em que estado elle eslaua,

mandou a duas fustas que se cosessem
com a terra da banda da pouoação e em
toda maneira chegassem a lhe mandar
seu recado.» liem. Ibidem, cap. 8.

—

«O qual caso em alguma maneira gente

por gente, e lugar por lugar, parece que
imitou ao do Viso-Rey dom Francisco, e

que nosso Senhor permiitio estes dous

tão desastrados casos e taes, que despois

lielies té oje não os temos visto no dis-

curso desta conquista.» Idem, Ibidem,

liv. 4. cap. 1. — «Porém como Deos fa-

uorecia as cousas dVIRey de Portugal e

os seus capitães, linha desfeito em al-

guma maneira todo este apparato, e

que lhe parecia que tudo se ordeuaua

na boa fortuna delle.» Idem, Ibidem,

cap. 6. — «Affonso dWlboquerque por

em alguma maneira satisfazer a seu re-

quirimenlo, mandou derribar e destruir

quanto os ilouros ali tinhâo feito: e mães

mandoulhe dar pannos, e arroz, e outras

cousas, de que aquella pobre gente ti-

nha necessidade, com que em alguma

maneira ficarão consolados.» liem. Ibi-

dem, liv. 7, cap. 7. — «Os Vereadores

replicarão «que em nenhuma maneira o

haviaõ de cõsentir, que pois não havia

perigo na tardança, que se sobreestives-

se, porque aquillo não duraria mais que

atè a chegada do Governador, e que en-

tão todos passariaõ aos lançar fora.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 5, cap. 9.

— Regido da preposição á; á simi-

Ihança de, ao modo de, como.— «O sol-

dão de Pérsia, que era o derradeiro e o

mais principal antre elles, assim nas ar-

mas, como em estado, saiu em um ca-

vallo fouveiro grande, armado d'armas

de ouro e negro, custosas e louçâas, no

escudo em campo d'ouro a fortuna em
um carro á maneira de triumpho.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dlnglater-

ra, cap. 161. — «Blandidom e Frisol ti-

raram as suas de amarelo e negro, á ma-

neira de cunhas, e nos escudos em cam-

po amarelo gtisos negros cavados com
rosas d'ouro.» Idem, Ibidem, cap. 165.

— tO soldão de Pérsia tirou armas de ver-

de e branco, mettidas umas cores por

outras com extremos de pedraria e ouro,

feitos a maneira de P. por ser a primei-

ra letra do nome de Polinarda, a que en-

tão era mais atTeiçoado, que a pessoa ne-

nhuma do mundo, e que esperava que

lhe ficasse por premio ou despojo da vi-

ctoria : no escudo em campo de prata a

esperança contente, vestida de verde, a

modo de donzella, na orla do escudo em
roda o nome inteiro de Polinarda.» Idem,

Ibidem.—«Vindo dom Lourenço acossa-

do das fustas, ch^gaudose e afastandose

delle a maneira de genetes, reuezandose

em quadrilhas com que encrauauam mui-

ta gente da nossa, assi da nao como da

galé de Payo de Sousa que a rebocaua

por acalmar o vento.» Barros, Década 2,

liv. 2, cap. 8.— «Per meyo da qual (come

já escreuemos) entraua hum rio a ma-
neira de esteiro de agoa salgada, que lá

bem dentro recebia alguma aguoa doce

que vinha dos alagadiços e brejos do ser-

tão.» Ibidem, liv. 6, cap. 1.

—

«Eda ca-

rauella loão Gomez de alcunha Cheira-

dinheiro, que seria de até quarenta e

cinco tonéis, ambos cubertos de tauoa-

do per cima de longo a longo, armado
sobre antenas a maneira de cumieira de

casa baixa, pêra que a gente pudesse per

baixo trabalhar sem receber danno, e

alem disso suas arrombadas : e o nauio

! Rume ia tão artilhado, que parecia ie-

i
uar em si mães ferro, que madeira.» Ibi-

,
dem, liv. 7, cap. 5.— «As quaes segun-

[
do parece, se enchião da aguoa do Nilo

!
no tempo de seu crecimento per huma
aberta a maneira de larga leuada, que

vinha delle tê esta cidade, a qual o tem-

po e os Bárbaros atopirão, segundo a opi-

nião da gente do Cairo, da qual ainda

em algumas partes apparecem os sinaes.»

Idem, Ibidem, liv. 8, cap. 1.

— Regido do relativo que, no sentido

de qual.

E vimos de que maneira

liO Duque Darcos casou

cõ moça pobre, estrangeira:

estando já quasi freira

de Odiuelas ba tirou,

sem ba ver, nem conhescer,

nem fallar, nem escreuer,

nem ter mais que so ser boa :

veo por ella a Lisboa,

sem ella mesma o salser.

GABCIX de REZENDE, MISCELLAN-KA.

—«Tomada esta resolução, se pòs lo-

go em conselho que maneyra se havia

de ter no preceder deste negocio, e se

assentou que a primeyra cousa fosse fa-

zerse pacificamente diligencia co Manda-

rim, mandandolhe pedir aquelles cativos,

e prometerlhe pelo resgate delles o que

fosse razaõ, e que com a sua reposta se

determinaria o que se havia de fazer.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 63.—«E acertando hum destes que

estava na pratica de olhar para nòs, por

estar mais chegado a prisaõ aonde nós

estávamos, vio que entendíamos o que

elles falavaõ, e nos perguntou que gente

éramos, e como se chamava a nossa ter-

ra, e de que maneyra nos cativarão os

Chins.» Idem, Ibidem, cap. 118.

— Da mesma maneira ; igualmente,

do mesmo modo, identicamente.— «O do

Tigre o recebeu da mesma maneira: am-

bos acertaram os encontros; o do Tigre

perdeu um estribo, e levou o escudo fal-

sado da lança de seu contrario ; Arnolfo

foi ao chão.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 134.— «Albáy-

zar, veudo-se ferido e maltratado de mão
de Florendos, e os seus gigantes mortos,

e que por esta causa os outros afrouxa-

vão, tornou-se a recolher a seu batei



94 MANE MANE MAiNE

deixando também Floreados assinado dos

sous golpes; da mesma maneira se re-

colheram os que poderão e os qun não
poderão morrciram, dollus afobados, ou-

tros feridos.» Idom, Ibidem, cap. 158.

—

«Da outra parto Albayzar, vendo seus gi-

gantes cerca los d'armas, e de Ião esfor-

çados imigos, náo quiz haver inveja a

sous contrários, quii lançamJo-se na agua
da mesma maneira acompanhado de mui-
tos, começou favorecer (js snus.» Ibidem.
— «Vasiliardo e iJirdem, filtif)s de Mayor-

tes, sahiram de pardo com ílorestv d'ar-

vorodos, 03 escuilos <la mesma manei-
ra. Tenebror e (liirmáo d'Oriians não ti-

raram nenhuma louçainha, somente o

que só iam; que eram armas das cores

de suas damas.» Idem, Ibidem, cap. 165.
— tMoço. Minha senhora, isso tirastes

vós dtí uma carta, que vos eu mandei,
que levava outro coração, ao pé, dessa

mesma maneira, e começava a trova-la,

vae este mal ferido.» Mem, Dialogo 3.—«E disto tudo ho tanta a abundância,
que se o banquete he do mulheres, como
muytas vezes acontece, também o servi-

ço pela mesma maneyra he de mulhe-
res, e de mnçasvirgens muylo fermosas,

e muy ricamente vestidas em tanto, que
por serem ellas estas, se casaõ aqui com
ellas miiytas vezes muytos homens no-

bres.» Fernão Mendes i'into. Peregrina-

ções, cap. 106.—«O templo desta hospe-

daria era huma casa muyto grande de
três naves, a modo das nossas Igrejas,

uo meyo da qual estava huma cappella

redonda, fechada com três ordens de
grades de latão muyto grossas com seus

aldravões nas portas da mesma maney-
ra, e dentro nella estavaõ oytenta esta-

tuas de Ídolos de homens, e de mulhe-
res.» Ibidem, cap. 162.

— De uma maneira; do mesmo modo,
de um modo idêntico, análogo; d'igual

sorte. — «K oitenta o quatro bandeyras
muito grandes, todas do damasco carme-
sim, branco, e de huma maneira todas

com esperas, e bordaduras douro, sin-

gularmente pintadas de ambas partes, e

suas franjas, e troçaes de seda, que ver-

dadeyramente ver a nau com seus tol-

dos, estandartes, e bandeiras, suas sai-

las, e camarás, com seus ricos paramen-
tos, e ricas camas, e concertos, e a no-
breza dos fidalgos, e damas que nella

hião.» Garcia de Rezende, Chronica de

D. Pedro, pag. 331. — «Isto na verdade
não parecem ttírmos de bem amar, cha-
me-lhe cada um o que quizer, que eu
não sei o que é. Sei que por todas pa-
deço do uma maneira: o mal do cada
uma estimo polo maior bem do mundo
e cuido que tó pêra m'o fazerem a ne-

nhuma delias lembro.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 142.
— «Agora amo quatro, todas d'uraa ma-
neira, o que mereço a todas bastará ne-

g;tr-me a uma pêra as outras fazerem o

mesmo, assim que nos outros tempos e

nos outros amores nunca vi a vida tão

desesperada, que esperasse perder-la.»

Idem, Ibidem. — alisse não prornetterei

eu, disse <dla, ioda que seja quão leve

vos quiserdes, por isso se com essa con-

dição esperáveis salvar-lhe « vida, aca-

bai o (jue começastes, satisfareis vossa

vontade, e eu saberei de que qualidade

he o bem, qut me quereis; de sorte, se-

nhora, disse idie, que quereis que co-

nheça que todos os que vos sorvmn são

tratad(ts d'uma maneira.» Idem, Ibidem,

cap. 143.

— Kegido da preposição por:

Den. Eu faria por maneira

(Juo esperasse ella por mi.

Atiíun. (Jus lliMiaviasde faaer?

Dcn. Amâncio Vai, au o sei bem.

Amnn. Deiiiz Loureni^o, eil-as ca vem.

V;iino-nos uús esconder,

Vejanio» que rem catar,

Qu'ellas ambas vem a leira.

61L VICENTE, AUTO DA FEIKA.

— De, em grande maneira; notável,

altamente, notavelmente, com muito pra-

zer. — «E lhe disserão os Frades Missa

cantada com órgãos, e ricos ornamentos
que ieuauão pêra o liey, e em grande
maneira folgou de a ouuir, e esteue a

ella com muyta deuaçam, e sempre pe-
dia aos Frades que lhe ensinassem as

cousas que era obrigado fazer pêra poder
merecer saluaçam de sua alma, e este

dia em que primeiro ouuio Missa, por
honra delia, mandou que em sua terra

pêra sempre se guardasse por dia santo.»

(rareia de Rezende, Chronica de D. Pedro,
cap. 156.

E no laneiro do anno

logo seguinte sinaes

espantosos vimos, taes,

que non btstn ingenho vmano
aos boquejar non mais

;

ante nianliãa quinta feyra

foy em tam grande maneira
terremoto era Portugal,

que se non vio outro tal,

nem Oeos que se veja (luaira.

lUEU, MISCULLANEA.

— «Mas em quanto esteve sentado,

gastando o tempo em palavras, vazou-

se-lhe tanto o sangue, que o enfraque-

ceu em gram maneira. Porém como o

natural dos membros é ser guiados do
coração, nenhuma fraqueza se lhe en-

xergava.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 133. — «E se for

ferida, ou morta alguma pessoa de gran-

de maneira, fique a nós de accrecentar-

mos em esta parte tanta quantidade,

como nos raz.iado parecer, cousirando a

pessoa, que frz o malelicio, e a quem
foi feito.» Ord. Affous., liv. 5, tit. 33,

§3. — «No anno de mil e quatrocentos

e nouenta o tres, estando el Rey em Tor-

res Vedras, veio ahy hum senhor de

França, pessoa muy jirincipal, e de gran

maneira, que se chamaua Monseor de

Leam, o qual vinha grandemente acom-
panhado de muyt<;s fidalgos, gentis ho-

mens, e muito ijem atauiados, o outra

muyta e limpa gente, e muylos seruido-

res com grande aparato de sua mesa, e

trazia muyto boa capella de muytos, e

bons cantores, tudo como grande senhor.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 169.
— Com a preposição de e artigo.— «Fi-

zesse tornar o seu. E el Rey de Fran-

ça pos logo tal diligencia, e mandou
fazer tanto nisso, que ouue tudo a mam,
e mandou a el Rey sua carauella com
todo sou ouro, e o ilas panes, sem fale-

cer huma dobra ; e assim o ouue sem
nisso falar, mandandolhe ainda el Rey
de França dar desculpas, e aos donos das

nãos mandou logo entregar tudo da ma-
neira que lhe fora tomado, sem falecer

cousa alguma.» Ibidem, cap. 146.— «No
anno de mil e quatrocentos e nouenta e

dous estando el Rey na Cidade de Lis-

boa lhe veyo recado, como el Rey do

Manicongo, muyto grande Rey, e senhor,

em Guine, e muyto alem da Mina, era

feyto Christão: e de corno se fez, e seu

Reyno, e terra se descobri», foy na ma-
neira seguinte.» Idem, Ibidem, cap. 155.

— «Assim porque a tenção da gis;antaera

que elle entrasse ; como pola virtude de

sua espada que todolos encantamentos
desfazia: e chegando á torre, foi recebi-

do de Eutropa da maneira que se disse.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 2.— «O cavalleiro estranho,

não contente de desbaratar os servido-

res, folgava também desbaratar as com-
templaçóes, o deixou deter todo o espa-

ço que o outro quiz, e passada sua aren-

ga, remetteram ambos, ambos acertaram

os encontros ; Brialto quebrou a lança,

sem fazer mais damno, e levou um bra-

ço quebrado, cahindo ellee seu cavallo,

e logo foi tirado do campo da maneira
de Girar.» Idem, Ibidem, cap. 139.—.U

do Salvagem tornou a cavalgar e chamou
a dona, a que disse: Se todavia essas se-

nhoras se quizerem servir de mim na ma-
neira que disse, inda me não arrependo,

que estou namorado de todas, por todas

me combaterei té morrer de que ficarei

contente, sefôrporalgumadellas.» Idem,
Ibidem.—«Como o cavalleiro do valle ou-

visse as palavras e não visse o rosto, a

quem as dezia, não soubedeterminar mais

delia, o que lhe ouviu, e disse : Não qui-

zera mais pêra vencer quem m'aqui vier

buscar, que ser tratado de quem m'aqui

tem da maneira, que mostraes que esses

cavalleiros o são de vós ; pois os guar-

daes pêra ascousas de v.isso gosto. «Idem,

Ibidem.— «.Náo tardou muito a senhora

Torsi, que veiu ao niesmo logar. confor-

me na tenção de suis ae.dgas e muito

dilTerente uo trajo delias, (jae como sua
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condiçãotivesse pequenos alvoroços e lhe

leaibrasse pouco querer ganhar lh'a von-

tade com galanterias, sabiu lia maneira
que costumava tralar-se em casa.«Lii-m,

Ibidem, cap. 147.— «Espantados os nos-

sos dtf tão noua cousa, souberão dos Mou-
ros que ali tomarão, que aquelle osso era

de huma alimária que auia na lauha, a

que elles chamauão Cabal: cousa mui
estimada entre os príncipes da quellas

partes, o qual tinha virtude de reter o

sangue da maneira que elles vião.» Bar-

ros, Década 2, li?. 6, cap. 2.

A noite se passou na lassa frota

Com estranba alegria e não cuidada,

Por acharem da terra tão remota

Nova de tanto tempo desejada.

Qualquer então comsigo cuida e nota

Na gente e na maneira desusada ;

E como os que na errada seita crerão,

Tanto por tudo o Mundo se estendôrão.

CAM., l-rs, cant. 1, est. 57.

— «Havida esta victoria da maneyra
que atrás deyxo contado, e curados os

feridos, e provido ua guarda dos cativos,

se fes inventario da faseada destes dous

juncos, e se achou que o que nelles se

louiára poderia chegar até pouco mais de

quareut.i mil taeis.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 47.—«E todas as

cousas vistas assim juntamente da ma-
neira que em sua ordem estavaõ postos

representavão hum grade ser, e mages-

tade, e o terrível aspecto dos ministros

delias, dava grandíssimo terror, e espãto

aquém punhão os olhos nelles.» Idem,

Ibidem, cap. 103.

— Espécie. —«Timoja quando vio que
dom António tomaua per sorte aquella

fortaleza, e as ajudas que tinha sem a

sua lhe ser necessária, passuuse da ou-

tra banda da terra firme, onde estsua hu-

ma maneira de baluarte com artelharia,

eobrade trinta homens que a guardauáo.»

Barros, Década 2, liv. 5, cap. 2.— «Epor
serem alimárias mui esquinas, e que es-

farrapão muito cõ as viihas e dentes a

preá, e os cauallos as não recebem bem
nas ancas onde as trazem no monte, fa-

zemlhe pêra aquelle lugar huma manei-

ra de coprão de cubertas de armas, por

não escãdalizar com as vnhas o cauallo.»

Idem, Ibidem.

—Meio, géito, azo. arte.— «Estando el-

Rey assi anojado depois de passarem al-

guns dias, em queja entrauam com elle

certos senhores, e pessoas principaes do

conselho, o cstauam confortando, e bus-

cando modos, e maneiras porá o conso-

lar, eellerespondeo : Eu verdadeiramen-

te per cima do tanta tristeza, tanto nojo,

e desconsolaçam dou lauytas graças a

Deos, pois elle foy seruido de me assi le-

var meu filho, qii'! elle soo sabe o que

faz.» (iarcia de Hezende, Chronica de

D. Pedro, cap. 138.— «Coge Habiaem co-

mo teue esta palaura, ouue logo que ti-

nha o officio, pois não estaua em mães
que ajuntar os Mouros principaes ante

elle Atfonso d'Alboquerque : e teue logo

maneira, pola amizade que tinha cõ Vti-

mutirja. » Barros, Década 6, liv. 2, cap. 7.

Isto tudo lhe houvera a diligencia

De Monçaide fiel, que também leva ;

Que inspirado de angélica influencia.

Quer no livro de Cbnsto que se escreva.

Oii ditoso Africano, que a clemência

Divina assi tirou d'escura treva,

E ão longe da pátria achou maneira

Para subir á patna verdadeira !

CAM., Lt/s, cant. 9, est. 15.

—«Pague homem páreas dô amor, no
melhor modo e maneira que em direito

logar haja ; pois esta determinado por

sentença dameza grande que passar ávi-

da sem amar é picado sem azedo, pão sem
sal, inverno sem fogo, sellada sem sebol-

linha, murrião sem plumagem, boda sem
confeitos para os rapazes. » Fernão Ro-

drigues Soropita, Poesias e Prosas Inédi-

tas, pag. 5.

—Acção, gesto, cortezia.— «Chegando
as damas estavam vendo-a a elle com to-

da sua soberba eoufania, esquecidos dos

ciúmes, que lhe houvera de fazer achal-a

guarnecida das cores de servidcjr mais

valeroso, começaram louvara riqueza do

trajo, a pompa e maneira delle, como se

aquillo fora o porque s'Blles primeiro per-

deram.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim dlnglaterra, cap. 143.— «As bata-

lhas de pé por conseguinte sahiram da

própria maneira e trajo, suas librés ne-

gras e tristes, despojados de toda alegria.

As astes das armas tintas da mesma còr,

sem atambor nem pifaro, que os alvoro-

çasse nem fizesse compasso ao caminhar,

guiavam-se pola ordem de seus capitães,

sem desviar nenhuma cousa.» Idem, Ibi-

dem, cap. 168.

— Segundo a maneira ; segundo, con-

forme ao uso.— »Eui França, Espanha e

outros reinos tudo se convertia em ob-

sequias feitas segundo a maneira e cos-

tume de cada terra: as cidades princi-

paes, além de cobrirem as ameias dos

muros com dó e pannos negros, rasga-

ram todas as bandeiras e insiguias reaes,

que havia nellas, sendo este costume

guardado assim antre mouros, comochris-

tãos.i) Francisco de Moraes, Palmeirim de

Inglaterra, cap. 170.

— Pela maneira ; á semelhança de. . .

— «Nisto esquecendo-se das palavras, por-

que viu que o outro não gastava tempo
nnllas, remetteu a Beltram de B'^amon,

servidor de Torsi, a que tratou peli ma-
neira dos outros. E porque ao tempo de

cahir, se lhe desconcertou um pé com o

peso das armas, a dona o fez tirar do

campo.» Idem, Ibidem, cap. 140.— «O
qusl pela maneira dos outros, como se

sentio ferido, também fez volta per hum
teso de huma rua acima, que os nossos

não quiserão seguir : porque tinhão o sen-

tido na ponte que lhe AfTonso d'Albo-

querque mandou que tomasse.» Barros,

Década 6, liv. 2, cap. 4.— «A nao saõ

Pedro, capitão Tristão de Miranda : ehum
navio, capitão Fero d'AtTonseca filho de

Gonçalo fl'Afi'onseca : e huma carauella,

e huma fusta ; de que erão capitães Men-

dafonso, e AfTonso Pessoa : todos quatro

repairados pela maneira dVstoutros com
arrobadas, e artilhados ecubertos.» Idem,

Década 7, liv. 2, cap. 5.

— Seita :

Vede-lo duro Inglei, que se nomeia

Rei da velha e sanctissima Cidade,

Que o torpe Ismaelita senltoreia ;

(Quem vio honra tão longe da verdade?)

Entre as Boreaes neves se recreia,

Nova maneira fax de Christandade :

Para os de Christo tem a espada nua.

Não por tomar a terra que era sua.

CAM., LUS., cant. 7, est. ã.

—De todas as maneiras; sem reserva.

—De uma maneira ou d'outra; por

um meio ou por outro.

—Absolutamente: Modo habitual de

proceder. — Cada um pensa á maneira
do seu desejo,

—Maneira de fallar; expressão, locu-

ção. — Esta maneira de fallar é nova,

correcta, inuito usada.

—Maneira de fallar; cousa dita sem
consequência, ou com eiaggeração.

—Maneira de pensar ; o modo segun-

do o qual cada um pensa.

—Maneira de vér ; o modo segundo o

qual cada um aprecia as cousas.

—Termo de philosophia. Maneira de

ser; modo segundo o qual é ou existe

cada pessoa, cada cousa. — Os prazeres

são maneiras de ser da nossa alma.

—Termo de pintura. Gosto, habito to-

mado pelo artista no manejo do pincel

e nas principaes partes da pintura, que

são a invenção, o desenho e o colorido.

— Estylo ; diz-se dos escriptores, dos

pintores, dos esculptores, dos músicos,

etc, para indicar difTerentes phases e

transformações de seu talento.

—Não ter maneiras ; ser falto de gra-

ça, não ter modos airosos na sociedade,

na convivência familiar.

—Homem de baixa maneira; official

mechanico, como alfaiate, sapateiro, cha-

peleiro, etc.— Gente das nossas maneiras ; da nos-

sa sorte, figura, trajos, condição, igua-

lha, etc.

— Maneira do vestido, das saias; aber-

tura feita a um lado n'um dos pannos da

saia, ou espaço entre duas ourelas para

se metter a mão na algibeira, etc.

1.) MANEIRO, A, ac/j. Manual, peque-

no, maneavel, de que se usa facilmente,

sem incommodo. — Aryna, livro ma-
neiro.—Ave maneira; creada á mão.
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2.) MANEIRO. (Do antigo hpspanhol

manera, fuulher estoril, que náo podo

dar filhos). Sujeito por foral a dar ao se-

nhorio a ter';» dos betis, quando morria

sem filho, ou filha, ainda que os hou-

vesse tido antes do seu passanieiito.

MANEJADO, pari. patss. do Manejar.
—Cavallo manejado; exercitado no ma-
nejo.—Ar7na bem manejada.
—Figuradamente: Traçado, dirigido.—Enredo bem manejado.
MANEJAR, V. a. Tocar com a máo, fa-

zer alguma cousa com as mãos e braços,

mas com destreza e regularidade. — Ma-
nejar um pau; defender-se e atacar o

inimigo.—Manejar uma espada, um florete; jo-

gal-o com dexteridade.

—Figuradamente : Administrar, diri-

gir bem.

—

Manejar a fazenda, os negó-

cios públicos, ou os seus negócios parti-

culares.

—Diz-se também da maneira d'usar

dos instrumentos do pensamento.

—

Este

escriptor maneja bem a penna, a lingua

portugueza, a latina, etc.

—Alguns oradores manejam perfeita-

mente a palavra.

— Dirigir a seu modo.—Manejar bem
os animas d'oiitrem; obter o resultado

que delles deseja.

— V. n. Manejar; diz-se do cavallo

que obedece ao cavalleiro.

—

Este cavallo

maneja bem, tanto á direita, como d es-

querda; executa com docilidade todos os

movimentos que o cavalleiro quer.
— Fazer manobras inililares.

MANEJAVEL. Vid. Maneavel.
MANEJO, s. m. (Do italiano «ranegfgto,

de manu-i, mão). O acto de manejar, de
fazer manejar o cavallo; o exercício que
se obriga a fazer ao cavallo, para o diri-

gir.

—

Cavallo de manejo.
—O logar onde o cavallo maneja.

—A arte de domar, d'instruir, de dis-

ciplinar os cavallos.

—Todos os conhecimentos relativos

ao cavallo.

—Manejo de guerra; diz-se de um
golpe desigual em que o cavallo muda
facilmente de mão.
—A manobra e evoluções militares.

— Figuradamente: Trato, administra-

ção, gerência, direcção.

—

O manejo dos

bens, da feitoria, dos iiegocios, etc.

MANEJÓO, s. w. Termo chinez. Desi-

gna-se assim a festa da commemoração
dos seus defuuclos.

-j- MANEL, s. m. Forma popular do
nome próprio Manoel, mui frequente nas
nossas aldeias, e particularmente nas do
Minho.
MANELO, s. m. Pequeno volume ata-

do, de pannos, d'estopa, etc. — Maneio
de lã ; roçada.

MANENCORIA, s. f. Antiga forma de

Melancolia. — «Senhor cavalleiro, se as

palavras, com que vos desafiei, fizeram

em vós alguma manencoria, peço-vos
que a percais e mo perdoeis, que eu da
ira com que as disse m'arrependo. Mas
como a tenção do Primaliáo fosse outra,

disse: Dom cavalleiro. não são eu a quem
essas escusas hão do tirar de seu propó-
sito. Tomando vossa licença fazei o que
poderdes, que já hei do ver o que ha ern

vós; ainda que o experimente, á minha
custa.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 51.— «Mas elle com o

encontro de seu contrario veio ao chão,
dando tão gram queda que por um pe-

queno espaço não pôde tornar em si. D.

Hossuel, descontento de tamanho desas-

tre, movido de paixão e manencoria, re-

metleu a Drarausiando com a lança bai-

xa, que já estava prestes cora outra nas
mãos, das muitas que no campo havia,

que sempre alli estavam de sobejo por
mandado d'Almourol.» Idem, Ibidem,
cap. 63. — oO outro seu companheiro,
vendo-o desatinado e fraco, quiz supprir
por ambos, pelejando esforçadamente,
dando golpes sinalados, o emparando-se
dos de Palmeirim com muita desenvol-

tura, de que se elle pouco contentou; e

acompanhado do ira e manencoria, por
vêr que ura só homem lhe durava tanto
tempo.» Idem, Ibidem, cap. 69.— «^ue
isto fosse zombaria e manencoria fingi-

da, não se representou assim ao caval-

leiro estranho, que amor em cousas, que
muito teme, não cuida que são fingidas,

antes temeroso de as perder, embaraça-
do na desculpa, primeiro que a desse,

chegaram os cavalleiros, que Mansi dis-

sera.» Idem, Ibidem, cap. 141. — «Mas
elle desesperado de o deixarem sem lhe

ouvir reposta, crendo que a manencoria
não fosse fingida, ficou erege, que cui-

dou que por sua culpa perdia podel-as
conversar mais espaço.» Idem, Ibidem,
cap. 142.— «Ao outro dia, antes da ho-
ra de terça, Dramusiando, que com ira

e manencoria não podéra dormir a noi-

te, saiu ao campo, armado d'armas for-

tes, sem nenhuma louçainha, acompa-
nhado do imperador Vernao e de D.
Duardos e seus filhos, porque destes foi

sempre tratado e tido em muita mór ve-
neração, posto que geralmente de todos
fosse mui querido.» Idem, Ibidem, cap.
164.— «Targiana entrou antr'elles, e pon-
do a mão em cima do hombro a Dramu-
siando, levando o rosto descoberto, lhe
disse : Bem seria, Dramusiando, que com
a vinda d'uraa tamanha vossa amiga, co-
mo PU, cessasse qualquer manencoria.»
Ibidem.— «Porque como .4tronso d'.4lbo-

querque era ardego e fragueiro em os

negócios de seu officio, e algumas vezes
mao de contentar, sempre se aproueita-
ua de hum bom terceiro, per quem elle

queria soldar aquellas quebras de pala-
uras do primeiro Ímpeto de sua manenco-
ria.» Barros, Década 5, liv. 2, cap. 7.

MANENCORIO, A, adj. Assanhado, ira-

do, ou iroso.—«Porém ao tempo de pas-

sar o travou por um braço, tirando tão

teso por elle, que o arrancou da sella

quasi desacordado, e tomando a lança,

que lho deu seu escudeiro, rernetteu a

d'Arn8o que vinha já contra elle, ma-
nencorio do ver Claramõ tão mal trata-

do.» Francisco de Moraes. Palmeirim de
Inglaterra, cap. 141.—iNos deste conto
entrava Albayzar, a que já seus golpes

ensinaram ao ter em maior preço, que
os que delle menos sabiam. Algumas pa-
lavras houve de parto a parte, mas fo-

ram poucas, que as de Dramusiando, co-

mo de homem manencorio, não solTre-

ram que as soberbas de Framustante se

estendessem muito.» Idem, Ibidem, cap.

164.

MANENTE, adj. 2 gen. (Do latim ma-
nentis). Que permanece, que fica no mes-
mo estado, na mesma occupação.—Estudante manente; o que fica re-

provado, continuando a estudar as mes-
mas lições por ter feito mau exame.
MANEQUIM, s. m. (Do inglez mane-

kin, modelo). Termo de cirurgia. Figura
d'homem ou de mulher sobre a qual so

exercitam os alumnos na applicaçáo das
ligaduras, na manobra dos partos, etc.

—Boneco que se move por engonços,
e que os pintores vestem par» imitarem
as roupagens.

—Figuradamente : Manequins empan-
turrados; os passeantes ou frequentado-
res de ruas, sem modo de vida em que
empreguem melhor o tempo.
MANERIA, s. f. Termo antiquado. A

coíidiçno de ser maneiro.
MANERIO, s. m. (Do italiano manie-

ro). Termo antigo. Administração, ge-
rência de officio; obediência (terra que
obedece).

MANES, s. m. plur. (Do latim manes,
de manis, doce, betievolo). Termo poe-
tico. Nome que os antigos davam á som- I
bra, á alma dos mortos. 1

Junto a Panane havia um denso, e escuro

Antigo bosque d'arvores copadas;

Intactas for.^o sempre ao ferro duro.

Do tempo velocíssimo acatadas :

Coni gentilico rito, e catto impuro

Er.io do Inlemo ao Déspota sagradas.

Nellasnera aves agoureiras pousão,

Nem revoar-lbes junto os Manes úusão.

J. A. DE UACEDO, O ORIEKTE, CaBt. 11, est. 18.

—Os deuses infernaes do paganismo.
MANETA, s. !? gen. O que, ou a que

tem uma mão cortada.
—Adj. — Homem, mulher maneta da

mão c^quei-da, da mão direita.

MANEYO. Vid. Maneio, e Manejo.

1.) MANGA, í. f. (Do latim manica).

Parte da vestidura que cobre os braços,

e que os veste do hombro para baixo.

—

Manga curta, ou comprida.—Manga lar-

ga, ou estreita.
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Em aquelles dias

Se fez o coDtrâcto das alwçarias,

E David LadaiQlia da manga cagada

Leixou assentado, que vindo o Messias

Que as alcaçarias, não tendo eLlas nada,

Que fossem vasias.

GIL VICENTE, DIALOGO DA BESURBEIÇÃO.

— «N'isto, porque a d'Arnaosahia mui-
to sangue de uma ferida, que recebera

no braço esquerdo, foi necessário desar-

marem-no e porem-lhe uma atadura, que
á falta de outro pauno, se fez de uma
manga de camisa de Torsi.» Francisco

de iMoraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

141.— «Atacada n'um corpiíihode setim

branco, guarnecido também de prata com
golpes no peito e costas, por onde apa-

recia a camisa, que dava muita graça ao

trajo : os berços cubertos somente co'as

mangas d'eila, apertados nos colos junto

da mão com fitas pardas.» Ibidem, cap.

145.— «Com lagrimas lhe lavavam as fe-

ridas e sangue, de que inda alguns vi-

nham cubertos, com seus formosos e dou-
rados cabellos lhas cobriam, com as man-
gas das camisas lhas tornavam a enxu-
gar, como que com aquelles remédios
houvesse sua pena de ter algum remé-
dio : isto se não consentio a Fierida, nem
ás outras cujos maridos tinham neces-

sidade de se não boliir com elles.» Ibi-

dem, cap. 171.

—Termo de pharmacia. Sacco desti-

nado a filtrar líquidos, chamado também
manga d'Hypocrates.

—Manga do café; sacca de linho, de

lá, ou d'algodão, em que se lança o café

torrado e moído, para lhe extrahir, por

meio d'agua a ferver, os priacipios utcis.

—Manga de nuvem; a tromba que
sorve a agua ás nuvens, derramando-se

depois em chuveiros.

—Termo de marinha. Tubo feito de

couro, ou de tela, que serve para diver-

sos usos.

—Manga da homha ; tubo alcatroado,

ou de couro, que recebe da bomba a

agua que se faz sahir.

—Manga de vento; a manga que faz

o officio de ventilador.

—Manga da rainha ; paio grande re-

cheado de linguas ou lombo.

—Manga de velludo; nome d'uma ave,

commum no Cabo da Boa Esperança, e

que tem a ponts das azas negras, e o

resto do corpo branco.

—No século XVI dava-se o nome de

mangas aos lados immediatos á guarni-

ção de um batalhão; d'aqui o dizer-se :

manga da mão direita; manga da 7não

esquerda.
—Ter alguém de mangas; poder man-

dar, dispor, fazer d'8lguem o que qui-

zer.

—Dar mangas; servir, dar, facilitar

meios para se conseguir alguma cousa.—Prophetas de manga; que propheti-

sam á vontade de quem os consulta.

— Cães de manga; diz-se dos que são
mui pequenos e sujeitos, e servem para
divertimento. Vid. Fraldeiro.—Confessor de manga larga; pouco
escrupuloso, passa-culpas.

—Manga perdida; manga pendente,
em que se não mette o braço.
— Figuradamente: Ter, sobejar panno

para mangas; ter uma cousa em grande
abundatieia.

-2.) MANGA, s. f. O fructoda manguei-
ra, muito saboroso e de cheiro agradá-
vel, e que algumas pessoas comparam ao
pêcego. E' muito abundante na índia e
no Brazil.

MANGABA, s. f. Fructo da mangabei-
ra. Ciime-se crú, ou preparado em doce.

MANGABEIRA, s. f. Arvore do Brazil,

que habita especialmânte nas províncias
do Rio de Janeiro, Minas, S. Paulo, Ba-
hia e Pernambuco. Os fructos dn manga-
beira são refrigerantes, acidulos e gom-
mosos, pelo que constituem um excellen-
te comestível.

f MANGABEY, s. m. Macaco da Abys-
sinia, simia cetiops, de Linneu.
MANGAÇÃO, s. f. Acção de mangar;

logração, zombaria de palavras e obras,

e com ar sério.

-|- MANGADO, part. pass. de Mangar.—Ficoti mangado.
MANGADOR, A, adj. e s. Pessoa que

manga, zomba, faz mofa.
MANGAIBA, s. m. Arvore do Brazil,

semelhante á ameixieira, e cujo fructo

se parece muito com o damasco.
MANGALAÇA, s. f. Vagabundagem. Vi-

da ociosa, de vadio.

f MANGALIS, s. m. Pequeno peso de
cerca de 25 centigrammas que não ser-

ve, nas Índias Orieutaes, senão para pe-
sar os diamantes.

MANGANATO, s. m. Termo de chimi-
ca. Sal produzido pela combinação do
acido mangauico com uma base.—Man-
ganato de potassa.

MANGANESIO, ou MANGANEZ, s. m.
Metal descoberto por Scht^el e (jahn em
1774, de um branco brilhante, de fra-

ctura rugosa, muito duro e frágil. A sua
densidade é de 6.85, e só se derrete á

temperatura de 160" gráos do pyrómetro
de Wedgwood.
—O peroxydo de manganez, ou oxydo

negro de manganez, conhecido de toda
a antiguidade, e designado geralmente
sdb o nome de manganez, presta hoje
importantes serviços na medicina, nas
artes, na industria, na hygiene, etc.

MANGANICO, adj. m. Termo de chi-

mica.— Ox(/(iomanganico; oxydo de man-
ganez mais carregado de oxygeneo do
que o oxydo manganoso.—Acido manganico

; que resulta da
combinação do oxygeneo com o manga-
nez.

-}- MANGANICO-POTASSICO, adj. Quo
coutem oxydo manganico e potassa.

Y MANG.4NIDES, s. m. plur. Termo ã&
raiiieraloáia. Familia de mineraeg que
comprt^heiíde o manganez e suas combi-
naíõi>s.

MANGANILHA, s. f. Fraude, engano.
Do hespanhol, significando treta, subti-
leza de mãos.

f MANGANIUM, s. m. Nome com que
se designa sigumss vezes o manganez.

I MANGANOSO, adj. m. Termo de chi-

mica.

—

Oxi/do manganoso; o primeiro
dos oxydos de manganez. — Chlorureto

manganoso
; a primeira combinação do

chloro com o manganez.

f MANGANOSO-AMMONIACO, «d/. Ter-
mo de chiruica.

—

Sal manganoso-ammo-
niaco ; o que contem oxydo manganoso
e amraoniaco.

— Do mesmo modo se diz manganoso-
potassico, etc.

MANGÃO, ONA, adj. e s. Augmenta-
livo de Mangador. Termo popular. Pes-
soa que manga muito.

Mangar, v. n. Zombar, escarnecer,
fazer mofa, mistificar, illudir, enganar
com ar serio.—Mangar em alguém, ou
com alguém.

MANGARÁ, s. m. Termo do Brazil.

Espécie de túbera, de que rebentam cer-

tas plantas.— O mangará da taijoba, da
bananeira.

MANGARITO, s. m. Diminutivo de Man-
gará.

—Raiz amarella, comestível, um tanto
resinosa, e inferior nas terras quentes do
Brazil.

MANGATIVAMENTE, adv. (De manga-
tivo, com o suftixo «mente»)- Termo po-

j)ular. Logrativamente, por zombaria, por
mangarão.
MANGATIVO, A, adj. De mangação.

—

Gestos, palavras mangativas.
MANGATORIO, A, adj. Mangativo.
MANGATORIAMENTE, adi'. (De man-

gatorio, com o suffixo «mente»). Manga-
tivamente.

MANGAZ, adj. 2 gen. Termo popular.

Grande na sua espécie. — O pêro man-
gaz.

MANGEDOURA. Vid. Manjadoura.
MANGELIM, s. m. Termo da Ásia. Peso

usado na índia, que serve para o mesmo
uso que o mangalis, e que pesa cerca de
372 inilligrammas.

MANGERICÃO, s. w. Nome vulgar do
Ocymum minimum, de Linneo. Planta

aromática, da familia das labiadas. Cul-

tiva-se nos jardins, em vasos, etc. As fo-

lhas verdes empregam-se algumas vezes

nos molhos, e gozam de propriedades es-

timulantes.

MANGERONA-VIVAZ, s. f. Planta vi-

vaz, isto é, que vive mais do um anno;
em botânica tem o nome de Origanum
mojoranoides, dado por Willd. Pertence

.4s labiadas. Usa-se na preparação <ios

banhos pstimulantps.

MANGERONA-VULGAR, s. f. (Ocymum
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majaro7ia.^ de Linneo). Planta annual,

aromática, da família <Jas labiadas. Usa-

da no tempero dos molhos e comidas.

A cândida cecém, das matutinas

Lagrima» rociada, e a mangerona ;

Vem-60 as leiras nas flores hyacinthlnas.

Tão queridas do fllho de Latona:

Bem se enxerga nos pomos e boninas.

Que competia Cbloris com Pomona

:

Pois se as aves no ar cantando voam.

Alegres animacs o chão povdam.

caM., lus., cant. 9, est. 42.

MANGIAR. Vid. Mangelim.

MANGIL. Vid. Manchil.

MANGERIOBA, s. f. Planta do Brazil.

-}- MANGLAR, s. jíí. Logar onde ha mui-

tos raanuli^s.

MANGLE, s. m. Arvore muito vulgar

nas praias do mar das índias occiden-

taes.

MANGO, s. >íi. O pau superior do man-

goal.

MANGOAL, s. m. Instrumento rústico

com que se malha o trigo, arroz, milho,

etc, para dt^bulhar-so da palha ou es-

piga. O mangoal consta de dous paus,

um mais curto chamado pirtego, preso

por uma correia a outro mais comprido,

a que dão o nome de mango, e algumas

vezes mangoeira.

MANGOEIRA, s. f. Mango. Vid. Man-
goal.

—Tubo de couro, de lona, etc, pplo

qual passa a agua que sáe da bomba,

para ser conduzida segundo as necessi-

dades.

MANGÔNA, s. f. Termo Popular. Pre-

guiça.

—

Ter uma grande mangôna ; não

se mover com preguiça.

— S. 2 gen. — E' um mangona; um
preguiçoso.

MANGONAR, v. n. Termo Popular. Ter

mangcrifl, preguiça.

MANGONEAR. Vid. Mangonar.
• MANGOSTÃ, ou MANGOSTÃA.s. f. {Gar-

cinia mungoitana, de Linneu). Nome de

uma arvore originaria das Molucas, cujo

fructo, do tamanho de uma laranja, re-

úne o gosto do morango e o da uva. E'

reputado o mais delicioso dos fructos da

índia.

MANGOTE, s. m. Termo de Historia

Natural.—Mangote grande dos mares aus-

traes i cotete grande. Vid. Cotete.

—Peça da antiga armadura, que co-

bria os braços, como as mangas do gi-

bão, etc.

—Termo Marítimo. Peça de que se ser-

vem os náuticos, para zonchar as bom-
bas, ou ajudar a força dos indivíduos que
dão á bomba.
—Couro da sege por onde passam os

tirantes.

MANGRA s. f. (Do hespanhol mangla).

O orvalho que o nevoeiro, ou neblina

deiía nos fructos que ainda estão no prin-

cipio do seu desenvidvimento, o que faz

que não medrem, nem vinguem.
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—Sacudir a mangra cios pães; agitar

as espigas e sacmlir d'ellas o orvalho no-

civo, para o que se usa de umas cordas

grossas de lã, a cujas extremidades pe-

gam os indivíduos que d'um e outro la-

do caminham varrendo e agitando os ve-

getaes orvalhados.

MANGRADO, pnrt. pas!<. de Mangrar.

Atacado da mangra, definhado.

—

Fructo

mangrado; mal nutrido, por causa da

mangra.
—Figuradamente: Falhado, perdido.

—

Santiditde mangrada.
— Loc. FIG.: Comprar grado, e man-

grado ; comprar bom e mau, sem esco-

lha.

MANGRAMELLA, s. f. Termo antigo.

MaiiKra.

MANGRAR, v. a. Causar mangra, fazer

mangrado.
— V. n. Ficar mangrado.
—Figuradamente : Perder-so, definhar-

se.— Mangraram-se as esperanças.

1.) MANGUE, s. m. Arvore do Brazil

que se desenvolve faeilmente nos legares

banhados por agua salgada ou salobra.

A casca contém bastiute tannino, o que

faz que seja usada nas fabricas de cor-

tumes para atanar os couros de boi,

etc.

2 ) MANGUE, s. m. Termo do Brazil.

Terreno pantanoso, onde crescem e se

multiplicara as plantas n'este nome.

MANGUEIRA, .s. /'. {Mangife.ra indica,

de Linneo). .4rvore fruclifera, que se cul-

tiva nas índias, no Brazil, o na (iuysna.

E' esta arvore que produz o fructo cha-

mado manga.
—Termo Marítimo.—Mangueira de lo-

na; a que serve para arejar as cobertas.

Manga de vento, ventilador.

—Termo Náutico.—Mangueiras; paus

alcatroados pegados nos embornaes por

onde vae a agua ao mar sem ser vista de

fora. DVste modo encobre-se ao inimigo

a sgua que o navio faz.

MANGUEIRAL, s. m. Bosque, floresta

de m.ingueiras.

-j- MANGUEIRO, s. m. Pequena arvore

da Africa.

MANGUITO, s. m. Diminutivo de Man-

ga. Meia manga, de lá ou de algodão,

quasi sempre de ponto de meia, que ves-

tem os braços junto ao pulso, ou á mão,

para garantir do frio, ou evitar que o pu-

nho da camisa se suje.

—Regalo de pelles, ou d'outro qual-

quer corpo mau conductor do calórico,

destinado a conservar o calor das mãos.

MANGUS, s. »). Animal carnívoro, de

Ceylão; tem o tamanho do furão; alí-

menta-se de gallinhas, perus, etc, e lu-

ta com as serpentes que encontra.

MANHA, s. f. Prenda, habilidade. —
a Mas como o imperador praticasse com
elle e o achasse tão salisfeíio das obras

e manhas de (lermã» d'Orliens, que lhe

não pesaria ver casada sua filha com tão

MANH

valeroso vassallo, herdeiro de tamanha
casa e successor da sua, quando outro

legitimo não houvesse, iiif')rmado tam-
bém dn ínfinte Florenda, que seria con-

tente, ile;i azo como no mesmo dia fo-

ram recebid-s. » Francisco de Moraes. Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 153.— tOuem
110 tempo atraz C(tnheceo este cavalleiro,

e sabia bem suas obras e costumes, ven-

do-o era tal estado, mal lhe soíTrera o

coração poder passar sem lagrimas, que
como nelle estivesse toda valentia e es-

forço e todas as outras graças e boas ma-
nhas, quB homem podia ter, vendo-as assi

perder e estar no derradeiro termo, ne-

nhum havia, que quizesse viver, vendo
sua vida em tal estado.» Idem, Ibidem,

cap. 169.

Virá alli o Samorim, porque em pessoa

Veja a batalha, e os seus esforce e anime;

Mas hum tiro, que com zuoido voa.

De sangue o tingirá no andor sublime.

Ja não verá remédio, ou manlvi tKia,

Nem f&rça, que o Pacheco muito estime:

Inventará traiçõese vãos venenos;

Mas sempre (o Ceo querendo) fará meD06.

CAU., LCS., cant. 10, est. 17.

— «E a justiça anda toda a noyle por

ella, e onde acha algum Mouro com sus-

peyta que h"? lalraõ logo alli he justiça-

do, e partido pelo meyo, e alli o deyxào
ficar p.íra o ver o povo. E assim ha ou-
tro género de ladrões como formiguey-
ros, que roubaô, e furtaõ por modos, e

manhas de grande sutileza, e nigroman-
cia.» .4ntonio Tenreiro, Itinerário, ca-

pitulo A2.

— Ardil, astúcia, artificio subtil.— «E
como mujto prudente Capitão com ma-
nha o quis remediar, pois com força não
podia; e logo ha noite mandou Diogo da
Sylua de Meneses, que depois fny Conde
de Portalegre, e dom loão de Sousa, muy
valentes caualleiros, e pessoas de que
muyto confiaua, e com elles trinta de
cauallo, onde ho Mestre estaua pousado
com todo sou arrayal na dita ribeyra, e

de hum outeyro, que sobre ha ribeyra

estaua, bradarão alto.» Garcia de !!•?-

zende, Chronica de D. Pedro, cap. 16.

—

«Neste anno de quatrocentos e nouenta,

Barraxe .Mouro principal, e grande Se-

nhor (que atraz se disse) tralaua de to-

mar a cidade de Ceyta per manha, e ar-

dil de hum Lopo Sanches, caualleiro que
nelia estaua, e fingio de lha dar.» Idem,
Ibidem, cap. 111. — «Assim se começa-
ram a ferir tão mortalmente e tão sem
piedade, como aquelies que a não tinham
de si : cada um experimentava sua for-

ça e manha por vèr, que lhe era neces-
sária : os golpes eram táo temerosos e

bem acertados, que as mais das rezes
desfaziam as armas, os escudos tinham
pouca defeza, que a mór ptrte estava
desfeita.» Francisco de Moraes, Palmei-
rim dlnglaterra, cap. .t7.
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Um Rei, por nome Affonso, foi na Hespanha

Que fez aos Sarracenos tanta guerra,

Que por armas sanguinas, força e manha,

A muitos fez perder a vida c a terra

:

Voando d'este Rei a fama cstranhia

Do herculauo Calpe á Caspia serra,

Muitos, para na guerra esclarecer-se,

Yialiam a elle, e á morte offerecer-se.

CAM., Í.VS., cant. 3, est. 23.

Não menos tem mostrado esforço e manha
Em quaesquer outras guerras que aconteção,

Ou das gentes belligeras de Hespanha,

Ou lá d"alguns que do Pyrene deção.

OB. ciT., cant. 7, est. "1.

Diversos pareceres e contraries

Ali se dão, segundo o que entendiam

;

Astutas traições, enganos varies.

Perfídias inventavam e teciam.

Mas deixando conselhos temerários,

Desti-uição da Gente pretendiam.

Por manhas mais subtis e ardis melhores.

Com peitas adquirindo os regedores.

OB. ciT., cant. 8, est. 52.

— Finura, astúcia. — «Alguma diíTe-

reuça sentiu o cavalleiro do valle nas for-

ças deste homem ás dos psssados ; mas
como sentisse que pêra com elle lhe era

necessário aproveitar-se de manha e des-

envoltura, sjudava-se tanto destas duas
cousas, que lhe fazia perder seus golpes,

dando os seus a tão bom tempo, que an-

tes do sol posto o poz no extremo de

seus companheiros.» Francisco de Mo-
raes Palmeirim d'Iaglaterra, cap. 147.

Olha aquelle que desce pela lança

Com as duas cabeças dos vigias.

Onde a cilada esconde, com que alcança

A cidade por manlias e ousí^dias.

Elia por armas toma a semelbauça

Do cavalleiro, que as cabeças frias

Na mão levava: feito nimca feito

!

Gii'aido Sem-pavor he o forte peito.

CAM., Lus., cant. 8, est. 21.

Tal manlia buscou já, para que aquelle

Que de Anchises pario, bem recebido

Fosse no campo, que a bo\'ina pelle

Tomou de espaço, por subtil partido.

OB. ciT., cant. 9, est. 23.

— Artificio máo, má astúcia.

£Us-aqui se descobre a nobre Hespanba,

Como obeça alli, de Europa toda,

Em cujo senliorio, e gloria estranha

Muitas voltas tem dado a fatal roda

:

Mas nunca poderá com força, ou ma^iha,

A fortuna inquieta pôr-lhe noda,

Que lhe não tire o esforço, e ousadia

Dos bellicosos peitos que em si cria.

OB. CIT., cant. 3, est. 17.

Outro também dos doze em Alemanha

Se lança, e teve hum fero desafio

Chum Germano enganoso, que com manha
Não devida o quiz por no esLtremo fio.

OB. CIT., cant. 6, est. 69.

E diz-lhc mais a magica sciencia.

Que para se evitar força tamanha.

Não valerá dos homens resistência,

Que contra o Céo não VíjI da gente manha

:

Mas também diz. que a bellica excellencia

Nas arm&s e na paz, da gente extranba

Será tal, que será no mundo ouvido

o vencedor, por gloria do vencido.

OB. QT., cant. 7, est. 56.

Certo ajgravo me fez, de que eu, no Paço

Me despiquei airoso ; e todos rirão

;

Cru rancor contra mim lhe accendi na alma.

De ponto liie subio, seu désar vendo,

Vendo-me a Constantino caro, e a Augusto.

Rebenta a Inveja, que o socígo espanta,

E manhas de arruinar-me studa ansioso.

FRASCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, 03 MAB-

TYRES, líV. 4.

— Máo costume.

—

Homem de más ma-
nhas.— «Vós peg.i sempre haveis de fa-

lar aonde vos não chamáo, alguma hora

vos heyde fazer perder essa manha; a

que ella rindo disse. Façalhe vossa mer-

cê primeyro perder a fome, que essou-

tro perdi io está cada vez que ella qui-

zer.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 83.

— Malícia, maldade.

Tiveram longamente na cidade,

Sem vender-se, a f^ienda os dous feitores:

Que os infiéis por ínanha, e falsidade

Fazem, que não lha comprem mercadores:

Que todo seu propósito, e vontade.

Era deter alli os descobridores

Da índia tanto tempo, que viessem

De Meca as nãos, que-^ suas desfizessem.

CAM., LUS., cant. 9, est. 1.

— Levar as cousas por manha ; com
certa destreza dolosa, com arte.

— Besta de manha; animal de manha;
que tem algum sestro.

— Dar-se boa manha em fazer alguma
cousa; conduzir-se bem para effectuar o

que deseja.— «E porque num baiiquete

destes em que todos os nove nos achá-

mos com o Embayxador, hum dos nos-

sos por nome Francisco Temudo, lhes

fez ventagem no beber quasi injuriados

disto, e havendoo por muyto grande af-

fronta faziaõ o bsoquete mais comprido,

para restaurarem sua honra; porém o

Portuguez se deu tal manha cõ vintudel-

les qUe entaõ estavaõ a meza, que todos

ficàraõ deytados á costa, e elle ficou muy-
to inteyro.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 166.

— Hoje é geralmente tomado em má
parte.

— Dar-se manha; aproveitar-se da oc-

casião. com diligencia.

— Voltar ás antigas manhas ; reto-

mar o seu natural, voltar ás suas incli-

nações.
— Provérbios: Dize-me com quem vi-

ves, dir-te-hei as manhas que tens.

— Quem más manhas ha, tarde ou
nunca as perderá.

MANHÃ, ou MANHAN, s. f. (Do latim

maiie). Começo do dia.— «Passando nis-

to e em outras imaginações, que lhe seu

cuidado trazia ao pensamento, té ser

quasi manhãa, onde o somoo o veio vi-

sitar : porque sempre neste tempo acode

a aquelles que as horas delle gastam mal,

dormindo com tanto repouso, coiíio se

lho dera seu cuilado.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 1.

—

«E gastando os espaços, que da noite fi-

cavam, em palavras de consolação, que
a Paudricia dav.3m mui pouca, a foi

acompanhando té chegarem a um valle,

a tempo que já a manhãa era clara, ao

parecer de todo tristonho.» Idem, Ibi-

dem, cap. 6. — «E porque já a maior

parte da noute era gastada e começava
vir a manhã, se desp^ídiu Palmeirim de

sua senhora e de suas amigas, levando o

cuidado já brando, e o amor como so-

hia, que quando elle é grande com ne-

nhuma causa se perde.» Idem, Ibidem,

cap. 135. —«Como o cavalleiro dormisse

a noite com pouco repouso, porque os

pensamentos que o acompanhavam, lhe

tiravam o somno ; chegada a manhã não

achou aquellas senhoras táo lembradas

delle, que primeiro que sahissem á flo-

resta, não fosse passado muita parte do

dia.» Idem, Ibidem, cap. 141.

—

«Ao ou-

tro dia, sendo já manhãa, não pareceo

alegre a ninguém, antes dobrou a dor e

o sentimento, que as pessoas, que ti-

nham seus maridos e filhos na cidade,

uns se achavam mortos, outros perto

disso.» Idem, Ibidem, cap. 167.—«Dom
Lourenço também aquella noite assentou

cõ os seus capitães que como a maré da

manhaã viesse, ir logo sobr'elle, por da

terra ser auisado que Mir Rocem estaua

como homem que se fazia prestes mães
pêra se defender, que cometer.» Barros,

Década 2, liv. 2, cap. 1.— «O qual Hie-

ronymo Teixeira não ia a mães, que pêra

cõ os outros o terem assi rendido per

popa da nao capitania, té que viesse a

manhãa e o despejarem : mas como os

laos saõ homens que vsaõ muito deste

ardil, fazem logo os nauios todos repar-

tidos em camarás.» Ibidem, liv. 4, cap.

4.—«O laurador quando veyo a manhaã
sendo já alto dia que náo achou a bes-

ta, andou de huma a outra parte tê que
pola albarba que náo vio, entendeo o

caso : e meteose em caminho jornada

por jornada, té que veyo dar com loão

Machado á entrada da cidade de Coim-
bra.» Idem, Ibidem.

Despois de proceUosa tempestade,

Nocturna sombra, e sibilante vento,

Traz a manhãa serena claridade,

Esperança de porto, e salvamento ;

Aparta o sol a negra escuridade,

Removendo o temor do pensamento :

Assi no reino forte aconteceo.

Despois que o Rei Fernando falleceo.

CAM., LUS., cant. 4, est. 1.

— «Aos onze dias do mez de Novem-
bro, em que a Igreja Catholica celebra

a festa de S. Martinho, Bispo, e Confes-

sor, em rompendo a manhãa, mandou o

Governador fazer sinal à Armada com os
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três foguetes.» Diogo do Couto, Década

6, liv. 4, cap. 1.

Na encosta d'alta8 serras se descobre

Tranquillo auriçidouro, angra espaçosa;

Que as trabalhadas Náos defende, c cobro

Do vento insano, e tempestade irosa

:

Dcsfaz-se a névoa da mauliá, que encobre

A tonga terra tórrida, arenosa;

Ao fundear das Niios, despida gente,

l-)a cúr da noite, occorre em cópia ingente.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O OIUENTE, Cant. 3,

•st. »4.

— «Infiel!...—interrompeu o aroir, em
cujos olhos sciíitillara o despeito. Depois,

reportaiido-se, proseguiu em tom brando,

mas lirme, como quem queria ser prom-
ptamente obedecido :— Nobres csvalleints

do Gliarb, valentes cheiiíã do Negid, de

Berryab, e d'Almoghreb, a noite vai al-

ta, e ao romper da manhan é necessário

partir.» A. Herculano, Eurico, cap. 14.

— «Para obter a permissão de estar au-

sente até realisar o seu plano, recorrera

a um pretexto plausivel ; a inquietação

que lhe causavam ss tristes novas rece-

bidas n'essa manhan acerca do estado,

cada vez mais ameaçador, em que se

achava Beatriz.» Idem, Monge de Cis-

ter, cap. ^2.—Pela manhã.

—

Á hora da manhã.

—

Por occasião de ser manhã.—«Logo ao
outro dia, sesta feyra polia manhãa, a

nao da Senhora Infante, e todalas ou-
tras derào á vella pêra fazerem sua via-

gem, e passarão polia torre, e fortaleza

de Rastello, que foy espantosa cousa pê-

ra ver a artelharia que tirou, e por o

tempo não seruir deitarão ancora ahy
perto.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 134. — «E ao sabbado
polia manhãa, dia de Sam Lourenço, dez
dias do diio mes de Agosto do dito anno
de mil e quinhentos e vinte e hum ân-
uos, ha senhora Infante com toda ha
frota de sua armada partio, e sahio de
foz era fora, e fez sua viagem. Que pra-

zerá a nosso Seuhor Deos ser tanto por
seu bem, o descanso, quanto el Rey seu
pay, e a Senhora Kainha, o Príncipe, e

os Infantes seus irmãos, e ella mesma
desejão, e todos desejamos. Amen.» Ibi-

dem.— «K ao outro dia foy jantar a ou-
tra quinta, o dormir as Cachoeiras, e ao
terceiro dia foy polia manhãa ao mos-
teiro com muyla deuação sempre a pe,

B ahy ouuio Missa, e otTereceo esmolas.
E dahy se partio ja a cauallo, e foy por
o mosteiro de Santa Caterina de Carno-
ta, e a San Francisco de Alemquer, e
dahy a Sintra, onde ja a Raynha era,

que partio de Torres Vedras o dia que
elle partio para a romaria.» Ibidem, cap.
171.—«E Daliarte, que sabia sua tenção,

lhe disse que o devia fazer pela necessi-
dade, que de sua pessoa naquella terra

havia, kl deu umas armas a Selvião taes

como as primeiras de pardo e abrolhos
d'ouro por cilas, o seu escudo e devisa

da fortuna como o outro. Um dia pola

manhãa se despediu delle, pedindo-llie

Daliarte que o trouxesse na memoria on-

de quer que fosse; porque la o acharia

sempre comsigo pêra o servir.» Fr«ricii-

co de Moraes, Palmeirim d'lnglaterra,

cap. 35. — «Ao outro dia pida manhãa,
el-rei se levantou cedo, e indo buscar

seus netos á pousada, veio acompanha-
do delles e de Primalião, e Vernao té o

apousentarnento do imperador Trineo,

que ja o acharam levantaiio.» Ibidem,

cap. 58.— «Leixou a entrada pela manhãa,
como fez: abrindolhe os Mouros princi-

paes as portas, condados na concessão

«ios apontafnenlos.» Barros, Década 2,

liv. 7, cap. D.— «Dada esta ordem como
auião de sair, quando veyo pela manhaã
todos estauào tão prestes, que era breve

tomarão terra sem auer quem lha defen-

desse : porque a tenção dos Mouros foi

esperar o Ímpeto dos nossos detrás dos

muros, e não fora delles, por duas cau-

sas.» Ibidem.—«Achámos na praya to-

dos os nossos que o mar tinha lançado

fora, sobre os quaes fizemos de novo

hum triste pranto, e ao outro dia pela

manhãa os enterrámos na área, porque

os tigres, de que a terra era muyto po-

voada, os naõ comessem; na qual obra

com assas de dor, e trabalho gastámos a

raayor parte do dia.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 86.— «Daqui

se partirão logo ao outro dia pela ma-
nhãa cedo, e foraõ dormir a huma Cida-

de, que se dizia Tinamquaxi, na qual

foraõ ambos visitar huma tia delRey. se-

nhora delia, que lhe fes bom agasalho,

e lhe deu por nova que ElKey seu so-

brinho era já vindo da guerra dos Tino-

couhós, e muyto contente do bom suc-

cesso que nella tivera, e outras particu-

laridades que folgarão muyto de saber.

>

Ibidem, cap. 129.— «Ja seriaõ duas ho-

ras da uoyte quando chegamos á boca

do rio, e ancoramos delia com tençaó

de pela manhãa irmos surgir a Cidade.

E depois de estarmos quietos, ouvimos
por vezes muytos tiros de artelharia gros-

sa, com que algum tanto ficamos emba-
raçados, e duvidosos no que faríamos.»

Ibidem, cap. 148. — «Desembarcado o

Embayxador em terra, logo ao outro dia

seguinte pela manhãa foy levado a hu-
ma enfermaria de gente nobre por nome
Chipauocaõ, em que havia quarenta e

duas casas muyto limpas, e muyto bem
concertadas ; em huma das quaes o re-

colherão por mandado do Poitaleu, que
era como Regente daquella enfermaria.»

Ibidem, cap. 159.—«Km este arrayal nos

disseraõ que andariaõ bem trinta mil de

cavallo, e mais de vinte mil tendas, que
andavão de contino três ou quatro gran-

des senhores com tendas tamanhas qua-
si como as do Sufi, e traziaõ comsigo
trombetas, anafiles, atabales grandes, e

pequenos : os quaes lho tangiam pela

manhaã ao nacer do Sol, e ao por delle

huma grande hor.i, trazem também con-

sigo suas molheres.» Tenreiro, Itinerá-

rio. — «Sem duvida que não passou a

noite com mais socêgo que eu; porque
demostrava no gesto, quando peia ma-
nhan veio, cansaço e desalinho. Tanto
então semelhava a seu Páe ao vivo,

nesse primeiro dia em que depois da

miirte da pessoa que tanto amava, o
vi, que se me sobresaltou o coração á

prima vista que a elle volvi.» F. M. do
iNascimenio, Successos de Madame de Se-

neterre. — «Era pela manhan cedo de

um dia de fevereiro. O tempo ia sere-

no, postoque frio. Aquella noite, bem
como as outras, mal passara pelo somno,
e ainda este povoado de sonhos horren-

dos.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 3.—«Sentiram-no acordado toda a

noite, e quando pela manhan appareceu á

cornmuuidade estava excessivamente pal-

lido. As suas pálpebras vermelhas e en-

tumecidas indicavam que por abi passa-

ra a lava ardente das lagrymas.» Ibidem.

— Espaço compreheudido entre o ama-
nhecer e o meio dia.

Oh que famiatos beijo: na floreeta!

E que mimoso choro que soava!

Que attagos táo suaves ! que ira honeeta.

Que em risinhos alegres f^e tornava !

O que mais passào na manKàae na seata,

Que Vénus com prazeres ioflammava.

Melhor he exprimenta-Io que julgá-lo,

>las julgue-o quem não pude exprimeoU-lo.

CAM., LUS., cant. 9, est. 83.

— «(Tastou toda aquella manhã em se

aconselhar neste caso, em que houve pa-

receres muyto diversos, e opiniões, dif-

ferentes por o que a huos parecia bem
que se tomassem as barcaças, que anda-

vaõ pescando o aljôfar, outros diziaõ que
não, mas que se houvessem com ellas

por via de resgate, porque a troco das

muytas pérolas que alli havia, podia bem
desbaratar a mayor parte dafasenda que
levava.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 44.—«E sendo passados set-

te dias, estando o Pangueyraõ huma ma-
nhãa em conselho com os principaes se-

nhores do exercito sobre o modo que se

havia ter no dar deste combate, como,
quando, por onde, e a que tempo havia

de ser, e outras cousas necessárias, di-

zem que houve entre todos grandes de-

bates, por hwer muyta diversidade nos

pareceres, pelo que o Pangueiraõ quis

tomar os votos de todos por escritto.»

Ibidem, cap. 177. — «Sou infinitamente

obrigado a V. M. por me mandar as boas

festas por dous Anjos. Quasi que mo pare-

cerão os dous filhos de V. M. quando aqui

apparecérão esta manhãa. V. M. traba-

lhou táo excellen te mente para os formar,

que bem mostra ter habilidade particu-

lar para essa occups rão. » Cavalleiro d'Oli-

veira, Cartas, liv. 2, n.» 4.— «Passando
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estamaiihãa por elle lhe perguntou o Con-

de. He possível que também osCosinhey-

ros gastem as moças bonitas? E porque

náo? respondeo o Cosinheyro. Cuida V.

E. que ellas nascerão somente para as

perderem os Fidalgos ?» Ibidem, n.° 6.

— «Certa manhan, corria eu acaso ruas

e terreiros de Lisboa, sem saber aonde

ir ou a quem perguntar por esse nome
vão, por essa sombra fugitiva que o meu
sonho de vingança parecia trazer-me per-

to dos olhos e que a realidade me punha
cada dia mais fora do alcance.» A. Her-

culano, Monge de Cister, cap. 2. — «A
manhan ia passando. Quando a sineta da

estudaria tocou a refeitório, ainda os dous

frades se conservavam na mesma postu-

ra. Eram onze horas. Tinham passado

cinco ou seis sem que dessem Uno d'is-

so.» Ibidem, cap. 24.
—Alvorada da manhã; ao romper do

dia.—«Que os Cavalleiros, ainda que em
tal fortuna se nunca viraõ, eraõ mais es-

forçados, não lhe negando a natureza

aquillo de que os dotara. E andando as-

si todalas três Fustas graõ parte do dia,

e toda aquella noite, veio na alvorada

da manhãa tanta multidão d'agoa, que
amansou a braveza do mar, e de manei-
ra que ficou como se naõ fora aquelle.»

Barros, Clarimundo, liv. 2, cap. 1.— «Pe-

ró despois que elles na aluorada da ma-
nhaã ouuirão trombetas em três ou quatro

partes, na ribeira e pela costa acima, que
erão as de Aflonso d'Albúquerque, não
sabião onde acudir: lê que a claridade

da manhaã lhe mostrou que a ribeira era

entrada dos nossos, ou (por melbor di-

zer) o ferro que sentirão em suas car-

nes.» Barros, Década 5, liv. 5, capitu-

lo 9.

—A?ite-maHhã ; o tempo que precede
o alvorecer.— «Da vista e pratica que am-
bos teuerão neste lugar logo ante manhãa
primeiro que ouuesse noticia de sua che-

gada, Aflonso d'Alboquerque se foi lan-

çar em modo de cillada junto da ilha

Vaipij, per onde tinha aniso que o con-

trario d'elKey auia de vir.» Barros, Dé-
cada 2. liv. 5, cap. 8.—«Quando veyo a

outro dia, que era bespora de Santiago,

ante manhaã ao tocar de huma trombe-
ta, todos em seus baleis forão demandar
a nao do capitão mòr: e recebida absol-

uição geral do vigairo, poserâo o peito

em terra, AÍTonso d'Albuquerque abocan-
do o rio por tomar a ponte, e os outros

capitães a parte que lhe era limitada.»

Ibidem, liv. 6, cap. 4.— «Comosuache-
gada foi ante manhaã, e quasi súbita,

por no caminho terem tomado lingua

que lhe deu aniso como a gente eslava

descuidada, entre este descuido e sonno
pereceo a mães delia, não somente da
gento de armas, que estaua em guarda,
em que entraua alguma de cauallo, mas
ainda do pouo que ia buscar esta aguoa
de morte.» Ibidem, liv. 2, cap. 5.

—Amanhã ; o dia que se segue ao de

hoje.

Que minha mãe pario d manham.
Cism. K eu não tenho no carril

Dous alfinetes que achei?

Joan. Também eu er acharei

Algum dia algum ceitil,

GIL VICENTE, COMEDIAS.

Se zune o vento, e se hoje

Sobre ti ronca a túmida borrasca,

Na barra á mantiáa surges.

FRAKC. láAN. DO NASCI!lS3fT0, OBRAS, tom. 1,

p. 142.

Constâncio me accolheu, disse beuévolo:

Cos Francos, á manhan, se allrontai o Exercito,

Serve Archeiro Cretense, na vanguarda.

IDEM, os MABTVRES, liV. 3.

—Amanhã pela manhã, loc. adv.
;

na manhã cedo do dia seguinte.— «To-

davia não saireis d'aqui para irdes con-

tar o que vistes e ouvistes a Vasquean-

nes; porque não quero que esse velho

tonto faça alguma loucura. Amanhan
pela manhan pararemos para a corte, e

vós podereis relatar ao vosso amigo o

que se passou.» A. Herculano, Monge de

Cister, cap. 2.—Alta manhã; mais período meio dia

que da hora em que amanhece.
MANHANHIMO. Vid. Magnânimo.
MANHÃSINHA. Diminutivo de Manhã.

1.) MANHO, s. m. Vid. Magnho, e Ma-
ninho.

2.) MANHO, A, adj. Antiga forma de

Magno ; grande.
— Patela, desorientado.

MANHOSAMENTE, adc. (De manhoso,

com o suftixo «mente»). Com manha.
—Figuradamente: — oManhosamente

se ha o amor, que quem se lhe rende, to-

mase-lhe posse da alma, traia perigosa,

que nam valle com elle couseiho de ra-

zam, que o pensamento pêra estar des-

cançado, ha de estar em Deos. E o que
assi nam he, eslá alevjado fora de seu

lugar, que as cousas il'e5te mundo ne-

nhuma he digna de ser amada.» D. Joan-

na da (iama. Ditos da Freira, pag. 6

(ed. de 1872).

MANHOSO, A, adj. (De manha). Que
tem manha.

—

Animal manhoso; de más
manhas.
—Ardiloso, fino, astuto. — «A muitos

pareceu bem este conselho, ao impera-

dor também, e por isso o deixou com as-

saz pena sua e de seus amigos, que como
Floramâo fosse grão senhor, de boa con-

versão, discreto, manhoso, bem quisto,

não havia quem em sua dôr tivesse pe-

queno quinhão, e haviam por grã perda

faltar onde se houvesse de fazer alguma
alegria ou f>^sta.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 152.

Não é o outro que fica tão manhoso^

Mas nas mãos vu cahir do Lusitano,

Sem o rigor de Marte furioso, *

E sem a fúria horrenda de Vulcano

:

Que como fosse débil e medroso

Da pouca gente o fraco peito humano,

Não teve resistência ; e se a tivera.

Mais damoo resistindo recebera.

CAU., Lus., cant. 2, est. 69.

Leonardo, soldado bem disposto,

Manhoso, cavalleiro, e namorado,

.\ quem amor não dera hum só desgosto,

Mas sempre iõra delle maltratado
;

E tinha ja por firme presupposto

Ser com amores mal aíTortunado;

Porém nào que perdesse a esperança

De índa poder seu fado ter mudança.

OB. ciT., cant. 9, est. 75.

MANIA, s. f. (Do grego mania, loucu-
ra). Doudice, desvio do espirito; delirio

insensato.

—

A sua mania é julgar-se de
vidro. — A mania d'este homem é crer

que elle é o rei.

—Termo de medicina. Alienação ca-

racterisada por um delirio geral com agi-

tação, irascibilidade, furor.

— Figuradamente: Extravagância de
juizo, paixão viulenta.

— Gosto levado até ao excesso.

—

A sua
mania pelas plantas levou-o á ruina.
Vid. Monomania.
MANÍACO, A, adj. (Do latim ?nanta-

cKs, de mania). Possuído de mania, ata-

cado d'ella. — Homem, mulher maniaca.
—Substantivamente: E' um maníaco

perigoso.

— Figuradamente: Extravagante, ata-

cado de paiiáo violenta.

MANIACULO, A, adj. Diminutivo de
Maniaco. Adoudado, menos que manía-
co, demente.
MANIATADO, part. pass. de Maniatar.

Atado, preso das mãos.
MANIATAR, v. a. (Do latim manus, e

atar-. Atar as mãos.
MANICACA, s. m. Termo popular. Ho-

mem fraco, pusillanime.

MANICHEISMO, s. m. (De .Vanichaios,

nome que os gregos davam a Manes). He-
resia, doutrina introduzida por Manes.

—

Sayito Agostinho, antes da sua conversão,

tinha professado o manicheismo.
.Manes, para explii.-ar a existência do

mal, admiitia no mundo dous princípios

oppostos, o principio do bem e o princi-

pio do mal. Esta doutrina foi, desde a

sua apparição, condemuada pela Egreja,

como contraria ao dogma catholico.

MANICO, s. m. Vid. Estramonio.
MANICONIA, s. f. Antiga forma de Me-

lancolia.

MANICORDE. Vid. Manicordio.

MANICORDIO, s. m. iDo provençabno-
nicorda). Termo de musica. Instrumento

musico, de cordas d'arame, teclado, etc.

Vid. Monochordio.
MANIÇOBA, s. f. Termo do Brazil. Dá-

se este nume a folha da maniva, ou do

páo de mandioca, cujos grelos, emquan-
to tenros, podem servir para d'elles se fa-

zer esparregado.
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MANIDA, s. f.
Estada ou logar ondo

está aljiiinm.

MANIDO, A, adj. Termo antigo. Ten-

ro, iuoIIh, (Iií consistiHicia branda.

MANIETAR. Vid. Maniatar.

MANIFACTO, s. m. (Do latim manu'.,

iBâo, e factus, ffito). Cousa feita á mão,

manufaotura.

MANIFESTAÇÃO, .s. f. (Do latim ma-

nifestalione). Ac<;áo de rrianiffstar, ou de

tornar manifesto.

—

A manifestação da

alma.—A manifestação da sabedoria.

— Movimento popular, ajuntamento,

destinado a tnanifeslar algiinia intenção

politica.—Manifestação pacifica.

MANIFESTADO, /)'!»•(. pass. do Manifes-

tar. Tornado manifesto; que se mani-

festou. — Os bo7is sentimeiUos manifesta-

dos por um homem de coração generoso.

Bem sabedes vâs, Senhora,

Que venho eu manifestada,

E fui vossa Utriidora;

Emque pecasse Algum'ora,

Veuha a piedosa alçada;

Esta he a noute que paristes

:

Benta a hora em que nascestes;

Esqueção meus males tristes,

Pulo menino que vestistes,

E envolvestes.

OIL VICENTE, *UTO DA BARCA DOFUBGATORIO.

MANIFESTADOR, A, adj. e s. O que,

a que manifesta.

MANIFESTAMENTE, ado. (De manifes-

to, com o suflixo umente»). De um modo
manifesto; notoriamente, claramente.

—

«A qual Doua posto que elle .\íruoso d'Al-

buquerque a quisera encobrir, eram já

as estradas tão cheas, que manifesta-

mente se via uo rosto dos Mouros : por-

que audauão tão aluoroçados, que logo

entre elles, como quem lhe daua pouco

que se soubesse, começou de se romper

os tratos e intelligencias que tinhão com
elle, c as cartas e auisos que auia de

parte a parte.» Barros, Década 5, liv. 2,

cap. 4. — «A grande diversÍLlade das I'hy-

sionomias, das Voses, e das Essripturas

de todos os homens provão manifesta-

mente o concurso, e a direcção da Pro-

videncia, porem assentar V. M. em que

no mundo não ha, nem houve nunca
duas pessoas integramente parecidas, sen-

do erro em todos he erro, e culpa gran-

de em V. M.» Cavalleiro d'OUveira, Car-

tas, liv. 2, u." 76.

MANIFESTAR, v. a. (Do latim mani-
festare). Tornar manifesto, descobrir, de-

clarar, patentear, mostrar.

Mostra aqui teu poderio,

iliimfesta tua grandeza,

E exalija teu senhorio:

S..lva-me uo tcu navio.

No mar de tanta tristeza

;

Pois h« sobre natureza

Este mal, pois que te vi,

«Senhor, filho de Davi,

u.\mercea-te de mi.,'

OIL V1«ENTK, AUTO DA CANAN&A.

MAN!

Kncbe-se toda a praia Melindana

Oa gente que vem ver a leda armada;

Gente mais verdadeira, e mais humana,

Que toda a de outra terra atrat deixada

;

Surge diante a frota Lusitana;

Pega no fundo a âncora peiada:

Mandão íóra hum dos Mouros que tomarão.

Por quem sua vinda ao Hei mauifeêlárào.

CAii, i.Li., cant. a, est. 74.

Como fosse impossibil alcançA-la,

PeU grandeza fsia de meu gesto,

Determinei por armas de tomá-la;

E a Doris este caso mutiifiíittu

;

De medo a deosa então por mi lhe falia;

Mas ella, chum lormoso riso honesto,

Hespondeo : (Juul será o amor bastante

De nympha que sustente o d'Uum gigante?

ODH. CIT., cant. O, eat. &3.

— «Aos Italianos não faltaram pala-

vras, que como ualuralmente si-jam fa-

cundos e abastados delias, manifestaram

na sua própria lingua mais queixas, do

que o amor podia ordenar em tão pouco

espaço: o Alemão também representou

na sua dôr, mais com mostras e siguaes

de namorado, que com razões o excla-

mações fingidas. » Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, oap. 147.

— Patentear, dar siguaes, indícios,

provas. — íAlli esteve de cuidados tão

acompanhado, e d'outra companhia tão

só, té que a lua se pôz, a teiup j que já

os roussiuóes e outros passarinhos ale-

gres manifestaram a chegada da alvora-

da com sua dôee harmonia.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

15. — eTanto foi o contentamento de

Targiana, vendo satisfeito seu desejo,

que o manifestou com palavras e corte-

ziãs desnecessárias a Velona, tendo-a

comsigo festejada alguns dias com toda-

las cousas de seu gosto, e lhe deu cunta

de sua paixão e de quão atormentada vi-

via, que lhe pedia que a isso lhe desse

algum remédio.» Idem, Ibidem, cap. 155.

Qual theor tomaria, nelle. Augusto.

Mas nunca foi o Imperador dessa Índole,

Que a violências, de grado, propendesse:

Antes recorre a termos, que em Politica,

Seu sentir, plenamente matiifíttem.

FRAKC. MAN. DO NASC, MA.HTYRBÍ, lÍT. 5.

Dhum Pólo a outro corre, em levantado

Throno alli rema fértil Natureza,

AUi thesouros tem dspositado ;

De mór pompa se arrea, e mór bellesa:

Alli terreno immenso he povoado,

De humano ser em natural fereza.

Tanto segredo o Ceo te manifesta

A Imagem de seus Íncolas he esta.

1. A. DE UACEOO, O ORlENTi:, Cant. S, est. Õ8.

Maravilha maior, maior portento

Então 7nanifestúu segundo dia,

Das campinas do liquido elemento.

Das aves todo o exercito rompia

:

O in.<<tincto escuta, as «tas n'bum momento

Pelos ares diáfanos batia

;

Os campos busca, as arvores povOa,

Ao Creador Eterno hyiunos entoa.

iDsu, iBiDEM, cant. 9, est. 5S>,

MANI

— iO diabólico frade, excitando os

ânimos ora com a contradicçáo indire-

cta, ora com ironias pungentes, ora com
capciosos conselhos envoltos era refle-

xões austeras, levara os cavalleiros me-
nos prudentes e sobretudo o homem que
elle jurara perder, o joven vallio do rei,

a manifestarem intentos e esperanças

que, habilmente interpretados, se pode-

riam tachar, não só de violência, mas até

de deslealdade.» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 12.

— Dar ao manifesto na alfandega. —
Manifestar fazendas, géneros de consum-

mo.
— Divulgar por manifesto.

— Manifestar-se, v. refl. Tornar-se,

fazer-se manif-stn,. claro, patente, visi-

viíl. — «Palmeirim, que assim o viu, deu

graças a Dfos por tamanha victoria, e

perguntando ao cavalleiro, que primeiro

vencera, se havia no rasteilo mais que
fazer, lhe disse que sim, mas que para

elle já lhe não parecia que nenhuma
cousa podia ser muita, porque vi em vós

o que d'outro náo esperava
;
porém a vir-

tude onde está por si so manifesta.»

Francisco de .Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra,cap. 57. — «Osoldão B.Ugriz teve

também capitania de todos os Sfus, que
erão quatro mil de cavallo. porque como
se já disse, este veio a corte altamente

acompanhado, e por seu senhorio ser

perto, deu-lhe lugar o tempo, pêra de-

pois que a nova da vinda dos imigos se

manifestou, ser soccorrido dos seus.»

Idem, Ibidem, cap. 158.

Dá Velloso espantado hum grande grito

:

Senhores, caça estranha, disse, he esta:

Se inda dura o Gentio antiguo rito,

A deosas he sagrada esti floresta.

Mais descobrimos do que l.umsno esprito

Desejou nunct; e bem se vtanifesta,

Que sâo grandes as cousas e eicellentes,

Qu« o mundo encobre aos homens imprudentes.

CAU., LLã., cant. 9, est. iJ9.

Vê sobre o Indo Hydaspe o grão Sequeira,

Que verdadeiro Heróe se manifesta;

Vai do Arábigo mar pela ribeira,

Assolando do Turco a Armada infesta:

Alevantando triunfal bandeira.

Dos Lusitanos esquadroens á testa

;

Chega ao paiz do Ethyope inimigo.

Encontra de Candace o Reino antigo.

J. A. DE MACEDO, OBIE.NTK, CaUt. 12, eOt- TS.

— «O despeito, quando facilmente po-

demos esmagar quem o causa, tende a

manifestar-se antes pelo insulto que pela

violência. Esta tendência fez com que o

conde evitasse um assassínio.» A. Her-

culano. Monge de Cister, cap. 12.

MANIFESTÍSSIMO, iuperl. de Manifes-

to. — Caso manifestíssimo.

1.) MANIFESTO, A, adj. (Do latim ma-

nifeitusK Claro, patente, descoberto, pu-

blico, sabido, conhecido.

E pois eu sam voz de nosso Senhor,

Se eu a calar, quem na ha de dizer?
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As offcnsas de Deos quem as ha de soffrer?

Mas cUme em deserto qualquer pregador,

E seu thema seja

Vei'dade, verdade. Mas o que deseja

Ser bispo, e portanto prega mui modesto,

Calando e cobrindo o mal manifesto,

Xão he pregador da saneia Igreja,

Mas ladrão bonesto.

eiL VIGESTE, AUTO DA HISTORIA DE DEUS.

— lO cavalleiro da Fortuna depois de
passar por aquelle accidente, conheceu
a fraqueza em que caía, e limpando os

olhos, se levantou em pé, e quiz com
alegre semblante dissimular a tristeza

manifesta, que nelle parecia.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 36. — «Engano tão manifesto não
devia ser tão msl conhecido, nem valt^r

a verdade tão pouco, que quem mais a

costuma, menos vale; e a mentira ter

tanto preço, qu"? leva o galarião de tu-

do.» Idem, Ibidem, cap. 37. — «E ainda
que estes residentes na corte ordinaria-

mente auião de ir todolos dias a esta ca-
lema, os próprios capitães não tendo
causa muito manifesta de occupação da
guerra, ou graue enfermidade; sob pena
de enci^rrerem em caso de reuéis, certas

festas do anno auiãose de apresentar aute
elRey, pêra p-i-ssoalmente ir fizer esta

calema, tudo isto a fim de os trazer su-

jeitos, e se não rebellarem.» Barros, Dé-
cada 5, liv. 2, cap. 2.

Do náutico esquadrão na írente vinha

o Gama. a quem mil bens reserva o Fado;

Na cinta a aspada vencedora tinha,

Rege a robusta mão bastão dourado

:

Assim Guerreiro, e Capitão caminha

Com ar sereno, alegre, e confiado;

Mui fausto agouro, e manifesto indicio.

Que Deos tão árdua empresa olha propicio.

J. A. DE MACEDO, ORIE.NTE, Caot. 2, eSt. 25.

—Syn. : Manifesto, Notório. Notório

tem em si a ideia de conhecimento; e

manifesto a ideia de evidencia. O que é

notório é conhecido de todos; e o que é

manifesto é evi lente para todos.

2.) MANIFESTO, s. m. Declaração pu-
blica pela qual um príncipe, um Estado

eiplica as razões da sua conducta para

com um outro príncipe ou Estado, sobre-

tudo quando se trata de guerra.

— bá-se lambem o nome de manifes-

tos ás declarações publicas de um par-

tido.

—Por extensão : Escripto, publicação

que aonuncia novas maneiras de vêr na
litteratura, nas artes.

— Declaração feita por escripto do ouro,

diamantes, ou diuheiro que se transporta.

— Declaração feita por escripto, e apre-

sentada na alfandega, das fazen ias ou gé-

neros, que o mauif 'Stador tem carregado

a bordo de uma embarcação, para por

este manifesto pagar os direitos respecti-

vos.
—Dar ao manifesto; mostrar e fazer

escrever o ouro, diamantes e dinheiro,

que sem isso seria apprehendido em cer-

tos casos para o estado.
—Dar ao manifesto; declarar as fazen-

das que carrega, ao contrario estão su-

jeitas a SíTPm tomadas como perdi ias.

MANIFICENCIA, s. f. Vid. Magnificên-
cia.

MANIFICO, A. Vid. Magnifico.

7 MANIFORME, adj. 2 gea. (Do latim

manus, mão, e forma). Termo de Zoolo-

gia. Q\ifi tem a forma de uma mão.

f MANIGRAPHIA, s. f. (De mania, e

do grego graphein, descrever). Termo de
Medicina. Tratado da alienação mental.

MANIGREPO. Vid. Menigrepos.

1.1 MANILHA, s. f. (Do hespanhol ma-
liilla). Jogo de cartas era que as maiores

são as manilhas; sendo quatro os par-

ceiros, as cartas maiores são os noves;

sendo três, então são os setes, e n'este

caso também o jogo da manilha toma o

nome de trempe.

—Manilhas ; nos jogos de cartas são

os setes; nos da arrenegada, e voltarete,

os seles de ouros, e de copas, e os dows

de páos e de espadas; e no da manilha
de quatro são osnoves.—«Ha hum bollo

da grossura de cem grossos, tem Made-
moiselle Cate Espadilha, .Manilha, hum
pão, e duas copas, e não se quer faser

com eites trumphos. Tomo lhe as cartas,

largo esta, e quando V. S. tiver o Ostra-

cismo na cabeça, ja eu terey os cem gros-

sos na algibeyra. Lspadilha, Manilha, Bas-

to, Ch.^l:lpa, Duas Copas, e Itey de Es-

padas que não tinha visto, he jogo que
não falta. Ostracismo que não condena.»
Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv. õ, capi-

tulo 2.

2.) MANILHA, s. f. Bracelete ou argola

de metal, ordinariamente do cobre, que
os europeus vendem aos negros, que es-

tes trazem nos braços e outros membros,
para adorno. Algumas manilhas são de

prata, de ouro, de pedraria, etc, segun-

do o luxo e o gosto dos que as usam.

—

«Tinheis a casa de rama, se vos lembra,

e por guarda á porta uma esteira de tá-

bua, fiz mil buraquinhos nella, e ainda

o não confessei ; por ali vos olhava, via-

vos andar por casa. concertando as cou-

sas delia, e nos braços soma de manilhas

de prata, davam umas nas outras e fa-

ziam um som, cá fora que máo anno pa-

ra quantos instrumentos músicos ha.»

Francisco de Moraes, Dialogo 3.— cA pra-

ta também os Cafres de dentro do sertão

da ilha trazião algumas manilhas delia,

e era de mui baixa lei: sem os daquelle

porto de Matatana saberem donde a elles

auião.» Barros, Década 4, lir. 2, cap. 3.

— <i.\ires Pereira mães contente com a

manilha que com a victoria, a leuou a

AíTonso d'Alboquerque, que elle estimou

em muito : e despois a perdeo com ou-

tras muitas joyas á tornada de Malaca em
a nao Frol de la már, como se adiante

verá. D Idem, Década 6. lir. 2, cap. 2.

— tSabendo as mulheres dos Cidadãos
aquella necessidade, levadas de hum hon-
roso zelo, tiràraõ as manilhas de ouro
dos Seus braços, e os ricos colares esmal-

tados de seus pescoços, e os cintos de

rica pí^draria, com que se costumavaõ
arrayar nos dias de suas mores festas, 6

8S que menos podiaõ, as cadeas, orilhei-

ras, e anéis.» Diogo de Couto, Década
6, liv. 4, cap. 4.—«E os travesseyros, e

almofadas pelo conseguinte, e todas as

suas molberes o trazem ao pescoço, e

manilhas, e outras cousas, porque saõ

muyto deytad<is ás cousas de cheyro, o

todas as mais ruas habitadas de todos os

oflicios de arte mecânica, em que tem
muyto primor. » Tenreiro, Itinerário, cap.

40. — "Tens muyta razão, e tirando do
braço duas loyas de ouro, que saõ mani-
lhas mociças tiradas pela fieyra, que pe-

savaõ ambas oytenta cruzados, mas deu
dizendome. Rogote que me naò tenhas

por escasso por te dar taõ pouco porque
te aftírmo que meus pensamentos saõ

agora, e foraõ sempre, di^sejar de ter muy-
to para poder dar muyto.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 22.— «E
sem fazer caso dos seus que também alli

acabarão, mandou queymar as bandey-
ras dos Chins, e embandeyrar o Castello

das suas com outra nova ceremonia de

tangeres, e festas ao seu modo, e fes mer-
cês aos feridos, e armou alguns Cavalley-

ros com insígnia de huraa manilha de

ouro. D Idem. Ibidem, cap. 119. — aA
mayor parte foy gentí limpa, e criados

do Rí^y do Achem, e os quinhentos del-

les eraõ Orabaloens de manilha de ouro

que saõ Fidalgos, e morrerão sessenta

Turcos, e vinte Gregos, e Genizaros, que
havia poucos dias que em duas nãos eraõ

vindos de Judâ a Pâcem.» Idem, Ibidem,

cap. 206.

—Argola, no jogo da argolinha.
—Jogar a manilha ; o jogo da argoli-

nha.

—Cano de barro cozido, e vidrado, di-

reito ou de cotovelo, por onde se conduz
qualquer liquido, ou despejo.

—Manilha d'a9ua; a medida que cor-

responde ao diâmetro de uma manilha.

E' muito maior do que o annel d'agua.

—Manilha do dedo pollegar; o que se

abrange arqueando o deJo indice com a

extremidade do pollegar.

—Termo de Marinha. Annel de ferro

que ligava o forçado remador a uma ca-

deia cuja extremidade estava fixa á ban-

queta. ;Em desusoV
—Termo de impressor. Peça de ferro

com rolete no centro, onde enrolam as

cordas ou cintas para levar o carro do

prelo.
—Prov. : Ha homem com manilha,

qu« cora todos trinca.

MANILHADO, A, adj. Ornado cora ma-
nilhas; qu-^ tím manilhas por insígnias.

MANILHEIRO, s, m. (De manilha, com
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o suffiio «eiron). Oiirivos, quftfaz mani-

lhas.

MANINELO, A, ndj. Tolo, bobo.

— MiilhurenKo, rfíerainsdo.

MANINHADEGO, s. m. Tributo dfl tsrça

dos bens qiiH, antigamente, os morado-

res, solarengos, niallados, o outros mo-
radores livres, ou obrigados a morarem,
« povoarem, pagavam aos senhores dire-

ctos das terras, coutos, malladias, etc.

;

mas só no caso de fallecerem seus fi-

lhos.

MANINHADO, ;5arí. pass. de Maninhar.
Deixado em maninho, não cultivado.

—S. m. plur. Terrenos deixados em
pousios, deitados em maninho.
— Vid. Maninhadego.
MANINHAR, v. a. (De maninho). Dei-

xar as terras em maninho, não as culti-

T«r.

MANINHEZ, s. f. Qualidade de ser ma-
ninho.

—Figuradamente: Esterilidade, infe-

cundidadn.

MANINHO, A, adj. Inculto, infructife-

ro.

—

Terreno maninho.— «Ao que dizem
no quinquagesiiuo snptimo Artigo, que
em alguuns lugares de nosso Senhorio

acontece, que quando alguuns morrem
abintestados, e nom ham [)arentes ataa o

decimo graao, que possam herdar seus

beens, e há hy marido, ou molher da-

quelles, que assy morrem, que per di-

reito devem de herdar seus beens, os

nossos Almoxarifes soltamente tomam os

beens pêra nós por maninhos, e esse ma-
rido, ou molher nora podem seguir os

feitos com os nossos Almoxarifes sobre

os ditos beens
;

pola qual razom os do
nosso Povoo recebem grande dapno ; e

pediam-nos por mercee, que quanilo taaes

feitos como estes acontececem, defendês-

semos aos nossos Almoxarifes, que taaes

beens nom tomassem, se hy ouvesse ma-
rido, ou molher daquelles, cujos os beens
fossem.» Ordenação Affons., liv. 4, lit.

95, §1.

E a amançar fúria tão brava?

o urso, que Alberto cria,

Animal de t:il fereza,

Naõ vai perdendo a braveza,

Porque basta a companhia,

A mudar-lUe a natureza?

Hiima charneca manítifia,

Que só monta, e cardos tinha,

E infructiferos sylvados,

hl esses barrancos quebrados,

Por onde a iigua ao valle vinha.

FRANCISCO nOoniGUBS LOBO, EGLOGAS.

Esses campos maninhos travessando,

Cozer-se alguns, co' a sombra, vultos vejo,

Parar, desparecer, uns apoz outros.

Curioso invisto, embócco ousado a furna,

Onde os vultos se entranhào mysteriosos.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MARTVRES,
liv. b.

—Figuradamente: Maninho de letras;

que carece de litleratura.

—

Paiz maninho

de scienrÃas e artes; falto de desenvolvi-

mento intellectual.

— Ksteril, infecundo (^fallando dos ani-

maes).

—

Mulher maninha.
MANINO, A,uilj. l'(!qaenino, diminuto.

MANIO, A, adj. Antiga forma de Ma-
ninho. Que morreu sem ter lilhos.

MANIOTA, .s. /". Prisão das mãos, das

bestas. Vid. Pea.

MANIPRESTO, A, adj. Ligeiro, desem-
bara(«do de mãos.
MÁNIPOEIRA, s. f. Termo do Brazil. A

agua, que se espreme da massa da man-
dioca ralada para fazer farinha. Do pf)l-

rae que esta agua depí)sita 6 que se faz

a gommn. Os índios fszem da manipoei-

ra uma espécie de vinho.

MANIPULAÇÃO, s. f. Execução de di-

versas operações manuaes, em chimica,

em pharmacia, e nas artes.

—Algumas vezes dá-se também o no-

me de manipulação ás mesmas opera-

ções.

f MANIPULADO, part. pass. do Mani-

pular.— Os yaze.s manipulados soire a ti-

tia hi/dro -pneumática.

MANIPULADOR, A, s. m. e f. (De ma-
nipular). Termo de Chimica e de Phar-

macia. A pessoa que manipula.— Um há-

bil manipulador.
— Termo de Fhysica e de Mechanica.

Nome dado ao instrumento que, n'uma
linha de telegraphia eléctrica, serve para

transmitlir os signaes, e que, como seu

nome indica, é movido á mão.

MANIPULAR, V. a. (De manipulo). Ter-

mo de Chimica e de Pharmacia. Operar

com a máo sobre as substancias.

—Absolutamente : Aquelle pharmaceu-
tico manipula com perfeição.

— Por extensão: Operar alguma cousa

com a mão.

—

O pasteleiro, sómetite com a

farinha de trigo, manipula uma multidão

de massas.

—Manipular-se, v. refl. Ser manipu-
lado. — Estas substancias manipulam-se
facilmente

.

MANIPULO, s. »i. (Do latim manipulus,

de manus, mão, e pleo, encher). Man-
cheia, punhado.
—Termo de Pharmacia. A quantidade

de sementes, de grãos, de hervas que a

mão pôde abarcar. Antigamente, os mé-

dicos designavam esta medida pela letra

M, seguida do algarismo ou algarismos

que indicavam o numero de mancheias

que se deviam tomar. E' fácil conceber

os inconvenientes d'nm tal systema.

— Utensílio que serve para tirar um
vaso do fogo sem que uma pessoa se

queime.
— Manipulo de linho ; em alguns foraes

antigos era meio feixe, ou molho; em
outros, meia mão de linho.

—Termo de Antiguidade romana. Com-
panhia d'infanteria, composta, em sua

origem, pur cem homens, e commanda-
da por dous centuriões.

—Peça dos ornamentos de revestir-se

o sacerdote para dizer missa, a qual se

enfia rio brflço esquerdo.

f MANIQUÈO, A, adj. (De Manichaios,

nome que os gregos davam a Manes). Que
pertence ao manicheismo.
—Substantivamente : O que, a que ado-

pta a doutrina deMamís, segundo a qual

havia dons princi[)ios, um bom e outro

mau, luz e trevas.

MANIQUÈTE, s. m. Espécie de canhão
ou enfeite, que se põe nas alvas sacer-

dotaes, estendendo-se algumas vezes des-

de o bocal do braço até o cotovelo, com
011 SHfn rendas.

MANIRROTO, A, adj. Roto de mfios,

proditfo. dissipador dos bens, perdulário.

MANISTERGIO, s. m. Toalhilha do al-

tar, a que o sacerdote enxuga as mãos,

ao lavabo, na missa. Vid. Manustergio.

MANISTRAL Vid. Menestrel, e Minis-

trai.— «E ho Marquez entrou na salla

acompanhado de suas pousadas com mui-

ta, e nobre gente da Corte, com grande

estrondo de trombetas bastardas, e ata-

baques, e manistrees altos, e baixos ; e

adiante delle homens do conselho d'El-

Rpy, muy Fidalgos, e de grande aucto-

ridade, dos quaes hum trazia ho Esten-

darte de suas armas, com pontas, e ou-
tro huma sua espada mui rica metida na
baynha, com a ponta pêra cima, e ou-

tro huma carapuça de seda forrada d'ar-

minhos posta em hum bacio de prata.»

Inéditos d'Historia Portugueza, Tom. 2,

pag. 95.

MANITA, s. f. e adj. de 2 gen. Que tem
a mão aleijada. Vid. Maneta.

f I.) MANITÚ, s. m. Sarigué da Ame-
rica septentrional.

j- 2.) MANITÚ, s.m. Nome das divin-

dades (ia America do Norte.— Os mani-
tús dos selvagens ; os Ídolos dos negros.

— O grande maB\\.ú ; o deus supremo.
MANIVA, s.

f.
Termo do Brazil. O páo,

cuja raiz é a mandioca, de que se faz fa-

rinha.

MANIVÉLLA, s. f. (Do italiano mano-
vella, do latim ma>ius, mfio, e do anti-

go alto allemáo wellan, de wella, eixo,

arvore). Termo de mechanica. Peça de

ferro ou de madeira, fazendo dous ângu-

los rectos, collocada na extremidade de

uma arvore ou eixo e servindo para fa-

zer girar.

—

Manivella da machina pneu-
mática. — Manivella dum moinho de

café.

MANJA, s. f. O que se disfructa sem tra-

balho ; o que se come sem o ter ganho.
MANJADOURA, ou MANJADOIRA, s. f.

Espécie de taboleiro de pao, de pedra,

etc, em que se põe de comer ás bestas

na estrebaria.

MANJAL, s. m. O logar onde se en-
contra manjua.
MANJALEGUAS, s. de 2 gen. O que, a

que ímla muito, e vinga muita jornada.—Este cavullo c um manjaleguas.
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1.) MANJAR,!', a. (DoÍTHneezmanger,
comer). Mastigar, comer
— Prov. : Quem primeiro anda, pri-

meiro manja.

2.) MANJARAS, m. Iguaria, vianda, co-

mer.

Com jogos, danças e outras alegrias,

A segundo a polícia MelJndana,

Com usadas e ledas pescarias,

Com que a Lageia António alegra e engana,

Este famoso Rei, todos os dias.

Festeja a companhia Lusitana,

Com banquetes, »i(jíijaí'es desusados,

Com fi actas, aves, cíJines e pescados.

CAM., LUS, cant. 6, est. 2.

Não co'os manjares novos e exquisitos,

Não co'os passeios molles e ociosos,

Não co'os vários deleites e infinitos,

Que atTeminam os peitos generosos;

Não co'os nuDca vencidos appetitos,

Que a fortuna tem sempre tão mimosos,

Que não soíTie a nenh um que o passo mude
Para algumi obra heróica de vi tude.

OB. ciT., cant. 6, est 96.

E que em tanto que a nova lhe chegasse

De sua estranha vinda, S3 queria,

Na sua pobre casa repousasse,

E do mavjar da terra comeria

:

E depois que se hum pouco recreasse.

Com elle para a armada tornaria

;

Que alegria não pôde ser tamanha,

Que 0Char gente visinha em terra estranha.

OB. ciT., cant. 7, est. 27.

AUi com mil refrescos e ynanjares,

Com vinhos odoríferos e rosas,

Em ci7stallinos paços singulares

Formosos leitos, e ellas mais formosas:

Em fim, com mil deleites não vulgares,

Os esperem as nymphas amorosas,

D'amor feridas, jiara lhe entregarem

Quanto delias os olhos cobiçarem.

OB. ciT., cant. 9, est. 41.

—«Sempre que este Santo Varaõ comia,
chorava. Pergunlandolhe a causa, res-

pondeo : Vergonha tenho de que sendo
criado para me sustentar da face de Deos no
Ceo, necessito decoraer manjares da ter-

ra : e que havendo de viver com os Anjos,
me he forçoso ser semelhante aos bru-
tos.» Bernardes, Floresta, tom. 1, pag.
13.

Co'o Monarcha Africano á terra vinhão

Os Lusos navegantes socegados,

Entre os Negros atónitos caminhão

De verem homens d'aço fino armados;
Alli certa guarida os nautas tinhão,

Alli doces 7nanjares não comprados;

Feliz gente, que o preço ignora ao ouro,

E cré dos fructos público o thesouro,

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, Cant. 4, est. 6.

De todo o Sol nos mares d'Occidente

Tinha escondido a face luminosa,

Quando o Monarcha, e peregrina gente

Entrado havia pela selva umbrosa

:

E debaixo d'hum Cedro alto. e IVondente

Preparada se erguia a sumptuosa

Regia mesa de opiparos 'manjares,

Que recendiào nos serenos ares.

IDEM, IBIDEM, COIlt. 7, est. 101.

—Manjar branco
; termo de culinária.

Comida, de consistência gelatinosa, ou
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mais forte, com temperos da arte da co-

zinha, 011 sopa.

—Manjar re.al ; espécie de doce, mui-
to estimado, que se faz de peito de gal-

linha, ou de peru, ovos, assucar, etc.

—Figuradamente: Alimento.—Manjar
da alma; os objectos que lhe dão sabor,

e gosto ; como estudos, meditações, lei-

turas, etc.

Alma. Mandae-me ora agasalhar,

Capa dos desemparados.

Igreja Madre.

Igreja. Vinde vos aqui assentar

Mai devagar,

Que os matijares são guisados

Por Deos Padre. ^

GIL VICENTE, AUTO DA ALMA.

Ventos soltos lhe finjão e imaginem

Dos odres, e Calypsos namoradas,

Harpyas, que o manjar lhe contaminem,

Descer às sombras nuas ja passadas:

Que por muito e por muito que se affinem

Nestas fábulas vàas, tão bem sonhadas,

A verdade qu3 eu conto nua e pura

Vence toda grandíloqua escriptura.

CAM., LUS., cant. 5, est. 80.

—Loc. FiGURAD*.: Fazer de uma cousa

muitos manjares; usar d'eila de muitos
modos, tirar do mesmo objecto muitos
proveitos; apresentar a mesma cousa de
vários modos, ou com variações acciden-

taes.

— Fazer de si mil manjares por co7i-

seguir alguma cousa; fazer todos os pos-

síveis.

— Não ha manjar que não enfastie,

nem vicio que não enfade.

MANJARICÃO. Vid. Mangericão.

MANJARONA. Vid. Mangerona.
MANJARUFADA. Vid. Moxinifada.

MANJERICÃO. Vid. Mangericão.

MANJUA, s. f. (De manja). Alimento,

cibafho ou cibato.

— Figuradamente : Alimento, repasto.

MANNÁ, s.m. (Do grego maiina). Ali-

mento que, segundo a Biblia, Deus fez

cair do céo para os Israelitas durante o

tempo que viveram no deserto. Era uma
substancia análoga á gomma, friável e

doce.

—Hoje dá-se ainda o nome de mannà
caído do céo a uma substancia alimen-

tar que se desenvolve rapidamente, da-

das certas circumstancias, na Pérsia e nas

proximidades de monte Ararat, etc ; ou-

tros dizem que elle é levado por ventos

violentos; como quer que seja, é certo

que elle é formado de lichens, sobretu-

do de lecanora affinis e lecanora esculenta.

— Por extensão: Substancia muito

abundante e muito útil para a alimenta-

ção do povo.

—

E' utn bom mannà; um
verdadeiro mannà.
— Figuradamente, e ura estylo de de-

voção : Mannà celeste; a palavra de Deus.

— O mannà occulto; o que ha de ex-

cellenle nas cousas espirituaes.

—Por extensão : O que serve de alimen-
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to ao espirito.

—

A verdade é um mannà
celeste de que o espirito se deve nutrir,

— Por simiihauça ao mannn do ceu.

Sueco concreto que corre espontaneamen-
te e por incisão de muitas espécies de
freixos, e principalmente áo fraxiiiusor-

mcs, de Linneo, muito abundante em Itá-

lia, e chamado vulgarmente freixo do

mannà. O mannà é mais ou menos pu-
ro, e ha dVlle varias espécies.

— Mannà em lagrimas; aquelle que,

nos mezes de julho e d'agosto, se des-

secca promptamente sobre a casca da ar-

vore, ou sobre palha miúda disposta pa-

ra este effeito sobre as incisões. É o mais
estimado o costuma vir em pedaços de
tamanho variável, seccos, branco-ama-
rellados, e de sabor doce e agradável.

— Mannà em sorte, ou mannà com-
mum; o que, nos mezes de setembro e

outubro, corre ao longo da arvore, des-

seccando-sede um modo lento e incom-
pleto. É por isso mais húmido, menos
branco, em pedaços mais irregulares e

adherentes entre si.

— Manná gordo, ou ordinário ; o que
corre até ao pé da arvore, durante o mez
de novembro e princípios de dezembro,
e é recebido sobre uma camada de fo-

lhas da mesma arvore, convenientemen-
te estendidas e dispostas no chão. Este

mannà forma uma massa molle, pegajo-

.sa e côr de mel de abelhas, misturado

com muitas impurezas. Das três espé-

cies de mannà que ficam descriptas é es-

te o mais purgativo.

— Mannà de Briançon; manná mui
brandamente purgativo, que exsuda es-

pontaneamente do pinus larix, Linneo,

nas circumvisinhanças de Briançon.

Tem-se dado o nome de manná a mui-
tas substancias que teem analogia com
o mannà dos freixos; por exemplo:
— Mannà d'alhaji, ou mannà da Pér-

sia; sueco branco, concreto, que exsuda
d'uma espécie de sanfeno, que forma pe-

quenas sarças, e que habita nos deser-

tos, na Pérsia, Arábia e Núbia. Linneo de-

nominou este arbusto hedysarum alhagi.

— Antigo termo de Chimica.—Mannà
de mercúrio ; nome com que os alchi-

mistas designavam o mercúrio doce, ou
calomelanos, e que hoje, segundo a no-

menclatura chimica moderna, se chama
proto-chlorureto de mercúrio.
— Mannà d'Í7icenso ; farinha, ou pó

d'incenso que se forma.4)elo attrito do

incenso em lagrimas, e que fica nos sac-

cos em que se lançou o incenso.

Segundo outros, o mannà d'incenso ó

um incenso de escolha, tendo a côr de

um bom manná.
— Termo de Mineralogia. Dizia-se de

uma camada de terra que cobre o veio

de metal, e pela qual se pôde reconhe-

cer qiisl é este metal. — Manná d'ouro;

mannà de ferro, de cobre, etc.

f MANNIDA, s. f. Termo de Chimica.
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Corpo proveniente. Ha mnnnita que per-

deu os elementos <i« agua, que são o

oxygenen e o hyilrogeneo.

'f
MANNIFERO, A, adj. (Do manná, e

do Idtim ferri', Invar). Termo de Botâni-

ca. Que dá ou produz manná. — Plaii-

tas manniferas.

-[ MANNIPARO, A, adj. (De manná, e

do latira parere. produzir). Termo de Zoo-

logia. Dizse d'um insecto, cuja picada

faz correr o manná das plantas.

f MANNITA, s. f. (De mannà, e a ter-

minarão chimica «ita»). Termo de Chi-

micfl. Principio muito abundante no
manná. Corpo crystallisavel, branco, de

sabor doce e agradável, e solúvel na

agua.

f MANNITANA, s. f. Termo de Chi-

mica. Corpo que se prepara aquecemio

durante alguns minutos a maanitaa200
graus.

f MANNITANIDA, s. f. Termo de Chi-

mica. Corabinaçào noutra análoga aos

ethers compostos e aos corpos gorduro-

sos que se produz swbmettendo a man-
nita, em contacto com certos ácidos, á

temperatura de 250 graus.

I MANNITARTRATO, s. m. Termo de

Chimica. Sal que resulta da combinação

do ácido mannitartrico com uma base.

— Mannitartrato de magnesia. — Man-
nitartrato de cal, etc.

MANNITARTRICO, adj. m. Termo de

Chimica. Acido mannitartrico; obtem-

se aquecendo a 120 graus uma mistura,

em partes iguaes, de mannita e ácido

tartrico.

MANNITICO, A, adj. Termo de Chi-

mica. Que diz respeito á mannita e seus

compostos.

—

Acido mannitico
;

produ-

cto da oxydaçáo da maoiiita pelo acido

azotico ou outro acido rico em oxygeneo.

1.) MANO, A,s. m. e f. (Do latim ger-

manus). Expressão familiar. Entre ir-

mãos denota carinho. — Meu mano, mi-

nha mana, em logar de irmão, irynã.

— Entro indivíduos não parentes in-

dica amizade, aíTabilidade ; equivale a

dizer-se : meu amigo, meu bem.
— Também é costume tratarem-se por

manos os cunhados, os amantes, os ami-

gos, os casados, etc.

Marta. Uai mana! e quemnodBU?
Ide beber.

Qae bera vos conheço eu.

Diabo. Eu também vos sei nascer,

E vi fateixas fazer.

GIL VICENTE, AUTO D\ BARCA DO PURGATÓRIO.

ílarg. Ai, matws, que eu achei

!

Cat. Onde ?

Marg. Na serra em cima.

Mad. Que he. Margarida prima?

Marg. Quasi, quasi não o sei.

tnez. Chufas?

Marg. Não, pardeos, amigas.

IDEM, AUTO DA MOFINA MENDES.

2.) MANO, s. f. (Do latim manus). Mão.
— Mano a mano ; mão por mão.

M.\NO

— Figuradamente : Igualmente, do
mesmo modo.
— .Jogar mano « mano; jogar só com

outro parceiro.

— Jogar mano a mano; ssm partido,

em coniiirões igufies.

MANOBI. Vid. Mandobi.
MANOBRA, s. f. (Do provençal mano-

bra, do baixo latim manuopera, de ma-
nus, mão, o opera, obra). Operação da

mão, destreza no obrar.

— Termo de Construcção. Movimento
dos operários e das machinas. — E pre-

ciso deixar espaço para a manobra.
— Termo do Cirurgia e d'Obstetrica.

Acção combinada, reunião dos movimen-
tos para fazer alguma operação.

—

A ma-
nobra do fórceps.

— Diz-so dos movimentos concertados

dos animaes.

—

A manobra do gato pa-

ra apanhar um rato.

— Termo de Pintura. Maneira como
as cores d'ura quadro são combinadas e

adaptadas.

—

A manobra d'aquelle qua-

dro não é má.
— Termo de Marinha. Movimento, ope-

ração que necessita uma mudança de

direcção no cabo.
— Fazer i<ma falsa manobra; execu-

tar uma uianobra fora do conveniente,

pouco ou mal a propósito.

— Manobras, plur. Termo Náutico.

Cabos, que servem para governo das ve-

las.

— Os trabalhos, operações e fainas náu-
ticas.

— Movimento, trabalho e exercícios

m.inuaes militares de todas as armas, e

principalmente d'infanteria. Estes movi-
mentos são feitos ás vezes em logares

apropriados, como campo de manobras,
etc.

MANOBRAR, v. a. (De manobra). Exe-
cutar, praticar as manobras militares ou
náuticas. — Manobrar as armas, as ve-

las.

—Obrar com destreza, artificiosamente.

— V. n. Termo de Marinha. Fazer a

manobra.— .4 equipagem manobrou bem.
— Diz-se também das embarcações que

obedecem á manobra. — Este navio ma-
nobra perfeitamente.

MANOBREIRO, A, adj. (De manobra,
com o suffixo «eiró»). Hábil na mano-
bra de terra o de mar. — Um general

manobreiro.

—

Uma armada manobreira.
— Substantivamente: O quf> entende

bem a manobra das embarcações ou das
tropas.

— Termo de Marinha. Obra technica
sobre a manobra.
MANOBRISTA, s. m. O que faz ou exe-

cuta bem as manobras.

—

É um destro

manobrista.

MANOCODIÁTA, s. f. Dá-se este nome
a uma ave das ilhas de Moluco. É simi-
Ihante á poupa; mas differe d'ella nas
cores: tem o corpo azul, a cabeça brau-
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ca, as azas brancas, os pés negros, e o

rabo encarnado e muito comprido.
HANOJEIRO, adj. i^ s. m. O capataz

que «justa o preço ou salário dos seus

companheiros; que ajunta e ata os vél-

los, que os tosquiadores dt^ixam esten-

didos no logar em que tosquiam as ove-

lhas e carneiros.

MANOJO, s. m. Molho, fi-ixinho ou
pequeno rolo manual. — Manojo de fo-

lhas de tabaco.

MANOLHO, s. m. Gavéla d'espigas

;

manojo.

f MANOMETRIA, s. f. Arte de fazer

uso do manomftrf).

f MANOMETRICO, A, adj. Que per-

tence H m.inoinetria.

MANÓMETRO, s. ?n. (Do grego manos,
raro, pouco denso, e métron, medida).

Termo de Physica. Apparelho destinado

a fazer conhecer a fíirça elástica dos ga-

zes e dos vapores a dadas temperaturas.

Os manómetros adaptam-se particular-

mente, como apparelhos de segurança,

ás caldeiras das mathinas a vapor. Ha
diíTerentos espécies de manómetros, co-

mo são: manómetro d'ar livre; manó-
metro d'ar comprimido; thermo-maao-
metro, etc.

O barómetro ordinário pôde conside-

rar-se, até certo ponto, como o typo dos

manómetros.
MANOPLA, s. f. Luva de ferro da an-

tiga armadura.
— Açoute longo, de que us^m os co-

cheiros para ensinar cavallos á guia.

— Termo Popular. Mão muito grande,

f MANOSEADO, pari. pass. de Mano-
sear. Mamjado.
MANOSEAR. Vid. Manusear.

MaNQUÃO. Vid. Mancão.
MANQUECER, i-. n. Ficar manco.

f MANQUECIDO, part. pass. de Man-
quecer. Manco. Tolhido de manqueira.
MANQUEIRA, s. f. O defeito de man-

car, ou de ser manco.
— O manquejar.
— Figuradamente: Falta, defeito habi-

tual. — Manqueira politica.

MANQUEJAR, v. n. Coxear.
— Figuradamente : Errar. — Manque-

jar no seu juizo ou parecer.

— Diz-se dos navios que navegam mal
por f.tlta de apparelhos.

—

Aquella náo
vai manquejando, e por isso tarde che-

gará ao fcu destino.

— .Atrazar-se, não acompanhar a tem-

po, ficar atraz. Diz-se das tropas e dos

navios que não se chegam bem ao com-
bate, á pelejfi.

MANSAMENTE, adv. (De manso, com
o sufliio «mente"). Com mansidão, com
docilidade e socego. — Animaes que vi-

vem mansamente.
— Sem fazer bulha.

N&jte tempo que as éincoras lovavão.

Na sombra escura os Mouros escondidos
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JífMsameHíe as amarras lhe cortavâo,

Por serem, dando acosta, destruídos:

Mas com vista de linces vigiavão

Os Portuguezes. sempre apercebidos:

Elles, como acordados os sentirão,

Voando, e não remando, llie fugirão.

CAM., LUS., tant. 2, est. 66.

Mas já no verde prado o carro leve

Punham os brancos cisnes mansame-nte;

E Dione, que as rosas entre a neve

No rosto traz, descia diligente.

OBR. ciT., cant. 9, est. 36.

MANSÃO, s. f. (Plural, Mansões). Apo-

sento, morada. — «Mas nem inda dahi

embocaremos na terra promi^ttida, antes

passaremos tanto auante. que chague-

mos a Almõ Diblataim, que como inter-

preta S. HieroDvmn no tratado das mã-
sões dos filhos de Israel, quer dizer des-

prezo dos opproprios.» Heitor Pinto, Ver-

dadeira Fhilosophia, cap. 6.

— Figuradamente: Estancia, assento,

estado, situação.

Das taciturnas sombras se apartava

O Déspota soberbo ao ar turvado.

Ãs ethereas mansoens seu võo alçava,

Das Fúrias infemaes acompanhado

:

Pela estellante cúpula voava.

Qual vai Cometa infausto inda ignorado,

excêntrico avançando incerto passo.

Na indetinita solidão do espaço.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 3, est. 29.

MANSARDA, s. f. (De Mansm-d, cele-

bre architecto do século xvii). Tr-rmo de

Architectura. Espécie de a^^uas furtadas,

ou trspt^iras. dr! telhados misíos.

MANSARRÃO, IMNSARRONA, adj.es.

Augmentativo de Manso.— Ninguém di-

ria que, sendo tão hravo em pequeno, se

tornasse, depois de grande, tão mansar-
rão.

MANSEDUME, s. m. Termo Antigo.

Mansidão, brandura.

MANSIDADE, s. f. Mansidão.—«A to-

dolos verdadr-iros Chrisptaâos, que esta

letera virem saúde, e beençora Apostóli-

ca. Porque segundo aos Judeus noiu de-

ue seer dada licença nas suassynagogas
usarem maiores cousas, que aquello, que
lhes he outorgado per a Ley, assim em
aquellas cousas, que lhes som outorga-

das, uom lhes deue per nenhuma pessoa

seer feito prejiiizo alguum. E como quer
que os sobreditos Judeos queiram durar
em sua perfia, e enduramento, e uom
queiram conhecer as palavras dos Pro-

phetas, e as puridades das Santas Escri-

pturas, pelns quaees podiam vir aa Fé
dos Chrisptaâos, e a conhecimento de
sua saúde; pêro quando quer que nossa

deffensnm e ajuda demandarem, e a man-
sidade da piedade dos Chrisptaâos. nom
lhes deue seer negada.» Ord. Affons.,

liv. -2. tit. 94, § 3.

MANSIDÃO, s. f. Brandura de génio,

do que uão irascivel, briguento, richo-

so; do que é amigo de paz, indulgente.

— «Da qualquer pesar que temos, salta

comnosco a ira, que he huma tempesta-

de que vem ao coraçam súbita; ham na

de deyxar assossegar e debuiar-jhe dian-

te a mansidam quantos proveitos traz.»

D. Joanna da Gama, Ditos da Freira,

psg. 32 (ediç. 1872j. — «E com estas

palavras pôs os olhos com huma fraca

ousadia em Clarinda. por ver o que mos-

trava neste consentimento, e vio-lhe abai-

xar os seus com huma mansidão vergo-

nhosa, que acrescentou ao seu, outro no-

vo amor.» Barros, Clarimundo, liv. 2,

cap. 6. — «Partido o cavalleiro da For-

tuna de casa do Salvage, andou assim a

pé tanto espaço do dia, sem saber por

onde cfirninhHva, que, sendo já passado

mais delle, ouviu contra a mâo esquer-

da bater o mar, e caminhando contra

aquella parte, conheceu que aquelle era

o próprio lugar onde o achou o esforça-

do Polendos rei de Tesalia, trazendo á

memoria a mansidão delle aquelle dia, e

a fermosa galé em que viera, batendo

com seus reraos ao longo da praia.» F.

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

32. — oO Capitão com muita brandura,

e mansidão lhes pedio «se quietassem, e

que o ouvissem, e se lhes não desse ra-

zões muito licitas pêra não cometerem

o que queriaõ, que elle estava prestes

pêra lhes fazer a vontade em tudo.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 5, cap. 5.

—

«E embargo-vos eu que passeis?— res-

pondeu com mansidão evangélica e em
voz baixa o bom do religioso.—Que ides

vós fâzer? Assassinar vossa irman ; li-

vrá-la do peso da vida alguns minutos

antes daquelle cm que Deus, talvez, a

houvesse de chumar para si. Que ides

vós ser? Um fratricida.» Alexandre Her-
culano, Monge de Cister, cap. 6.

—Tambeui se diz das cousas.

—

A man-
sidão das agrias, dos elementos.— «Algu-

mas aventuras passou Palmeirim em seu

caminho, de que aqui se não falia, por

serem tão pequenas pêra sua pessoa, que
seria escusado gastar nisso algum espa-

ço. E caminhando contra aquella parte

onde seu desejo o levava, um dia horas

de terça, ,se achou ao longo do Tejo, pa-

recendo-lhe a mansidão de suas aguas
cousa tão saudosa como na verdade o el-

las pram pêra quem a vontade em algu-

ma l-mbrança tivesse occupada.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 60.

MANSILHA, ou MANSILLA, s. f. Ter-

mo antigo. .4zorrague, látego.

—Figuradamente: Flagello.

MANSINHO, A, adj. Diminutivo de

Manso.

Ovelhas e cordeirinhos

He o meu gado maior ;

Milito humildes e mansinhos,

E pascem poios caminhos

E mentes do Redemptor

:

Elte he o &ummo pastor

;

E vós escusae a guerra,
,

Qu'eu sam a ílor desta serra.

GIL Vicente, auto da cananéa.

—S. m. Figuradamente e popular:

Diz-se do homem molle e velhaco. — E'

um ?)!i;o-mansinho.

MANSIONARIO, s. m. Official que an-

tigamente fazia as vezes do que hoje se

chama aposentador. — Mansionario do

palácio real.

—Termo antigo. Official ecclesiastico

ou porteiro que residia ao pé da egreja

para a guardar, limpar e adornar.

1.) MANSO, A, adj. Dotado de mansi-

dão; benigno, tratavel.

—

Homem manso
;

pacifico.

—Domado, amansado. — «E as casas,

e Mouro, não servem de mais que de cu-

rarem humas quatro onças mansas, en-

sinadas a caçar, que o Sufi estimava muy-
to, e por seu mandado se curaváo.» Ten-

reiro, Itinerário, cap. 9.

Apresenta alguns dons ao povo escuro,

Que o Luso armado bárbaro chamava

;

Na ingenuidade natural seguro.

Riqueza não comprada apresentava ;

Traz o fructo espontâneo, o leite puro

Do manso armento, que no pasto andava ;

Tanto de trato dobre, e engano, alheio.

Que ás choças leva os nautas sem receio.

j. A. DE MACEDO, O oníENTE, cant. T, est. 51.

—Aguas mansas; ma)- manso.

—Socegado, calmo, tranquillo.— «As-

sim esteve tanto revolvendo em si seu

cuidado, que com elle adormeceu: po-

rem o somno não era tão descansado que

o deixasse repousar ; antes acordando com
um sobresalto grande, como quem em
seu coração suspeitava alguma afronta,

olhou a uma e outra parte e não vio nin-

guém comsigo, senão o mar mais manso
do que sohia.» Francisco de Moraes. Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 32. — «E as-

sim discorrendo a uma e a outra parte,

indo um dia bem descuidado do que lhe

podia acontecer, a horas de véspera, sen-

do no mez d'abril, se achou ao longo da

ribeira do Tejo, que com suas mansas e

graciosas aguas rega os principaes cam-

pos da guerreira Lusitânia até se metter

no mar. Como naquflle tempo toda fos-

se cercada de muitos arvoredos, impedia

a vista d'8gua em muitas partes.» Ibi-

dem, cap. 53. — «Alem disto as galés,

que da outra frota vinháo separadas, fa-

zião tanto aparato e soma, que criavão

muito maior espanto, que como o mar
andasse quieto e manso, vinhão a remos

tendidas por ordem, vestidos os governa-

dores e príncipes delias d'armas lustro-

sas e atavios ricos de seda e ouro, que

lustravão ao longe.» Ibidem, cap. 157.

—Noite mansa; serena.

Mas j.*^ a luz se mostrava duvidosa.

Porque a alampada grande sa escondia

Debaixo do horisonte, e luminosa
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Levava aos antipodai o dia;

Quando o (featio, e a gente generosa

Doa Naires, da Nau forte »e partia

A buscar o repouso, que descansa

Os lassos animues na noite mansa.

CAM., LU»., cant. 8, est. 44.

—Tioiido.

Qual vem da mio Sacerdotal tracido

Cordeiro ao sacro altar, manso, innocente,

Tal á morte afTi-ontosa lie conduzido

Mudo o Kilho do Deos, o obediente:

Vai d'hum duro patíbulo opprimido;

Leva d'espinhos coroada a frente.

Como se fosse réo rebelde, e infame,

.Mandão, que o bangue justo alli derramo.

JOSg AGOSTINHO DE HACBDO, O OIMENTE, Cant.

10, est. 30.

—Hortado; oáo s)'lvestre, cultivado.

— Ltiuto, brando.

—

Fogo mauso; o que
consome lentamente a matéria combus-
tível.

—Figuradamente : Diz-se de tudo o

que consome á surda. — O fogo manso
das dissipações que consome fortunas pou-
co e pouco.

—Loc. ADV. : Manso e manso; deva-

gar, pouco e pouco.

Comtudo olhos de quem
nam \ive fazendo ai

chorai mais que os de ninguém,

que o que tie para maior mal

tenho jaa para maior bem:
Lagrimas manso e 7iiuii90

prosigam em seu oíli;io

que nam fa<;am benedçio,

não servindo de descauço

Serviam de sacrifício.

CUBISTOVÃO FALCÃO, OBRAS, pag. 2 (edição

de 1871).

—«Os infleis pararam nas bordas do
Deva, no sitio em que rompia do valie,

e os seus almogaures tinham ousado pe-

netrar avante. Os cavalleiros da cilada,

que a pouca distancia passavam mauso
6 manso, ouviram distinctamonte o tro-

peiar dos ginetes inimigos.» A. Hercu-
lano, Eurico, cap. 19.

2.) MANSO, adu. Com mansidão, man-
samente. — «A pobre mulher dandolhe
Deos forças, e alento, lhe disse que es-

perasse quo hia dentro buscarlho, e sa-
hindo-se pêra fora abrio a porta da rua
manso, e entrou em casa de outra visi-

nha, e lhe disse que os Turcos íicavão
em sua casa: ao que a outra começou a
bradar alio chamando por nossa Senhora
que lho valesse, a cujos gritos acodio ou-
tra mulher.» Diogo de Couto, Década 6,

liv. 2, cap. 5.— a Por três, ou quatro ve-
zes houverâo de vir âs bofetadas perante
ElKey, de que ello se agastou muyto, e
lhes disse que as cousas de Deos não se
haviaõ do disputar cõ punhadas, seuaõ
cõ favor, e zelo fundado em mansidão,
porque no espirito humilde, o manso se
agasalhava Deos par» dormir s^-u sono
quieto » Keruao Mendes Pinto, Peregri-
nações, cap. 213.

Uomo ao romper do .Sol claro, e brilhante

O mar de noite em ondas levantado.

Mas amainando o vento sibilante,

Na praia escoa manso, e socegado

:

Tal dos Lusos o esforço vacillante,

Oo mal horrivel quasi supplantado,

Toma co' a voz do Gama alento, e alma,

K o vil furor da sediçio se acalma.

J. A. UE MACEDO, O ORIENTE, Cant. 3, est. 79.

MANSOSINHO. Diminutivo de Manso.
—Como adv. : 'locar mansosinbo; de

mansinho, em som baixo, pianissiino.

MANSUETISSIMO, superl. de Mansue-
to. iMiiito manso.
MANSUETO, A, adj. (Do latim man-

suelus, de maiius, mão, e suetus, acostu-

mado; propriamente acostumado á mão,
fallando dos animaes). Manso, pacitico,

socegatlo.

MANSUETUDE, «./•. (Do latim mansue-
tudinein, de mansuetus, mansueto). (Qua-

lidade de ser manso, não iroso; mansi-
dão, docilidade.

MANTA, s. f. (Do italiano manta, tal-

vez do latim írta/iíuw, manléo curto hes-

panhol). Cobertor de lã ou d'algodão com
que se cobre a cama.
—Cobertor a que se dá diversas appli-

cações ou usos.

—Panno de lã, que se põe debaixo do
sellim, ou sella das cavalgaduras.

—Tira comprida de seda ou de lã que
os homens enrolam ao pescoço para aga-
salhar.

—Figuradamente : Dar uma manta,
uma casaca, um mantéo ; uma grande
surra.

—Manta de varapaus; pauladas.

—Amparo defensivo de madeira, com
que se cobrem os que vão assaltar pra-

ças, picar muros, etc.

—Kego comprido para pôr bacello.

—

Plantar vinha de manta.—Cavar a íerm e;/» manta; fazer uma
cova funda para que a planta dè melhor
fructo.

—Manta de codornizes ; rede de as ca-

çar.

—Manta de toucinho; o toucinho da
metade de um porco.

—Mantas de Bretão; as camadas de

sargaço, que apparecem em certa altura

da carreira da Índia.—Peixe manta; o que se parece com
a raia.

MANTALOTE, s. m. Taboa da feição

da tampa de uma arca que serve de ca-

ma.
MANTÃO, s. m. Augmentalivo de Man-

to. Capote, capotão. Vid. Mantéo.
MANTAR, i). a. Fazer manias ou regos

fundos; cavar bastante fundo pira plan-
tar bai^iello.

MANTAZ, s. m. Dá-se este nome a um
panno de l^ambaya.

MANTEAÇÃO, s. f. Acção de mantear
ou ser iu,inl''a'lo.

f MANTEADO, part. /jass. de Mantear.
Posto, suipenso em manta de lã.

HANTEADOR, A, s. Pessoa quo mantèa
outra.

MANTEAR, v. a. hòr alguém sobre uma
manta di; lá. pegando vários n'ella para

a terem muito tesa o plana, lançal-o

ao ar por muitas vezes, por jogo e peça

malÍRriA.

MANTEDOR, A, s. Fiador, assegura-

dor que se obriga a fazer cumprir e ob-

servar «iKuiiia capitulação ou contracto.

—Mantedores da juMça real. Vid.

Mantenedor. — «E a fortaleza lomaua o

vam da rua, e as casas onde ora be ha
camará, e as outras da outra parte; e

tudo era ricamente armado com ricas ca-

mas pêra os mantedores, e offlciaes dei

Bey, que esses ilias ahy estiuerão com
ella, todos banquett-ados em muyta per-

feição, e muyias festas e pr«z<íres den-

tro.» Garcia de Kezende, Chronica de D.

João II, cap. 126.—(E vinhão diante do
batel dei Key, que era o primeiro, so-

bre as ondas hum muyto grande e fer-

moso Cirne, com as penas brancas, e dou-

radas, e após elle na proa do batel vi-

nha o seu cauallfiro em pe, armado de

ricas armas, e guiado delie, e em nome
dei Rpy sahio.a;om sua falia, e em joe-

lhos deu á Princesa hum breue confor-

me a sua tenção, que era querela seruir

nas festas de seu casamento, e sobre con-

crusão de amores desafiou pêra justas

darmas com oito mantedores a todos os

que o contrario quisessem combater.»

Ibidem, cap. 127. — «E com este dia da

quinla feyra justarão quatro dias conli-

uos ale o domingo, nos quaes dias ne-

uou muyto, e tizerâo grandes frios, po-

rem a neue não fazia nojo á tea por ser

a praça toldada. Ea justa foy muyto bem
justada, e deramse nella muytos, e gran-

des encontros, sem auer perigo algum,

e a cimeira dei Key, e dos seus mante-
dores, e suas letras escreuerey aqui, e

assy dos auentureiros que me lembra-

rem.» Ibidem, cap. 128.

—Mantedor das terras ; o lavrador que
reproduz com seu trabalho os mantimen-
tos.— a Defensores som huns dos três es-

tados, que Deos quis, per que se mante-
vesse o .Mundo, ca bem assy como os que
rogam pulo povoo chamam oradores, e

aos que lavram a terra, per que os ho-

mens ham tie viver, e a maiileem, som
ditos manteedores, e os que ham de de-

fender som chamados defensores.» Ord.

Aííons., liv. 1, tu. 63.

MANTÉES, ou MANTEIS. Vid. Man-
téns.

MANTEIGA, s. f. (Do italiano mante-

ca, do latim butgrum, tomado do gre-

go boutyron, de bous, vacca, e tyros,

queijo). Substancia gorda de côr citri-

na, mais leve do que a agua, muito fu-

siv.^l, e tida em suspensão no ieile dos

auimat>s.

—Manteiga crua; a que 3e faz do re-

queijão.
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—Manteiga de porco; o pingue, a ba-

nha derretida.

—A manteiga é geralmente emprega-

da como alimento, lendo por isso diver-

sas applicações nos usos culinários.— «E

como as tivemos armadas, e se recolheo

o Embayxador dentro, lhe mandou o mes-

tre Sala do Sufi que em sua lingoagem se

chama Vaciil, hum presente de cousa

guisada para comer, que era hum cor-

deyro frito em manteyga sobre arros

muyto bem guisado, e com muyta espe-

ciaria em huma porcelana muyto gran-

de.» António Tenreiro, Itinerário, cap.

16. — «Depois que o Governador teve a

fortificação da fortaleza em estado de-

fensarei, ordenoulhe quinhentos homens
de presidio com seus Capitaens pêra lhes

darem mesas, e deixou muito dinheiro

pêra se lhe pagarem quartéis, e muito

trigo, arroz, vacas, manteigas, legumes
pêra lhes darem, e muitas muniçoens, e

artelharia, que foy dos Mouros repartio

pelos baluartes.» Uiogo de Couto, Déca-

da 6, liv. 4, cap. 5.

— Dá-se também o nome de manteiga
a certos corpos gordos d'origem vegetal,

taes como : ^
—Manteiga de cacáo ; óleo concreto

extrahido por espressão, a quente, das

sementes da theobroma-cacáo, de Lin-

neo.

—Manteiga de noz moschada; óleo con-

creto que se extrahe da myrUtica aro-

mática; compõe-se, na sua maior parte,

d'um producto particular a que os chi-

micos dão o nome de myrislina.

—Manteiga de coco; matéria oleosa

que se extrahe da amêndoa ou semente
do coqueiro da America do Sul. Empre-
ga-se como alimento, e uiilisa-se tam-
bém na fabricação das velas e sabões.

Os alchimistas, ou antigos chimicos da-

vam também o nome de manteiga a cer-

tos chioruretos cáusticos, líquidos ou em
consistência de manteiga, e assim di-

ziam :

—Manteiga d'antimonio ; em vez de
chlorureto d'autimonio.

—Manteiga de bismutho; o chlorure-

to de bismulho.

—Manteiga de zinco; o chlorureto de
zinco, etc.

—Em pharmacia dá-se o nome de
manteiga de chumbo, ou de Salicrno, ao

unguento ou cerato de sub-acetato de

chumbo.
— Figuradamente: Manteiga de Eze-

chiel. Bosta, excremento.

MANTEIGOSO, OSk,adj. Manteiguento.

MANTEIGUEIRA, s. f. Pequeno vaso

em que se guarda a manteiga e serve

nas messs.

MANTEIGUEIRO, A, adj. e s. Pessoa

qu^" faz ou vende manteiga.

MANTEIGUENTO, A, adj. Que tem man-
teiga.

—

Queijo manteiguento.
—Que se temperou com manteiga, que

tem muita manteiga. — Papas mantei-
guentas.

MANTEIGDILHA, s. f. Pomada de chei-

ro, em que entra medulla d'ossos de boi

ou cèbo de carneiro, aromalisado cum
diversas essências, como a de jasmim,

de laranjeira, de junquiiho, etc.

MANTEIRO, s. m. (De manta). O que
faz mantas.

MANTEL. Vid. Manta.

MANTELADO, A, adj. (De mantel). Ter-

mo de brazão. Diz-se do leão e outros

aoimaes que teem um mantel.

MANTELER, s. m. Termo de brazão.

Figura formaiia de duas linhas á ma-
neira de aspas, nas curvas, -com duas

pontas viradas para os dous lados infe-

riores do escudo, formando dous meios

escudos.

MANTELETE, s. m. Diminutivo de Man-
tel. Espécie de manto pequeno, que as

mulheres trazem sobre os hombros quan-

de saem. E' quasi sempre de seda ou de lã.

— Vestidura de que usam os prelados

que não teem diocese; ou que os bispos

trazem sobre o rochete quando andam
em bispado alheio.

— Manta de guerra. Vid. Manta.

MANTELLATO, A, s. Termo antigo.

Pessoa beata que usa o habito de algu-

ma ordem religiosa antiga.

MANTENÇA, s. f. Mantimento, ali-

mento, sustento.

— Manutenção ; despeza feita com a

conservação de alguma pessoa ou cousa.

— Porção módica, tença para susten-

tação.

1.) MANTENEDOR, s. m. Dava-se este

nome ao principal cavalleiro das justas

e torneios; era elle que defendia a em-
preza contra os combatentes ; campeão,

dtfensor de praça, fortaleza, etc.

2.) MANTENEDOR, A, s. e adj. Que
mantém, sustenta, protege.

MANTENIMENTO, s, m. Manutenção,
sustentação, conservação.

MANTÉNS, s. m. plur. Toalhas e guar-

danapos de mesa; lençóes. — «Com ad-

mirável presteza e economia, a sancta

velha correra as tendas da rua de sancta

Justa e da eucyclopedica Rua-nuva, gy-

rara, espiolhara, mirara e remirara tam-

boretes, bancas, arcas, bufetes, cocedras,

almucelas, manténs, roupas, prateis, ago-

mias, caldeiras e mais adereços domés-

ticos : tinha apreçado, promeltido, des-

ilenhado, barateiado e pago em pogeias

de cobre.» A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 13.

MANTÉO, ou MANTEU, s. m. (Do la-

tim mantellum). Capa com collarinho es-

treito, que os frades e jesuítas vestiam

sobre as túnicas, ou pelloies.

— Panno de cobrir o corpo da cintu-

ra para baixo, com saia sem pregas, e

aberto, de que ainda hoje usam as sa-

loias, e algumas mulheres do tilremo

norte do reino.

— Espécie de manto.—«E sabido este

grande o custoso eníremes, veio outro
em que viaháo vinte fidalgos, todos em
trajos de peregrinos com bordões doura-
dos nas mãos, e grandes ramaes de con-
tas douradas ao pescoço, e seus chapeos
com muytas imagens, todos com man-
tecs que os cobrião ate o joelho de bro-
cados, o per cima com remendos de ve-
ludo, e cetim.» Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. Pedro, cap. 127. — «E dado
seu breue deitarão os manteos, bordões,

contas, e chapeos no chão, e iioarão ri-

camente vestidos todos de rica chaparia,

e os manteos, e todo o mais tomauão
moços da camará, e reposteiros, e cho-
carreiros, quem mais podia, e valião

muyto que cada manteo tinha niuytos

couados da brocado.» Idem, Ibidem.
— Termo antigo. Peça de adornar o

pescoço de varias feições, enrocado, des-

fiado, de abanos, á Baiona, etc, como
se vê ainda nos retratos antigos até o
d'el-rei D. Sebastião.

MANTER, V. o. (De provençal mante-
ner). Sustentar, conservar dando alimen-
to; fazer as despezas de custo e conser-
vação, dando o vestuário, o sustento, etc.

—Manter alguma pessoa.— Manter g^ier-

ra, armas, cavallos, etc.

— Manter a caridade hospitaleira ; fa-

zer as despezas d'ella.

—Manter e>n justiça, em paz; conser-
val-a. — «E pêra que o estado sempre
permaneça em seguridade, deveis traba-

lhar pelo amor dos vassallos, manten-
do-os em justiça igual, e acompanhada
de bom zelo, que se não converta em
crueza, e faça o senhorio duro e incom-
portável; moderado nos tributos de sor-

te, que antes pareça os vassallos suston-

tar-se do favor de seu rei, que não el-

rei do suor de seus vassallos.» Francisco

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, ca-

pitulo 133.

Quam bem que conheceu o peito humano
A nossa Religião, quanUo pòx fito

Em nos marder em paz. em pôr barreiras

A's liumanaa Paixões, curioso anhéio !

Viva a Imaginação me fez culpado.

FRANCISCO UANOEL DO NASCIMENTO, OS MAR-
TVRES, liV. 4.

— Manter profissão ; conservar-se em
religião.

— Manter encargos; satisfazer, sup-

prir as necessidades para a conservação

d'elles.

— Manter (iegredo; cumpril-o.— «Man-
damos, que as molheres, que assy forem

degradadas, despois que manteverem
seus degredos, nom Uiõrem mais nas

Freiguezias, bonde morarem seus barre-

gaãos; e pêra se esto milhor guardar,

mandamos sob pena da nossa mercê aos

Juizes díis Cidades, Villas, e Lugares dos

nossos R'gíios, que Ci^da mez saibam, e

euqueifam em seus Julgados, se hi ha
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taaes molheres, como estas, e se as acha-

rem, que façam om ellfls as eiiocuçoões

suso cscriptas.» Ord. Affons., liv. 2, lit.

22, § 11.

— Sustentar, conservar. — «Aqueste

manteve o caiipo do galnrdon da malda-

de.» Actos dos Apóstolos, cap. 1, § 21,

em Inéditos dAlcobaça, tom. 1.— a E in-

do a via d'lnglatt;rrH si-guir seu preposi-

to, soube por um áouzul como Floramão

estava na corto do impijrador mantendo

as justas, quo já ouvistes, e porque elle

amava msis quo a si mesmo Lusiana fi-

lha d'el-roi (lo iJiiiamarca, e, cpgo do

amor ou do boui quH lhe queria, cuida-

va que ninguém si', podia igualar com
ella, mudou o caminho por se vir ver

com Floramão, e vencendo-o, levar a

imagem d^ Altea a sua senhora.» Fran-

cisco de Morai-s, Palmeirim dTnglater-

ra, cap. 30. — «A\nda gastaua por dia

quarenta mil f^ideas, moeda que saõ da

nossa mil e duzentos cruzados a razão

de doze reaes a ftidea : tendo neste mes-

mo tempo nouenta veias de remo, a

mayor parte das quaes mantinha á cus-

ta d'elUf-y, fíizpndcdhe crer serem neces-

sárias i)era defendimento da costa por

causa das nossas armadas.» Barros, Dé-

cada i, liv. 2, cap. 9.— «Mas depois de

sua partida foi a mães derramada que

quantas tò então nem despois per mui-

to tempo forão deste Reyno, porque mui
poucas manteuerão companhia ás ou-

tras, das da capitania de lorge d'Aguiar.»

Ibidem, liv. li, cap. 1.

— Cumprir.

Partido fiz com meus olhos

que vos nam quizessem ver,

num ui'o poderam viaiiter.

CHBISTOVÀO FALCÃO, OBRAS, pag. 20.

— (iuardar.—Manter segredo.— Man-
ter lealdade.

— Manter justtçfí; ser d'ella o mante-

dor.
— Manter um estabelecimento, tima fa-

brica, etc. ; supprir-lhes as despezas, cou-

serval-os.

— Figuradamente : Cevar, nutrir, ali-

mentar.—Manter a paixão, o vicio.

— Conservar no mesmo estado, con-
tinuar.—Manter a reputação.

— Manter-se, v. refl. Persistir no mes-
mo estado de conservação, sustentar-se.

— Alimentar-se, nutrir-se.—«De pes-

cado não he mui criado este mar, pare-

ce que a natureza prouida na criação dos

animaes não os dá sHoão onde se podem
manter, segundo seu género: e porque
as prayas daquelle mar saõ esterihís sem
vndação de rios que tragão ceuo pêra
mantença do pí^scado ha ali muilo pou-
co.» Barros, Década 8, liv. -2, cap. 1.

MANTEÚDO, antiga forma de Mantido,
part. pass. de Manter.

—

«V. se essa con-

denaram, por que essa execuçam he fei-
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ta em esses beens de Morguado, ou Ca-

pella, procedeo do Suiihor ou Ministra-

dor desses beens d^sse Morguado, ou

Cappella, e nam daquelle que a estabe-

leceo, ou ordenou, em tal caso nam se

poderam arrematar, neru vender, mas
somente devem-se arrendar em cada hum
anno; e paguados, e mantheudos todo-

los encarreguos, para que essws bens fo-

ram assinados, o custas, e despezas, que

aeerqua desses bens o colhimento dos

fruitos forem feitos, todo o mais que so-

bjar devo ser entregue em cada huum
anno ao Creilor.» Ord. Affons., liv. '.i,

tit. 105. 1^ 2.

MANTIARIA. Vid. Mantieria.

MANTICA, s. f. (Do latim mantica). Al-

forg.\ sacola.

MANTICHORA, s. /. {eh como k; do gre-

go mantiklioras, animal fabuloso com
cabeça o'homem e corpo de leão). Ter-

mo de Zoidogia. Género de coleopteros,

com mandibulas compridas e dentadas;

são carnívoros e habitam na Africa.

j- MANTIDES, s. /. plur. Termo de zoo-

logia. Família d'orthopteros, que tem por

typo o uenero inanta.

MANTIDO, fiarí.pois. de Manter. Con-

servado, sustentado. — «Este nome de

escudeiros só os reis, o príncipes usam
d'ello, que, com os mais são companhei-

ros, e daqui se fizeram elles, que hoje

em dia se costuma em muitas partes, e

nesta nossa Hespanha, e especialmente

era Castelta, os irmãos acompanhar e

servir seus irmãos, e uns parentes ou-

tros parentes, e serem mantidos d'elles,

e de aqui se vae de pae a filho, e de fi-

lho a neto, arredando o parentesco, e fi-

cando- lhe em escudeiros.» Franc. de Mo-
raes, Dialogo 1.

MANTIEIRO, s. m. Dá-se este nome ao

offlcial da casa real, que tem a seu car-

go os manténs ou mautées, a roupa, e

prata da mesma.
MANTIERIA, s. f. Officina do mantiei-

ro ; o cargo, o ofticio d'elle.

MANTILHA, s. f. Espécie de manto,
feito de seda ou de panno preto, lie du-

rante, ou de lapim, que cobro as mulhe-
res desde a cabeça até quasi aos pés. A
mantilha, quando estendida, apresenta

a forma d'um semicirculo, tendo ao meio
da linha recta ou parte superior um pe-

daço de papelão do feitio d'uma meia
lua, coberlo com o inesiuo panno, para

ter mais consistência e formar sobre a

cabeça uma espécie de arco a que cha-

mam coca. Ao meio d'esta coca via-se

pendente uma cruzinha de ouro, ou qual-

quer outro pequeno sigoal, que deveria

lic.ar em frente da testa para indicar que
a mantilha estava collocfida bem ao meio.

Este a iorno está hoje completamente
fora da moda. e apenas fazem uso d'elle

algumas raultiiTes amigas e pobres, ou
as beati'ís d'«lgu[iias terras da província,

especialmente em Braga.-
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— Panno de vestir as crianças; e d'a-

qui o dizer-se : Desde as mantilhas; es-

tar nas mantilhas.
— Figuradamente : Termo poético. Tu-

do o que cobre, ou serve de cobrir. —
Abrigar, proteger da geada com mantilhas

de palha.

MANTILHINHA, s. f. DiminutÍTO de

Mantilha.

MANTIMENTO, s. f. Provisão de vive-

res, alimento, victualhas. — «Sam muy
atrevidas cotn as pessoas discretas, vem
se registar nellas pola porta: cilas agasa-

lham na a custa da vida, e dam-lhetodo
mantimento que podem.» D. Joanna da

tiaraa. Ditos da Freira, pag. 47 (edição

1872). — «A terceira fatlencia he, quan-

do a algum he devudo algum mantimen-
to, ainda que seja de quantidade, quer

seja devudo per contraulo, quer per al-

gum testamento, ou per outro qualquer

modo; porque a divida do mantimento
he per direito taõ favorável, que o seu

favor nom padece senr-lhe oposta alguã

corapensaçom d'alguã outra divida, que

seja de quantidade.» Ord. Aífons., liv. 4,

tit. 72, § 4.

Lisboa vimos crescer

em pouos, e em grandeza,

e rouyto se nobrecer

em edifícios, riqueza,

em armas, e em poder.

poito e tracto nou lia tal,

ha terra non tem vfual

nas fructas, nos mantimeiítOB,

gouerno, bons regimentos

Ibe fallesce, e coo ai.

GARCIA DE XEZSNDE, UlSCELLlNEA.

— «Pêra poder auer a sua vontade
mantimentos cada vez que quisesse, as-

sentou seu arraial em Benastarim onde
logo começou de edeficar huraa fortale-

za, na qual pos boa parte da arielharia

que trouiera. e outra que lhe mandou o

çabaim dalcam, screuendolhe, que pnis

aja começara, fosse tal em que elle mes-
mo poijesse auenturar sua pessoa, e fa-

zer dalli tanta guerra a cidade ate que
de todo podesse lançar delia os Portu-

gueses, que era a cousa que por entaõ

mais compria a sua honrra, e estado.»

Damião de (loes, Chronica de D. Manoel,

liv. 3. cap. 20. — «Que os mantimentos j
não podiam durar muito; e que duras- 1
sem, nem por isso se deixaria de dar ba- '

talha, que os cercados tinham delia ta-

manho desejo, como os cercadores : con-

fiados em si e em sua justiça, no favor

de Deus, que sempre nos taes tempos
acode a quem nellt^ espera.» Francisco J

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. I
162. — <0s christãi)S tinham disso maior

necessidade, que como ja os mantimen-
tos na cidade a começassem fazer, e vis-

sem que .\lbayzar cada dia sahia ao cam-
po com sua gente em ordem, bandeiras

despregadas, movidos da ira e vergonha,
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náo havia quem se quizesse soffrer.»

Idem, Ibidem, csp. 165. — «E foi-se

deitar sobre aquelle porto, def-ndendo-

Ihe os mantimentos, e fazondo-lhe toda

a guerra que pode : que deo relação a

Simáo da Cunha, (que levava poderes do

Governador), do estado em que as cousas

daquella terra estavam.» Diogo de Cou-

to, Década 4, liv. 6, cap. 3. — «E assi

lhe mandaram fallar por algumas vezes,

e seu filho lho mandou pedir por termos,

que veio a conceder pazes com todas as

condições que os nossos quizeram, com
lhe entregarem seu filho, com o que ella

ficou tão apaziguada, e quieta, que tor-

nou logo a povoar a Cidade, e* a corre-

rem os mantimentos em abastança, e os

nossos a sahirem fora das necessidades

em que estavam.» Ibidem, liv. 8, cap. 6.

— «Com isto lhe não pode António Moniz

Barreto negar a embarcação, metendo-se
nella, que não levava outra cousa mais

que avila, que he arroz torrado, lanhas,

e cocos pêra mantimentos, e pêra bebe-

rem : porque nenhuma outra agua, nem
cousa de comer se podia arriscar, nem
guardar.» Idem, Ibidem, liv. 3, cap. 1.

— «E sendo quinze de Outubro, come-
çarão a chegar os soccorros de Cananor,

e Cò'hira, de muitos navios, e gente: e

Coge C<^maçadim mandou ao Governador
huma formosa nào carregada de manti-
mentos.» Ibidem, liv. 3, cap. 9.—«Tan-

to que o Governador o despedio, andou
por toda eila defendendo que naõ pas-

sassem mantimentos aCambaya, toman-
do algumas cotias carregadas delles.s

Idem, Ibidem, liv. 4, cap. 7.

E com grandes palavras lhe oCferece

Tudo o que de seus reinos lhe cumprisse

;

E que se mantimento lhe fallece,

Como se próprio fosse, lho pedisse.

Diz-lhe mais, que por fama bera conhece

A gente Lusitana, sem que a visse;

Quoja ouvio dizer que n'outra terra

Com gente de sua lei tivesse guerra.

CA.M., Lus., cant. 2, est. 102.

Passadas tendo já as Canárias ilhas,

Que tiverom por nome Fortunadas,

Entramos navegando pelas filhas

Do velho Hesperio, Hesperidas chamadas;

Terras por onde novas maravilhas

Andaram vendo já nossas armadas:

Alli tomamos ponto com bom vento,

Por tomarmos da terra mantimento.

OBR. ciT , cant. 5, est. 8.

Corrupto ja e damnado o mantimento,

Damnoso e mao ao fraco corpo humano

;

E além diíso nenhum contentamento.

Que se quer da esperança fosse engano.

Crês tu, que se este nosso sjuntamento

De soldados não fura Lusitano,

Que durara elle tanto obediente

Por ventura a seu Rei, e a seu regente"?

OBB. CIT., cant. 5, est. 71.

Mas vendo o Capitão que se detinha

Ja mais do que devia, e o fresco vento

o convida que parta, e tome asinha

Os pilotos da terra e mantimento,
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Nno se quer mais deter, que ainda tinha

Muito para cortar do salso argento:

Ja do P.igào benigno se despede.

Que a todos amÍ7.ade longa pede.

OBB. ciT., cant. 6, est. 3.

Mas cora buscar co'o seu forçoso braço

As honras, que elle chame próprias suas,

Vigiando e vestindo o forjado aço,

Solfrendo tempestades e ondas cruas;

Vencendo os torpes frios no regaço

Do Sul e regiões de abrigo nuas;

Engolindo o corrupto mantimento,

Teraper.^do c'um árduo soffrimento.

OBB. ciT., cant. O, est. 97.

— «E mandou também hum Nayque

cõ vinte Abexins que nos veyo guardado

dos ladrões, e provendonos de manti-

mento, e cavalgaduras até o porto de

Arquico onde as nossas Fustas estavaõ e

Vasco Martins do Seyxas trouxe hum
presente rico de muytas peças de ouro

para o Governador da índia, o qual se

perdeu no caminho, como logo se dirá.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

4. — «O campo da parle contraria estar

também niuylo falto de mantimentos,

fizeraõ ambos pazes entre si, com tal

condição que o Achem desse logo ao

Bata sinco b.sres de ouro, que fazem da

nossa moeda duzentos mil cruzado.^;

para a gente estrangeyra que tinha com-

sigo, e que o Bata casaria o seu filho

mais velho com a irmã do Achem, so-

bre que tiveraõ a differença.» Liem, Ibi-

dem, cap. 13.

— Figuradamente: Alimento, satisfa-

ção, recreio. — «Toiios os trabalhos se

fazem leves com a esperança ; ceva-se o

coraçam delia, que he grande mantimen-

to pêra elle.» D. Joanna da Gama, Ditos

da Freira, pag. 25.

Porque o certo mantimento,

Mais facundo.

Não se cria ca em fundo,

Nem a neve. nem o vento.

Nem na terra, nem no fundo.

GIL VICENTE, AUTO DA CANANÈ*.

— «Nenhum conselho tinha pêra se

poder valer antes assim se lhe cerrou o

juizo e desemparou a razão, que deter-

minou viver naquella casa junto com sua

senhora, não lhe lembrando, que ne-

nhum outro mantimento havia alli, de

que se podesso suster, se não sua imagi-

nação, que mais prpst*>s o ajudaria a ma-
tar.» Francisco de Moraes, Palmeirim de

Inglaterra, cap. 154.

Do gosto, que já tive n'outra idade.

Que faço em record.ir a longa historia ?

Senão serve de mais esta memoria,

Que para mantimento da saudade 7

J. X. DE MATTOS, EIMAS.

MANTINHA, s. f. Diminutivo de Manta.

MANTO, s. m. Vestido amplo, e sem
mangas, que cobre exteriormente todo o
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corpo das mulheres, as quaes costutaam

atal-o pela cintura.— lE. lançando-se ao

vulto, buscava-lhe a mão debaixo das

pregas do manto. Apenas pôde travar del-

ia, arrastou o para ao pé do catre com
força sobrehumaiia. Mas o vulto, que o

seguira sem resistência, desembuçou-

se, e Vasco, affirmando-se-ihe no rosto,

largou essa mão que apertava, e recuou

attouito. Era D. João d'Ornellas.» A. Her-

culano, Monge de Cister, cap. 22.

—Vestido, que cobre como capa, pen-

dente dos hombros; foi muito usado pe-

los reis, e ainda hoje o usam os caval-

leiros.

Mas eis que novo assombro, e novo espanto

Entre tantos Hcroes. se mostra ao Gama

;

Sublime vulto, e roçagante manto,

Era ondas desde os hombros se derrama ;

Este, o Sancto lhe diz, que sobe tanto,

Entre os maiores, que celebra a Fama,

Pouco era Lysiaavultou,m8S alto assoma,

Entre quantos ao Mundo ostenta l\oma.

j. A. DE MACEDO, O OBiENTE, cant. 12, est. 85.

— Manto ducal; no brazão, a cota de

armas, quo os antigos senhores e caval-

leiros cobriam sóbrias armas defensivas.

Este manto era mais curto para não im-

pedir o cavalgar.
.

—Manto capihdar; o que ainda hoje

usam os cavalleiros nas funções publi-

cas, e com que se enterram.

—Figuradamente: Termo poético. Tu-

do oque cobre.—O manto escuro danou-

te; as suas trevas, a sua escuridão.

Vigilante Alenquer co' lemeduro

Já co' a Libia entestando o mar abria,

E pelos ermos líquidos, seguro

De Leste o rumo cognito seguia :

Se a noute desdobrava o manto escuro,

A vista perspicaz ao Ceo volvia ;

Observa o ferro, que se volve ao Polo,

E as Náos esquiva aos Ímpetos do Eólo.

j. A. DE MACEDO, O OBIENTE, cant. 3, est. 2.

Envoltos de continuo era manto escuro

De hum, como a noute, espesso nevoeiro,

Da vista nos íugio brilhante, e puro,

Bailia em Polo austral, vivo cruzeiro :

Té que o véo sepulchral medonho, impuro

Rompeo do Mundo avivador Luzeiro,

Esta, incógnita a nós, terrj tocámos,

E aqui dos homens a pegada achamos.

IDEM, IBIDEM, cant. 5, est. 37.

Sancta família se recolhe entanto

NMium concavo baixel prodigioso ;

Mais se condensa o tenebroso manto

Da noite aos éccos do trovão ruidoso :

Enchem-so os homens de profimdo espanto,

Do mar ouvindo o ronco estrepitoso ;

Vendo bramir no campo ondas estranhas

Fogem, tremendo, ás Íngremes montanhas.

IBIDEM, cant. 9, est. 74.

—O manto da morte; o luto.

Sobre elle todo o tenebroso manto

A crua morte lúgubre estendia,

Ccrrão-se os olhos, que afogava o pranto,

Nem da gelada fauce hum ai rompia:

Inda incêndio d'amor o abraza tanto.

Que no extremo soluço o braço erguis
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Para o corpo d'amad!i, em aan^ne tinto,

Assim ineemo oxpirando o aljra(;a extincto

iRiDRM, cant. 4, e^l 07.

— Sidéreo manto ; manto ornado d'es-

trellas.

Nellesoa justos vio, sidéreo manto
Dos hombros lhos cnhia, e tem segura

Nas mãos Harpa Divina acorde ao canto,

Qual nunca ouvira humana creatura :

Ignota llics he a dAr, ignoto o pranto,

Dia perpetuo tem sem noite escura
;

Para o »oljo inimortal todos se inclinào,

Db hum Deus sno servos, «obre os Heis dominilo.

IBIDEM, cant. 10, est. 00.

— Figuradamente: Manto regelado;
frieza apparente. — «Conheceu que ti-

nha nelles dons poderoso.s auxiliares pa-
ra o ajudarem a despedaçar o manto re-

gelado que esoondia o volcão, e os seus
requebros á linda (ilha de mestre Bartho-
lomeu eram o resultado do plano.» Ale-
xandre Herculano, Monge de Cister, cap.
20.

— Manto de Neptuno; o mar.— Manto estrelludo ; o céo.
— O verde manto do campo, ou bos-

que; o variegado da vegetação.

MANTO, s.m. Vestido de mulher, diíTe-

rindo das roupas por ser mais ligeiro,

menos fraldado
; tem a cauda curta e é

pegado ao vestido.

— Espécie de gualdrapa curta.

— Figuradamente: O terreno manto;
o corpo.

— Kspecie de borboleta d' Europa.
MANTOL, s. m. Gualdrapa.
MANTUANO, A, adj. e s. (Do latim

waníufmu.s). (Jue ó de Mautua, que per-
tence a Mantua.

Trabalha por mostrar Vasco da Gama
Que essas navegações, que o mundo canta,

Não merecem tamanha gloria o fama.

Como a sua, que o ceu e a terra espanta:

Si ; mas aquelle Heroe, que estima, eama
Com dons, mercís, favores, e honra tanta,

A Lyra Mantuana, faz que siie

Eneas, e a Romana gloria vôe.

CAM., Lus., cant. .), «st. 94.

1.) MANUAL, adj. de 2 gen. (Do latim
manualis, de manus, mão). Que se exe-
cuta á mão.

—

Artes manuaes.

—

Correc-
ção manual.

—

Jogos, trabalhos manuaes.— Dom manual ; ô que se faz com a

mão.
— Que se pôde segurar facilmente na

máo.

—

Levar, trazer objectos manuaes.
2.) MANUAL, ,-!. m. (Étym. de Manual

1). Livro pequeno, de trazer na mão.

—

Manual da doutriyia.—Manual da missa.
— Titulo de certos livros ou resumos

que se devem ter sempre á mão, o que
apresentara o essencial dos tratados ex-
tensos pscriptos sobre qualquer matéria.
—Manual d'Epicteto.—Manual encyclope-
dico.

MANUALMENTE, a(fi;. (Da manual, com

o siiffixo «mentC"). D'uma maneira ma-
nual.— Dar, recfber manualmente.

f MANUBALISTA, .s. f. (Do latim ma-
nus, mão, ti balist/ij. Pequena machina
de guerra, que servia principalmente pa-
ra atirar settas.

f MANUBIARIO, A, adj. (Do latim ina-

nnbia-, despojos tomados sobre os inimi-

gos, por manubilio', de manu-habere).

Termo d'antixuidade romana. Columna
manubiária ; espécie de columna trium-

phal, orfiada do tropheus de armas.
MANUBRIO, s. m. (Do latim manu-

brium). Cabo de páo que serve para au-
xiliar o trabalho de certas machinas ma-
nuaes, como na manivella d'um volante,

d'uma seringa, na alvanca de uma bom-
ba, etc

MANUCODIATA, s. f. Constellação aus-
tral, de onze estreilas da ultima grande-
za. Vid. Manocodiata.
MANUCORDIO. Vid. Manicordio.
MANUDUCÇÃO, s. f. (Do latim manus,

mão, e duciio, guia, conducção). Acção ou
acto de guiar como pela mão.

f MANUDUCTOR, s. m. (Do latim ma-
nus, máo, e rfucere, conduzir). Nome com
que se designava antigamente um offi-

cial que collocado no meio do coro, da-

va o signal aos coristas para entoar, mar-
cava o tt^mpo e batia o compasso.

MANUEL, s. m. Moeda de ouro que
Afíonso d'Albuquerque mandou cunhar
em Goa.

MANUFACTOR, A, adj. Que respeita a

manufactura ; manual, artiticial.

—

Indus-

tria manufactora.
— Substintivamente : Fabril, mecâni-

co, fabricante.

—

E' o primeiro manufa-
Ctor na sua industria.

MANUFACTURA, s. f. (Do latim ma-
nus, mão, e factura). Fabricação de cer-

tas obras que se fazem á mão ou por ma-
cbinas.

—

A manufactura dos estofos de

seda ; manufactura de chapéos, etc.

— Estabelecimento onde se fabricam

em grande escala certos productos da in-

dustria.

—

Levantar, montar uma manufa-
ctura.—«A Edifícios vastos dão os nossos

bons Authores o nome de Fabricas; no-

mo que hoje só damos ás Manufacturas.

O Convento da Batalha chama-o F. Luiz

de Souza, fabrica de Princepe ; o Palácio

de Alhambra, em Granada, Fabrica di-

gna dos Reis Mouros, etc.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Os Martyres, liv. 4,

Nota.

—O edificio onde se fabrica. — A ma-
nufactura foi destruida por um terre-

moto.

—A obra feita ou manufacturada n'u-

ma fabrica.

— Figuradamente : X redacção d'aquel-

le. jornal eatá transformada em uma ma-
nufactura de calumnias.—Um tribunal é

m\àtas vezes uma manufactura de libei-

los. Vid. Fabrica.

MANUFACTURADO, part. pass. de Ma-

nufacturar. Fabricado, lavrado, feito,

obrado.— Objectos manufacturados.
MANUFACTURAR, v. a. (De manufactu-

raj. Produzir, trabalhar em manufactu-
ra; fabricar, fazer certas manufacturas e

machinas.—Manufacturar a matéria pri-

ma; accommodal-a ao uso e necessida-

des da vida.

MANUFACTUREIRO, s. m. Vid. Fabri-
cante.
—Adj. m. e f. Qnfi pertence ás manu-

facturas. — Industria manufactureira. —
Operário manufactureiro; que trabalha

numa manufactura.
— Que tem muitas manufacturas.

—

Districto, provinda manufactureira.
MANULUVIO, s. rn. (Do latitn manus,

máo, e luvium, de lue.re, lavar). Termo
de Medicina. Immersáo, mais ou menos
prolongada, das mãos n'um liquido quen-
te, ten<io por efíeito exercer uma acção
derivativa. í)iz-se também maniluvio.

MANUMISSÃO, s. f. (Do latim manu-
missionem). Termo de Direito romano.
Alforria d'um escravo com as formalida-
des estabelecidas pela lei.

— Por extensão : Alforria d'um cargo
qualquer.

MANUSCRIPTO, A, adj. (Do latim ma-
nus, mão, e scriptus, escripto). Que é es-

cripto á mão, por opposição ao que é im-
presso.

—

Copia manuscripta.

—

Livro ma-
nuscripto.
— S. m. Livro escripto á mão.—Os ma-

nuscriptos sobre pergaminho. — Manus-
criptos da Torre do Tombo.—«O que os

historiadores, todavia, não relatam é que
Fernando AÍTonso tivesse parte n'essas

dissensões, nem que entre elle e o arce-

bispo houvesse relaçôi^s algumas. Nada
sobre isso dizemos que não s-ja extrahi-
do do raríssimo manuscripto de que va-

mos tirando a substancia desta narrati-

va.» A. Herculano, Monge de Cister, cap.
9.—«Assim, de commum accordo se or-

denara entre os dons o drama que viera

enierir-se no sarau dos paços de S. Mar-
tinho, e cujo ultimo acto tinha de repre-

sentar-se nas taboas do cadafalso. O lei-

tor assistiu a maior parte das scenas da
terrível farça. Das restantes apenas pode-
mos dar-lhe a rápida e, talvez, incom-
pleta descripção que nos ministra o nos-
so manuscripto, resumido mais do justo

nVsta p.irte.» Idem, Ibidem, cap. 29.

— tO .Monge—scismava elle — está alli,

áquelle canto, cuberto de poeira, mal
acepilhado e incompleto; verdadeiro fra-

de sa(>udo, crasso, informe, sem desbas-

te, sem elegância ; mas. no fim de con-

tas, nesse rude esboço de uma obra lit-

teraria ha o substratum de historia gua-
pa ; do historia tirada de um manuscri-
pto que stS eu vi, o que lho da certo per-

fume de sancto raysterio ; de historia de
casos singulares e de maravilhosos inci-

dentes.» Idem, Ibidem, Notas.

—A copia ou original que se manda
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para a imprensa a fim de se impri-
mir.

MANUSCRISTI, s. m. Antigo termo de
Pharmacia. iNome d'uica preparação po-
lypharraaca, de consistência de electua-
ri", em que entrava assucar, aljôfar em
pó e pt^rolas preparadas.

MANUSDEI, s.' e adj. Termo de Phar-
macia. Eojplasto resolutivo, feito com
azeite, cera, myrrha, incenso, almécega,
gomma, ammoniaco, galbano, etc. Esta
preparação caiu em desuso, e é substi-
tui-ia por outra mais simples.

MANUSEAR Yid. Manuzear.
MANUSTERGIO.s. m. (Do latim manus,

mão, e tergere, alimpar). Toalha peque-
na de alimpar as mãos. Diz-se da toalhi-

nha do altar á qual ocebrante alimpa os
dedos na occasião do lavabo.

t MANUSTUPRAÇÃO, s. f. Vid. Ona-
nismo.

MANUTENÇÃO, s. f. (Do latira manus,
mão, e tenere, ter). Acção de manter, de
conservar, cuidado que se toma em fa-

zer executar alguma cousa.

—

A manu-
tenção da disciplina.

—Mantença ; a despeza para conserva-
ção d'alguraa cousa, para defeza, etc.

MANUTENENCIA, s. /. Vid. Manuten-
ção.

MANUTENIVEL, adj. 2 gen. Termo de
Jurisprudência. <Jue está no caso de man-
ter-se ou conservar-se.—Manutenivel ?ia

posse.

MANUZEAR, v. a. (Do latim manus,
mão). Manear, tractar com as mãos; en-
xovalhar, amarrotar.
— Figuradamente: Manuzear o res-

peito.

MANZARI, s. m. Termo da Ásia. Ca-
cho de cocos.

MAO, ou mau, adj. m.,e MÁ, adj. f.

(Do latim ?>!aÍ!(s, a, um). Que tem algu-
ma qualidade desagradável ou nociva,

fallando das cousas tanto physicas como
moraes.— Mào vinho.—Mão pão.— Máo
gosto.—Mào caminho.—Mào habito.—Ac-
ção má.

—

Màísande.—Mào hoynem.—«Ha
se de enfrear a afeyçâo porque he huma
má pintura ; faz figuras como quer, com
verdade e sem ella, e senhorea-se das
potencias, que as não deixa usar do que
entendem.» D. J"anna da Gama, Ditos
da Freira (edição de 187-2i. pag. 4.

—Mà carreira; má direcção.— «E por
este peccado que fez leroboam tomou
maa carreyra el tudo seu forado.» Iné-

ditos d'Alcobaça, liv. 4, pag. 232.
— Fallar, dizer más cousas; espalhar

princípios, doutrinas erróneas. — «E le-

vantarsam homees dantre vós, que fala-

ram muy maas cousas, por tal, que tra-

gam dicipolos despos si. » Actos dos Após-
tolos, cap. 20, g 30, em Inéditos d'Al-

cobaça, tom. 1.

—Nocivo, que causa moléstia, incom-
modo, damno, prejuiz.), etc.:=E opposto
a hom.—«Valemo-nosdo desejo e degole-
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mo-lo, que elle he o que nos dá guerra
;

façamo-la ás más incrinações, e contra
ellas ponhamos nossas forças e d'ellas fa-
çamos vontade.» D. Joanna da Gama,
Ditos da Freira (edição de 1872), p. 27.— "Se nos incriuarmos á parte contrairá
de nossas más incrinações. daremos bom
fructo á velhice, que qualquer golpe de
paixão a fere; perseguem- na desconfian-
ças.» Idem, Ibidem, pag. 31.

—Máos desejos; màos costumes.— oSe-
ria bõ andarmos tam afiados na virtude
que cortássemos polo sam sempre com
nossos mãos desejos e inclinações com
que nacemos.í D. Joanna da Gama, Di-
tos da Freira (edição de 1872}, pag. 70.

MuT preiada e estimada

vimos a gineta ser,

destraDgeiros muy louuada,

tam rica, tam atilada,

que era muyto pêra ver;

de Granidis, de Africanos,

de Andaluies, Castelhanos

era Portugal o cuBoe;

agora por mao costume
se pcrdeo em poucos annos.

G. DE REI., MISCELLAKEA.

Hum so mao offlcial,

que ha em huma cidade,

destruo ha comunidade;
vede hem se faram mal
muytos desta qualidade

;

Deos e el Rey nõ si seruidos,

hos pouos sam dcstruydo»,

ha polica damnada,

ha republica roubada

e hos pobres oprimidos.

ICEM, IBIDEM.

— «Affonso d'Aiboquerque quando vio
arder o bargantim, e lhe disserão as pa-
lauras deste mao christáo, que quer que
elle fosse, ardia o seu espirito vendo de
quanto mal forão causa aquelles cinco
mãos homf-iis que se lançarão com os
Mouros.» Barros. Década 2, liv. 2, cap,
5. --«Pula qual razão leixadas muitas
particularidades, que per meyo de mãos
homens se tecerão de huma e de outra
parte, veyo o negocio a tal estado, que
o Viso-Rey cahio em culpa por muito
confiar de si, e AtTonso d'Alboquerque
por descôQado.í Ibidem, liv. 3, cap. 9— «E porque a el Rey foy dito, que an-
tre elles auia muytos herejes, e mãos
Christáos, neste anno do quatrocentos e
oitenta e sete, per autoridade e licença
do Papa, começou de entender nelles,'e
ordenou certos commissairos doutores
em cânones, e outros mestres em tbeo-
logia, que polias comarcas do Reyno en-
tenderam em suas vidas, tirando sobre
isso verdadeiras inquirições, em que acha-
ram muytos culpados, e se fpz nelles muy-
tas justiças, que delles foram queimados,
outros em cárceres perpétuos, e a outros
pendenças segundo suas culpas o mere-
ciam, n Garcia de Rezende, Chronica de
D, João II, cap. 69.
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—Df. máo conhecimento ; não reconhe-
cido, ingrato.—«Dom Diogo não deixey
de fazer por ell-í não ser pêra o officio,

mas homem que foy criado de vosso pay,
e TOS não me falaunis por elle, pareceo-
me que seria por sua culpa, e por ser de
mao conhecimento, e o ingrato não pode
ser bom homem, mas agora que me vos
dizeis que o he, e me falais por elle,

sam cont-^nte de lhe dar licença, e assi

o fizera da primeira, se me vos nisso fa-

lareis.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 148.

A ff.

Mad.
Pczar ora de San Pego!

E ,issi o faes tu comego?
Bofa! ansi mao es tu?

Não sei que houveste comtego.

>Iaos lobos m'ac3bem ja !

Guarde-te Dco? earamá :

Pois que seria de mi

!

Mas casemo-nos eu e ti.

G!L VIGESTE, AUTO DA MOFINA MENDES.

Fam. Tange as patas pêra ca.

Como es aqueste, Jesu!

Samicas ervilhaste tu.

Joan. Patê, patê. ieramá,

Oh ma reira!

IDEM, IBIDEM.

— «Já que os cavalleiros chegavam
mais perto, via que a donzella, cansada
de chorar, maldizia sua vida e um delles

a ameaç.iva com más palavras. Como es-
te trouxesse o rosto descoberto, a visei-

ra levantada e o tivesse feroz e fosse

grande e membrudo, parecia homem de
grandes obras, que natural cousa é ros-

tos robustos sprem indícios de corações
esforçados.» Francisco de Moraes, Pal-
meirim d"Inglaterra, cap. 148.
—Mà disposição. — Mà vontade; não

disposto, não iticliaado a.— «Todavi.i ir

ao castello de Almourol, como a senhora
Minsi quer, é cousa que com mais pejo
faria; porque, alem de ser jornada com-
prida, custou-me já tão caro um enfada-
mento que me lá levou, que d^ má von-
tad' tornaria passar por ellp. Pois já lá

estivestes, disse a dona, que primeiro
fallára, dir-nos-heis se vistes Miraguar-
da. Senhora, sim. disse elle.» Francisco
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.
139.— «O imperador lhe falou das andas,
por sua má disposição; e todo o tempo
que Arnaltn esteve a pé, teve o barrete
na mão, e não aproveitaram rogos delia,

nem queixumes e agrados de Dragonal-
te lhe fazerem cobrir a cabeça. Acabados
seus abraços e comprimentos, tornaram
a cavalgar.» Idem, Ibidem, cap. 149.

Tamanho o ódio foi, e a má vontade,

Que aos estrangeiros súbito tomou,
Sabendo ser sequazes da verdade.

Que o Filho de David nos ensinou.

Oh segredos d'oquella Eternidade,

A quem juizo algum não alcançou

!

Que nunca falte um pérfido inimigo
.\quelles de quem foste tanto amigo

!

c.w. LLS, caat. 1, est. 71.



114 MAO

— «E com tudo pollo degredo do Mar-

quez ser assi supito, e apressado, e a seu

parecer riguroso, o Duque recebeo tanta

paixão, que lhe acrecentou a ma vonta-

de que a ol Ht7 linha, parecendolho que

o fazia por abatimento seu, e do Marquez

seu irmão.» Garcia de Rezende, Chroni-

ca de D. Pedro, cap. 32.— «Muyto bum

vejo a necessidade que ha dessa pressa

pela muyta que de cà foy para se execu-

tar nesses tristes esse castigo, que ElRey

pelo dito dos Chins mostrou tanta von-

tade; mas como a Rainha acordar que

podo ser daqui a huma hora, ella me
achará aos seus pés, porque esta novi-

dade seja causa para me ella perguntar

pela razaõ delia, porque mais ha de seis

annos que naõ fis outro tanto por minha

mà disposição.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 152.

—Mào desejo; vã cobiça, negra ambi-

ção.

Viu Alexandre a Apelles namorado

Da sua Campaspo, e deu-lh'a alegremente,

Não sendo seu soldado exprimenlado,

Nem vendo-se n'um circo duro e urgente.

Sentiu Gyro, que andava já abrazado

Araspas de Panthea em fogo ardente,

Que ello tomara em guarda, e promettia

Que nenhum máo desejo o venceria.

CAM., LUS., cant. 10, est. 58.

—Feito mào ; injusto, desarrazoado.

Hum barbeiro degolou

O grande Rey poderoso

de Narsinga, e se alçou

por Rey, e por Fley ficou,

fecto mao e espantoso,

cm sua vida reynou

em paz, tee que se finou,

e reynou logo após elle

este Rey, que fillio delle,

que pacifico deixou.

G. DE REZ., M1SCELL\KEA.

Quãdo dou! Reyj guerra tem,

hum ha de ter ho directo,

ho que ho tem estaa bem,

ho outro por ter mao fecto

concerto e paz lhe conuem

:

se se non quer concertar.

com razam justificar,

por cubica ou contumaz,

quanto mal nisso se faz

he obligado pagar.

IDEM, IBIDEM.

—De máo caracter

,

qualidades.

Ser, Não venderás tu aqui isso.

Que esta feira be dos ceos

:

Vae lá vender ao abisso

Logo, da parte de Deos.

Diah. Senhor, apello eu disso.

S'eu fosse tão ííiao rapaz,

Que fizesse força a alguém,

Era isso muito bem.

GIL VICENTE, AUTO DA FEIRA.

que possue más

— «E porque os homens erão mãos do

MÁO

contentar das compras que se faziâo per

mão deste feitor e escriuão, e clamauão

ao capitão mór que não,auião du com-

prar a joya nem o brinco porá suas rao-

Iheres e tilhas per olho alheyo, por serem

cousas de apetite, de que Urmuzébuma
feira destas cobiças.» Barros, Década 2,

liv. 2, cap. 4.— «.Menos servidores tinha

a senhora Torsi, ao menos cm França,

que querem o que ella negava ; mas de

estrangeiros os mais se lho affeiçoavam,

que não podiam negar merecimento gran-

díssimo ao desprezo, em que tinha todo

o mundo, o quem tem o espirito alto ou

mao de contentar em caso tão duvidoso,

folga de experimentar sua fortuna, por-

que não ha ahi vencimento grande, se-

não onde o que combate desespera.» F.

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

138. — «Em seu lugar succedeo depois

outro Baxá chamado Marzam, homem
também mào, e perverso como todos os

Turcos o saõ.» Diogo de Couto, Década

6, liv. 6, cap. 1.— «Deos guarde a V. S.

do Matrimonio pois que he mào, porem
guarde-se V. S. de andar no estado em
que se achâo quasi todos os seus con-

trários, porque o Entendimento, a Ley,

e a Religião nos disem, e nos obrigão a

crer que he muito peor.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2, n.°25.
— Mào successo; êxito frustrado, infe-

liz; acontecimento triste, fim fatal. Vid.

Successo.— «Destes ludeos houue el Rey
bua grande soma de dinheiro, porque

segundo se affirma entrarão nestas Re-

gnos mais de vintti mil eisaes, em que

hauia alguns de dez, e doze pessoas, e

outros de mais, com ho qual dinheiro ti-

nha determinado fazer huma armada pê-

ra passar em Africa, ho que lho ho tem-

po, e mao successo delle nam deixou fa-

zer.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 10.—«Hum destes

que se achàraõ neste ajuntamento, era o

guarda, que nos trasia comsigo, o qual

por ser homem rico, e honrado, viahaõ

com elle três dos mais prinoipaes. con-

vidados para a cea, os quaes depois de

terem ceado, vieraõ a praticar no mao
successo do dia de antes, e de como o

Mitaquer (que assim se chamava o Nan-
ticor) andava por isso assas agastado.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 118. — «Vendo os Capitães o mao
successo deste assalto, receosos de lho

estranhar El-Rey, porque já no campo
havia algumas murmurações, disseraõ ao

Nauticor que se elle determinava dar se-

gundo assalto, o puzesse em conselho

geral conforme ao regimento que trasia

porque senaõ atreviaõ elles a tomar so-

bre si hum tamanho peso, e a elle lhe

pareceu isto bem, para o que mandou
logo chamar a mnyor parte dos nobres.»

Idem, Ibidem.— «Seguindo nosso cami-

nho deste pagode para diante fomos ao

outro dia ter a huma Cidade muyto no-

MAO

bro, que estava ã borda do rio por nome
Quanginau, na qual estes Embayxadores
se deli verso Ires diss provendcjse de al-

gumas cousas, dn que já vinhaõ fallos, e

vendo hutnas f--slas. que se faziaõ à en-

trada do Tolapicor de Lechune, que he
etilre files como Papa, o qual bia visi-

tar EIRny, o consolallo pelo mào suc-

cesso, que tivera na China.» Ibidem,

cap. 127. — «Davão a entender que era

aquillo invenção, com que o Padre os

queria consolar pela trist^sa que nelles

via (io mao successo. Cõ islo se recolheu

iSimão de Mello para dentro, e levou cõ-

sigo o Capitão mór, e os outros Capitães

da Armada, e os convidou para játar, e

o Padre se recolheu também ao hospital

a curar os pobres, como tinha por cos-

tume.» idem, Ibidem, cap. 2U4.
— Mào de CO )dentar ; difficil de satis-

fazer.— '<E de ser mào de cintt^nlar das

qualidades dos homens, dizia na índia

algumas vezes que neste Reyno nunca
falara de ciso, senão com dõ Rodrigo de
Castro de alcunha de Mõsanto alcaide

mór de Couilhaã, filho bastardo de dom
Aluaro de Castro conde de Mõsauto, e cõ

dõ Diogo d'Almeida Prior do Crato seu
irmão, e destes ditos não ganhou acerca

de muitos boa vontade. i> Barros, Década
3, liv. 2, cap. 10.

— Mà, por mào.j— «E em quanto me
virei pêra vèr ero quo ponto ia a bata-

lha, teve esta mà lugar de fugir, de que
recebi tamanha pena, que, sem me pôr

a cavallo, a Sf^gui assim a pé té este lu-

gar, onde pêra seu amparo vos achou.
Isto é o que de mim podeis saber.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 133.

— Mà de juntar; difficil de reunir.

—

cPrimaiião era de seu próprio natural

belicoso e esforçado e sua disposição lhe

favorecia esta vontade, não lhe pesava
succeder isto em tal tempo, pola nobre
companhia, quo tinha junta, que em ou-
tro tempo lhe fora mà dejuntar.» Idem,
Ibidem, cap. 156.
— Não mà de governar ; que se presta

mal ás manobras ; que é morosa nos seus
movimentos. — »0 Capitão cõ a dor da-
quelle desastre, sem consideração algu-

ma, nem attentar o que fazia, mãdou ar-

ribar a nao pela esteyra do batel, pare-
cendolho oue o poderia salvar : mas como
ella era mà de governo, e acodia de va-

gar ao leme por causa da pouca vela,

de que era ajudada, ficou atravessada

entre duas vagas, aõde a encapellou hu-
ma grande serra por sima da poppa.»
Idem, Ibidem, cap. 214.
— Ter mào f\m; acabar mal, morrer

ás mãos do inimigo.— i^Dizei a Albaizar,

que se elle tivera conhecimento do que
a esta casa deve, d'outra maneira viria

a ella, e d'outra fora recebido ; e inda
que todos buscarão destruição de meu
estado, elle só a houvera de estorvar.
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Porém que confio em deos, que assim
como já outras frotas á vista dos muros
de Constantinopla forão destruídas, e os

capitães e gente delia mortos em campo,
assim agora esta haverá mão fim.» Fran-
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 157.

— Nocivo, que causa mal.

—

O ar d'es-

te paiz é máo. — Os excessos são máos «

saúde.—A fructa é má para certos estô-

magos. — «Alem disso, o breu e o alca-

trão lançava de si um vapor tão incom-
portável e mao, que enjoava os homens
de sorte, que os espíritos dentro nos cor-

pos não podiam respirar.» Francisco de
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, capitu-

lo 160.

— Ter em máo recado ; levar á má
conta.— «El Rey porque fora demasia pe-

soulhe, e teuelho a mao recado, e por
não parecer a alguém que elle fauorecia

e folgaua dos homens lançarem o seu a

longe, hum dia a mesa lhe disse peran-

te todos: Fernão Serram, quantas quin-
tas fazem hum gibam ; que não deixaua
passar cousa malfeita sem reprensam, ou
castigo.» Garcia de Rezende, Chronica
de D. Pedro, cap. 86.

— Máo tratamento; castigo; máo aco-

lhimento, tratos. — «Lingua, quãdo os

deu em reféns ao tempo que lhe derão
os mantimentos (do qual mao tratamen-
to elle despois em Ormuz soube per el-

les) : como também porque todolos lu-

gares daquella costa tinha tomado per

armas, e este ficara sem as experimentar,

mães por cautella de não receberem
damno, que desejo de nossa paz.» Bar-
ros, Década 3, liv. 2, cap. 2.— «A gente
forasteira cõ a mesma necessidade (pos-

to que tinfaão tomado armas contra nôs,

mães por temer recebereis por isso máo
tratamento d'elRey, que por lhe defen-
der a sua cidade) confiados no que Af-

fonso d'Alboquerque mandou notificar

que aquella guerra não fazia a mercado-
res, senão aos naturaes.» Idem, Década
6, liv. 2, cap. 6.

— Má physionomia na cara. Vid. Phy-
sionomia.

— Um máo liwo ; livro perigoso.
— Máo lagar; logar de prostituição.

—

Frequentar mãos logares.

— Má vida; conducta desregrada.— Mulher de má vida; mulher do mun-
do, meretriz.

— Tempos máos ; os tempos em que
ha desordens, perturbações, oppressão,

etc.

— Achar má uma cousa; encontrar

n'ella um gosto desagradável, um máo
sabor.

—

Esta agua é má.
— Má suspeita ; desconfiança, conje-

ctura tomada em máo sentido. — «E ali

em Moçambique achou hum criado de
dõ Aires da Gama, que da torna viagem
da índia ficou doente, per o qual soube
todalas nouas da índia, assi do estado

do cerco de Goa, como da ida de AfTon-

so d'Alboquerque a Malaca, e a má sus-

peita que auia delle ser perdido.» Bar-
ros, Década 7, liv. 2, cap. 2.

Se os antiguos delictos, que a malícia

Humana commetteo na prisca idade,

Não causarão que o vaso da nequicia,

Açoute tào cruel da Christandade,

Viera pòr perpétua inimicicia

Na geração de Adão co"a falsidade

(O poderoso Rei> da torpe seita

;

Não concebera» tu tão má suspeita.

CAM., Lus., cant. 8, est. 60.

— Que não preenche bem o seu fim,

o seu officio, faltando d'algum"'a parte do

corpo.—Máos pés.—Máos braços.

— Ter má vista; fraca, não vèr bem,
ser defeituoso da vista.

— Vicioso, perverso.

Oii Progue crua! oh magica Medea!

Se em vossos próprios fillios vos vingais

Da maldade dos pães, da culpa alhea,

Olhai que inda Teresa pecca mais.

Incontinência má, cobiça fea,

São as causas deste erro principaes.

Scylla por huma mata o velho pai,

Esta por ambas contra o filho vai.

CAM., LUS., cant. 3, est. 32.

Não falta com razões quem desconcerte

Da opinião de todos na vontade.

Em quem o esforço antiguo se converte

Em desusada e 7ná deslealdade.

Podendo o temor mais, gelado, inerte,

Que a própria e natural fidelidade,

Negão o Rei e a pátria, e se convém,

Negarão, como Pedro, o Deos que tem.

OBR. CIT., cant. 4, est. 13.

— Máos apparelhos; tramas.

Roma. O Mercúrio, valei-me ora,

Que vejo niaos apparelhos.

Merc. Dá-lhe, Tempo, a essa Senhora

o cofre dos meus conselhos

:

E podes-te ir muito embora.

GO. VICENTE, AUTO DA FEIRA.

— Que não tem as qualidades que de-

ve ter. — Máo parente.— Máo irmão ;

máo pae. — Máo caracter. — Má venia-

ga. — Máo ensino, etc.

Eis mil nadantes aves pelo argento

Da furiosa Tethys inquieta

Abrindo as pandas a2as vão ao vento

Para onde Alcides poi a extrema meta.

o monte Abyla, e o nobre fundamento

De Ceita toma, e o torpe Mahometa

Deita fora ; e segura toda Hespanha

Da Juliana, má, e desleal manha.

CAM., LUS,, cant. 4, est. 49.

— «E isto he que vimos outra muyta
gente que trata em comprar, e vender o

esterco dos homens, o qual entre elles

naõ he taõ má veniaga, que naõ haja

muytos mercadores delia muy honrados,

e ricos, e este esterco serve para ester-

car as sementeyras em terras alqueyva-

das de novo porque achaõ que he melhor

que o de que commummente so'usa.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

98. — «E tomando-se muyto do máo en-
sino, e desconcerto delias, lhas mandou
logo riscar todas, e sahio com hum des-

pacho que dizia: «Antes de sentenciar

esta causa, condeno o Promotor da Jus-
tiça em vinte taeis de prata, para o re-

médio destes estrangeyros, visto não pro-

var cousa alguma do que contra elles

veyo dizendo, e por esta primeyra ves

seja suspenso do seu officio ate o Tutaõ
prover nisso.» Idem, Ibidem, cap. lOl.
— «Que vieraõ huns, e outros a se divi-

direm, e porem-se em bandos, e com as

armas na maõ atravessar cada hum as

fasendas todas da terra, donde nasceu
que vendo os mercadores Chins esta taõ

nova, e desordenada cobiça, aonde o pi-

co de seda valia naquelle tempo, quaren-
ta taeis, veyo só em oyto dias a subir a

preço de cento e sessenta, e ainda assim

o tomavaõ por forsa, e de muyto má
feyçaõ.D Idem, Ibidem, cap. 137. — «E
assi me parece que permittir Deos que
o demónio entrasse em o corpo deste

homem de que fala o Euangelho, foy

sem duuida para que vendesse tam ator-

mentado tornasse sobre si, e visse o mao
estado de sua alma, e procurasse fugir

à culpa que o sogeitara a tantas penas.»
Frei Thomaz da Veiga, Sermões. — «Oh
meu segundo pae, oh meu mestre, oh
vós que mil vezes me tendes salvado de

mim mesmo, perdoae-me. Má idóa era

a que me passava agora pela cabeça. Af-

figurava-se-me n'este momento que D.

Leonor estava juncto de mim : via-a,

aqui mesmo ao meu lado ; via-lhe o sor-

rir suave.» A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 1. — «É necessário introduzir-

Ihe sangue novo nas veias, e não vejo

eu em ai remédio, senão em apertar al-

gum tanto o collo ás sanguesugas que
de fora vem sugar neste pobre Portugal.

Depois, ha os privilégios e as leis anti-

gas que as necessidades dos tempos es-

caços fizeram suspender, mas que fora

máu paramento da republica deixar ne-

nhumas, vans e como abolidas.» Idem,
Ibidem, cap. 15.

— Termo de Marinha. Mar máo; agi-

tado, embravecido.
— Máo tempo ; diz-se para indicar que

o vento reinante é contrario.

— Sinistro. — Máo presagio. — Máo
agouro.

— O anjo máo ; o diabo.
— Irregular, imperfeito. — Máos ver-

sos. — Máo poeta. — Má traducção.

Quanto de taciturno tem o outro;

Elle sabe de Acclamo o grande SchoUo,

De cabo a rabo, sem falhar-lhe um verbo,

E á força de Pai velho, algum pedaço

Verte em máo Portuguez, do Tridentino.

DINIZ DA cru:, hyssope, cant. 7.

— De máo grado ; a seu pezar, con-
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tra sua própria vontade. — «No meio da

confusa algazarra uma voz tremula e os-

tridento sobroliivou por cima das outras.

Era a do João Uoiiriguos de Sá. U ca-

raareiro-rnór nslivera calado toda a noi-

te, mostrando associar-se de màu grado

áquella mystificação, e mais de uma vez

no seu gesto e meneios se manifestara a

impaciência.» A. Herculano, Monge de

Cister, cap. 12.

— Mào olho, ou mào olhado; facul-

dade funesta attribuida a certos indivi-

duos, de trazer a desgraça as pessoas so-

bre quem lançam os seus olhares.

Como ahi houve b6o3 olhos

bouve-os maus para mim,

para me serem assim.

CUBISTOVÃO FA.LCÍO, OURAS, pag. 27.

Pois casae co'clle, caeae.

Casar ma ora, meu pae,

Casar ma ora.

Poróm trazeis algum pato ?

E quíinlo dareis por elle?

Hui I e ello revolve o fato

:

Olho mao se metta nelle.

Math.

Tes.

GIL VICENTE, AUTO DA rElRA.

— Estar de máo huynor; de raéiO bor-

do; agastado, em ruim disposição, de

má catadura.
— Más companliias; má sociedade;

pessoas de má vida, de má nota.

— Um máo coração; uma pessoa com
inclinações perversas.

— Mào caso; traição, crime de lesa

magestade, rebelliáo.

— Malicioso, maligno. — Os teus epi-

grammas mostram que és bem mào.
— Cousa mà; espécie de espirito ma-

ligno, de alma condemuada ás penas.

—

«E isto durou, durou, durou... Eu sei

lá o que durou 1 A cousa mà carpia-se

de que a assavam, de que a frigiam em
azeite, de que a atenazavam, e postoque

eu não visse nem lume, nem grelhas,

nem certan, nem tenazes, creio que de-

via ser assim, pelo muito que a pobre da

alma grunhia e suspirava.» A. Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 21.

— Um mào espirito; um homem dis-

posto a inverter as cousas para o mal,

a fazer máos juizos.

— Em outro sentido: Mào espirito;

disposições para a revolta, para a insu-

bordinação. — Reinix o máo espirito nas
tropas d'este districto.

—Substantivamente:—«Mas assi ardia

o coraçom delle de fazer justiça dos

maoos, que nom queria sua jurdiçom,
aos clérigos também dordeens pequenas
como de maiores.» Fernôo Lopes, Chro-
nica de Dom Pedro I, cap. 7. — «Assim
6 b^m, disse Primalião, que os màos se-

jam castigados e punidos, pêra que suas

tenções Qão baj.am eiTeito ; Aruolfo e o
cavaileiro do Tigro, depois do gastarem
algum espaço em sua porfia, começaram

MAO

dar sigaal de suas forças nas armas um
do outro, especial nas d'Arnolfo, que
por algumas partes descobriam a carne,

e estavam envoltas em sangue.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 134. — «Castigam os errados,

absolvem os ionocentes, punem todo o

género de malelicios, por onde devem de

ser havidos por mais de homens, pois

segundo senteiiça do filosofo, castigar os

màos é galardão, que se dá a bons ; fi-

nalmente, são esteios do reino, que me-

diante seu regimento e obras, o rei íica

temido dos máos, e amado dos bons, e

o seu estado pacifico, e quieto, com glo-

ria triunfante dos outros.» idem. Dialo-

go 2.

A multidSo das pedras que voava.

No Sancto dá, ji a tudo oíTerecido

:

Um dos maus, por fíirtnr-se mais depressa.

Com ctua lança o peilo lhe atravessa.

CAU., Lus., cant. 10, est. 117.

— tTua boa entrada nesta casa del-

Rey meu senhor seja a ti, e a elle taõ

agradável, como a agoa que Deos man-
da do Ceo quando a lavoura de nossos

arrozes lha pede; entra seguro, e com
isto alegre, porque te aftirmo em ley de

verdade que todos os bons te querem
grande bem, os mãos se entristecem co-

mo noyte chuvosa de grande escuro.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 210.
— Adágios, Provérbios s Ankxins :

—Mào virá, que bom te fará.

—A mancebo mào, com mão e com
páo.

—Ao bom dia abre a porta, e ao mào
te apparelha.

—Debaixo de bom saio está o homem
mào.
—Do fogo te guardarás, e do mào ho-

mem não poderás.

—O máo ao bom anoja, que ao mào
não ousa.

—O máo visinho vê o que entra, mas
não o que sahe.

—Pelos màos perdem os bons.

—O mào sempre cuida com enganos.

—Amor, amor, principio mào, e fim

peior.

—Sacco de carvoeiro, mào de fora,

peior de dentro.

—Em anno bom, o grão he feno, e em
o máo, a palha he grão.

—Não ha mào anno por muito pão.

—Não ha mào anno por pedra, mas
guai de quem acerta.

—O mào anno em Portugal entra na-

dando.

—Ouem tem gado não deseja máo
anno.
—Que tem vinha em mào lugar, a olho

vê seu mal.

—De mào corvo máo ovo.

—De mào ninho não crieis passarinho.

MAO

—Asno mào, junto de casa, corre sem
páo.

—Do bom, bom penhor, e do mào, ne-

nhum penhor, nem liador.

—Aquella ave he má, que em seu ni-

nho suja.

—Km cada parte ha pedaço de mào
caminho.
— Ribeiras de Portugal, poucas, e más

de passar.

— V mào Capellaô, máo Sacristão.

—A má lingua, tt-suura.

—A más fadas, más bragas.

—Castiga o bom, melhorará; castiga

o mào, peiorará.

—Quem casa por amores, máos dias,

peiores noites.

—A mào moço, máo amo.

—Ouem bom, e mào naõ pôde soffrer,

a grande honra naõ pôde vir ter.

—Á boa moça, e á mà, põe-lhe almo-

fada.

— Bons, e màos mantém cidade.

—Em mào anno, e em bom anno, ave-

za bem teu papo.

—O bom pai, ame-se, e o mào sof-

fra-se.

— Para o bom pede, para o máo deseja.

—Quem com mào visinho ha de visi-

nhar, com hum olho ha de dormir, e

com outro vigiar.

—O filho do bom, passa o mào, e pas-

sa o bom.
—O filho do mào quando sahe bom,

he razoado.

—Váo-se os dias màos, e vão-se os

bons, e ficam os filhos e netos de ruins

avós.

—Boi mào no corno cresce.

—De gallinhas, e más fadas cedo se

enchem as casas.

—Onde nãw ha morte, não ha mà
sorte.

—Saram cutiladas, e não más pala-

vras.

—Melhor é máo mancebo, que feixe de

lenha.

—O bom soffre, que o mào não pôde.

—Nem rio sem vao, nem geraçáosem

máo.
—Boa conta, mà conta, tudo ó couta.

—Besteiro mào, aos seus atira.

—De doudo pedrada, ou mà pala-

vra.

—Janeiro molhado, se não é bom pa-

ra o pão, não he mào para o gado.

—Quem não debulha em agosto, de-

bulha com mào rosto.

—Mà hora vá comtigo.

—Em mà hora nasce quem má fama

cobra.

—Quem más fadas não acha, das boas

se enfada.

—Um dia em jejum, três dias màos
para o pão.

—Mào caminho Irva o juiz, quando
vae para a forca.

—Companhia de três, é mà rez.
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—Olho máo a quem tíu, pegou malí-

cia.

—As boas novas a todo o tempo, e as

más pela manhã.
—Bocado de máo pão, não o comas,

nem o dês a teu irmão.

—O que é bom para o ventre, é máo
para o dente.

—Quem má bocca tem, má bostella

faz.

—Quem é máo na sua villa, peor será

em Sevilha.

—Quem má demanda tem, a brados a

mette.

—A má irmá não te ama.
—A má visinha dá agulha sem linha.

—Não é má a mulher, a que faz o que
deu.

—Nenhum dia é máo, se a morte vem
a horas.

—Sigaal é de má besta, suar detraz

da orelha.

—Cutelo máo corta o dedo, e não cor-

ta o páo.

—Ao máo vento, volta-lhe o capello.

—A má chaga sara, e a má fama mata.

—A má sorte, envidar forte.

—Ao máo costume, quebrar-lhe a

perna.

—Ao máo caminho, dar-lhe pressa.

—A quem má fama tem, nem acom-
panhes, nem digas bem.
—Boas palavras e máos feitos enga-

nam sisudos e néscios.

—Com má gente é remédio muita ter-

ra era meio.

—De má companhia guarda-te de ser

auctor, nem parte.

—Não ha tão máo tempo, que o tem-
po não allivie seu tormento.

—Não ha palavra má se a pozerem em
seu lugar.

—Máo rei, bom rei, a toda a lei, rei-

na el-rei.

—O máo som damna a cantiga.

—A máo bácoro, boa lande.

—Veso máo tarde é deiíado.

—Uma passada má, quem quer a passa.

— Fallai no máo, apparelhai o páo.

—Antes com bons a furtar, que com
máos a orar.

MÁÓCHAS, interj. Forma vulgar de Em
má hora.

MÃO, s. f. (Do latim manus). Parte do
corpo humano que termina o braço, e

que serve para o tacto, assim como para

a pr^hensão dos corpos. O que constituo

a mão e a distingue do pé do homem e

da pata ou mão do animal, é sobretudo
a independência dos movimentos do de-

do políegar, que pôde oppôr-se aos ou-
tros dedos, disposição que só existe no
homem e n'alguns macacos.

Três partfiS compõem a mão: o carpo,

o metacarpo e os dedos. Distinguem-sei

ainda na mão, a palma, ou parte inter-

na, e o dorso, ou o que vulgarmente se

chama costa da mão. — «£ pêra se isto

euitar não deuia de auer outra pena, se-

não aos grossadores meterlhes papel e

tinta nas mãos, e fazellos per força es-

creuer, e seria muy bom freo pêra os des-

bocados, que sem saber o que dizem gros-

são o que não entendera.» Garcia de Re-

zende, Chronica de João II, cap. 128.
— «Partio elHey pêra a dita gui^rra, e

leuana diante a dita bandeyra de Christo

era mão do Alferes mor, e el Rey, e todo-

los seus hiam a pe e descalços, porque a

terra he de tal qualidade, que os pes não

consintem calçado, nem os corpos vesti-

dos, e o Capitam se despedio delle, efoy

dar ordem ao porto, como os^ nauios e

gente delle o viessem seruir, como vie-

ram.» Ibidem, cap. 161. — «E na casa

onde el Key faleceo eráo presentes estas

pessoas, s. o Bispo de Coimbra com a

Cruz nas mãos, o Bispo de Tangere com
o vulto de nosso Senhor, o Bispo do Al-

garue com a agoa benta, e Diogo Fer-

nandez Cabral, todos rezando com elle

verso por verso, e o Conde de Penella

que lhe teve a candea na mão, e o Prior

do Crato, e o capitão Fernam Martinz.»

Ibidem, cap. 213.— «E correndo o caual-

lo com as mãos no arção saltauãodasel-

la no chão, e tornauãoa saltar em cima,

e correndo a cauallo lhe punhão ouos, e

pedras pequenas na carreira, e de cima
dos cauallos hiáo tomando, cousas es-

pantosas, e ate então nunca vistas :eas-
si outras muyto grandes desenuolturas a

cauallo, e a pe, que lhe el Rey muytas
vezes fez fazer perante si.» Ibidem, ca-

pitulo 78.— «Chegando-so mais por ver

o que podia ser, viu uma companhia de

donzellas com tochas nas mãos, a seu pa-

recer fermosas, vestidas todas de negro,

seus fermosos cabellos lançados atras,

quebrados por muitas partes do pouco
dó, que suas donas houveram delles,

grande sinal da dôr que sentiam : sobre

seus hombros uma tumba cuberta de se-

da negra, que arrojava pelo chão.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 6. — «E porque as daraas vissem,

que ninguém podia ou dHvia merecer

ante ellas mais que elle, saltou do cavai-

lo, e com a espada na mão se foi a el-

les, que corridos de sua vergonha ocom-
metteram juntamente, não lhe lembran-

do que era contra regra e ordem de ca-

vallaria.» Ibidem, cap. 141. — «Como
Claramõ todavia insistisse em fazer ba-

talha, o outro não consentio nolla, que
não era costumado a contentar-se com
pequenas victorias. O cavalleiro estranho,

vendo-o tão cheio de confiança e esfor-

ço, posto a cavallo e uma lança na mão
lhe disso: senhor cavalleiro, eu promet-

ti a estas seuhuras guardar este valle

oito dias dous em serviço década uma.»
Ibidem.— «Não pódeadescripção de Man-
si temperar tanto sua vaidade, que se

lhe não enxergasse alvoroço e desasso-

cego, que havia por soberana victoria

cuidar que precedia suas amigas, não

lhe lembrando, que a honra, que lhe de-

ra, podia já ter oITerecida a Latranja;

antes satisfeita de seus louvores, pondo-

Ihe a mão sobre um hombro, lhe dis-

se.» Ibidem, cap. 146.

Maia nunca foi que este ârro se sentisse

No forte Dom Nuno Alvares : mas antes,

Potto que em seus irmãos tão cUro o visse.

Reprovando as vontades inconstantes,

.\quellas duvidosas gentes disse

Com palavras mais duras que elegantes,

A mão na espada, irado e não facundo,

Ameaçando a terra, o mar, e o muudo.

CA.M., Lus., cant. 4, est. 14.

Na primeira figura se detinha

o Catual, que vira estar pintada,

Que por divisa hum ramo na mão tinha,

A barba branca, longa e penteada

:

Quem era, e porque causa Ília convinha

A divisa que tem na mão tomada?

Paulo responde, cuja voz discreta

O Mauritano sábio lhe interpreta.

OB. ciT., oant. 8, est. 1.

—«Deu licença a loão da Noua que se

podesse ir á índia a correger a sua nao

pêra carregar e se vir a este Reyno, e

assi a lorge Barreto de Castro, e a Gas-

par Diaz que fora seu alferez pela alei-

jão que tinha da mão que lhe cortarão

na entrada da naoMerij.» Barros, Déca-

da 2, liv. 2, cap. 5.— «Porque alem da

necessidade que tinhão destas cousas, al-

gumas terradas (que saõ barcos peque-

nos) que forão tomadas per elles, corta-

rão os narizes, orelhas, e mãos aos Mou-
ros delles, e postos em terra entrarão

meyos mortos pela cidade, que fazia hum
grande terror e espanto.» Ibidem, liv.

2, cap. 5.— «Ao que o Viso-Hey respon-

deo que elle tinha a espada na mão, e

que nunca costumara de a dar a outrem

pêra lhe vingar suas próprias injurias.»

Idem, Década 3, liv. 2, cap. 1.— «E fo-

raõ-se metendo tanto os nossos com os

Mouros, que hum Gabriel Teixeyra muy
bom cavalleiro passou tauto adiante, que

chegou ao Alferes da bandeira e derri-

bando-o de hum golpe, lha tomou das

mãos, o se recolheo com ella arrastan-

do-a, e bradando vitoria, vitoria.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 4, cap. 2.

— «Dalli se foy à Sò, a cuja porta esta-

va o Bispo D. Joaõ de Albuquerque, ves-

tido em Pontilical, acompanhado de to-

dos os Cónegos, e Cleresia em procissão,

esperando ao Governador com o Santís-

simo Lenho da Cruz em suas veneráveis

mãos.» Ibidem, liv. 4, cap. 6.—aOqual

movei todo fora de Portuguezes, e des-

oyto quintaes de pólvora, e nove crian-

ças de seis ate oyto annos, todas com
bragas nas pernas, e algemas nas mãos,

e taes, que era lastima vt-llos da mauey-

ra que estavaõ, por que não trasiâomais

que as peles somente pegadas nos os-

sos.» Fernão Mendes Pinlo, Peregrina-

ções, cap. 43.—«Vinha este moço vesti-
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dodehumaspenesdetigrecomafelp^^

n«r« fora cos braços nus, descalça), e

1%'rsa alguma n;» cabeça, e com
^^^^^^^

nao tosco na maõ. Kra bem pr porcio

Tado n' s membros, linha o cabello muy-

o cíespo- e ruivo que lhe dava quas,

pelos hUbros, e seria de comprimento

5o mais de dés palmos. I^^^dem cap.

73 _.Elle lançando logo na agoa as es

pigas, que tinha na mão nos d.sse que

Lzessemos as mãos nellas, e nós o f

-

Lmos logo todos por «os parecer que

era assim necessário para a paz, e cor^

formidade, que pretendíamos ler com el

les- e como as puzemos, nos disse elle.«

Ibidem, cap. 73. - «Fez então assentar

o moço e obrigou-o a tomar alguma re-

feição emqnanto descançava ;
depois pon-

do-lhe a mão no hombro, disse-lhe.. «

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 1.

_,Eu te respondo, villào !-gntou Fer-

nando Affonso, oncaminhando-se para a

cabeceira da mesa, com a mão no punhal

que tinha na cinta.» Ibidem, cap. U--
tAs cartas cahiráo então das mãos tre-

mulas do monge, cujos olhos, charnme-

ianles, cujas faces encendidas, cujo feroz

silencio annunciavamuma crise terrível .

Ibidem, cap. 13.-«Proferindo estas pa-

lavras Fr. Vasco metteu as mãos na cor-

reia que o cingia e começou a passeiar

novamente, parando d'espaço a espaço

e escutando á porta que ao longe de

um corredor estreito, conduzia a cama-

rá de Beatriz.» Ibidem.

^Tornar mão á justiça; offerecer, fazer

resistência ás aucloridades encarregadas

de prender. etc.-«E declarando acerca

da nossa Ley. dizemos, que por grande

mal ouverom os Sabedores antigos se al-

Ruum resiste, e torna maaõ aa Justiça

querendo-o prender, ou despois que he

preso em qualquer tempo, ca em outra

guisa, dando-se lugar que o preso pode -

se resistir aa Justiça e defender-se d el

la. necessariamente converia falle^er to

do seu poder, per cuja virtude o bem da

Repubrica he conservado em seu verda-

deiro seer, o que nom he pe"/«"f
"'

tir . Ord. Affons., liv. 5, tit. 63, b
»•

—Tocar na mão. Vid. Tocar.

—Mudar de mão ; depois de ter-se ser-

vido d'uma mão, servir-se da outra

—Bater as mãos ;
applaudir.

-Ter mãos de cebo; deiíar escorregar

ou cair o que se tem na mão.

-Popularmente : Ter yeíio na palma

das mãos ; diz-se d'um operário madra^

ço que nada faz.

Zvolta de mão.—N'«ma volta de mao.

— Num abrir e fechar de mão; num

instante, u'um momento rápido.

—Mão morta ; mão que se deixa ir a

vontade da pessoa que a agita.

—Joqo de mão morta; o que se joga

com as crianças, e no qual
,f

«* deuam

ir a sua mão, com que se lho bate de

tempos a tempos.

MÃO

—Figuradamente: Sumir-se o dinhei-

ro nas mãos; desapparecer facilmente,

gastar-so, despendel-o sem necessidade,

sem moderação. _

—Por eiaggeração : Cáem-me as mãos ;

experimento n'isso uma grande surpreza.

-Ser como dou» dedos da mao
;

se

rem unidos por uma estreita e intima

amizade. , _^_ .^

—Mãos limpas, ou limpo de mãos, de

mãos lavadas. Vid. Limpo.

—Mãos vasias; sem nada. — Vir com

as mãos vasvis ; sem ter conseguido o

1

que desejava.
' —Mandar ir alguém com uma mao

atraz, outra adiante; sem dinheiro, ou

cousa que o valha. - j, ,

—Fazer cair as armas das maos d al-

guém; apaziguar a sua cólera, minoran-

do-lhe a ira. . ,

—Figurada e familiarmente :
Sair d(u

mãos d'alguem; arrancar-se das maos de

alguém; escapar-se de alguém por quem

se está preso, retido.

—Ensanguentar as suas maos ;
tornar

se culpável n'um assassinato, no morti

cinio. _ „„^
—Figuradamente : Sujaras maos, com-

metter algum acto odioso.

—Comer na mão; diz-se dos animaes

muito domesticados que vêem comer na

mão das pessoas com quem estão fami-

liarisados.

—Lavar d'áhi as mãos; abster-se, nao

se pronunciar pró nem contra.

—Figuradamente : Diz-se dos seres ab-

stractos que se personificam, e aos

nuaes se suppõe mãos para exprimir a

acção d-ellas, das estatuas, pinturas em

que se acham figuradas mãos -«E assi

mandou fazer outra moeda douro, que

ce chamaua Espadim, que era da ley dos

Justos, e da metade do preço, e peso

delles que era trezentos reis, e tinha de

huma parte o escudo Real com o nome

e titulo dei Rey, e da outra huma mao

com huma espada nua com a ponta pêra

cima e por letra de redor :
Dommus pro-

tector vitce me^v, a quo trepidabo . Uar

cia de Rezende, Chronica de D. João II,

gap 57 — «Feito o interesse contraste,

achou em sua consciência, quanto valia

o coração, a mão, o dedo. . Francisco Ma-

noel de Mello, Apol. Dial., pag. 112-

HÃO

Ella, porque nío g«ste o teimpo em vâo,

Nos braços tendo o filho, cooGaJa

Lbe diz; «Amado Olho, em cuja mão

Toda a minha poteneia «rttá fundada;

Kilho, em quem minhas torça» Minpre estio,

Tu que as arma-s Typlieas tens em nada,

A soccorrer-me á tua potestade

Me traz especial necessidade.

IDEM, IBIDEM, cant. 9, est. 37.

— «Huma grande soma de estatuas de

gigantes de quinze palmos cada huma,

bem proporcionados, as quaes erao to-

das de bronze fundidas, e tinhao suas

alabardas, e maças do mesmo ri«s °iaos,

e algumas delias com machadinhas às

costas, a qual maquina assim toda por

junto representava hum tamanho appa-

rato, e grand.sa, que a vista se não far-

tava de se empregar nella.»
^^^^f^^^"-^'

des Pinto, Peregrinações, cap. 89.-.i>a

cabeça tinha huma cousa como barreie

redondo de vergas de ouro, esmaltadas

todas de verde e roxo, e em cima na cu-

curuta tinha hum Leaô pequeno de ouro

posto com as mãos, e pés sobre huma

bolla redonda lambem de ouro. de que

o Leaô, como já algumas vezes tenho di-

to, significa ElRey e a bola o Mundo..

Ibidem, cap. 103.

A cega idolatria

Nas mãos o errado perOdo volume

Aberto revolvia;

E Tendo a Lei desse internai costume,

Que assim por vós se intama,

Sobre elle negras lagrimas derrama.

J. X. DE MATTOS, RIMAS, pag. 102.

'

Nestas Cançoens harmoniosa» suba

Teu nome, 6 grande Heróe, á Etermdade,

Em qu.nto a muo dos scculos derruba

Py.-amides, qoe aos Reis alçou vaidade

:

Nos levantados sons dÉpio» tuba

irá sempre Uanspondo a idade, e idade

Té que dos Tempos na volúvel roda

Se acabe, e gaste a Natureza toda.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O OIUESTE, CaUt. '.

est. 7.

Nas mãú3 o ferro d» vingança trago.

Ou volve atrai, ou negra sepultura

DOceano irás ter no immenso lago.

Onde ollend.das Leis vingue Natura:

Foge do golpe, e do espantoso estrago.

Em quanto em vida te mantém ventura,

E a espada não vibrar, que vingue o iasulto

De dar a huui Mundo ignoto ignoto culto.

IDKM, IBIDEM, cant. 7, est. 36.

Na mão a grande concha retorcida

Que tr.Azia, com força j.^ tocava

:

A voz grande canora toi ouvida

Por todo o mar, que longe retumbava.

CAM., LUS., cant. 6, est. lá.

Amphilrite, formosa como as Qores,

Neste caso não quiz que fallecesse:

Delphim traz comsigo, que aos amores

Do Rei lhe aconselhou que obedecesse.

Co'os olhos, que de tudo são senhores,

Qualquer parecerá que o sol vencesse

:

Ambas vem pela mão ,
igual partido,

Pois ambas são esposas d'hum marido.

IDEM, IBIDEM, cant. iJ, est. 22.

E tal Libertador Deos lhe prepara.

Que he qnasi hum Deos nos Divinaes portentos

;

Sustem nas m.io» prodigiosa vara.

Com que domina os mesmos etementos;

Com ella o raio esUepitoso pára.

Solta com ella os sibilantes ventos ;

Com ella o Sol aponu, o Sol reverte,

S« o Nilo toca em sangoo se converte.

IDEM, IBIDEM, cant. 9, est. 86.

As mãos apalpão sombra taciturna.

Não surge, não se vê no Eg>-pto o dia.

Brilha ao resto do Mundo a luz diurna.

Tudo he noite no Egjpto espessa e fna

:

Dentre as trevas então da eterna fuma

A dura morte horrífica «alua,
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Nas mãos a fouce traz, que o Mondo assola,

Milhoens de primogeoitos degola.

IDEM, iBisEM, est. 90.

Passando as portas do Celeste assento,

Em carro triunfal auri-radiante,

A Matrona obsen'ou, que acatamento

Dos coros eternaes recebe ovante;

Como troféo de illustre vencimento

Lhe foi posto na mão pendão triunfante

;

De estreílas se cor^a, o Inferno insulta.

Entre esplendores immortaes se occulta.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, est. 91.

Do Malabar a Corte ao longe virão,

Dos diáfanos ares eminentes
;

Como no Inferno se surri, surrirão,

Librad.ts vão nas azas pestilentas

:

Da espessa grenba da cabeç i tirão

Co'as mãos cruentas lividas serpentes,

Qn' arremessadas na mesquinha terra.

Soprando promptas vão discórdia, e guerra.

IDBM, IB!DEM, cant. 11, est. 7.

Ó Gente Porlngueia honrada, e forte

(Se exterminar os homens tem vaUa !)

Tu, primeira no mar tentaste a sorte

Desse infernal acaso, a arlilheria

;

Não basta o ferro sú, nas mãos da morte,

Como rival do raio inda devia

Teu bra^o apparecer, Ie^ando a guerra

Ao mar, como se fosse estreita a terra

!

IDEM, IBIDEM, Cant. 11, est. 67.

Teu destino cruel dizer não ousa.

Virgem botão, que ao sol desabrochavas

Em jardim d« virtudes, ai I colheu-te

Grosseira mão do salteador dos bosques.

Quem te defenderá ? Tua virtude ?

GARRETT, D. BR&MCA, cant. 2, cap. 17.

— Figuradamente: Força guerreira.

—

«Jazarcan que foy cometer os baluartes

S. Thomé, e S. Joaõ, achou taô grande

resistência em D. Joaõ de Almeida, e em
Gil Coutinho seus Capitaens, que rece-

beo de suas mãos outro taõ grande es-

trago como o de Rumecan.» Diogo de

Couto. Década 6, liv. 2, cap. 4.

— Beyarc mão, ou as mãos; acto com
que se exprime a veneração, o respeito, a

subnuissão. o amor. Vid. Beiiamão, e Bei-

jar.—«E no mesmo dia veo o Príncipe

ter com elle, que assi como lhe deráo a

noua, sem mais esperar ora, nem pon-
to, partio, e veo com muyto grande pres-

sa até chegar ao pay, e em o vendo com
grandíssimo prazer, alegria, e lagrimas,

com muyto grande acatamento e os joe-

lhos em terra lhe beijou a mão.» Garcia

de Rezende, Chronica de D. Pedro, cap.

18.— «Beijou a mão a el Rey seu pay
com muyto acatamento, e el Rey muy
ledo com a vinda, e vista do Príncipe,

porque em todas suas fortunas elle so foy

sempre o principal conforto, e remédio,

delias, e ho que el Rey em todos os tem-
pos sobre todos mais estimou.» Idem,
Ibidem, cap. 22.—«O Senhor dom Jor-

ge quisera beijar a máo ao Príncipe ape,

e elle onáo consenlio, e acauallo lha deu,

e abraçou com honra de próprio irmão,

e assi o abraçou o Duque, e o Marquez,

e senhores de titulo que hy erão, e an-

tre o Príncipe e Duque veio com muyta
honra beijar as mãos a el Rey seu se-

nhor, e pay, que com muyto prazer, e

honra o recebeo nas casas de loão Men-
dez de Oliueira, onde entáo pousaua, pol-

ias muytas e grandes obras que nos pa-

ços entáo se fazião pêra a vinda da Prin-

cesa.» Idem, Ibidem, cap. 113.— «Veyo
hum homem a pedir hum officio que va-

gara a el Rey, a que disse que o tinha

dado, e o homem lhe beijou a mão, El

Rey ficou enleado, e disselhe : Vos enten-

destesme : respondeo : Senhor si. Disse-

Ihe el Rey : Que he o que vos disse : e o

homem tornou: Disseme vossa Alteza,

que ja o tinha dado.» Idem, Ibidem, cap.

105.— «Porque me poderá vossa Alteza

remeter a hum official, que me trouxe-

ra aqui hum mes após si, em que gas-

tara vinte cruzados que aqui trago, e

por estes beijey a mão a vossa Alteza,

porque delles me fez mercê em me logo

despachar, e el Rey lhe tornou : Ora por

isso vos faço mercê do officio, e eu da-

rei outra cousa a quem o tinha dado, e

lhe fez delle mercê.» Idem, Ibidem, cap.

107.— «E foráo polia ponte do Arcebis-

po, e Talauera de la Reyna, e outros lu-

gares, te chegarem a huma aldeã quatro
legoas de Toledo, onde estiuerãotres dias,

ate se ordenar sua entrada, e estando ahy
veyo noua como el Rey Carlos de Fran-
ça era falecido de sua doença, e ahy se

encerrou el Rey por elle, e por todo es-

te caminho sempre foy recebido de se-

nhores que lhe vinháo beijar a mão.»
Idem, Ibidem, cap. 301.— aE assi mesmo
da parte dei Rey dom Fernando se adian-

taram muytos senhores, e quasi todas as

pessoas principaes, a beijar a mão a el

Rey nosso senhor, e a Raynha : o pri-

meiro foy dom Anrique tio dei Rey, e o

Comendador mor Cardenes, e muytos
prelados, e senhores, e todos a pe com a

mesma cerimonia, atras dita, lhe beija-

rão a máo; e dahy a pouco chegarão o
Condestable, e o Marques de Vilhena, e

outros Duques, e fizeráo outro tanto.»

Idem, Ibidem, cap. 303.— «A Raynha os

veyo esperar a hua varanda térrea á en-

trada dos paços muyto longe de seuapo-
sentamento, e o Comendador mor Car-

dones, que era grande seu priuado, e

contador mór, e tinha dezaseis contos de
renda, e muytas villas, a trazia de bra-

ço de huma parte, e da outra dom loam
de Sousa, que ella chamou por lhe fazer

honra, que o conhecia, e pêra lhe dar a

conhecer as pessoas que com el Rey nos-

so Senhor hiam, as quaes antes de se el

Rey ver com ella lhe foram diante beijar

a mão, e dom loam lhos daua todos a

conhecer.» Idem, Ibidem, cap. 305.—»E
em chegando os Reys, como el Rey nos-

ao Senhor vio a Raynha se foy a ella, e

ella abalou pêra elle, e se abraçaram, e

abaixaram ambos tanto, que poseram os

joelhos no cham, e el Rey foy abraçar

as Infantas, e a Raynha nossa Seíihora

foy pêra beijar a mão á mãy, e ella lha

não quis dar, e a abraçou, e deitou sua
benção, e também não quis dar a máo
ao senhor dom lorge, e lhe fez muyta
honra.» Idem, Ibidem, cap. 13.— «Pal-

meirim o tomou de suas mãos beijando-

Ihas polo amor com que o tratava, pon-
do em sua vontade trabalhar de alcançar

com que o servir; porque as perfeições

que o homem em si tem, tem necessida-

de de ser favorecidas e ajudadas de bens

temporais, para um com outro resplan-

decer.» Francisco de Moraes, Palmeirim

j

d'Inglaterra, cap. 13.—«Assim se foram
' praticando té o paço, onde descavalga-

ram. O imperador se foi á camará de Gri-

j

donia, e alli mandou pedir á imperatriz,

I que quizesse vir pêra ouvir novas de sua
filha Flerida. A imperatriz veio, e Argo-

lante, que viu que Basilia esposa de Ver-

nao não era presente, disse ao impera-

idor; Senhor, a senhora Basilia queria

I

que também tivesse quinhão desta visi-

I

tacão, por isso beijarei as mãos a vossa

magestade mandai-a chamar.» Idem, Ibi-

dem, cap. 45.— «E depois Senhor, res-

pondeu elle, o Soldáo meu senhor, bei-

ja as vossas reaes mãos, fazendo-vos sa-

ber que o dia, que chegou a sua casa,

que ha muito poucos, achou novas co-

mo o Soldão de Babilónia e todo seu es-

tado, ajudas de parentes e alliados, vi-

nham sobre vossoimperio.» Ibidem, cap.

52.— «Então, tomando-lhe uma mão, a

beijou muitas vezes, náo sem lagrimas

de Polinarda, que nestes tempos, antre

as pessoas desacostumadas a isso, o amor
e a vergonha de se vêr em tal auto as

acarretam. E antre algumas razões, que
passaram, se receberam um ao outro,

sendo a isso presentes Dramaciana e a

rainha de Trácia, de quem já a princesa

trouxera conselho d'o fazer assim.» Idem,

Ibidem, cap. 135.
— Beijar a? mãos ; diz-se para expri-

mir o agradecimento. — «Tenho-me eu
comvosco, que passaes a vossa quieta: as

discórdias alheias são cousa de vosso as-

socego, e por derradeiro sepuitaes-vos em
Alvalade com mais ameias, que os offi-

ciaes da casa da índia, e com isto beijo

as mãos a v. m. Sei esperar mais talho,

que bem sei, que por razões hei sempre
de ir de baixo. » Francisco de Moraes, Dia-

logo 2.

—

cMoço. Minha senhora, beijo

vossas mãos mil vezes, folgo tanto de vos

ver, como a sombra no verão, fui por

correio a Flandres, delive-me lá mil an-

nos, quizera-vos escrever mas nunca ti-

ve por quem.» Idem, Dialogo 3.

— Lançar-se nas mãos de alguém; to-

mal-as, apertal-as. supplicando.

— Dar a mão ; offerecer a mão a al-

guém para auxilial-o, levantal-o, etc.,ou

em signal de polidez a uma senhora pa-

ra conduzil-a a alguma parte.— sO qual

auto acabado, Blandidom se lhe lançou
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aos pés em signsl de amor e obediencin:

ellt! o levantou, d/indo-lho a mão c a ben-

ção, contento do fnirto, qim dn seu furto

se gerara, e muito ninis contente do cui-

dar, que nelle licixaria dino senhor a

seus vassallos, o (jue muito devem olhar

os reis na criação e costume de seus fi-

lhos, tendo tal vigilância nelles, que sai-

bam que são exorciladosem obras virluo-

sas n Francisco d'^ Moraes, Palmeirim de

Inglaterra, cap. 152.

— Figuradamente : Dar a mão n al-

guém ; ajudal-o, favorecol-o, auxiliai o

em algum ni'gocio, empresa, pretenção.

— Dar as mãos á palmatória ; condes-

cender, reconhecer, conf^^ssar a própria

culpa ou erro, considerar-se vencido.

— Darás mãos a alguma cousa; tran-

sigir, concordar em ajusto, em nego-

cio, etc.

— Dar a mão a; unir-se com.

—

A jus-

tiça e a misericórdia de Deus dão-se a

mão mutuametite.

—Dar-se aj mãos; auxiliar-se para sua

reciproca comprehensáo.

—

As artes e as

sciencias dão-se as mãos.
— Dar uma mão; ajudar, auxiliar.

— Pórmàos dobra; começal-a.
— Levantar a mão sobre alguém ; pre-

parar-se, estar prestes a descarregar so-

bre elle.

—Lex^antar a mão ; apontar para o cóo,

para jurar o afíirmar por fé, por pro-

testo.

— Levantar ou elevar as mãos ao céo;

erguer as máos unidas em attitude de

fazer oração. — «A que nòs todos em o

vendo, pondo os joelhos em terra com
devido acatamento, e alguns cora as la-

grimas nos olhos respondemos que sim;

a que eila dando hum grito, e levantan-

do as mãos para o Ceo, disse alto. Pa-

dre nosso, que estas nos Ceos, santifica-

do seja o teu nome, e isto disse-o na

lingoagem Portugueza.» Pernáo Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 91.

Encurvando o joelho o invicto Gama
Para os Ceos liumiUiado as máoM levanta

;

Oh! Creador do Mundo, o nauta exclama,

Sejais bemdito em maravilha tanta!

Vossa dextra immortal mil bens derrama,

Ella vence o perigo, o mal supplanta,

Vós o mostrais, he vossa csfardua empreia.

Entre as Nafoens só dada á Porttigueta.

1. A. DE MACEDO, o ORIENTE, CaOt. 8, eSt. 74.

— «Fr. Lourenço erguera os olhos e

as mãos ao céu e, parando, havia-se as-

sentado n'uina grande pedra que ficava

á borda da azinhaga. Depois de scismar

por bom espaço, fizera subitamente ao

mouro a pergunta por onde este capitulo

começa e d^ra-lhe ao mesmo tempo a

ordem para ir adiante afretar a barca que
os devia conduzir todos três a Lisboa.»

A. Herculano, Monge de Cister, capitu-

lo 6.—Co)n as mãos levantadas; erguidas,

postas em signal de reza, de supplica.
—

'

«Antes de romperem da parte dos chris-

tôos, houve algum impedimento, que os

deteve, que ouvindo nova maneira de

grilos na cidade, virando os olhos pêra

elKi, viram as portas abertas e as donas

e donzellas descabelladas, que vendo a

cidade desamparada do seu real senho-

rio, vinham com as mãos levantadas ao

ceo buscar fav< r e soccorro ao campo.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 169. — «Porque lhe certifi-

cava que naô tinha entaõ outro remédio

de vida mais certo que aquelle que alli

vinha buscar; a que o Eremitáo, olhan-

do para o Ceo, e com as mãos levanta-

das disso chorando. Bemdito sejais Se-

nhor que sofres haver na terra homens,
que tomem por remédio de vida ofTeusas

luas; e naõ por certesa de gloria servir-

to hum só dia.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 76. — Ao redor des-

ta figura estava huma grande soma de

Ídolos pequenos todos dourados, postos

de joelhos com as mãos levantadas para

elle como que adoravaõ, e em quatro ti-

rantes de ferro que estavaõ ao redor, es-

tavaó cento o sessenta e dous candiey-

ros de prata; com seis, setle, e doze tor-

cidas cada hum.» Idem, Ibidem, cap.

109. — «O seu monstruoso vullo (o qual

naõ soubemos se era de ouro, se de pao,

se de cobre dourado) estava em pè com
ambas as mãos levantadas ao Ceo, e hu-

ma coroa rica na cabeça ; ao redor delle

estavaõ outros mujtos ídolos pequenos,

assentados <le joelhos olhando para elle

como pasmados, e embayio estavaõ doze

vultos de homens agigantados fejtos de

bronze, de trinta e sette 'palmos em alto,

luuyto f-yos em grande maneyra.» Idem,

Ibidem, cap. 159. — «A que o Gaspar

de Meyrelles, e nós todos com elle disse-

mos que tudo aquillo que aquelle homem
aqui pregara, era sem falta a verdadeyra

verdade; de que o Grepo com todos os

mais que estavaõ com elle, fes tamanho
caso, que posto de joelhos com as mãos
levantadas, e os olhos no Ceo disse eom
muytas lagrymas...» Idem, Ibidem, cap.

164. — «Uaqui se recolheu para as suas

casas acompanhado sempre delRey, e dos

Príncipes, e senhores do Reyno com toda

a turbamulta de sacerdotes, que alli es-

tavaõ juntos aonde se despedio geralmen-

te de todos, e de humajanella lhes lan-

çou nas cabeças grãos de arros, como
entre nós se lança agoa benta, que a

gente recebia delle com os joelhos no

chaõ, e as mãos levantadas.» Idem, Ibi-

dem, cap. 169.

— Levantar mão d'alguma cousa; des-

continuar de a fazer, cessar de entender

n'ella. — «O qual pregaõ, o ameaços ti-

zeraó em todo o arrayal tamanho abalo,

que os Capitães começarão logo de se

aperceber de tudo o que lhes era neces-

sário para o assalto, sem levantarem maõ

de dia, nem de noyte, com tamanho es-

trondo de tangeres, apupos, e grilas, quo
era cousa de espanto.» Fernão .Mendes

Pinto, Peregrinações, cap. 177. — «E
depois de ser o negocio bem consultado,

e altercado entre elles, em fim vieraõ lo-

dos a concluir que por nenhum caso se

desistisse do cerco, visto ser aquella em-
presa a mais honrosa, e a mais provei-

tosa de quantas entaó se lhe pud^raõ of-

íerecer, e o muyto cabedal que se linha

metido nella. e quo se continuasse com
os assaltos sem se levantar mão delles

até de todo se encerrarem os inimigos.»

Idem, Ibidem, cap. 188.

— Levar mão do jogo; pôr de parte o

jogo, deixar de jogar. — «António de Fa-

ria acenou entaõ aos soldados que levas-

sem mão do jogo, e da porfia que tinhaõ,

e escondessem as peças que estavam ri-

fando, porque as não conhecessem aquel-

les homens, que os teriaõ em conta de

ladrões; e elles o fireraô logo; e queren-

do satisfazer à desconfiansa dos Chins

por não acabarem de se certificar de todo

no que jà imaginavaõ, que era sermos

nòs gente de mao titulo, lhes mandou
abrir as escotilhas do junco.» Ibidem,

cap. 44.

— Dar de mão a alguma cousa; re-

nunciar a ella, deiíal-a, afastal-a de si

com a mão.
—Construído com a preposição d.

—

Pôr
alguma cousa d mão; coílocal-a de mo-
do a ser de fácil accesso, que seja possí-

vel servir-se promptamente d'ella. — Ter

livros á mão.

—

Dispor cousas á mão;
a pequeno alcance, para fazer uso d'ellas

opportunamente.
— l ir á mão ; chegar a poder. — Veio-

me ás mãos a vossa obra, o vosso livro,

etc. — «?<o qual tempo AfTouso d'Albo-

querque posto que teuesse enfeitos ou-
tros Comentários que guardar, como Cé-

sar fei no seu naufrágio, somente saluou

huma minina filha de huma escraua sua,

que lhe veyo ter á mão, dizendo que pois

aquella innocente se viera pegar a elle

por se saluar, que elle tomaua a inno-

cencia delia por saluação.» Barros, Dé-
cada i, liv. 7, cap. 1. — «Este homem
não sabe perder occasião alguma de os-

tentar os seus talentos, cousa nenhuma
o prende, e cousa nenhuma deyxa de lhe

vir á mão porque elle deixe de pedir.»

Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv. 2, n.»65.
— Ir d mão; estorvar, impedir.— «Os

de dentro da Cidade advertindo-se do
descuydo que tinha passado por elles em
consentirem que os inimigos trabalhas-

sem dous dias inteyros na fortificação do

seu arrayal pacificamente, e sem haver,

quem lhes fosse a mão, tendo aquillo por

buma grande alTrunta sua, pt-diraõ ao

seu Iley que lhes desse licença para

aquella noyte seguinte os apalparem,

porque de crer era que gente cansada, e

trabalhada naõ podia ser muyto senhora



MAO MAO MAO 121

das a^mas, nem lhe poderia ter rosto di-

reyto naquelle primeyro itnpeto.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 173.—Comprar alguma cousa ú mão; a

olho, sem pesar nem medir, julgando do
seu peso ou quantidade somente peia vis-

ta e com a mão.

—

Comprar peixe, carne,

etc, d mão.—E$cripto á mão ; manuscripto, por
opposi<;ão a impresso.

— Figurada e familiarmente: Uma cou-

sa feita á mão; cousa arranjada e combi-
nada expressamente com antecipação.—A' mão também significa na mão.
— Morrer, cair ás mãos d'alguém; ser

morto pela mão d'elle, ser victima do seu
poder, da sua força ou da sua vingança.

São tão reuerenciados

os fidalgos dos villâos,

tão grandemente acatados,

que 56 delles sam tocados

são logo mortos ás mãos ;

e quando %'em caminhando,

hande vir sempre bradando,

dizendo fastar, fastar,

por ninguém a elles chegar,

e elles longe se afastando.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLaXEA.

—«Mas como a gente de Belagrir fos-

se tanta como a do soldão e em esforço

lhe tivesse vantagem, fizeram tanto em
armas, que os imigos começaram perder

o campo, e Arj-^lao e el-rci de Bitinia fi-

car quasi desamparados de sorte que, se

a segunda batalha de el-rei de Trapison-

da não acudira, elles pereceram a mãos
de Floramâo e Beroldo.» Francisco de
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap.

166.

—Tomaras mãos; haver ás mãos; apri-

sionar, agarrar, apanhar; asseuhorear-se

de.— «E acolhtíose a hum pequeno cabe-
ço, e ally cerrados todos lhe fez huma
fala com muyto esforço, como muy va-

lente cauílleiro que era, dizendolhe, que
outro remédio não tinham em suas vi-

das senão em pelejarem esforçadamente,

porque se o assi não fizesse, hum, e hum
os tomariâo as mãos, e que fazendo a
elles como caualleiros Nosso Senhor da-
ria sua fljuda, o que todos determinarão
de fazer até morrer.» Garcia de Rezende,
ChronicadeD. João II, cap. 71.— cTudo
isto, que o cavalleiro do Salvaje achou,
ainda que fosse pêra contentar qualquer
cobiçoso, o não descançava com ver, que
o principal tesouro que desejava tirar,

estava como dantes, e elle desesperado
de o poder haver á mão » Francisco de
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, csp.

154.— cE como além de ser muito ca-

valleiro, era funfarraõ, e roncador, sa-

bendo que andava a gente de Cambava
naquella Cidade, que forçado havit de
escrever là novas, deitou fama, que ha-
via de hir atè a Cidade de Amadabà, e

tomar EIRey às mãos, e que o havia de

espetar, e assar vivo.» Diogo de Couto,

Década 6, liv. 5, cap. 7.—Negar alguma cousa ás mãos; fugir-

Ihe, evitar o seu contacto.

Umas, fingindo menos estimar

A vergonha que a força, se lançarem

Nuas por entre o mato, aos olhos dando

O que ás mãos cobiçosas vão negando.

CAM., LUS., cant. 9, est. 72.

—Figuradamente : Ir á mão ; contra-

riar, destruir com argumentos, razões.

—

«Selvião lhe ia a mão a todas estas vai-

dades com razões claras e cheias de ami-

zade, de sorte que com ellas o esforçava

e dava ousadia pêra ir por diante.» Frau-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 134.

— Vir á mão; vir a propósito. — «Essas

palavras, disse Floramâo, me parecem bem
de vós, mas houvera-as de ouvir vossa

dama pêra vol-as agradecer, que na ver-

dade são ditas como de homem muito
namorado: se vier á mão sereis francez,

gente em que o amor não tem parte, que
em quanto lhe vai bem.» Idem, Ibidem,
cap. 137.—«Que certeza? Quão de lon-

ge vosso pai vos terá pregado isso trás o

lar
; para que depois o conteis a vossos

filhos, e vossos filhos a vossos netos, e

assim irá de geração em geração, até o dia

du juizo; e cada um quando o contarhão-
de alegar com seus avós, trazendo-o me-
lhor decorado que o pater noster ; e, se vier

a mão, também alegareis com o desastre

do Toro, e emtim nunca lhe deram um
cavallo na força da batalha.» Idem, Dia-

logo 1.— «Emfim tendes os espíritos gros-

sos, praticais como sentis, e se vier á

mão, assim como o dizeis o credes, e esta

ignorância vos faz dignos de menos cul-

pa.» Idem, Ibidem.

—Figuradamente : Ter palavras, ter-

mos, phrases á mão ; fallar com facili-

dade.
—Fazer d mão; domesticar, amansar,

criar a nosso geito, inspirar sentimentos
conformes aos nossos intentos.
—Tomado ou colhido ás mãos

;
provado

evidentemente ; convencido.

—

Erro colhi-

do á mão.—A's mãos cheias; abundantemente.
—Lançar flores ás mãos cheias sobre os

íioivos.

—A' mão armada, ou com mão arma-
da; com as armas na mão.— «Que não
lhe pedia as pessoas, porque entre os ho-

mens nobres sempre se costumou ampa-
rar aquelles que os buscauão por salua-

ção de sua vida: somente lhe pedia que
não fossem recolhidos em outro tempo
naquelle seu porto vindo com mão ar-

mada: porque os Portugueses acerca dos

vencidos erão piedosos, e contra os so-

berbos mui indinados.» Barros, Década
2, liv. 3, cap. 7.

—A's mãos; diz-se da acção de com-
bater.

—

Achaynse ás mãos os dous par-

tidos.— «Vendo os Mouros ministros des-
ta inuenção que no primeiro cometimen-
to a nossa artilharia embaçaua nas ba-
las com que elles não recebião danno,
tomarão tamanha ousadia que de aluo-
roçados começarão de se desordenar, que-
rendo quasi às mãos vir tirar os paos da
nossa tranqueira: no meio da qual des-
ordem cõ duas peças grossas que Lou-
renço de Brito mandou mudar, assi lhe
acertarão a costura das balas, que jun-
tamente os corpos dos imigos e o algo-
dão delias ia peio âr.» Barros, Década
2, liv. 1, cap. 5.— «Se a alegria, e dese-
jo de vos ver às mãos com os imigos que
em todos vejo, cuidasse que vos proce-
dia de temeridade, confesso-vos que es-
tivera menos confiado do que estou : mas
como sey muy certo que vos nasce da
lembrança de qu 'm sois, e da vontade
que tendes de imitar no valor, e esforço

aquelles antigos Portuguezes nossos an-
tepassados, não ha cousa que me faça
recear cousa alguma.» Diogo de Couto,
Década 6. liv. 3, cap. 10.

— Vir ás mãos; começar um combate;
brigar, pelejar.

— Eitão ás mãos os dous inimigos;
combatendo actualmente.— Metter ás mãos ; envolver na guerra,
na desordem, na luta.

—Loc. ADv. : A' mão tente, sem defe-
za do que recebe algum golpe ; com mui-
ta força.—De mão, precedido de muitos substan-
tivos, para especificar a natureza ou o em-
prego das pessoas ou das cousas que elles

designam.

—

Homem de mão cheia ; homem
de acção, dVxecução, enérgico.
— Combate de mão; combate de mão a

mão; combate que tem logar de perto,

entre duas ou muitas pessoas.—Cavallo de mão ; cavallo que se con-
duz á mão, sem o montar.— «Pouco ha-
via que cessara o bulicio na vasta qua-
dra da tavolagem, quando os que fica-

vam defronte da porta interior viram sair

d'entre os umbraes um punho de mão
callosa, que sustinha candeia afumada e

de luz frouxa, depois delia um braço es-

tendido e uma cabnça de perfil, e depois
o corpo achavascado do besteiro, que,
caminhando lentamente, olhava para traz

de si.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 11.—Castigo de mão pesada ; grave, rigo-

roso. ^Oppõe-se a castigo de mão leve.

—De mão, seguido d'um substantivo.—De mão d'homem, ou, simplesmente, de
mão; diz-se por opposição ao que é obra
da natureza ou de Deus.— Este trabalho

é de mão d'homem.—Demão de mestre; diz-se das obras
d'espirito.

— Demão deynestre; por hum homem
hábil.

—

Este instrumento está muito bem
construido ; bem se vê que vem de mão
de 7nestre.
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—De boa mão ; com ccrtoza.

—

Ru sei

isso dn boa mão; ile fonti) limpa, de pes-

soa insuspeita.

—De mão em mão; da mão de uma
pessoa para a de outra. — Fazer passar

um objecto de mão em mão até chegar ao
seu defitÍ7io.

—Figuradamente : Recebido de mão
em mão, ou pelas mãos; por tradição,

por intermédio.

Ás convulsas Naçoens na sombra escura,

Que aguardavão de balde a luz do dia.

Esta, vinda dos Ceos brilhante, e pura.

Do Luso povo pelas mãos se envia:

Perto estive de eterna sepultura.

Do Occeano rompendo a incerta via,

E dando volta ao pélago profundo.

Ao Tejo em Am surgi a'opposto Mundo.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, Caot. 10, est. G6.

—Com ambas as mãos. — Ser a am-
bas as mãos por algtima cousa : querel-a,

desejal-a muito, ac«Mtal-a.—Querer a aynbas as mãos ; concor-
dar plenamente e da meldor boa von-
tade.

— Usar de ambas as mãos; de dous
meios ao mesmo tempo.—De mão a mão; manualmente, sem
formalidadti, sem escripto.—Da mão á bocca ; Qva um momento,
mui facilmente.—Da primeira, ou em primeira mão

;

diz-se d'aquelle que primeiro fabricou ou
poz á venda a cousa de que se trata.

—

Receber metaes, géneros, fazendas, etc,
em primeira mão.—Comprar na primeira mão ,• sortir-

se dos que vendem por atacado, e não
dos vendedores a retalho ou retalhado-

res.

—Item. Comprar qualquer objecto no-
vo, ainda não usado.—Comprar na segunda mão; comprar
a vendedores; fazer transacção adquirin-
do alguma cousa já usida.

—Figuradamente: Di primeira, da
segunda mão; diz-se também com refe-

rencia ás obras de espirito, no mesmo
sentido das producções materiaes.— Ter uma noticia da primeira mão

;

sabel-a directamente da sua origem, pri-

meiro que ninguém.—Erudição de segunda mão; a que
náo consulta os originaes, mas sim os
auctores que escreveram sobre o assum-
pto.—Na mão, nas mãos de; ao cuidado
de. — Esta quantia será depositada na
mão d'um terceiro.

—Nas mãos; á disposição. — Os bons
exemplos devem ayidar sempre nas mãos
do povo.
—Prestar juramento nas mãos de al-

guém ; dar juramento perante elle.

—Em musica : Ter uma passaqem, um
trecho na mão ; sabel-o, estar no caso de
o executar bem.

—Protecçáo.

—

Por nas mãos, na mão
d'n1gnpm ; líntregar, coníiír, ter ci'.rtPza

dob')tn exilo, Htc.— «Vós, em vos entregar

nas mãos di s^nh ira Annisia, não p -r-

dt^is nada, pois tendes por exemplo, que
outros, que o fizeram, nenhum damno
receberam. Levar a batalha avante náo
pôde ser sem muito risco ; e porque nin-

guém se ha de por nelle senão em cou-
sa onde a passa honra detrimento, de meu
conselho deveis fazer o que digo.» Fran-
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 132.— «Todalas outras nãos, galés,

carraças, com todo género de navios se

consumiu no fogo, de que o povo rece-

beu sinalado espanto, que viáo que fi-

cavâo alojados nos campos de seus inoi-

gos, oíTerecidos á guerra tão sinalada e

cruel, na qual por força lhe convinha
vencer ou morrer; pois toda outra salva-

ção lhe era tirada dante os olhos, o só

na força de suas mãos estava a esperan-
ça de sua vida.» Idem, Ibidem, cap. 160.—«Eu lha dou como huraa graça que me
faz em receb«-la, e escrevo a V. A. com
tanto empenho a seu resoeito, como se

toda a rainha fortuna dependesse do su-
cesso que ella espera da equidade de V.

.4. Não he o seu negocio o que eu recom-
mendo, são os meus próprios interesses
que ponho nas mãos de V. A. a quem
de todas as obrigaçoens que devo esta
será sem duvida a mais considerável.
Guarde !)eos a V. A. muitos annos.» Ca-
valleiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n.°26.— Trabalho de suas mãos; de suas pró-
prias forças, fadigas ou esforços.— «E se
casaste com Anchesiny tua mulher à con-
ta de com isso te justificares no direyto
do Reyno. que jà naõ he seu, com ella

te ficarás como ficaõ os outros casados
com suas mulheres, que cultivando a
terra se sustentam do trabalho de suas
mãos.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 31.

— Loc. ADV. : Na mão; decantado.—Em boa mão, em boas mãos ; em
mão segura, á disposição, aos cuidados
d'uma pesso.-s honesta, segura, intelligen-
te, capaz.— iVão receio mâo resultado aos
meus negócios, porque estão em muito
boas mãos.
— Edj sentido contrario : Em más mãos

;

mal parado, em poder de pessoa que ins-
pira desconfiança.—Entre as mãos; á disposição de. a
cargo de, em possessão de. — Todos os
prisioiieiros se acharam entre as mãos
d'um inimigo generoso.

—Em acção de dar execução.— «E co-
mo no primeiro reino, em que entrou,
fosse o de França, acertou de chegar a
tempo, que o cavalleiro do salvagem ti-

nha antre as mãos aquella empreza. em
que o achou. r. Francisco de Moraes, Pal-
meirim d'Iaglaterra, cap. 141.—Entre as mãos; por intermédio.

—

«Náo ha lugar em que se possáo aper-

feiçoar t^nto nas Mathematicas como em
huraa mesa de j"go. Pelo que respeita á

fhysica eiles a aprendem por força, ou
por vontade entre as mãos dos Cirur-

gioens em que cah>-m facilmente.» Ca-

valleiro dOliveira, Cartas, livro 65, nu-

mero 2.—Por mão, por mãos. — Ido quer-

se feito por mão de quem saiba cotnpre-

hender o que se deseja.

—Tomado por mão de ; subjugado por

força maior. — lEsle próprio tom, caso

que fosse damnoso em ânimos fracos,

aproveitava a dar pressa aos ânimos es-

forçados. Andando estas cousas assim veio

nova a Palmeirim que a ilha Perigosa era

tomada por mão de Trofolante o .Medro-

so, e .morto Satiafor, guardador delia.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 136.
—Pela, ou pelas mãos. — Os negócios

lhe passam primeiro pelas mãos.

— Por ameaça.

—

Como este homem tem

de me passar pelas mãos, eu me viriga-

rei d'elle.

— Ena linguagem livre : Mulher que

já lhe passou pela mão
;
que teve com-

mercio ou contractos illicitos com elle.

—Pela mão; de mãos dadas.— «Cou-

be a sorte de os alTastar á fermosa Mira-

guarda, que acompanhada de quatro don-

zellas e dos reis Polendos e Taroaes. saiu

ao campo, que em a vendo, assim os que
esperavam victoria, como os desconfia-

lios dejla, se apartaram. Miraguarda lhe

agradeceu sua cortezia, e acompanhada
de todos se tornou á cidade, trazendo o

príncipe Florendos pola mão.» Kraoris-

co de Moraes, Palmeirim de Inglaterra,

cap. 163.

—Mão esquerda; a mão do lado do

coração. — Mão direita; a mão do lado

opposto 80 coração.— «E acabada a ora-

ção que fi>y muyto bem dita, elKey fez

chegar o .Marquez ante si, e tomou a ca-

rapuça do bacio, e poslha na cabeça, e

tomou a espada, e cineiolha por cima
dos vestidos, e da cintura lha tirou nua,

e com ella lhe cortou as pontas do es-

tandarte, e ficou em bandeyra quadrada
como de Priucipe, e tomou hum anel

de hum rico diamante, e per sua mão
lho meteo era hum dedo na mão esquer-

da.» Garcia de Rezende, Cbronica de

D, Pedro, ctp. 79.—«Desembarcado El-

Key, foy recebido com muito alvoroço,

e alegria de todos, levando ns grilhoens

com que foy prezo pêra a índia, «levan-

tados no ar na maõ direita, pêra que lhos

vissem todos, e assim se recolheo pêra

sua casa.» Dii go de Couto, Década 6. liv.

5, rap. 1.— «Quando elrei volveu os olhos

para o chan-eller, viu-lhe erguida em
alto a mão esquerda, entre cujos índice

e pollegar pen !ia o pergaminho que co-

meçara a ler apenas dpspeiiira micer.»

.Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 15.
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E dl outra ala, que a esta corresponde,

Antão Vasques de Almadi he capitão,

Que despois foi de Abranches nobre Conde:

Das gentes vai regendo a sestra vião.

Logo na ret.íguarda não se esconde

Das quiníis e castellos o pendão,

Cora Joanne Rei forte em toda parte.

Que escurecendo o preço vai de Marte.

Cam,, lus., cant. 4, est. 25.

—A dextra mão; a tiião direita.

Toca co' a dextra inão o infido peito,

locUna, usança Oriental, a frente

Té quãsi a terra; imagem de respeito

Mostrava o Génio ao capitão valente

:

Perfídia todo, no estudado aspeito.

Levanta a voz harmónica, e eloquente.

Em torno os Lusos o cercavão todo.

Notando o gesto estranho, o traje, o modo.

J. A. DE MACEDO, O Of.lENTE, Cant. 5, est. 78.

—A mão direita, á mão e-querda; do
lado direito, do Id.io cs.^uerdo. Diz-se or-

din.iria;uente, par» brevidade, simples-

mente: á direita, á esquerda. — «E á

mam direita era feita huma muylo gran-

de e muyto alta copeira, de muytos de-

graos, ha maior que uunca yí, que to-

maua da porta ate a parede da sala, e

tinha tanta, e tam rica prata, o tantas e

tamanhas e ricas peças, que era cousa
espantosa, e de grande marauilha. K ao

longo da sala de cada parte foram fey-

tos huQS estrados, que chegauauj de jun-
to da copeira e cadafalso das trombetas

ate junto do estrado real, a que subiam
por degraos, e tinham de cada parte duas
grades de pao, muyto be:ij lauradas, hu-
ma que esiaua uo cham ao pe dos de-
graos, e a outra no degrao de cima.»
Garcia de Rezende, Chronica de D. Pe-
dro, cap. 118.

Assi fomos abrindo aquelles mares

Que gcrsçáo alguma não abrio.

As novas ilhas vendo, e os novos ares.

Que o generoso Henrique descobrio.

De Mauritânia os montes e lugares,

Terra que Antheo nhum tempo possuio.

Deixando á mão esquerda; que ã direita

Não ha certeza d'outra, mas suspeita.

CAM., LUS., cant. 5, est. 4.

— «E ja me a mim parece, que vós
não passareis sem alguma, pois debaixo
daquelles arvoredos á mão esquerda vejo

três cavalleiros, que não devem estar

sem algum fundamento." Francisco de
Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 137.—«No mais excelleate lugar estava o im-
perador Palmeirim, mirrado, metlido em
um assento rico, cotjforme a sua digni-

dade ; a barba tinha branca e crescida,

a apparencia grave e aprazível, como em
vida costumava ter á sua mão direita o
imperador Vernao, seu genro, da esquer-
da Arnedos e Recindos reis d'HHsp.inha
e França.» Idem, Ibidem, cap. 172.
— Mão alta; a mão direita, assim cha-

mada antigamente, porque era com ella

que se segurava ou empunhava a lança,

conservando-se por isso em posição su-

perior á outra.—Mão baixa; a mão es-

querda, a qual, segurando as rédeas, fi-

cava inferior á máo direita.

— figuradamente: Ter a mão alta para
alguém ; tratal-o com severidade, sem lhe

passar por cousa alguma.—Fazer mão baixa; roubar, pilhar,

saquear.

—A execução, fallando de um artista.

— Esle quadro foi pintado por mão de

perito, por mão hábil.

—Em sentido contrario :

Mas dá que inbabil mão teu pincel pinto.

Que os oltios. negros, vivos, scintillantes

Da formosura austral lhe desse ignaro
;

Que n'esses lábios, onde treme a furto

Suffocado soluço, debuxasse.

GARRETT, D. BRANCA, cant. 3, Cap. 5.

— Obra de dijferentes mãos; de muitos
auctores.

—Termo de musica.

—

Ter a mão bem
coUocuda ; ter um bonito geito de mão

;

tucar um instrumento com graça.—Peça a quatro mãiOS ; diz-se da mu-
sica escripta para ser executada por duas
pessoas que toquem simultamenta no
mesmo piano. Ha peças para seis, oito e

mesmo doze mãos, que se executam so-

bre muitos instrumentos.
— Mão harmónica; nome dado por

Guy d'Arezzo á figura interna da máo
esquerda cujos dedos trazem os nomes
das notas Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, dispostas

de modo a facilitar aos discípulos o sol-

fejo DOS três géneros, chamados j)or be-

mol, por bequadro, e por natureza, se-

gundo o methodo das mutanças.
— Mão; diz-se também para caracte-

risar o modo como a mão exerce certas

operações. — Ter a mão exercitada; ter

uma boa mão para escrever bem e des-

embaraçado; para tocar com perfeição um
instrumento, etc.

— 2er uma mão ligeira, hábil; diz-

se d'uai cavalleiro que se serve bem do
auxilio que a mão pôde prestar, d'um
cirurgião que opera com habilidade e

destreza, d'um instrumentista que vence

facilmente todas as difficuldades do ins-

trumento que toca,

— For extensão, e familiarmente : Ter

a mão leve, ser ligeiro da mão ; ser prom-
pto em bater, em dar com a mão em al-

guém.
— Ter a mão segura; ter uma mão

firme, que não treme, ser dotado de uma
boa firmeza de mão.
— Este pintor tem mão paratál géne-

ro .de pintura; isto é, habilidade no em-
prego dos processos da sua arte.

— Termo d'Esgrima.— Ter mão; evitar

com destreza e finura os golpes do ad-
versário.

— Figuradamente: Ter-se mão; ter

mão em si, suster-se.

— Ter-se mão a praça combatida ; não

cair, não se render ; resistir á tentaçáo, á
força.

— Ter mão em algum negocio ; ter

parte, ser cúmplice n'elle.

— Item. Sustel-o, evitar a sua conti-

nuação.
— A ultima mão; o ultimo trabalho,

aquelle que acaba uma obra.

—

Daraul-
tima mão; aperfeiçoar, acabar.— Dar a segunda mão ; retocar a obra.— Dar uma de mão; ajudar; auxiliar.

— Dar mãos; pessoas, officiaes, apren-
dizes que trabalham, ou façam alguma
obra, ou serviço.

— Dar uma mão de titita, de cal, de
óleo, etc; applicar uma vez a tinta, cal,

óleo, etc, á pintura, ou parede.
— Em termos d'Equitação. — Mão da

lança; a máo direita do cavalleiro.

— Mão do freio, ou das rédeas; a mão
esquerda.

— Mão ignorante; o cavalleiro que
não sabe aproveitar os tempos, e mudar
a pro[iosito o emprego de suas forças.

— Mão sabia; cavalleiro que conduz
bem e por movimentos pouco apparen-
tes.

— Não ter mão; diz-se do cavalleiro

que não sabe servir-se das rédeas a pro-

pósito ou convenientemente.
— Em termos de jurisprudência.

—

Pa-
gar-se por suas mãos; indemnisar-se so-

bre o que se está de posse, e que per-

tence a um devedor.
— Ter de mão posta; prevenido, pre-

parado com antecipação.
— Mão posta; o direito de prevenção,

ou o tomar conhecimento d'algum caso

de jurisdicção mixta, e commum a dous
juizes. — <iE posto que elles assy este

conhecimento ajam, nõ tira ElRey de sy

seu poderio, e Jurdiçam de os costran-

ger, quando lhe aprouver, ou vir, que o

nom fezerem bem, posto que os Prelados

ante tevessem mão posta, e elles nom co-

nheçam das que ElRey quizer conhecer:
e esse lugar lhes da, posto que se ataa

ora nora custumasse, por seer aazo das

Capeellas serem milhor cantadas, quan-
do per elle, e pelos ditos Prelados, os

Proveedores ouverem assy de seer cos-

traugidos.» Ord. Affons., liv. 2, tit. 7,

art. 34.

— Pegar-se as mãos a alguém; ser la-

drão.

— Termos de jogos de cartas e d'ou-

tros jogos. — Ter a mão; ser o primeiro

a jogar.

— Ter a mão significa também fazer

a partida.

— Jogar ou fallar de mão ; ser o pri-

meiro a fazel-o.

— Dar a mão; ceder ao seu adversário

a vantagem d'essa primazia, isto é, de
jogar primeiro.

— Perdtír a mão; perder certas vanta-

gens, por ter dado mal as cartas.

— Ter a mão, fazer a mão; dar as
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cartas. E' uma vantagem em certos jogos,

como no wisth, ele.

— Tirar a mão; tirar a sorte para sa-

ber quem ha-dn j^igar primeiro.

— Ter a mão feliz; estar com boa

sorte; diz-se d'um jogador que ganha

muito.— Ter boa mão; partir por uma boa

carta, ou dar bora jogo aos parceiros.

— Termo de dança. — Ter a mão;

diz-se, em certas danças, para conduzir

ou guiar as pessoas que fazem parte da

dansa ; marcar.
— Entregar a mão; cessar de condu-

zira dança, de guiar, de indicar as mar-

cas.

—Mão; casamento, matrimonio, união

conjugal.

—

Offerecer, propor, dar a mão
a alguém ; propor-lhe de o esposar, ou

esposal-o.
—Dar a mão; esposar, casar.

—Pretender a mão d'algueyn; podil-a

em casamento.—«Livrando os dous Ca-

valheiros dos perigos das feridas, e te-

mendo o Pay de I). Eugenia hum novo

encontro falou claramente a Dom Manoel,

que era o mais obstinado, com os se-

guintes tprraos. Pertemleis inutilmente a

mão de Eugenia. Eu mesmo dey o meu
consentimento a affeição do vosso con-

trario, e não posso retirar a minha pa-

lavra.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv.

2, n.o 95.

— Casamento ou mntrimo7iio de mão
esquerda; o que um príncipe ou um se-

nhor contrahe com uma mulher de con-

dição inferior, a quem elle dá, na occa-

sião do casamento, a mão esquerda em
vez da mão direita. O casamento de mão
esquerda é legitimo, mas não tem todos

os efí-^itos civis.

—Mão; a própria pessoa, a mesma
pessoa em si.

—

Este raminho veio de mão
a quem nutito estimo.—Mudar de mão um alumno ; man-
dal-o para outro preceptor.

—

Ojoven prín-

cipe não fazia progressos em seus estudos,

se não se deliberasse mudal-o de mão.
—De sua mão, ou de suas mãos; da

própria pessoa.—«E lançando os olhos

ao longe, contra onde uaquelle tempo
caminhara, lembrou-lhe Constantinopla

o amor, cora que o imperador Palmeirim
o recebera, e como de sua mão o dera á

ferraosa Polinarda.s Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, cap. 32.—«As-
sas vingança é do vencedor saber o ven-

cido que dn suas mãos recebeu a vida,

em tempo que lhe podia dar a morte. Se
isto não basta, lembre-vos. senhora, que
nunca ninguém negou piedade, podendo
usar delia, que depois não a esperasse

d'outrem.» Idem, Ibidem, cap. 132.

—

«Sou tão novo nesta terra, respondeu o

outro, que não sei a quem o peça, e o
vosso não o tomaria de boa vontade. Não
seja assim, disse Dramusiando, que abi

estava, este em que eu estou, é muito

bom, e eu tão affeiçoado a vossas obras,

que folgarei que vos sirvaes delle. Posto

que não vos conheça, senhor cavalleiro,

disse o da Dona, acceital-o-hei, por ser

de vossa mão.» Idem, Ibidem, cap. 161.

— «.Nem por certo foi sem causa premi-

tir Deos, que viesse ha lierança destes

llegnos a este felicíssimo Rei per faleci-

mento de oito pessoas, que ligitiraamen-

to ho herdauão se viueráo, cujos nomes
atras diie, se não pêra per sua mão, quo-

mo per instrumento a elle acepto obrar

has cousas que em o tempo de seu re-

gnado acontecerão, do qu<^ no discurso

ilesta sua Chronica, trabalharei do dar

ho mais verdadeiro tesliraunho que po-

der.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 4. — «Estes ingra-

tos supostos respondem ás suas accusa-

çoens, que ainda sendo certa a verdade

do caso, ella se pagou de todo o bem que
lhes fez pelas suas próprias mãos, ou pe-

la sua própria lingoa repetindo a todo o

mundo, e aturdindo o publico com a in-

formação dessas boas obras.» Cavalleiro

d'01iveira, Cartas, liv. 51, n.° 2.

—Mão; agente, instrumento, arma.

—

Os carrascos, os exércitos, são as mãos dos

governos injustos.—«Porem não foi tanto

a seu salvo, que o príncipe Vernao, Te-

nebror, e Tremorão não fossem a força

de braços tirados delle quasi mortos po-

las muitas feridas, que de suas mãos re-

ceberam.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 46.

—

tUm era Dra-

miante e outro Frisol, filho de Drapos, du-

que de Normandia, eLuymãode Borgonha,

Tremorão e Blandidom. Não ficaram os

cinco companheiros em tal estado, que
o prazer da victoria fosse descançado,

que além de todos estarem maltratados

das mãos de seus contrários, Blandidom
e Tremorão estavam atassalhados dos dous

sobrinhosdo gigante.» Idem, Ibidem, cap.

133.—«Tão notável e temerosa foi a ba-

talha, que antr'estes homens houve, que
pouco ficarão pêra poderem entrar em
outra tão cedo. O gigante Dramusiando
fez tanto em armas, que por força matou
seu imigo, ficando tal de suas mãos, que
por mandado de D. Duardos foi levado á

cidade em colos d'homens.» Idem, Ibi-

dem, cap. 158.— «Por esta rasão, sendo

pouco soccorrido Pandolfo, se melhorou
Florendos com elle, de maneira, que ren-

dido a seus pés, o matou, ficando tãoas-

signado de suas mãos, que quasi se não
podia ter. Beroldo d'Espanha, que a bra-

ços fazia sua batalha com elrei de Eto-

lia, tão valentemente o fez, que náo lhe

valendo nenhuma defeza, o tirou desta

vida.» Idem, Ibidem, cap. 169.

— Mão robusta; mão potente, força

guerreira.

.\s praias explorou d' Africa adusta,

Pú mar d' Atlante túmido banhadas;

Eleva a Lei. que ouviste eterna, e justa,

Dardenle Zoni ás gentes abrazadas :

Não M serre da for^, ou mão robusta,

Para as deixar de (erro ao jugo atadas.

Detecta os laços da servil cad£a.

Só quer que a voz do Ceo s'escute, e crèa.

J. A. DE MACEDO, OBIESTE, cant. 10, est. 60.

—Mão; a acção, o trabalho.

—

Quando
se eleva a mão d'obra, os artefactos tor-

7iam-se mais caros.

— Influencia, acção.— «Parece-me que
lhe firey hum serviço muito agradável
se tirando-asdas mãos dos Charlataens, e

se livrando-as do poder de falsos, e en-
ganadores, lhe descobrir por vossa via o
verdadeyro segredo para entreterem a sua
fermosura, e para augmentarem a sua
graciosidade.» Csvalleiro d'0livejra. Car-
tas, liv. 2, n.» 28.

— Força, poder, arbítrio, disposição.

—

A mão dos homens nada vale, ou nada pô-
de, quando o dedo de Deus se lhe op-

põe.

Que ja sendo mais o geito

tal empreza do que jaz,

elle a tomara a pecto

como em .Kfrica tem feyto,

e continuo em Ásia faz,

e toma villas, cidades,

Reynos, e comunidades

com vitoriosa mam.
este he vero Christam

por seu esforço, e bondades.

GABCIA DE REZENDE, MlSCELLANEA.

Por culpa dos Rers Christãos

se fjz tão grande senhor,

que não pode ser mayor,

pois não tem para elle mãos,

nem entre si paz. e amor

;

sam omecidas no mal

que foz, saluo Portugal,

que por ser tão desuiado

a hum mal tam mal olhado

non pode valer nem vai.

IDEM, IBIDEM.

—«Sáo tão más condições as que me
commette, disse o do Salvage, que, por

não sentir o desgosto de nenhumas delias,

quero antes passar polo perigo de suas

mãos, que eu hei por menor, que esse

ouiro eiu que me quer pôr.i Francisi;o

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap.

21.— «Cavalleiro, posto que vossos en-

contros sejam taes, que fazem receiar as

outras obras, arrancai da espada, que
quero passar por tudo, pêra de tudo sa-

ber dar bom testemunho, se de vossas

mãos escapar tal que o possa fazer.» Idem,

Ibidem, cap. 63. — «Com esta partiram

elles tão bem, que viveu tão abastada

como suas irmãas; e por celebrar as fes-

tas com gosto do duque, Palmeirim lhe

disse seu nome, que elle lho pediu, ha-

vendo-se por tão ditoso por ser vencido

de suas mãos como s» o náo fora de nin-

guém.» Idem. Ibidem, cap. 70.— «.As da-

mas, que de fora o julgavam por áspero,

mandaram a dona qu>í lho tirasse das

mãos, outhorgando-lhe a victoria.) Idem,

Ibidem, cap. 139.
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Erâo ja neste tempo meus irmSos

'Vencidos, e em miséria extrema postos

;

E, por mais segurar-se os deoses vãos,

Alguns a vários montes sotopostos :

K, como contra o ceo não valem mãos^

Eu, que chorando andava meus desgostos.

Comecei a sentir do fado ímigo,

Por meus atrevimentos, o castigo.

CAU., LVS., cant. 5, est. 58.

— íPos nos serem odiosos, da sua mão
lançarão aquelle Brammane gentio como
parle sem suspeita; e também elle fol-

garia de aceitar aquella vinda a elle com
esperança que por ser auiso, e assi pola

fruita seria também pago como foi, por

os Gentios serem mui sujetos a cometer

qualquer cousa por mui pequeuo preço.»

Barros, Década 2, liv. 2, cap. 7.— «Abo-

nançando o tempo e parecendolhe que

Affonso d'Alboquerque sairá pela boca

do estreito, foi em busca delle ao longo

da costa da Arábia : porém tanto que

achou noua não ser passado, andouse

ali detendo té que lhe vejo cair na mão
huma nao grossa de Mecha que tomou
de presa polo trabalho que ali leuou, e

coto ella se foi caminho da Índia.» Idem,

Década 3, liv. 2, cap. 2. — «Finalmente

passadas aquelias duas primeiras saluas

e estrondo de vozes, que o negocio ficou

na mão e no ferro, AlTonso d'AlDoquer-

que a pesar dos Mouros tomou posse da

ponte, onde estaua Tuam Bandam, e a

lança tesa os leuou per.n a rua larga, que
ia contra a pouoaçáo Vpi, onde era a

mayor pouoaçáo da cidade. n Idem, Dé-

cada 6, liv. 2, cap. 4. — «Poro opoz-se

valerosamente a Alexandre mas foi ven-

cido. Cahindo na mão do victorioso este

o fez curar das suas feridas, e o recebeo

depois no numero dos seus amigos, se

Alexandre fosse seguido dos seus nesta

occasiáo, então he que levaria as suas

victorias até o Ganges, e póJe ser que
por toda a terra.» Cavalleiro d"01iveira.

Cartas, liv. 2, n." 67.— «António Moniz
Barreto vendo a opinião, e brio dos sol-

dados, lhe entregou a escada dizendolhes

vede-la ahi, e nella vos entrf^go toda mi-

nha honra, eu a hey por muito bem ar-

riscada nas mãos de soldados de taó hon-
rosos pensamentos.» Diogo de Couto, Dé-
cada 6, liv. 4, cap. 1.— a Pelo que deses-

perado o Chaubaiuhá de poder já ter paz,

nem concerto algum com este cruel ini-

migo, revolvendo no pensamento, que
meyo teria para se poder salvar de suas

mãos, em fim tomou por derraiieyro re-

médio valerse dos Portuguezes, p.irecen-

dolhe que por seu meyo poderia ser sal-

vo do perigo em que se via, mandou co-

meter a Joaõ Caeyro, que se embarquas-
se de noyte nas quatro nãos que alii ti-

nha.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 148.

Pizando o leito ao mar. Moysés erguia

Com mão segura a vara portgntosa;

D'aqni, d'aUi saspenso o mar sentia

Do Ser Eterno a voz imperiosa

:

E contra as leis univcrsaes subia

Pelo estranho espaço onda espumosa;

Da solta vaga os Ímpetos recèa

Foto, e pára na espraiada arê».

J. A. DE MACEDO, O OFUÍNTE, Cant. 9, CSt. 98.

Assim caminha o Conductor valente.

Entre immortaes Lauréis ao promettido

Império glorioso, alto, e potente.

Hoje no mundo errante e dividido :

Já do Jordão tocava a grossa enchente,

Súbito pára o rio entumecido

;

E a mão qu*outr'cra abrira agua Erythrea,

Rasga do rio a crystalUna vea.

lOEM, IBIDEM, cant. 9, est. 12.

Volve os olhos á incógnita enseada

De Aynão, por onde estala o mar fervente ;

Olha ondeir bandeira despregada,

Xas fortes mãos da Lusitana gente:

Olha as portas da China, olha afamada

Macáo, que exalsa mercantil a frente;

Mas nem neste limite inda s*encerra

O Reino Portuguez, que inda ha mais terra.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 44.

— «Nas mãos do conde, o honrado pro-

curador era um instrumento que elle ia

afeiçoando ás suas miras na grande la-

cta, ora occulta ora patente, do povo e

dos conselheiros da coroa com as classes

privilegiadas, entre cujos chefes (segun-

do se deprehende do pulverulento e ve-

tustissimo manuscripto de que nos apro-

veitámos para tecer esta verídica histo-

ria) D. Henrique Manuel tinha um dos

mais distinctos logares.» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 11. — «Vai, affa-

gando esses ursos, que forcejam por aba-

ter a fileira de nobres e valentes lanças

que te rodeiam o throno, para depois po-

rem as patas felpudas nos degraus delle,

6 irem com os colmilhos immundos par-

tir-te nas mãos ou nas mãos dos teus her-

deiros o scóptro do poder real. Roubo ao

que é um direito!» Idem, Ibidem, cap.

12.— «Creyo que são as riquesas os meyos

de faser bem entre as mãos daquelles que

se sabem servir delias, mas da mesma for-

ma creyo que são também os instromen-

tos para faser mal entre as mãos dos que

abusão delias; e como o numero destes

últimos he muyto mayor sem compara-

ção que o dos primeyros, assento em que

as riquesas neste mundo fasem muito

mais mal do que bem.» Cavalleiro d'01i-

veira. Cartas, liv. 2, n." 71.

— Ir-se das mãos d'alguém; sair do

poder, da companhia, da convivência de.

—«Esqueceo-me diser a V. S. no lugar

onde tocava, que também o Amante não

pôde encontrar solido Praser nas suas

aff^i^içoens, visto que as Senhoras molhe-

res, falando com o devido respeito, se

deyxão hir com os Diabos, como por exem-

plo a Senhora Cate, que diz o seu mes-

mo Amante que se lhe foi das mãos ha

poucos dias com todos elles.» Cavalleiro

d'01iveira, Cartas, liv. 2, n.» 28.

— Comer d'outras mãos ; por outras

máos, por intervenção ou auxilio d'ou-
trem.

Que de penas me não custaste, infante.

Quando ell«, a ti, me deu, por Mãe segunda
;

Perdia, a te embalar, no colo, as noites.

Nem d'outras mãos comeste, que das minhas;

Se eu me ausentava, a gritos o ar rempiaa.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAR-
TVRES, liv. 1.

— Ter na sua mão ; estar senhor de.

—

Este homem tem na sua mão a chave de to-

dos os segredos da co)ispiração.—Estar em mão de; estar em poder de.—Está na mão d'eUe tornar impotente o

inimigo.
—Ter a mão leve ; usar de seu poder,

de sua auctoridade com moderação.— Ter uma mão de ferro ; ter uma au-
ctoridade despótica.—Eitar em fracas mãos ; em poder de

indivíduos sem força.—Eyyi más mãos; mal parado, arris-

cado.

—Mão; ss mãos, a mão de Deus, o

poder divino; a mão do Omnipotente,
etc.—«Bom he sempre em vossas adver-

sidades justificardes os toques da mão do
Senhor, porque nessa verdade confessa-

da da bocca, e crida de coração, com
constância firme, e limpa, está muytas
vezes o premio de nossos trabalhos.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 37.

Mas assim como o Povo, que escolhido

Foi peU iiião de Deos, trabalho, e guerra

Dura encontrou no Reino promettido

A Abrão. que deixa a natalícia terra:

Assim também no mar embravecido,

Qu'iod'Asía aos olhos teus esconde e encerra,

Trabalhos ha de achar o Her je perfeito.

Que o Ceo destina ao portentoso feito.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 1,

est. 61.

Este o famoso Heróe, que procedia

(Como he fama entre nósi dos esforçados

lUustres Reis da bellicosa Ungría,

Nunca d'armas do Tibre avassallados

:

Este o tronco Real, donde a mão pia

D'hum Deos conserva, e guardará sagrados

Ramos, que eterno o Lusitano Império

Tenhão com gloria em dúplice hemisfério.

IDEM, IBIDEM, cant. 8, est. 13.

Tal a mão do Immortal mostrava outr'ora

(Rompendo o arcano Divinal, profundo)

D'hum Vate á vista a Fé dominadora.

Que enche de luz celestial o Mundo

:

Da verdade o pendão triumfantc arvora

Sobre as ruínas do peccado immundo;

Quando dos Ceos Jerusalém descia,

E aos Ceos os muros de alabastro erguia.

IDEM, IBIDEM, C3Ut. 10, eSt. 92.

De novo a luz celestial se atêa.

Qu'eotão brilhou no profanado Oriente

;

Da IdoUtria abominável, fêa

Se precipita o Império prepotente:

Messe de Justos sasonada, e chêa.

Aqui prepara a mão do Omnipotente;

Para cumprir o sempiterno arcano.

Tem destinado o Povo Lusitano.

IDEM, IBIDE-M, CâBt. 12, ESt. 24.
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Tto tUBOto* Herúes o Soberano

Scohor, lhe dii o Apostolo, destina

Para estender o linperio Lusitano

Das bocas do Mar Roxo ao M«r da China :

Nesta empreia sublime o esforço humano

Sustentado serA por muu divina;

Voando á vossa frente Anjo da Guerra,

Vosso o Mar será todo, e quasi a Terra.

lOEU, IBIDEU, «it. 9U.

—tE se elle... Valha-me Nossa Senho-

ra!... Se ello teimar á mão de Deus pa-

dre que lhe diga o iioiue da bella dama?
—renectiu, como a medo, pissados al-

guns iiiinulos, a tia Dniiiingas.» A. Her-

culano, Mong-e de Cister, cap. 14.

—Nem ú mão de. Dt^uf, padre, ; expres-

são familiar e elliplica : de modo nenhum,

nem por quanto ha.

—As mãos da natureza ; as forras da

natureza.

—

Esla flor saliiu ha pouco das

mãos da natureza.

—Possessão.

—

Mudar de mão.—Passar

de uma mão para a outra; passar da

posse de um dono para o de outro.

—

Es-

te prédio mudou ynuitas vezes de mão
antes de chegar á minha.
— Diz-se taiubem, em sentido análogo,

d'aquelles que demoram ou reteem era

seu poder um objecto qualquer. — Este

instrumento não sahirá de minhas mãos.
—Lançar mão de; tomar conta, apo-

derar-se de.— «Sentando-se junto d'elle,

quiz antes que falasse, metel-o em con-

fusão de nâo saber quem fosse ; o caval-

leiro do Valle, como não costumava es-

pantar-se de biocos, lançando mão do ta-

fetá, disse : porque eu não sei quem sois :

e quem se teme, de nenhuma cousa se

receia tanto como de embuçados, não

me poreis culpa, que em assegurar mi-

nha vida vos queira ver o rosto.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 145.— «Antes desprezava o amor,

agora como vassallo o strvia em tudo,

confessando que fora não podiam viver

senão os ignorantes. Dsliarle, havendo

dó delle, tornou a abrir o livro, por on-

de dantes lera, e em pequeno espaço a

rainha tornou em si, que vendo-so já em
parte, que podia lançar mão docavallei-

ro do Salvaje, lhe lançou os braços no
pescoço, apertando-se com tile, por se

segurar de seus receios e do medo, em
que se vira.» Idem, Ibidem, cap. 155.

—

«Elle como era sagaz, e astuto, ajuntan-

do hum grande exercito delles, se fez

jurar por Iley, e sahio a conquistar aquel-

las Rayas, e seus Estados, que estavaõ

jà redusidos a cinco, porque fazendo a

cubica seu oflicio, os que mais poderão,

lançarão maõ dos Estados dos outros, e

assim tinhaõ constituídos cinco R"ynos,

muy prósperos, e grandes queeraõosde
Caiiarà, Taligàs, Cangiiivsràm, Negapa-

taõ, e o dos Badagàs.» Diogo de Couto,

Década 6, liv. 5, cap. 5.

—Mão de jusíifí ; nome dado a uma
espécie de sceptro, terminado pela figu-

ra de uma mão de marfim, que se collo-

cava na máo dos reis de França, quando
os pintavam cotn os trajos da realeza.

—Termo de Di(ilomalica.—Mão de jus-

tiça; emblema dos sellos.

—Termo de antiga jurisprudência.

—

Mão de justiça; auctondade da justiça,

e poder que ella tem de fazer executar

o que ella ordena, obrigando as pessoas

e proi',edendo íobre os seus bens.

—Membro dianteiro dos quadrúpedes.

—Mão de vacca.—Mão de vitella.

Caualo remendado do mãos brancas

De leuantada té^^t.! vfano, e fero:

Ilum leua, outro castanho que na fronte

Huma pequena estreita mostra branca.

CORTE REAL, NAUF. DE SEPÚLVEDA, Cant. 4.

—Diz-se também das extremidades dos

animaes, quando ha um pidiegar distin-

cto dos outros quatro dedos.—O macaco

tem quatro inãos.

—

Os animaes que teem

mãos parecem ser os que possuem mais

subtileza de espirito, segundo a opinião

do celebre naturalista Duffon.

—Diz-se das aves de presa.—Mãos de

águia; rapaces. Vid. Águia. — «Ao que

dizees, que alguns ditos beesleiros do

conto dam as maãos das águias aos Al-

moxarifes, e aas justiças em cada huum
auno, e que por quanto as nom dom no

mez de Mayo, ou por Sam Joham, nem
aos tetupos, que per Nós he mandado,

que as justiças, o os nossos Almuxarifes

lhas nom qucram tomar; e que por esto

lhes nom querem guardar, nem som guar-

dados seos privillegios, e servem com os

Concelhos aquelle auno, e que os ditos

beesteiros nos pediam por uiercee, que
lhes ou vessemos sobre ello remédio.» Ord.

Affons., hv. 1, tit. 69, § 19.

—Atar pés e mãos
;
prender, amarrar

de modo a paralysar o movimento dos

metnbros, total ou parcialmente. — «O
atàraõ de pés, e mãos, e o Icváraõ à Ilha

Ceylaó, aon le o lançarão ein terra no

porto de Galé, e á caravela, e fustas le-

varão ao Governador D. Joaõ de Castro,

que lhes deu perdão do que tinhaõ fey-

tu, por hirem da Armada com elle a bio

a soccorro de D. Joaõ Mascarenhas, que
entaõ estava cercado dos C»pitae/is del-

Rey do Cambaya, e de entaõ para cá se

não tratou mais deste descobrimento, que
taõ proveytoso parece que seria para o

bem coiiimum destes Reynos, se N. Se-

nhor fosse servido que esta Ilha se vies-

se a descobrir.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, capitulo 20. — tAnima-
dos entíiõ os nossos com o nome de

Jesu, por quem chamavaô continua-

mrnte, e como a vittoria, que ja couhe-
ciaõ, e com a muyta honra que tinhaõ

ganhado, os acabarão alli de matar, e

consumir a todos, sem ficarem delles

mais que sò sinco, que tomàraõ vivos.

os quaes depois de presos, e atados de

pés, e de mãos, o Uuç.\dos em bayio na

bomba para com tratos se lhe fazerem

algumas p-rguntas, se degollaraõ ás den-

tadas huns aos outros com rect-yoda mor-

te que se lhes podia dar.» Idem, Ibidem,

cap. 59.

— Figuradamente: Ficar sem acção,

como immovel, sem força.

Assi foi; porque tanto que chegiráo

Á vista delias, logo lhe fallecem

Ae f6rr;as com que d'ante8 pelejarão,

K já como rendidos lhe obedecem.

Os pés, e mãos parece que lhe atáráo

Os cabcUos que os raios escurecem.

A Doreas, que do peito mais queria,

Assi disse a belli>sima Úrith)'a.

CAM., LUS., cant. G, est. BB.

— De ante mão ; antecipadamente, com
antecedência, previamente.— tEscud. Não
TOS escudeis de ante mão, nem vos san-

greis em saúde, respoudei-me ao que vos

digo, que bem sei onde vou.

—

Fid. As-

sim que quereis que vos diga de donde

vem a fidalguia, sabei que Tem dos reis,

e senão olhai os brazões das linhagens

antigas, e vereis dmde procedem.» Fran-

cisco de Mirais, Dialogo 1.

— Ter mão em alguma cousa; ter

conta, sustnr.— «Por certo, disse o caval-

leiro do Tigre contra Selvião. inaior pe-

rigo é a ira de mulher, quando a póJe

ex''Cutar, que a força de dez mil homens

;

tem mão iieste cavallo, que quero verse

posso com alguns rogos estorvar a morte

daquelle cavaileiro, que suas obras me
põem este desejo.» Francisco de .Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 1-32.

— Com mão larga; abundantemente,

com prodigalidade.

Tempo foi que a ventura cOLcedia

Com tnào tào larga tudo a meu cuidado,

Que pródiga comigo parecia.

FERNÃO RODRIGUES LOBO SOROPITA, POESIAS

E PROSAS INEniTAS, pag. 5.

—Termos d'artes, d'oflicios, d'uso fa-

miliar, etc.—Mão de gral, do almofariz,

etc; o pislillo, a peça com que se piza,

tritura, machuca, etc.

— Conjuncto, certo numero.—Mão de

papel ; cinco cadernos ou vinte e cinco fo-

lhas.

— Mão de laranjas, etc; o numero de

quatro.

—Mão de 2tn/io;mólhod'estrigas, quan-

tas a mão podo abranger.
—Uma mão de trigo ; certa porção, ou

medida.
— Mão de milho (usa-se no Brazil) ;

são vinte e cinco pares de espigas.

— Accrescimos que os carpinteiros fa-

zem aos barrotes.

— Figuradamente: A'ão ter mãos ai>ie-

dir ; ter mais que fazer do que é natu-

ralmente pnssivil.

— Estar com uma mão sobre outra, ou
com as mãos sobre as ilhargas; ocioso,

sem fazer cousa alguma.
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—Mão de Judas; dá-se este nome ao

8pagaii'ir usado nas igrejas durante a se-

mana santa.

— Provérbios, adágios, anexins, etc.

— Tamb''m t'Miho duas mãos.
— Ao vilão dâo-ihe o pé, e toma a

mão.
— Conheço-o, como as minhas mãos.
— Dar boft-lada, e esconder a mão.
— Dar com a mão na testa de riso.

— Contas na mão, e o ollio ladrão.

— A mão no peito, c o pé no leito.

— Sol de Abril, abre a mão, deixa-o ir.

— Alingua morta é signaldemão curta.

— Uma mão lava a outra, e ambas o

rosto.

— Mais vale um passarinho na mão
que dous a voar.

— Mal vai ao passarinho na mão do
menino.
— Não mettas a mão em prato, onde

te fiquem as unhas.
— Quem a mão alheia espera, mal jan-

ta, e peior cea.

— Não passes o pé além da mão.
— Mão lavada sujidade tira.

— Muitas mãos, e poucos cabellos, asi-

nha os depentiam.
— O que te cáe da mão, dá-o a teu ir-

mão.
— O que mãos não lavam, paredes o

acham.
— A mãos lavadas, Deus lho dá que

comam.
— Beija o homem a mão, que quizera

ver cortada.

— Mett"^ a mão em teu seio, não dirás

do fado alheio.

— Mãos de mestre unguento são.

— Quem quizer olho são, ate a mão.
— Mão sobrti mão, como mulher de es-

crivão.

— Todo o homem põe a mão no chão
de quando em quando.
— Vf ncfT ás mãos lavadas.

— Mão posta, fljuda é.

— Põe tu a mão, e Deus te ajudará.

— Quem quizer vero vilão, metta-lhe

o cargo na mão.
— O que nosso fòr, á mão nos virá.

— Contas na mão, e borracha á cinta.

— Mãos frias, coração quente.
— Mãos ni^gras fazem comer pão bran-

co.

MÃOCHEIA. Vid. Mancheia.
MÃOCOMMUNAÇÃO, s. f. (De mão com-

mum, com o suftixo «ação»). Acção de
mãocorainunar-se, de obrar demão com-
mum. cunlnio.

MÃOCOMMUNAR, v. a. Pôr de mão
commurn ; convencionar.
— Mãocommunar-se, v. refl. Ajuntar-

se cora outro para alguma cousa, dar-se

as mãos, auxiiiar-se por conselho, obras,

despezas para alguma cousa, acção, fei-

to ou crirne.

— Vid. Mancommunado, e Mancom-
munar.

MÃOMORTA. Vid. Mãosmortas.
MÃOPENDENTE. Vil. Peita.

MÃOPOSTA, s. f. Prevenção, o pren-

der alguém e leval-o á ca leia ; reserva de

forças, armas, apparelho, reforço.

— De mãoposta; de firoposito.

MÃOPOSTEIRO. Vid. Mamposteiro.
MÃOSINHA, s. f. Diminutivo de Mão.

Mã'i pi>quenina.

MÃOSMORTAS, s. f. plvr. Dá-se este

nome ás pessoas ou classes que não pa-

gam impostos ao Estado, e em cuja pos-

sessão se perpetuam bens inalienáveis.

MÃOTENTE. Vid. Mão.
MÃOZUDO, A, ad). augmentativo. Ter-

mo popular. Que tf-m mãos moito gran-

des.

—

Homem, mulher mãozuda.
MAPPA, s. m. (Do latim mappn). Car-

ta, plano, papel era que está delineada,

e descripta a figura de alguma terra, re-

gião, reino, estado, disposta e coordena-

da segundo as regras e preceitns da geo-

graphia.—Os mappas podem ser geraes

ou particulares, segundo a extensão que
abrangem.— «Neste mesmo dia se tratou

logo de fazerem Pangueyraõ, que como
jà filguruas vezes tenho dito, he dignida-

de imperial sobre todos os Pares, e Reis

daqueile grande Archipelago, a que os

escritores Chins, Tártaros, Japões, e Le-

quios nomeaõ por Kate naquem dau, que
quer dizer: Pestnna do Mundo, como se

pôde ver num Mappa, se for verdadeiro

na graduação das alturas.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 178. —
«Este Reyno, como se [)ód? ver no Map-
pa, tem por sua graduação qnasi sette-

ceotas Ifgoas d-^ costa, e cento e sessen-

ta na largura do sertaõ. A mayor parte

dplle he de terras baixas, em que ha muy-
tas campinas lavradas, e rios de agoa

doce, e por isso he rauyto fértil, e abas-

tada de mantimentos, e de carnes. Nas
partes altas tera arvoredos espessos de

muyta raadcyra do Angelim, de que se

podem fazi^r milhares <ie navios de toda

a sorte.» Idem. Ibidem, cap. 189.—»E
abalou do Tangú, que era a sua pátria,

com hum exercito de trezentos mil ho-

mens, de que os sincot^nta mil somente
eraõ Bramas, e todos os maiseraõ, Moens,

Chaleus, Calaminhâs, Savadís, Pamcrús,

Avâs : assim que destas seis nações era a

mayor parte de toda esta gente, asquaes

habitaõ pelos rumos de Leste, e Lesnor-

deste o sertaõ destes Reyoos em distan-

cia de mais de quinhentas legoas, como
se pôde ver num Mappa, se a sua gra-

duação estiver verdadfyra.» Idem, Ibi-

dem, cap. 194.

— Mappa astronómico; é aquelle em
que se acham designados os signos, cons-

tfllações, e mais corpos celestes, segun-

do a sua situação.

— Lista, relação, rol, etc, em que se

designam nomes de pessoas, de cousas,

certos dados estatísticos, sendo tudo dis-

posto de modo e ordem a poder obser-

var-se facilmente o que se deseja sHber;

por ex. : Mappadrts matrizes.—Mappa das

rações de uma companhia dos soldados de

rim regimento.—Mappa e>ti(tst)co do mo-
vimento clinico d'um hospital, etc.

MAPPAMUNDI, ou MAPPAMUNDO, s.

m. (Do latim mappamundi). Mappa ou
carta geral onde se aoham representadas

todas as partes do globo terráqueo, di-

vidido em dous hemipherios.
— Mappamundi celeste; carta celeste

geral em que d'um só g'dpe de vista se

vê a posição das estrellas que brilham

n'ura e n'ontro hemispherio celeste.

MAPDRUNGA, s. f. Termo do Brazil.

Fructa spmelhante á pimenta de cheiro.

MAQUIA, s. f. Medida de grãos, de fa-

rinha, e que vale dous selamins.

— Dá-se também o nome de maquia
á pequena porção de farinha, oudeazei-
te, que os moleiros e lagareiros tirara em
paga do seu trabalho, quando o fazem

para outrem.
— Maquias d'el-rei ; a pensão, o direi-

to de moagem que se paga ao dono de

uma moenda.

f MAQUIADO, part.pass. de Maquiar.

A que se tirou a maquia, isto é, a pe-

quena porção pertencente ao moleiro ou
Isgíreiro.—Aceite, farinha maquiada.

MAQUIADOR, A, s. O que, a que ma-
quia alguma cousa.
— Pessoa que tira a maquia nos laga-

res, e moinhos.
MAQUIAR, V. a. (De maquia). Medir

ás maquias.
— Tirara maquia que pertence aos

moleiros, o Isgareiros.

—Figuradamente: Subtrahir, desfalcar

parte de alguma cousa, d'um todo.

—

As

crianças deram com o doce e maquiaram -O

bem -maquiado (famil.)

MAQUIEIRA, s. f. Termo ant. Maquia.

MAQUILÃO, s. ?n. Termo usado na pro-

vinda da Beira. Dá-se este nome ao con-

ductor de bestas carregadas de grão pa-

ra o moinho, entregando depois aos seus

donos ossaccosde farinha produzida pe-

los grãos.

MAQUIM, s. m. Tinta de que usam os

pintores, chamada também jenolim; é

composta de vidro moido e oiydo d'es-

tanho, o que a torna muito venenosa.

MAQUIN... As palavras que não se

acharem com Maquin...,busquem-secom
Machin...

MAR, s. m. (Do latim maré). A vasta

1'xtensão d'agua salgada que banha to-

das as partes da terra (ilhas e continen-

tes).—«E porque hião por terra longe do

mar, e de poucos pescados, e em qua-

resma, todos os dias e noites mandava a

el Rpy, e á Bainha todos os singulares

ppscados frescos, e de conservas que se

podião nomear, o assi ás damas, e a to-

dolos senhores, e pessoas principaes que

com elle não comião, e trazia nisso tan-

tas azemolas em paradas, tantos seruido-
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res, ordem, e abastança, que era muyto
grande cousa.» Garcia He Kt^zonde.Chro-

nica de D. João II, pag. 301.

Lav. Que he isto? ca chega o mar 5*

OrA he forte cagiáo.

Diabo. Alto, su-i, quereis passar ?

Ponde bi o chmpetrào,

E ajudareis a botar.

GIL VICENTE, AUTODA BARCA DO PUROATOBIO.

Os peixes, que vSo per carreiras do mar;
Aves, que andão as vias do ar

;

Ovelhas e bois, e toda abondan^a

Ot leixa lograr.

IDEM, AtíTO DA HISTOBIA DE DEUS.

—«Quando a tormpnta deu com a Náo
de Clarinda, estava a Rainha Casta sua

tia em um eirado, olhando como ella hia

pelo mar.» Barros, Clarimundo, liv. 2,

cap. 3.— «Nisto continuaram tantos dias

e noites, voltando sobre Hespanha, e

atravessando pêra a costa de levante, té

que uma antemanháa aportaram no gram
porto do Constantinopla, que naquelle

tempo era povoada de vontades tão tris-

tes, como em outro tempo o fora de in-

venções alegres e dias contentes, achan-

do o mar táo desacompanhadodas gran-

des frotas, que alli sohia haver, que pa-

recia ura sonho em comparação do que

já fora.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 8.— «O compri-

mento desta ilha Tiçuarij, começando do

Oriente no passo chamado Benestarij

:

onde ella passa á terra firme tê o mar
entre as duas barras, que estão contra o

Ponente, será três leguoas: e de largura,

huma.» Barros, Década 2, livr. 5, cap.

10. — «Porque também sabendo elles o

que era feito a Diogo Lopez de Sequei-

ra, e que nós éramos senhores do mar,
e não sofríamos offensa, receauão que
alguma armada nossa lhe fosse pedir con-

ta deste feito: a qual AfTonso d'Alboquer-

que lhe foi tomar com a frota em que
partio de Cochij, como veremos nestes

seguintes capítulos.» Idem, Ibidem, lív.

6, cap. 1.

Em quanto isto se passa na formosa

Casa etherea do Olympo omoipotente,

Cortava o mar a gente bellicosa,

Ja lá da banda do Austro e do Oriente,

Entre a costa Ethiopica e a famosa

Ilha de São Lourenço; e o sol ardente

Queimava então os deoses que Typheo

Co' o temor grande em peixes converteo.

CAM., Lus., cant. 1, est. 42.

Comendo alegremente perguntmvâo,

Pela arábica lingua. donde vinhào ;

Quem eram ? de qvie terra t que buscavam ?

Ou que partes do tnnr corrido tinham ?

Os fortes Lusitanos lhe tornavam

As discretas respostas que convinham :

Os Portuguezes somos do Occidente,

Imos buscando as terras do Oriente.

OB. ciT., cant. 1, est. 50.

Ja na água erguendo vão, com grande pressa,

Co*as argênteas caudas branca espuma
;

Doto co'o peito corta e atravessa

Com mais furor o mar do que costuma;

Salta Nise, Nerine se arremessa

Por cima da água crespa em ffSrça suma:

Abrem caminho as ondas encurvadas,

De temor das Nereidas apressadas.

OD. ar., cint. 2, est. 20.

Eia-aqui, quasi cume da cabeça

Da Europa toda, o reino Lusitano ;

Onde H terra se acaba e o mar começ.i,

E onde Phebo repousa no Oceano.

Este qnÍE o Ceo justo que floreça

Nas armas contra o torpe Mauritano,

Deitando-o de si fora ; e lá na ardente

Africa estar quieto o nito consente.

OB. ciT., cant. 3, est. 20.

Assi passando aquellas regiões.

Por onde duas vezes passa Apollo,

Dous invernos fazendo, e dous verões.

Em quanto corre d'hum ao outro pólo,

Por c.nlmas, por tormentas e oppressões.

Que sempre f.sz no mar o irado Eolo,

Vimos as Ursas, a pezar de Jvmo,

Banharcm-se nas águas de Neptuno.

OB. CIT., cant. 5, est. 15.

Fui dos filhos aspérrimos da terra.

Qual Encelado, Egeo, e o Centimano ;

Chamei-me Adamastor;' e fui na guerra

Contra o que vibra os raios de Vulcano

;

Não que puzesse serra sobre serra.

Mas conquistando' as ondas do Oceano,

Fui capitão do mar, por onde andava

A armada de Neptuno, que eu buscava,

OB. CIT., cant. 5, est. 51.

E foi, que estando ja da costa perto.

Onde as praias e valles bem se vião,

N"hum rio, que alli sahe ao mar aberto.

Dateis á vela entravão e sahiâo.

Alegria mui grande foi por certo

Acharmos ja pessoas que sabiâo

Navegar
;
porque entr'eUas esperámos

De achar novas algumas, como achámos.

OB. CIT., cant. 5, est. 75.

— «Mas vendo que o tempo naõ cessa-

va, e que a fortaleza podia estar em mui-

to trabalho, tornouse a embarcar, e co-

meteo outra vez o golfo, que achou co-

mo de primeiro, e querendo forçar, o na-

vio se desaparelhou de todo, e tornou a

voltar pêra Baçaim, com tudo alijado ao

mar.» Diogo de Couto. Década 6, liv. 3,

cap. 1. — «Despedidos os embaixadores

do Rey do Canarà, se embarcou logo o

Governador em navios ligeiros, pondo-se

no mar com huma Armada de cento e

sessenta fustas, em que entravaõ algu-

mas que jà erão chegadas de Còchim,

com que se fez à vela.» Idem, Ibidem,

liv. 5, cap. 6. — »Islo foy continuando

muitos dias sem D. Payo desembarcar

nelles, cõ ter cada dia muitos recados

do Príncipe, e com alguns cavalleiros

honrados de sua companhia lhe fizerem

algumas lembranças d» sua honra, de-

terminando esperar alli no mar recsdo

do (iovernador, porque houve por sem
duvida que lhe faríaõ traição.» Idem,

Ibidem, liv. 6, cap. 2.

Disse ; em popa correndo o mar talhava.

Que ho já planície tremula, e lustrosa;

Ao lado esquerdo a terra se encurvava,

N'huina bahia concava, espaçosa;

Itopousadd guarida ás Náos mostrava

Contra a fúria do mar tumultuosa;

E, sem temor dos ventos inconstantes,

Aqui dâo fundo os Lusos navegantes.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, est. 47.

Em Mombaça encontrei duro inimigo.

Astuto engano, e barbara cilada,

.Mds sentio logo os golpes do castigo,

Provando o ílo á Lusitana espada:

D'hum naufrágio em certíssimo perigo.

Errou sem tino a íluctuante Armada,

Mas contrastando um mar tempestuoeo.

Vim DO teu Reino abrigo achar ditoso.

IBIOEU, cant. 7, est. 93.

O' gente. 4 gente invicta, a qoem Natura

N.lo longe pftz de Orão, meu pátrio ninho.

Que poderoso acaso, ou que ventura.

Por mar intacto vos abno caminho?

Náo temestes eterna sepultura,

O piílago atfrontando em frágil pinho?

Agora vejo com terror profundo.

Que ao valor português be pouco o Mondo f

IBIDEM, cant. 9, est 7.

Busca tanto poder vossa amieade;

O grande Capitão, que o mar vencera,

O vento insano, a negra tempestade.

Para fallar-vos, vosso aceno espera

:

.lulga suprema lei vossa vontade.

Este o mandado, que seu Rei lhe dera,

E quer com plena, ingénua confiança

Bases Qrmar de solida alliança.

IBIDEM, cant. 9, est. 21.

Entre nuvens de hum Nova destemido

A excelsa imagem vio, que o louro enrama:

D6o-lhe Fortuna bum berço escurecido.

Porem virtude lhe eternisa a fama :

Ilhas encontra em mar desconhecido:

Leva ás Mauras Gallés sulfúrea chama:

Corre as praias da Libia, e d'Oriente,

Na (orça, e golpe, e giro he raio ardente.

IBIDEM, cant. 12, est. 61.

Ao Gama se amostrava em fortaleza

Bravo Leão no mar, solta hum rugido.

Eis se curva á bandeira Portugueza

A força toda do Indostão vencido

'

Sempre terrível he, nas garras preza

Leva a victoria, impávido, e temida,

E pelos campos, que assolados trilha.

Povos, Thronos, Naçoens supplaota, humilha.

IBIDEM, cant. 12, est. CC.

— Diz-se também de cada uma das
grandes porções d'esta massa d'agua. O
mar Mediterrâneo, Germânico, Pacifico,

Britânico, Atlântico, ele. — E particular-

mente designa também a pequena ex-

tensão de mar que se avista de terra ou
está próxima d'um porto banhado por
agua de mar. — «Forão a RestfJlo, onde
a senhora Infante Duquesa estaua, e por

o mar andar hnm pouco aleuantado a

Rainha nossa Senhora, e a senhora In-

fante não polerão entrar na nao, nem
sahjr da galé, el Key nosso Senhor en-
trou, e foy ver a senhora Infante sua fi-

lha, e esteue com ella hum bom espaço
so em sua camará falando ambos, e aca-

bado lhe deitou sua benção, e com muy-
ta saudade, o grandíssimo amor se des-
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pèdio delia, e assi o Príncipe nosso Se-

nhor, eos senhores Infantes seus irtDãos

que com ella estauão todos, e se vieráo

ágalé.» (iarcia df Ri^zende, Chronica de

D. João II, pag. 383. — « Por ellas serem

causa de AfToiíso d'Alboquerque enten-

der naquella cidade, temendo que ellas

acabadss indo elle a Ormuz ou ao estrei-

to do mar Roxo, saisse dali huma arma-
da de Kumes, como estaua ordenado, e

tomassem poss« das fortajpzas de Cochij,

e Cananor neste tempo.» Barros, Década

2, liv. 5, cap. 11.— «Mandou o Capiláo D.

Joaõ Mascarenhas dizer a Fernaõ Carva-

lho, (que estava no baluarte do mar que
mandasse algumas pessoas de recado de

noite no batpl do serviço pêra verse po-

diaõ haver às mãos algum Mouro, de quem
podessem saber o que hia na Cidade.»

Diogo de Couto, Década 6. liv. 2, cap. 1.

— «Com vinte navios ligeiros ppra con-

tinuar na gufrra de Cambaya, da outra

banda da costa de Dio, atè Pòr, e Man-
galòr : e o mesmo fez a D. Jorge Baro-

che com outros tantos navios, pêra an-

dar de Agaçaim atè Baroche, defendendo
aquelle mar, porque não entrasse cousa
alguma em Cambava, nem sahisse pêra

fora, por lhe dar p^-rda em suas entra-

das, e Alfandegas, como lhe deu notavi-

lissima.» Idem, Ibidem, liv. 5, cap. 11.

Estava a ilha á terra tão cbegada,

Que hum estreito pequeno a dividia:

Huma cidade nella situada.

Que na fronte do mar apparecia

;

De nobres edilicios fibricada.

Como por fora ao longe descobria

;

Regida por hum rei d'antigua idade:

Mombaça he o nome da ilha e da cidade.

CAM., Lus., cant. 1, est. 103.

Da parte donde o dia vem nascendo,

Com Ásia se avisinha ; mas o rio

Que dos montes Rbipheíos vai correndo,

Na alíigoa Meotis. curvo e frio.

As divide, e o mar, que fero e horrendo

Vio dos Gregos o irado senhorio;

Onde agora de Tróia triuraphante

Não vé mais que a memoria o navegante.

OBR. ciT., cant. 3, est. 7.

Pela Arábica lingua que mal fallão,

E que Fernão Martios mui bem entende,

Dizem, que por nãos que em grandeza igualão

As nossas, o seu mar se corta e fende

:

Mas que lá donde sahe o Sol, se abalão

Para onde a co-ta ao Sul se alarga e estende,

E do Sul para o Sol ; terra onde havia

^Gente assi como nós da côr do dia.

OBR. ciT., cant. 5, est. 77.

Gidá se chama o porto, aonde o trato

De todo o Roxo jnar mais florecia.

De que tinha proveito grande e grato

O Soldão. que esse reino possuia.

Daqui aos Malabares, por contracto

Dos infiéis, formosa companhia

De grandes nãos. pelo Indico Oceano,

Especiaria vem buscar cada anno.

OBR. ciT., cant. 9, est. 3.

Mas oh, que luz tamanha que abrir sinto

(Dizia a nympha, e a voz alevantava

voi. IV.— 17.

Lá no mar de Melinde em sangue tinto

Das cidades de Lamo, de Oja, e Brava,

Pelo Cunha também, que nunca extinto

Será seu nome em todo o mar que lava

As ilhas do Austro, e praias, que se chamão
De São-Lourenço, e em todo o Sul se affamão

!

OBR. ciT., cant. 10, est. 39.

Vês, corre a costa celebre Indiana

Para o Sul, até o cabo Comori,

Já chamado Cori, que Taprobana

(Que ora é Ceilão) defronte tem de si.

Por este mar a gente Lusitana,

Que com armas \irá despois de ti,

Terá victorias. terras e cidades:

Nas quaes hSode viver muitas edades.

OBR. ciT., cant. 10, est. 107.

Já sibilão no ar tufoens violentos,

Quaes subitaneasvem no mar da China,

Que no embale, e fragor aos elementos

Mostrão ameaçar fatal ruina

:

Como era batalha os esquadroens cruentos

Se baralhão com fúria repentina;

.\s grossas ondas, e da noite o manto
Com mais sombra se estende, e mais espanto.

J. A. DK MACEDO, ORIENTK, cant. 3, est. 36.

— «De Septum para o occidente as

costas africanas contrastavam nas suas
ondulações suaves com a penedia áspe-

ra das ribas hispânicas, e, confrangido

entre os dous continentes, o mar, balou-

çava-se resplandecentp com os raios já in-

clinados do sol.» A. Herculano, Eurico,

cap. 6.— «Aproveitámososilencio de Bea-
triz para instruirmos o leitor da situação

de algumas das personagens que tê-^m

intervindo nos successos que nos propu-
semos narrar, personagens que, tempo
ha, perdemos de vista. Agora pedimos-
Ihe cortezmente que volte de novo a at-

tenção para o que se passava na rua do
D. Mafalda ao começarmos o presente

capitulo; isto é, oito (lias depois do gran-

de conciliábulo na tavolagem das Portas

do mar.» Idem, Monge de Cister, capi-

tulo 13.

—Por mar.

—

Sohre o mar. — Ir, vir

por mar.

—

Navegar sobre o mar.

—

Ata-

car uyn porto por mar e por terra. —
«E foi assi de feito, que lhe fez ainda

per mar duas vezes, e duas per terra de

boons cavaleiros e bem corregidos, du-
rando per longos tempos grande guerra

e muyto crua amtre eIRei Dom Pedro de

Castella e elRei Dom Pedro Daragom.»
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I,

cap. 15. — «Durando alguns dias a festa

veio Pompides, rei d'Escocia á corte, tra-

zendo comsigo a rainha sua mulher: e

porque sua vinda foi por mar, ouve me-
nos aparelho de recebimentos sumptuo-
sos e grandes. Sendo agasalhado como
pessoa de casa com mais amor e menos
fausto, que Arnalta.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'lnglaterra, cap. 149.—Na terra e no mar; em toda a parte.

He Dom Fuás Roupinho, que na terra,

E no mar resplandece juntamente,

Co"o o fogo que accendeu j unto da serra

De Abyla nas galés da Maura gente.

Olha como em tão justa e sancta guerra *

De acabar pelejando está contente:

Das mãos dos Mouros entra a felice alma
Triumphando nos Ceos, com justa palma.

CAM., LUS., cant. 8, est. 17.

—Figuradamente : Procurar alguém
por terra e por mar ; procural-o em di-

versos pontos ou logarps.— J/lar largo.—Alto mar ; toda a para-
gem do mar que está fora da vista de to-

da a terra.

Do mar largo corrido e navegado

Toda a parte do Antárctico e Callisto,

Toda a Costa africana rodeado.

Diversos céos e terras temos visto:

De um Rei potente somos, tão amado,

Tão querido de todos e bemquisto.

Que não no largo mar, com leda fronte.

Mas no lago entraremos de Acheronte.

CAM., LUS., cant. 1, est. 51.

—Mar cheio, ou maré cheia. Figura-

damente : Navegar em mar cheio; diz-

se de um homem cuja fortuna está bem
estabplecida.

—Mar interior; locução de que algu-

rtias vezes se faz uso para designar o Me-
diterrâneo.

— Dá-se também o nome de mar iníe-

rior a grandes massas d'agiia salgada que
não teem communicação alguma com os

outros mares.

—

O mar Cáspio é um mar
interior.

—Braço de mar; parle do mar, que
passa entre duas terras proiimas uma da

outra.

Fugindo, a setta o .Mouro vai tirando

Sem força, de covarde e de apressado.

A pedra, o pao, e o canto arremessando:

Dá-lhe armas o furor desatinado.

Ja a Ilha, e todo o raais desamparando,

X terra firme foge amedrontado:

Passa e corta do mar o estreito braço.

Que a Ilha em torno cerca, em pouco espaço.

CAM., LUS., cant. 1, est. 94.

— Cosia de, ou do mar; a parte de

terra banhada pelo mar.— «E logo o dito

Dom Manoel mandou dar conta de tudo

a el Rey, e como elle e seu filho somen-
tes eram Christãos, e el Rey lhe respon-

deo logo por hum grande senhor, primo

com irmam do Príncipe, agardecendolhe

muyto a honra e gasalhado que fizora

aos Christãos dpi Rey seu irmam e ami-

go, e que fidgaua muyto elle ser Chris-

tão como elle o eísperaua ser, e que por

o assi fazer, que elle o estimava por gran-

de e assinado seruiço, lhe fazia por isso

mercê de trinta legoas de terra ao longo

da costa do mar, e dez legoas por o ser-

tam, com todolos vassalos e rendas del-

ia.» Garcia de Rezende, Chronica de D.

Pedro, cap. 156.
—Estreito de mar; o espaço'compre-

hendido entre dous continentes, roas dis-

tantes mui pouco um do outro, e pelo qual

se communicam dous mares.

—

O oceano
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Atla7itico e o Mediterrâneo communir.am-

se por um estreito de mãr, conhecido pe-

lo 7iO)ne de Estreito de Gibraltar.

—Porto de mar; cidade du lugar si-

tuado sobm « beira-naar, lendo uin por-

to.— «CtiPgaram a uma cidude, purto de

mar, onde o grão turco os recebeo e fez

grandes obsequias, de que se não dá lar-

ga conta, por serem obras de imigos.»

Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla-

terra, cap. 170.

—

«Ehelãoboa esta ve-

niaga entre elles, que ás vezes se vé num
porto de mar entrarem n'uma maré du-

zentas e trezentas velas a carregar delia,

como na nossa terra entraõ urcas a car-

regar de sal, e ainda se lhe dá rauytas

vezes por repartição de Almotaceis, con-

forme a falta que ha delia na terra, e

por ser este esterco taõ excellente para

a seraentpyra, dá esta terra da China três

novidadfs rada anuo.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 98.
— Sobre o mar; diz-se n'uma signifi-

cação particular, para indicar que uma
localidade está situada sobre a beira-

mar.—Homem de mar; homem cuja pro-

fissão é navegar sobre o mar. Náutico
;

que sabe da navegação; marujo.
—Homens do mar. — Gente do mar

;

marinheiros. — o Assentado este cometi-

mento, repartio Aflouso d'Alboquerque a

gente em dous trabalhos : aos do mar
deu cuidado de recolher artelharia aos

batéis, e quando a não podessem saluar,

que dessem com ella no rio, e o gouer-

no disso deu a Dinis Fernandez de Mel-

lo.» Barros, Década 5, liv. 2, cap. 6.

—

«Peró o caso succedeo ao cõtrario, sal-

tando tão súbito temporal na costa, que
esteue elle três dias em terra sem poder
vir ás nãos, e ellas em condição de se

perderem : porque al^m de não estarem
tão amarradas como conuinha pêra a for-

ça do vento, falecia era as nãos os capi-

tães e alguma gente nobre que era com
Affonso d'Alboquerque em terra, os quaes
nestes tempos dão animo e industria á

gente do mar.» Ibidem, liv. 2, cap. 8.—Angra do mar; braço de mar entre

duas pontas de terra. Vid. Angra.— «E
logo com todos se tornou, e por náo vir

a Nafrol, donde partia, foy a embarcar
a huma angra do mar, que chamão a

Oga, em huma grande carraça, e a ou-
tra gente em nãos, que pêra isso tinhão
prestes, e assi partio logo pêra seus rey-

nos.» Garcia de Rezende, Chronicade D.
Pedro, cap. 18.—Ao mar.

—

Á la mar, loc. adverb. ; ao
pego; afastado de alguma ilha, ou terra,

ao largo d'ella.

—

Ir-se á la mar; nave-
gar para o mar alto; sair do porto,
— Fazer-se na volta do mar; ir para

fora do porto, e distanciar-se na costa da
terra. — «A este recado não respondeo
Tasques da Gama a propósito: pelo que
mandou el Rey logo poer guardas em

Diogo niaz e Álvaro, de Bragi, e na fa-

ziíiiila que tirjhão em terras, ho que sa-

bendo Vasquo da Gama lhe mandou pe-

dir os prezos, e fazenda, e vendo que lhe

não queria mandar nada sperou até que
viessem ás nãos algumas pessoas de qua-

lidade, em que podesse f«zer represaria,

estas forão seis homens honrrados Mala-

bares, com dezanove criados, com hos

quaes, quomo hos teve na nao, se fez a

vela, e com vento contrario foi surgir

quatro legoas a la mar de Calecut, spe-

rando que lhe viesse algum recado da
terra, mas vendo que lhe não vinha se

fez na volta do mar, onde lançou anco-
ra, tam afastado delia, que quasi ha nam
viam.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. .1, cap. 43.

—Mar alto; o pego, long<í da costa.

— Mar baixo; que tem pouco fundo.—O mar é baixo n'este sitio ; tem pouca
«gua.—O duvidoso mar : o mar desconhe-
cido, não descoberto ainda.

Agora, vedes bem, que commettendo

O duvidoso mar n'um lenho leve,

Por vias nunca usadas, não temendo
De Africo e Noto a força, a mais se atreve.

CAM., Lus., cant. 1, est. 27.

—Mar irado.—Mar fervente; embra-
vecido, muito agitado.

lias emquanto este tempo passa lento

De regerdes os povos, que o desejão,

Dai vós favor ao novo atrevimento,

Para que estes meus versos vossos sejão

:

E vereis ir cortando o salso argento

Os vossos Argonautas, porque vejào

Que sào vistos de vós no mar irado,

£ costumai-vos ja a ser invocado.

CAM., LUS., cant. 1, est. 18.

Príncipe, que de juro senhoreias

D'hum pólo ao outro polo o mar irado.

Tu, que as gentes da terra toda enfreias

Que não passem o termo limitado;

E tu, padre Oceano, que rodeias

mundo universal s o tens cercado,

E com justo decreto assi permittes

Que dentro vivão só de seus limites.

OBR. ciT., cant. 6, est. 27.

Tanto dilatarás o Império ingente,

Qu'inda ha de ser teu nome respeitado,

Onde ultima baliza ao mar fervente,

Tem Natureta, e séculos marcado:

Com gloria tal, que apenas n"Oriente

Tiver a Aurora lúcida assomado,

O Mundo observará com nobre inveja,

Que logo os pés aos Portuguezes beija.

1. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 1, est. 37,

—De mar em fora.— «Dada a vela fo-

rão surgir onde levavão por regimento,
e passados alguns dias depois do alli es-

tarem, viraõ vir do mar era fora duas
nãos enfunadas, huma mny grande e fer-

mosa, e a outra de menos porte : e le-

vando ancora puzeraõ-se as caravelas em
armas, e com os traquetes «lados as fo-

rão demandar.» Diogo de Couto, Década
6, liv. 3, cap. 8.

—O mar acceso.—O mar fervente em.

ferro e fogo; subentende-se o movimen-
to guerreiro d'uma armada, a peleja so-

bre o mar.

Como verei» o mar fervendo acce«o

Co'08 incêndios dos vossos pelejando,

Levando o Idolatra, e o Mouro preso.

De naçSes dilTerentes triumphando.

E, sujeita a rica Aurea-Ch«rsooeso,

Até ao longínquo China navegando,

E ás ilbas mais remotas do Oriente,

Ser-lhe-ha todo o Oceano obediente.

CAM., LUS., cant. 2, est. 54.

Mss de Deos a escondida providencia,

(Que ella só sabe o bem de qni se serre)

O porá onde esforço nem prudência

Poderá haver, que a vida lhe re»er\e.

Em Chaul. onde em sangue e resistência

O mar todo com fogo e ferro ferve.

Lhe farão que com vida se não saia

As armadas d'Egyplo e de Cambaia.

GB. CiT.. cant. 10, e«t. 29.

—Por eiaggeraçáo: É um homem ca-

paz d'engulir o mar e os peixes ; diz-se

d'um homem que tem um appetite des-

ordenado.

—Figuradamente : Levar agua ao mar;
conduzir, levar alguma cousa a um lo-

gar era que ha grande abundância d'ella.

— Item. É uma gotta d'agua no mar;
que nada vale, a par do que seria pre-

ciso fazer.

—Item. Grande porção.

—

Um mar de

lagrimas, de trabalhos, de dores, etc.

Teem feito os olhos neste apartamento

Hum mttr de s.iudosa tempestade,

Que pódc dar saudade á saudade.

Sentimentos ao próprio sentimento.

CAM., SONETOS, n.* 261

.

—O trabalho do mar; conjuncto dos

esforços humanos, manobras, etc, que

a navegação exige.

Não he. disse Velloso, cousa justa

Tratar branduras em tanta aspereza

;

Que o trabalho do mur, que tanto custa,

Náo solTre amores, nem delicadeza:

Antes de guerra férvida e robusta

A nossa história seja, pois dureza

Nossa vida ha de ser, segundo entendo;

Que o trabalho por vir mo está duende.

CAM., LUS., cant. 6, est. 41.

—Lançar ao mar as amarras, etc.
;

alliviar, desembaraçar o navio.—«Enca-
deando se hum no outro para que a fro-

ta lhe ficasse tnda junta, nos acomete-
rão tão aceleradamente, que nem vagar

tivemos para nos aparelharmos; pelo que
nos foy forçado lançar as amarras, e as

driças assim como estavaõ ao mar por

fazer a artelharia lesta, que era o que
então então mais nos servia.» Fernão
.Mendes Pinto. Peregrinações, cap. 46.

— Figuradamente -.Deitar carga ao mar;
vomitar.
—Lançar-se o miT ; ficar de leite, sem

ondas, calmo, maoso.
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—Loc. ADV. : De mar a mar.

—

Cortar

uma po7ita de terra de mar a mar; de

um lado, de um cabo a outro, que o mar
cerca.
— Pão do mar; o que é importado do

estrangeiro.

—Termo de marinha. O mar; a maré.
—O mar sobe, o mar desce; diz-se do flu-

xo e refluxo.

— Golpe de mar; tempestade de pou-
ca duração.

—Item. Diz-se também d'uma vaga,

onda grande e forte.

—

Durante esta tem-

pestade x(m golpe de mar nos levou o

leme.
—PI. Mares; o conjuncto das aguas

do mar, consi^leradas d'uma maneira va-

ga.

—

Cruzar os mares; atra vessal-os, na-

vegando em direcções oppostas e atra-

vessadas.

—Item. Bordejar, pairar em voltas.

—

«O esforçado Polendos, rei de Thesalia,

que era capitão da galé, que vinha de

correr e atravessar todolos os mares, as-

sim Occeano, como Mediterrâneo, e os

outros sem achar nenhuma nova de Pri-

malião, nem de D. Daardos, saiu em ter-

ra tão de dia, que o hnperador vinha ca-

valgando pola cidade, que isto fazia mui-
tas vezes, segundo se ja disse: do qual

foi recebido com tanto amor como lhe

sempre tivera; e tornando-se ao paço,

quiz logo saber as novas de seus filhos.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 8.

Assi dizia ; e todos juntamente

HuDS com outros em prática fallando

Louvavão muito o estômago da gente,

Que tantos ceos e mares Yai passando.

E o Rei lilustre, o peito obediente

Dos Portuguezes na alma imaginando,

Tinha por valor grande e mui subido

do Rei, que he tão longe obedecido.

CAU., Lus., cant. 2, est. 85.

Pelas praias vestidos os soldados

De várias cores vem. e várias artes

;

E nào menos de esforço apparelliados

Para buscar do mundo novas partes.

Nas fortes nãos os ventos socegados

Ondeão os aerios estandartes

:

Elias promettem, vendo os mares largos.

De ser no Olympo estrellas, como a de Axgos.

OB. CIT., cant. 4, est. 85.

—«No cabo dos três dias, em que o

tempo, e os mares nos déraõ lugar para
seguirmos nossa derrota, o Similau por
quem entaõ tudo se governava, e a quem
todos davam obediência se fez á vela com
a proa a Lesnordeste, pelo qual velejou

mais sette dias, e sempre á vista de ter-

ra, e atravessando daqui outro golfão,

aboccou a Leste franco hum estreyto de
dés iego.ss m bucca.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 71.

Larga-se a branca vela, e a forte Armada
Se rfctrativa na corrente fria,

Nunca era socego tal. tanto espelhada,

O Estio a vira ao despontar do dia !

Troa o cavado bronze ; 6 a conglobada

Nuvem, que exhala a negra artilheria,

Na superfície s'estendco dos mares,

Fica o rebombo do trovão nos ares

!

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, Cint. 2, est. 60.

Aos baixeis se encaminha, a hinpha fria

Dos compassados remos he cortada;

Aos espelhados mares reflectia

A frõxa luz da Lua prateada

;

o ar em tomo todo se cobria

D'huma nuvem de fumo, que exalada

Sahe do férreo canhão, e os pavorosos

Eccos imitão os trovoens ruidosos

IDEM, IBIDEM, cant. 8, est. 50.

A humana habitação té alli segura

Nos próprios eixos se abalou nutante;

Rasgou-se aos mares a garganta essura.

Fecha-se em sombra a abobada esteliante,

Coberta ficou logo a terra impura

De turvas aguas do Oceano ondeante

;

Tanto immersa se vê no abyszno fundo,

Qu'inda ao cahos tornar parece o Mundo.

IDEM, IBIDB.M, cant. 9, est. 73.

Clamão destarte ao Rei, como consentes

Do abençoado Pinmal na terra

Estas de ferro, e fogo armadas gentes.

Que tem no próprio rosto expressa a guerra?

Não de alUauça idéas innocentes,

De tantas armas o apparato encerra

;

Ah ! Não se affrontão desta sorte es mares,

Por vòr somente o Rei dos Malabares.

IDEM, IBIDEM, cant. 11, est. 13.

Cabo até agora ignoto, o Singapura,

Virão dobrar do Tejo os navegantes;

Em tufão rijo, em tespestade escura,

No6 mares surgirão não vistos d'antes ;

Oade primeiro a luz serena, e pura

Esparge a Aurora, chegarão triunfantes ;

Irão, que assombro ! as Lusitanas Quinas

Alem dos Reinos dos astutos Chinas.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 43.

—«E por isso que tu ouves ao longe,

na terra e nos mares, um som vago de

risadas de iusuito, um apupar de gen-

talha em liuguas barbaras, riem-se de

ti, desgraçada! riem-so do Portugal que
fez muitas vezes eatiar de terror os avós

dos que ora fazem de ti baldão.» A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 4.

—tm sentido mais restricto

:

E por isso do Olympo ja fugi.

Buscando algum remédio a meus pezares,

Por ver o prcço, que no ceo perdi,
,

Se por dita acharei nos vossos mares.

Mais quiz dizer ; e nào passou daqui.

Porque as lagrimas ja correndo a pares

Lhe saltarão dos olhos, com que logo

Se accendem as deidades à'agua em fogo.

CAM., LUS., cant. 6, est. 34.

— «Os habitadores de todas estas po-

voaçoens, alem de por naturesa serem
gente muyto fraca, naõ costumavaõ ter

armas defensivas. A costa deste Reyno
bebe em ambos os mares de .Norte, e

Sul, no da ludia por Junçalão, e Tanau-
çarim. no da China por Monpolocota,

Cuy, Lugor, Chiaatabu. e Berdio.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

189.

Hum piloto nos dá, que haja cortado t

Do remoto Indostão cerúleos mares,
Qu'o rumo vá marcando em vão buscado,
Qu'as Nár>s conduza aos ricos Malabares :

Assim t»-u nome deixarás graVddo,

D"alto Templo da Gloria nos altares:

Em perpetuo commercio, e paz sincera

Co'o Monarcha serás que ao Tejo impera.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, Cant. 7, est. 95.

As peregrinas Náos considerando,

Quaes não vira até alli nos pátrios mares,
Acode á curva praia immenso bando
Dos sumptuosos, ricos Malabares :

Os ouvidos atónitos tapando,

Se a sulfúrea explosão rasgava os ares;

Como espantado fica; e fica absorto.

De muito longe contemplando o porto.

IDEM, IBIDEM, cant. 9, est. 2.

Negro parece pelos tui-vos ares

Da clara Lua o rosto prateado.

Se a prumo já dos Indianos lares

Roçáo do Gate o cume levantado :

Ouvem-se em torno rebramindo os mares.
Qual do trovão continuo, o horrendo brado :

A terra as sente, espavorida geme,

Como do centro sacodida treme.

IDEM, IBIDEM, cant. 11. est. 6.

De grande coração, de aspeito augusto

Noronha vê. que as armas triumfantes

Ao monte irá levando, onde bum Deos justo

Baixou da gloria em chammas coruscantee

:

Erguendo o braço intrépido, e robusto.

Na entrada Dio humilhAfá Turbantes;

Da bombarda ao rebombo os mares gemem.
Chega o écco a Bysímcio, as portas tremem.

IBIDEM, cant. 12, est. 79.

—Mares grossos; encapellados, bravos.
— «Da qaal verdade ora veremos hum
notauel exemplo em .\fFonso d'Alboquer-
que : o qual partido de Malaca cõ as nãos
carregadas dos triumphos que ouue del-

ia, sendo tanto auante como o Reyno de
Aru, onde chamão a pôta de Timia, que
he na ilha Çamatra, veyo a sua nao huma
noite tomar assento sobre huma lagea la-

nada de aguoa, onde se logo fez em duas
partes, a popa a huma e a proa a outra,

por a nao ser mui velha, e os mares gros-

sos.» Barros, Década 7, liv. 2, cap. 1.

—

«E posto que o tempo era grosso, se em-
barcou no seu navio com nove soldados,

e se meteo no golfo, aonde deu em ma-
res tão grossos, e cruzados que os co-

miaõ, vendose muitas vezes alagados, mas
à força do trabalho, e diligencia de todos

chegarão a Dio o dia que o camelo se ce-

gou (como acima dissemos).» Diogo de

Couto, Década 6, liv. 2, cap. 8.—«E en-
comendando-se a Deos, forão rompendo
por 'todas aquellas tempestades, que além
de vento rijo, e mares grossos, havia taõ

grandes chuveiros, e sarrações, que quasi

não differençavão o dia da noite. Alguns
navios por de todo se verem perdidos fo-

rão arribando à terra, e tomarão algu-

mas enceadas, e rios, os mais forão sua

derrota.» Idem, Ibidem, liv. 3, cap. 1.

— «E depois de os saudar a todos per-

guntou ao piloto sa apparecia o batel, e
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elle lhe respondeu que por natural razSo

era impossirel doyxar de ser perdido cõ

mares tão grossos coiuo aquellos, e que

presupposto que Dpos rjjilagrosamente o

quizesse salvar, nos ficava ja mais de sin-

coeiíta lefíoas.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 214.

—Mares bonançosos ; tranquillos, cal-

mos, de leite, socegados. — «Havendo já

dous dias que navegávamos ao longo da

costa de Laniau com ventos, e mares bo-

nançosos, prouve a nosso Senhor que a

caso encontrámos hum junco de Patane,

que vinha dos Lequios, o qual era de

hum cnssayro Chim, que se chamava

Quiay Panjão muyto amigo da nar.ão Por-

tuguesa, e mnyto inclinado a nossos cos-

tumes, e trajes, em companhia do qual

andavão trinta Portuguezes, homens to-

dos muylo escolhidos, que esto cossayro

trasia a fora outras muytas vantagens que

cada hora lhes fazia, com que lodos an-

davão ricos.» I.iem, Ibidem, cap. 56.

—A fúria insana dos mares ; inimigos

mates, prpcellosos, empolados, etc. ; mui-

to agitados, de navegação difficil, arris-

cada.

Ó tu, que sú tiveste piedade,

Rei benigno, da gente Lusitana,

Que com tanta miséria e adversidade

Dos Tirares expriraenti a faria iusana ;

Âquella altae divina Eternidade,

Que o ceo revolve, e rege a gente humana,

Pois que de ti taes obras recebemos,

Te pague o que nós outros não podemos.

CAU., Lus, cant. 2, est. lOi.

Porque elles com virtude sobrehumaiia

Os deitái'ào dos campos abundosos

Do rica Tejo e fresca Guiidiana,

Com feitos memoráveis e famosos

:

E nào contentes mda, na Africana

Parte, cortando os viares procellosos,

Nos não querem deixar viver seguros,

Tomaodo-Dos cidades e altos muros.

OB. CiT., cant. 7, est. 70.

Sabe, que ha muitos anãos, que os antigos

lieis nossos firmemente propuseram

De vencer os trabalhos, e perigos,

Que sempre ás grandes cousas se oppuzeram;

E, descobrindo os mares inimigos

Do quieto descanso, pretenderam

De saber, que fim tinham, e oude estavam

As derradeiras praias que lavavam.

OB. CIT., cant. 8, est. 70.

O Indo, que dá noms i terra, e fende

Do antigo Povo os Reinos sublimados,

Os vastos campos do Delly defende

Dos Povos de Mngol contr'elle armados:

Seu curso ao Reino de c:ambaia estende,

£ alli, rasgando os mares empolados.

Com tanta força vem na equorea vôa.

Que o fluxo do Oceano ao longe enfrôa.

JOSÉ AGOSTmao dk uacgdo, o okiente, cant.

6, est. 47.

—Mares igtiotos ; não navegados ; igno-

rados, não sabidos, desconhecidos.

Eis outra vez da Cruz s'erguo o estandarte,

Nestes do Paganismo infestos ares;

M4RÂ

Onde no berço o Sol fulgor reparte,

Vér-se-háQ da universal Igreja altares:

E desde lá correndo á extrema parte,

Qu'inJa escondem no seio ignotos mares;

Executor do Divinal conselho,

O Luso arvora a túcha do Bvangelho.

J. A. DC MACEDO, 0BIU4TE, Cant. 12, est. lil.

As Armas e os Barões assinalados,

Que da Occidental praia Lusitana,

Por mares nunca d'antes navegados.

Passarão ainua além da Taprobana

;

E em perigos e guerras esforçados,

Mais do que promettia a força humana,

Entre Kente remota edilicárão

Novo Reino, que tanto sublimarão.

CAM., LUS,, cant. 1, est. 1.

Ora imagina agora quão coitados

Andaríamos todos, quão perdidos.

De fomes, de tormentas quebrantados,

Por climas e por ínares não sabidos;

E do esperar comprido tão cansados.

Quanto a desesperar ja compellidos,

Por ceos nào naturaes, de qualidade

Inimiga de nossa humanidade.

OB. ciT., cant. j, est. 70.

—Termo de Brazão.—«O príncipe Gra-

ciano e Goarim, seu irmão, vieram de

branco e verde, as cores estremadas com
cordões d'ouro, nos escudos em campo
branco mares de verde compostos de bo-

ninas de muitas rores.» Francisco de Mo-

raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 165.

—Figuradamente :

Anjos (dalli bradou) quiz o Destino

(Ou já vingança do rival Eterno)

Qu"eu dos inares no campo crystallino

Não ganhasse hum troféo. Eu Rei do Inferno,

Ia a punir n'hum Luso o desatino,

Qu'audaz se oppunha a meu poder superno;

Ia, vedando a temerária empreza.

Vingar meu Culto, oppor-me á Natureza.

J. A. DE UACEoo, O ORiENTK, cant. 5, est. 7.

—Item. Deilar-se, arrojar-se aos ma-
res; expor-se a um grande perigo.—Adágios e provérbios :

—No bravo mar ás vezes ha bonança.
—Alto mar e náo de vento, não pro-

mette seguro tempo.
— Jornada de mar não se pôde taxar.

—Qaem náo entrar no mar não se afo-

gará.

—Quem se náo quer arenturar, não
passe o mar.
—Se queres aprender a orar, entra no

mar.

— O' mar, quem se vira casado!

—Nem tanto ao mar, nem tanto á

terra.

— Outubro, novembro, dezembro, náo
busques o pão no mar.
—Quem quizer medrar, viva em pé de

serra, ou em porto de mar.
—Vi um homem, que viu outro ho-

mem, que viu o mar.
— Por ter a vista bella, olha o mar, e

mora m^ terra.

MARABITINO. Vid. Maravidi.

MARABUTO, s. »i. (Do árabe marabath.

MARA

ligado a Deus. do verbo rabath, ser fir-

me, ser devi.to). Termo da líi-ligiáo mu-
sulrnana. Homem qne se dedica á prati-

ca e ao ensino da vida religiosa ; na Afri-

ca septentrional encontra-se um grande

numTO d'estes religiosos.

— Espécie de cegonha (ciconia mara-

bu), mui frequente na Africa e na Índia
;

esta ave apresenta no meio do pescoço

um appeadice carnoso, bastante desen-

volvido.

—Pennachos feitos com pcnnas das

azas da ciconin 7nnrabu, muito estimadas

pelas suas lindas cores. — Cliapéo ador-

nado ou enfeitado com marabutos.

—Nome dado algumas vzes aos prin-

cipes da dynastia dos Almoraviles, dy-

nastia musulmana que reinou, por suas

conquistas, cfn Africa e em Hespauba,

desde 1070 até 1147.

— Marinheiro ; gente baixa do mar.

—Csfeinira bojuda.

MaRACÁ, í. m. Termo usado no Bra-

zil. Espécie de cabaço grande, no qual

depois de secco e limpo do miolo, se in-

troduzem sementes ou caroços duros de

fructas, destinados a produzir muito es-

trondo qiiandi» fi>rtemente agitados. Este

instrumento é de tamanhos dilTerenles;

nas festas e nos bailes usam os Mara-

nhões dos maracàs mais p.'quenos, ser-

viudo-se dos grandes maracàs só nas guer-

ras.

MARACAJÁ, s. m. Gato bravo, grande

e feroz, pintado como a onça. Habita no

Malabar e no Brazil.

MARACANÁ, s. »n. Ave similhante ao

papagaio, de côr cinzenta, pés negros, e

olhos avermelhados. Encontra-se na Ásia

e na America.

MARACATIM, s. m. Embarcação usada

no Gráo Para.

MARACHÃO, s. m. Espécie de dique fei-

to de terra, de pedra, etc, destinado a

represar a enchente da agua, a fim de

náo alagar algum terreno.

—Montão de terra, ou porção de terra

e pedra que se lança a um rio. lago, etc,

para ficar com menos fundo. Véem-se ás

vezes alguns marachões á flor da agua,

formados de areia, simulando coroas,

ilhéos ou restingas.

MARACHEVAL, s. m. Nome que anti-

gamente se dava a uma espécie de man-
jar feito com farinha de favas.

MARACOTÃO,s. »i. Pecego bastante co-

tonôso, nascido do enxerto do durazio em
marmelleiro.

MARACOTEIRO,*. m. A arvore que pro-

vem da exerlia do pecegueiro no marmel-

leiro, e que produz o fructo chamado ma-
racotão.

MARACUJÁ, s. >». Nome vulgar da pas-

siflora maliforinis. de Liiineu. Esta plan-

ta é m lilo commuai no Brazil; e o seu

fructo, de que existem muitas varieda-

des, contém uma polpa g''latinosa, aci-

dula, com um aroma especial e delicioso.
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MARACUTA, ou MACUTA, s. f. Moeda

de cobre, .le Angola, que vale dez reis.

MARAFONA, s. m. Malherioha ; mu-
lher d'iijtiuia qualidade, de baixa esphe-

ra ; mirhcU.
MARAFONEAR, v. n. Andar por mara-

fonas. frequentar as mulheres mundanas,

as devassas da intima relê.

MARAFONEIRO.s. m. Homem que trá-

cia, que conversa marafonas, que tem in-

tima convivência com ellas.

MARAÍAÍBA, ou MARAJAÍBÚ, s. m.
Palmeira da America. Tem o caule intei-

ramente coberto de espinhos pretos e du-

ros ; as folhas são larg.is; e os fructos

apresentam a forma de cachos. O fructo

do maraíaiba é comestivel.

MARANATHAN. Formula de anathema,
tirada da Bíblia. Mí>ldição.

MARANGA, s. m. Arvore da índia orien-

tal. Suppõe-se, ou attribue-se ao pó da

raiz, e da casca, a propriedade de curar

todas as feridas feitas por armas pene-

trantes.

MARANHA, s. f. Confusão, enredo de

fios ou de fibras muito embaraçadas, de

maneira a não poder tirar-se facilmente

o fio principal.

—

Estameada estáuma per-

feita maranha, ou emmaranhada ; diz-se

quando a dobadoura não gira regular-

mente, por causa das constantes interru-

pções que os embaraços da meada apre-

sentam.

—Cabellos embaraçados, chocas.

—Figuradamente : Enredo, intriga. —
Entejider a maranha; conhecer o logro

que se preparava.

—Teia de lã depois de tecida, mas que
ainda não foi submettida ao pizào, isto

é, que está pnr apizoar.

MARANHADO. Vid. Emmaranhado.
MARANHÃO, MARANHONA, adj. e s.

Natural, ou morador do Mirauhão.
MARANHAR. Vid. Emmaranhar.
MARANHO, s. m. Molho de tripas de

carneiro, de galliuba, etc, cortados em
pequenos bocados, e atados para se não
separarem uns dos outros quando se co-

zem.
MARANHOSO, A, adj. e s. Enredador,

intrigante.

MARANTA,s. m. Género da família das

amomeas, typodatnbu das marantaceas,

contendo plantas da America, de caule

herbáceo, ou subfrutescente, terminado
por flores dispostas em forma d'espiga ou
cachos. Nos jirdins da turopa ja se cul-

tivam muitas espécies de maranta, como
por exeuiplo a maranta zebrina, do Bra-

zil, muito notável por suas folhas com-
pridas, listradas de uma côr de velludo

escuro e amarello na face superior, e de
uma bella côr violeta na face inferior.

—O maranta arundinaceo, originário

das índias e cultivado nas Antilhas, é o

que fornece a fécula vulgarmente conhe-
cida pelo nome de araruta {arrow root

dos inglezes).

MARÁO, s. m. (Do francez maraud).

Termo il'iOJuria o de desprezo. O que
não merece consideração; mariola.

—Companheiro de confessor de frei-

ras.

—Figuradamente : O que é esperto e

não se deiía enganar.

MARASMADO, part. pass. de Maras-
mar. Caiio em marasmo.
MARASMAR, v. a. Causar marasmo.
—Marasmar-se, v. refl. Cair em ma-

rasmo.

MARASMO, s. m. (Do grego marasnos,

de marai)iein, deseccar, consumir, myr-

rhar). Termo de medicina. Emmagreii-
mento excessivo de todo o corpo, con-

sumpção.

—

Cair em marasmo.—O maras-

mo é a consequência ordinária de gran-

de numero de moléstias chronicas.

—Figuradamente: Um máo governo

coyiduz lentamente uma nação ao terrivel

e fatal marasmo politico. .

MaRâSMODICO, a, adj. Termo de me-
dicina. Da natureza do marasmo.
MARASQUINO, s. m. (Do italiano ma-

rasca, espécie de cereja acida). Licor de

gosto muito agradável, obtido pela distil-

lação da marasca.—O melhor marasqui-
no é o de Zara.

MARATHRO, s. m. Vid. Funcho.
MAHAVaLHAS, s. f. pi. Ramos miú-

dos para accender lume, e cujo fogo pou-

co tempo dura.

—Tiras delgadas de madeira, como fi-

tas que os carpinteiros tiram com jun-

teira, rabote, etc, quando aplainam ma-
deira.

— Loc. FiG. : Accender fogo com mara-

valhas; principiar alguma cousa que pro-

meltti pouca duração.
— Figurailameuie : Razões vãs.

MARAVEDI, ou MARaVEDIL. Vid. Ma-
ravidi.

MARAVEDINADA, s. f. Termo antigo.

Medida de grãos, mais usada em Castel-

la de que em Portugal, da qual era pre-

ciso 15 para fazer ilOO fanegas.

MARAVIDÍ, s. m. MARAVIDÍS.pL (De

inarabetin; os niarabetiHos são árabes que

reinaram em Hespanha, e que deram o

seu nome a uma pequena moeda). Moe-

da antiga. Um marco preenchia-se com
60 maravidis, e valiam 400 a 500 reis.

— «Daqui em diante nom seja nenhum
taõ ousado, de qualquer estado e condi-

çom que seja, que em todo o nosso Se-

nhorio compre, nem venda alguma mer-

cadaria, nem outra qualquer cousa per

nenhuma moeda, salvo per prata, ou per

moeda d'ouro, ou per nossa moeda cor-

rente geeralmente nos nossos Reguos,

segundo se as partes antre sy convie-

rem : e se algum for obrigado a outro,

per qualquer guisa que seja, em bran-

cas, ou maravidis de Castella, nom lhe

pague pela branca mais que a razom de

bum real branco por duas brancas de Cas-

tella.» Ord. Affons., liv. 4, tit. 20, § 1.

—«Porque achamos per certa informa-

çom, que spgundo sua verdadeira, e in-

trinzica valia ainda a nossa moeda mais
deve valer, e posto que alguém per qual-

quer guisa qupira renunciar o beufificio

desta Lfy, obrigando-se expressamente
sem embargo delia a pagar as ditas bran-

cas, ou mais por maravidi ou branca,

do que em ella he contheudo, tal obri-

gaçom num valha, e de feito seja nenhu-
ma.» Ibidem. — «E a Judia des que for

em hidade, e nom for casada, e viver em
poder do Padre, ou da Madre, ou d'ou-

trem, ou servir a outrem, pague meio
maravidi, que som sete soldos e meio ; e

se viver per sy pague dez soldos; e o Ju-

deo, que for de quatorze anrios em dian-

te, e nom for casado, e viver cm poder

alheo, pague hum mar^.vedi, que som
quinze soldos em cada hum anno; e se

viver per sy pague vinte soldos.» Ibidem,

liv. 2, tit. 74, § 2.

— Maravidis. O soldo ou conthia que
el-rei dava a quem o servia, principal-

mente a seus vassallos para sustento e

governo. — «Outro sy porque a Nós he
dito, que também os que de Nós ham
maravidis, como d'outros, cujos Vas-

sallos, ou companheiros som, tirão aver

emprestado, e faznm outros coiitrautos,

pelos quaaes obrigam os maravidis que
ham d'over, e quando acontece que Nós,

ou aquelles, cujos Vassallos. ou com-
panheiros som, avermos delles mester

serviço, nom teem com que nos servir

possam ; e de mais acrecHm muitas ve-

zes per razom de taaes obrigamentos mui-

tos preitos, e contendas.» Ord. Affons.,

liv. 4, tit. 53, § 1.—«Porem Mandamos
como quer que ja esto per Nós outra vez

fosse defeso grande tempo ha, que se

alguns dos sobreditos obrigarem os ma-
ravidis, que de Nós ouverem, ou d'ou-

trem, como dito he, qie tal obrigaçom

nom valna, nem se frtça per ella obra

alguma, salvo se for feita essa obriga-

çom per Nosso consentimento.» Ord. Af-

fons., liv. 4, tit. 53, §-1.— «E vista per

Nós a dita Ley, declarando em ella Di-

zemos, que ptlos ditos maravidis se en-

tenda a conthia, que os ditos Vassallos

de Nós ham, por nos servirem no tempo

da guerra, ou em alguns mesteres, em
que nos cumpre d'aver delles serviço : e

bem assy nas terras da Coroa do Regno,

que alguns de Nós teem de juro, e de

herdade: ou em mercee, ou em assen-

tamentos, que de Nós tenham por razom

de seus casamentos, ou por aiguma ou-

tra qualquer razom; porque nenhuma
das ditas cousas nom queremos que pos-

sam seer enalheadas, ou apenheadas sem
nosso especial mandado, e d'outra gui-

sa mandamos que nom valha quanto hy

for feito.» Idem, Ibidem, § 2.— «b. qual-

quer outro de menor condiçom, que se-

melhante adultério cometesse, morreria

por ello, nom embargante que fosse vas-
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sallo, e ouvesse maravidis d'El-Rey.»

Ibidem, liv. 5, tit. 7, § 3.

—O livro dos maravidis; livro em que

se acham iiiscri[tl()s os que tinham ma-
ravidis.— «K vista ptír Nós a dita Ley, e

artigos, decUratido sobre tudo dizemos,

que assy como nos feitos das injurias

verbaaes dos Fidalgos, ou daquelles, que
ouverem conlhia de cinquo mil libras da

moeda antigua, ham de recfber appella-

çom pêra ISós, assy a recebam nos fuitos

dos Vassallos, que de Nós ouverem con-

thia, e forem escriptos no nosso Livro

dos maravidis, ca em esta parte qut^re-

mos, que os ditos nossos Vassallos ajam

semelhante Privil^-gio aos Fidalgos, e

aaquelles que ouverem conlhia de cin-

quo mil libras da moeda antiga, como
dito he

;
porque somos certo, que assy

foi eslabetlicido, e hordenado pelo vir-

tuoso Key de gloriosa memoria meu
Avoo, a que Deos dô o Santo Paraiso, e

de longamente usado, e praticado geral-

mente em estes iteyuos.» Idem, Ibidem,

tit. 59, § 16.

—Cartas de maravidis; desembargos,

cédulas, ou alvarás, para se pagarem a

quem os tinha, e os cobrava u'el-rei.

—

«Item. Todo Judeo, que comprar, ou

vender, ou trocar bestas, ou gaados, pa-

gue quatro dinheiros da livra ; e esso

meesmo se comprar, ou vender cartas

de maravidis, ou d'outras quaeesquer

cousas que sejam, também herdades de

pam, como de vinho, ou olivaaes, ou

outras quaesquer herdades, ou outras

cousas, que sejam movei, ou raiz, ou de

natura de cada htima delias.» Ord. Af-

íons., liv. 2, tit. 74, § 11.

—Os maravidis tiveram diversos va-

lores, variando de 20 a 27 reis, de seis

ceitis o real.

MARAVIDIADA, s. f. Termo antiquado.

Somma de maravidis.

MARAVIDIL, eMARAVIDINS. Vid. Ma-
ravidi.

MARAVILHA, s. /. (Do latim miribiiis).

Cousa que causa admirarão.

Vimos o muT liberal

grande Duque do Seuilha,

assi chamado em geral,

muy quisto, muy prtacipal,

muyto noble a marauilha,

vimos seu filho hevdeiro

com grà gente, grã dinheiro,

por seu Rtíy, por sua fama

descercar dentro em Alfama

hum imigo verdadeiro.

OAitClA DE REZBNDK, MISCELLANEA.

— lE como nestes casos sempre o me-
do e fama faz acrescentar as cousas, ca-

da dia soavam espantos e maravilhas da

grande frota, e munições delia, uoaies

de gigantes, e femcidadi^s delles. b aiu-

da que fossi> muito o tom, o temor o

fazia parecer mais.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim dlnglaterra, capitulo

136.— «Sendo ja passado isto e recolhi-

do na cidade com muito prazer e con-

tentamento de toda a corte, náo se fal-

lou tanto nas viclorias das justas, co-

mo nas maravilhas do aposento, onde
Lionarda foi inetlida, de que elia dizia

cousas de admiração; o modo de atavio,

com que vinha, foi tanto ptjr extremo

olhado, quanto á qualidade e maneira

delle o merecia.» Idem, Ibidem, cap.

162.

—

«Kiitre elles o segundo U. Duar-

dos (lorecia por cima de todos os ou-

tros : quem fór curioso dn vèr as proe-

zas de cada um, lèa a chronica do se-

gundo D. Dunrdos, e nella vera mara-
vilhas e uovidadiís, o que se poderá vêr

com mais clareza nas ehronicas de Pal-

meirim de Inglaterra e do cavalleiro do

Salvíije, l'om()ides e elrei Floramào de

Sardenha.» Idem, Ibidem, cap. 172.

Se os antiguos philosophos, que andário

T.,ntafi terras por ver segredos delias,

As maravíiliai, que cu passei, passário,

A tão diversos ventos dando as velas;

Que grandes escripturas. que deixarão!

Que iufluii^ão de siguos e de estrellas!

Que estranhezas, que grandes qualidades I

E tudo, sem mentir, puras verdades.

CAM., LUS., cant. 5, est. 23.

Vinha por outra parte a linda esposa

De Neptuno, de Caelo e Vesta filha,

Grave e leda no gesto, e tão formosa,

Que se amansava o mar de niarauilUa.

Vestida huma camisa preciosa

Traiia de delgada beatilha

Que o corpo cryalallino dei-ta ver-se

;

Que tanto bem não he para esconder-s*.

OB. OT., cant. 6, est. 21.

Que as nympfaas do Oceano tão formosas,

Tethys, e a ilha angélica pintada,

Outra cousa não he, que as deleitosas

Honras, que a vida fazem sublimada.

Aquellas preeminências gloriosas,

Os triumphus, a fronte coroada

De palma e louro, a glória e maravilha,

Estes são 05 deleites desta ilha.

OB. CIT., cant. O, est. 89.

Também Sequeira, as ondas Erythreas

Dividindo, abrirá novo caminho

Para ti, grande império, que te arreas

De feres de Caudace e Sabá uinbo,

Ma<;uá, com cisternas de água cheas,

Vera, e o porto Arquico alli visinho

;

K fará descobrir remotas ilhas.

Que dão ao mundo novas maravilhas.

OB. ciT., cant. 10, est. 02.

—«E que vendo o povo tamanha ma-
ravilha, dera hum grande griíto, dizen-
do todos. Muyto poderoso deve ser o

Deos deste homem, e digno de ser re-

verenciado em toda a grandesa da ter-

ra.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 96. — «Quarenta e seis dias
eraõ p.issados depois que este Bomaven-
turado Padre entrou nesta CiJade Fu-
cheo, Melropoli, como ja disse, do Key-
no do bungo na Ilua Japão, nos quaes
sempre entendeu tanto de propósito na
conversão das almas, sem tratar de ou-
tra alguma cousa, que de maravilhas

Portaguez nenhum podia ter delle hama
só hora, se naõ se era às nnytes em pra-

ticas espiriluíes, e nas manhãs nas cõ-

fissões.» Ibidem, cap. 211. — «A que o

Padre respondeu que por serem indignos
daquidle nome, que os igrtorãtes lhe pu-
nhão, o qual não compelia por ley da
razaõ, e de verdade senão somente ao
altíssimo Senhor, que formara os Ceos,

e a terra, cuja Omnipotência, e incom-
prehenslveis maravilhas o nosso enten-
dimento náo era capsz de rastejar, quan-
to mais entender.» Ibidem.

Maravilhai terrenaa arredai-vos,

Nada sois, se aos portentos vos alTroDto

Dessa Sion sagrada. Alli, pleiteia

o rico da m;«téria. com a fúrma

De perfeição Divina. Alli, peasltes

l>e Saphyra o Diamante as GalUrías,

Muito áquein deixão o mortal esmero

Dos Jardins Babylónios de tanta arte.

rBASCISCO MA.NOEL DO NASCIMILSTO, OS MAB-
TYBKS, liv. 3.

Volve-se a tudo a vlata, e se arrebatA

No augusto Pántbeon gigantesco, e tiida

Da fantasia o circulo dilata,

Tudo o qu' cm torno se descobre he mudo

:

De humanos pés se julga a terra intacta.

Eis de aspecto náo bárbaro, nem rudo

Súbito hum Velho aos Lusos se apr«s«nta.

Que mais a estranha maravilha augmeuta.

1. A. DE UACEDO, UHIE.NTE, Cant. õ, e^t. 33.

E vai também no leito magestoso

(Do que escutara o Itei como assombrado)

No regaço do somno achar repouso,

Em tantas niarauilhaa enleado:

Ia no carro d'ebano orvalhoso

A Lua já descendo ao mar salgada;

O ar escuro, e rarefeito deixa,

Rei socega hum tanto, e os olboa fecha.

iBiDEsi, cant. 10, est. 71.

—«Grande maravilha,—atalhou rindo

Fr. Lourenço.—Milhares de mouros te-

reis vós visto na vossa viila, irmão Fr.

Vasco, e o que vos succede com este suc-

ceder-vos-ba com iutindos oulros.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 5.

—As sete maravilhas do mundo; os

sete monumentos mais celebres da anti-

guidade, a saber : as pyramiies do Euy-
pto; as muralhas e os jardins suspensos

de Babylonia ; o templo de Diana em
Epheso ; o templo de Júpiter em Piza;

o tumulo d'Artemisia mandado erigir por

Mausolo, seu marido; o pharol d'Aleian-

dria e o colosso de Rhodes.

—Por eiaggeração : E' unia das sete

maravilhas do mundo; diz-se d'am edi-

ticio magestoso, soberbo, ou d'alguma
outra cousa similhante, admirável no seu

género.

—No mesm i sentido se diz: £ a oi-

tava maravilha tio mundo.
—Familiarmente: Isso iião é grande

maravilha; ou por ironia: Eis ahi uma
bella maravilha; ou ellipiicamente, ma-
ravilhas; diz-se para rebaixar ou ridicu-

larisar uoia cousa uu uma acção, que al-

guém quer fazer passar pur admirável.
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—Ser a maravilha dp.; excitar a admi-

ração.— Uma princfza bella e virtuosa é

sempre a maravilha da corte.

E vós, ó bem nascida segurança

Da Lusitana antiga liberd.ide,

E não menos certíssima esperança

De augmento da pequena Christandade

;

Vós, ó novo temor da Maura lança,

Marai'ilha fatal da nossa idade.

Dada ao mundo por Deos, que todo o mande.

Parado mundo a Deos dcir parte grande.

CAM., LUS., cant. 1, est. 6.

—Familiarmente: Fazer maravilhas;

distÍDguir-se d'uma maneira extraordi-

nária.

Dav. Eu no meu salteiro

Digo por este mui alto primor;

Cantae cantar novo a vosso Senhor,

Que fez niaravillias, o Deos verdadeiro,

O Duque maior.

GIL VICENTE, AUTO DA HISTORIA DE DEUS.

— «E assi he na verdade; porque ne-

nhuma cousa puxa mais por hum varáo

de honra, que estes desejos de gloria, e

fama, porque tantos obraram, e fizeram

tantas, e tão altus maravilhas, que pa-

reciam passar os termos, e limites da

natureza humana. n Barros, Clarimundo,

Epistola.— «Vernao, príncipe da Alema-

nha, filho do imperador Trineo e da fer-

mosa imperatriz Agriola, sahiu da corte

do imperador seu sogro, ao tempo que
Primalião desappsr^ceu, com tenção de

seguir esta demanda de D. Daardos, e

fazer maravilhas em armas, lembrando-

Ihe o pouco tempo que havia que o fi-

zera cavalleiro, e o muito a que era obri-

gado pêra remediar os feitos de seu pai

e avós.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 9.—aK levantando-se

com muita desenvoltura e presteza ar-

rancaram das espadas, ferindose com
tamanho impeto, que em pequeno espa-

ço tiveram as armas quasi desfeitas: po-

rém Tremorão, que lhe lembrava que o

via o imperador e a imperatriz, e que
também seu contrario havia mister dura

defensa, fez aquelle dia maravilhas, e

tudo lhe foi necessário, porque o outro

com que se combatia, não era pêra me-
nos que elle.» Ibidem, cap. 30.— «E os

cavalleiros alemães e inglezes, segundo

já estava concertado, se pozeram de uma
parte, e os da casa do imperador Palmei-

rim da outra, com alguns estrangeiros,

que quizeram ser da sua, determinando

cada u:n fszer maravilhas, assim os mui-

to esforçados, como os que tanto não

eram.» Ibidem, cap. 44. — «A senhora

Miraguarda, como soube que era vindo,

quiz sabpr o que passara na torre, pos-

to que já ouvira dizer o que fizpra na

ponte, justando com todolis cavallniros,

que a ella vieram, e pelos siiiaes que lhe

deram conhecia ser elle; mas depois que
de tudo foi informada, não se contentou

das maravilhas, que em Inatlaterra fize-

ra.» Ibidem, cap. 59. — «Ambos torna-

ram a sua contenda, mas inda que des-

ta segunda vez o cavallfiro estranho pro-

vou todas suas forras, fazendo maravi-

lhas, todavia não se podendo suster a

tamanhos golpes, foi ao chão cansado,

e quasi morto.» Ibidem, capitulo 132.

— «Como na corte houvesse novas das

maravilhas, que se faziam no campo,

havendo alguns cavalleiros, que ante as

damas o queriam diminuir, ella, que vira

mais d'oulro que elles, por serem che-

gados á corte de novo, pediu aos quatro

mais confiados quizessem por amor delia

hir-se provar com o do valle, -que cada

um se mostrou contente, mas el-rei, que
conhecia a elles e ao outro, não deu li-

cença mais pêra justar.» Idem, Ibidem,

cap. 144. — «Vi-vos hoje fazer tantas

maravilhas, que desejei mais que nunca
sabervo-lo nome; pois o já negastes a

todas, confessae-o a mim só, vede se

cuidarei que vos fico em alguma obriga-

ção.» Idem, Ibidem, cap. 145. — «Os

italianos, que ja estavam em seu acor-

do, quizeram primeiro provar sua ven-

tura, e como entre elles e o outro sobre

isto houvesse differença, determinaram
as damas que Brucio Verona precedesse

na porfia. O do valle. porque em toda

parte soassem suas obras, quiz com estes,

que por sua natureza sabem melhor re-

presentar quaesquer façanhas, que ne-

nhuma outra nação, fazer maravilhas.»

Idem, Ibidem, cap. 147. — «O esforçado

Palmeirim, que dalli mui afastado anda-

va fazendo maravilhas, vendo o estron-

do, que pêra aquella parle hia e cavai-

los soltos polo campo, bem lhe pareceo

que alguma grande afronta havia alli.»

Idem, Ibidem, cap. 158. — «Esta nova

cbegou a Primalião e D. Duardos, e ca-

da um o senlio muito, que no soldão se

perdia um principal esteio daquella af-

froDta; os seus, como leaes e verdadei-

ros «migos e vassalos, fazendo maravi-
lhas em armas e por força delias e á cus-

ta do seu sangue o tiraram do campo
com tenção de lhe darem sepultura, con-

forme a sua pessoa.» Idem, Ibidem, cap.

169. — «Os christâos se houveram tão

valentemente nesta primeira rota, que,

inda que el-rei de Etolia tivesse a gente

dobrada e elle com alguns na dianteira

fizessem maravilhas, não puderam resis-

tir a força de Primalião, Palmeirim e os

outros, que os não retraessem té a se-

gunda batalha, de que linha cargo el-rei

deCaspia.» Ibidem, cap. 169. — «Que
vio Dramusiando coberto de feridas e

sangue, e ante seus pés morto Framus-
tante com muita copia d'outros cavallei-

ros, e ainda fazendo maravilhas, cerca-

do de tantos imigos, que nenhum amigo
lhe podia soccorrer. E trazendo á memo-
ria sua virtude e esforço, D. Duardos se

desceo e poz junto com elle.» Ibidem,

cap. 169. — «Dittas as quaes palâuras

sem mães cõuidar alguém que o spguis-

se, remeteo aos Mouros que os perseguião

cõ zargunchos e outros tiros de arremes-

so : na qual sabida do cubello em baixo

no muro fez marauilhas de sua pessoa,

té que o matarão com hum dos zargun-

chos de arremesso, que lhe atrauessou a

garganta.» Barros, Década 2, liv. 7, cap.

9. — «Porque assim como cahiaõ dez,

subiaõ vinte, hindo à porfia todos a bus-

car seu dano, e todavia como eraò mui-
tos, e vinhaõ com aquella barbara deter-

minação, cometerão todos os baluartes

muy denodadamente, fazendo todos os

seus Capilaens, e companheiros maravi-
lhas nas armas.» Dirgo de Couto, Déca-

da 6, liv. 2, cap. 7. — «Parecia ser ho-

mem santo ainda que naquelle tempo
pelas obras que fazia lhe charaavaõ os

Bonzos feyticeyro, por que em menos de

hum mes resuscitára sinco mortos, e fi-

zera outras muytas maravilhas, de que

todos receberão grandíssimo espsnto, e

tendo por vezes os sacerdotes algumas

disputas com elle, os confundio e enver-

gonhou a todos de maneyra, que por naõ

se verem com elle noutras altercações,

amotinarão o povo todo.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 96.

— Fazer maravilhas; diz-se também
das cousas que produzem um effeito bel-

10, maravilhoso, bem como das cousas que

produzem um bello eíTeito, que agradam
muitíssimo. — Aquelle regato faz, on pro-

duz maravilhas no meio d'esta pittores-

ca 2}0Í^('ge')n.

— Dizer, contar maravilhas de; exal-

tar, louvar, engrandecer extraordinaria-

mente; contar factos extraordinários.

—

«S^ alguns ouuessem contar as maravi-

lhas e bondades que faziam seeria o li-

uro tam grande que os que o leesem com
a granile escritura se anoiariam.» Livros

de Linhagens, em PortugalliaMonumen-
ta Histórica, Scriptores iii. pag. 190.

— Loc. ADV. De maravilha; rarissi-

mamente.
— A's maravilhas, ou ás mil maravi-

lhas; muito bem. perfeitamente, com toda

a perfeição.

— Também se usa esta locução em
sentido irónico, piira exprimir descon-

tentamento, indignação.
— Maravilha, bonini, hoas ou hellas

noites [mirabilis dichotoma, de Linn.);

planta commum em Portugal e no Bra-

zil, e muito usada nos jardins onde pro-

duzem um efTeitn muito agradável. As

flores da maravilha são ordinariamente

vermelhas, ás vezes amarellas, brancas

ou raiadas de branco-avermelhado, ou

de amarello-branco. Estas flores teem a

notável propriedade de se abrirem de

noite, e de se fecharem de manhã.
— Ha uma grinde variedade deflores

conhecidas pelo nome de maravilhas, e

particularmente tulipas.
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—Maravilha cVinverno; espécie de pêra

de nnvttiiiro.

MARAVILHANDO, fnrt. pass. de Mara-

vilhar. Cheio d'adrairaçâo.

Frad. Hum padre tão namorado,

E Unto dado A virtude!

A6si Deos me dê saúde.

Que catou mnrwnlhudo.
Diabo. Não rn<;amas mai» detença;

Embarcae, e p-irliremofi;

Tomareis hum p^r de remos.

Frad. Não ficou isso n'avença.

GIL VICENTE, AUTO DA BABCA DOlNPF.nNO.

MARAVILHADÒR, A, s. (De maravilha,
com o siiflixn »dõr»). Adrairador, a,

MARAVILHAR, v. a. (De maravilha).

Causar maravilha, produzir, excilar ad-

miraçãi) t-itrnordinaria.

— Maravilhar-se, v. reft. Adrairar-se,

encher-se d'ad(i)irai,'ão.

—

Não ha quem
deixe de maravilhar-se das obras do
Creador.

Anjo. Essa barca que lá está,

Leva quem rouba de praç.t.

Oh almas rmbar.açadasí

Sap. Ora eu me maravilho

Haverdes por grão peguilho

Quatro forminhas cagadas.

Que podem bem ir chantadas

No cantinho desse leito.

6IL VICENTE. AUTO DA BARCA DO INFERNO.

MARAVILHOSAMENTE, adv. (Do ma-
ravilhoso, com o sufliio «mente»). Ad-
miravelmiMit'», d'uma maneira maravi-

lhosa. — «Ch>'gand()-se mais, viu em um
pequeno campo, que ao pé dclie h.svia,

té dez cavallfiros era batalha cora dous,

que se def>'nili«m tão maravilhosamente
o ofTendiam com tamanha braveza e es-

forço, que os outros lhe não ousavam já

ter campo, fazendo nellns tamanho des-

troço, que nenhum golpe dav.im. que
não fosse de muiti) dainno.» Francisco

de Morses, Palmeirim d'Inglaterra, ca-

pitulo 54.

MARAVILHOSO, A, adj. Que causa ma-
ravilha, adruiração. — «E porque então

lhe fallecia seu amigo Sclvião, que nes-

tes tempos o só hía remediar com algum
conselho, f^z a paixão tamanha entrada

nelle, que, desemparado de seu esforça-

do coração e maravilhoso esforço, só as

forças de um delicado parecer o tiraram

tanto de seu acordo, que com um sem-
blante morto estava lançado ao pé da-
quellas arviirps.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 64. — oE
como as nossas galés erão mães lestes

por causa do remo, tomando as outras

per huma ilharga, como ilom Lourenço
lhe mandou (foi cousa marauilhosa e

dura de crer) assi leuaráo a churma del-

ias cõ lodolos outros que as defendião

ante si. como quem careaiia gado não
reuel de meter a caminho, mas mui de-

sejoso de o tomar em saltos o pulos co-

mo estes faziáo.» Barros, Década 2, liv. 2.

— fO qual modo he cousa marauilhosa,

porque no instante que se 'lá huma, aco-

dem de voz em circuito de huma e duas

leguoas, st»gundo a disposição da terra,

quanta gente nella haoita: de maneira
que em breue espaço se ajuntâo mães
de trinta mil homens.» Idem, Década 4,

liv. 2, cap. 1. — «E foi cousa maraui-
lhosa, que estando assi tentado, e affli-

gido, que aflirma o nam poderá decla-

rar com palauras, chegou a Goa ja da

tornada de Maluco o P. M. Francisco

tanto a sf^u propósito, Que pêra mi (de-

zia pIIo depois numa sua carta) part^ce o

trouie IVos.» Lucena, Vid. S. Francisco

Xavier, liv. 4, cap. 3. — tCousa mara-
uilhosa (diz S. Boauentura) o compa-
nheiro obedeceo ao mandado do Santo,

e os Demónios ao pregara do compa-
nheiro com tanta presteza, que como se

aleuanta, e foge ao estrondo de hum
mosquete o bando das gralhas da torre,

ou da oliueira o dos zorzais, assi deixa-

ram subitamente os peruersos espíritos

os muros, o termo de Arezo.» Idem, Ibi-

dem, cap. 9. — tjulgay qual será o ad-

mirável eíT^ito que produsera todas estas

pequenas fermosuras em hum ar puro. e

sereno, onde a noite, não rouba jamais
a claridade ao dia, e onde eni lugar das

tempestades só se S'^ntem os continua-
dos, e agradáveis sopros do Zephiro; to-

dos estes Pássaros fasera concertos ma-
ravilhosos que socedem huns aos outros
sem cessar.» Cavalleiro d'01iveira. Car-
tas, liv. 11, n.o 8.

— Virtudes maravilhosas; proprieda-

des benéficas em alto grão.— nQuantida-

de de bagatellas desta espécie que hoje

se praticão se devem á sua imaginação,
erapregando-se agora indiíTerentemente
pnrqiie se igiioráo as suas virtudes ma-
ravilhosas; um Fidalgo moço dos que
chamamos bem feitos, foi atacado des-
graçadamente do certos symptomas que
annuncião febre.» Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 43, n.° 2.

—Diz-se também das pessoas.

Porém crede vós que sSo destruída»

Duas creaturas mui maravHho$a8,
Muito acabadas, e t.ão graciosas.

Que tarde ver.ão outras taes nascidas.

Gil VICENTE, AUTO DA HISTORIA DK DEUS.

— Animaes, objectos de maravilhosa
grandeza; de tamanho extraordinário.

—

«Acabada a cerração, que durou pouco,
tornou o dia claro e sereno, e o caval-

leiro do Salvsje se achou só desacompa-
nhado do favor e ajuda do sábio Daliar-

te, junto comsigo um touro de maravi-
lhosa grandeza e aspecto feroz, que re-

metendo aello, se lhe figurou que o lan-
çava tão alto, que chegava a maior al-

tura da rocha, e tornando a descer ca-
hiu no pescoço do mesmo touro, e assim
entrou com elle per uma cova escura e

medonha, no fim da quíl estava uma ço-
tea grande e bem obrada, onde o deixou
ed^sappareceo.» Franciscod>' Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 154. — lUbra
de táo sinalada crueza nunca se vio em
nenhum tempo, que como a frota fosse

era si tão grande, que qutsi coalhava o
mar, e antr'ella houvesse algumas nãos
de maravilhosa grandeza, guarnecidas de
purpuras, selas e outros atavios de mui-
to preço, e valia, S'gundo a opinião dos
príncipes, que nellas vieram, e tudo is-

to á vista delles e de seus vassallos se

visse consumir e desfazer era brasa, por
seu próprio mandado e ordenança, náo
havia quem c'os olhos fixos em tamanha
destruição, podesse estar olhando.» Idem,
Ibidem, cap. 160.— «Andando a prince-

za Pulinarda, a rainha de Trácia, Mira-

guarda, Sidela e a rainha Arnalta foi-

gan lo por baixo dos arvoredos daquella I
terra e á sombra delles, siipitameiíte se

escureceu o dia, e desceu uma nuvem,
que as cubriu. que tornada logo a le-

vantar, se desfez, vendo no ar dous gri-

fos de maravilhosa grandeza, que sobre

suas azas levavam a rainha de Trácia,

deixando as outras princezas, como de
antes andavam.» Idem, Ibidem, cap. 153. «

— Excellente na sua espécie, quer em I
sentido abstracto, quer em sentido raa- 1
terial.—«Andando desta maneira exerci-

tando suas forças, divulgando suas obras,

e soccorrendo aos que delias tinham ne-

cessidade, um dia, quasi vespora, cami-
nhando polo pé de uma alta serra, mais
povoada d'arvoredos solitários que de ca-

sas populosas, viu contra a máo esquer-

da em cima de um oiteiro alto um cas-

tello, que, a fora ser forte, era de mara-
vilhosa composição, todo ordenado e com-
posto d'nmas pedras verdes e brancas,

tão perfeitas as cores, que cada uma pa-

recia dar lustro á outra.» Francisco de
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 64.

— cEstava D. .Manoel de Limt com a s:ia

bandeira arvorada sobre a artelharia que
os Mouros tinhaõ á porta da Alfandega,

que eraô alguns bazaliscos. aeuias, e sal-

vagens de metal de maravilhosa grande-

za.» Diogo de Couto, Década 6, liv. 4,

cap. 2.— a Ao cavalleiro do Salvaje lhe

pareceo este assento a cousa mais notá-

vel, que a natureza nem o tempo lhe po-

derá descobrir, estimando muito obra

tão maravilhosa não ser mais nomeada
polo mundo, nem se fallar dVlla.» Idem,

Ibidem, cap. 154.— «Teve officinas ma-
ravilhosas, que se fizeram com mais va-

gar: mas pêra logo se fez uma casa de-

visa, a que Daliarle poz nome, sepultu-

ra de príncipes, e depois se chamou assi

a ilha » Idem, Ibidem, cap. 172.— «Tam-
bém he razaõ que se sayba a grandís-

sima ordem, e maravilhoso governo, que
tem esto Chim Rev g*ntio em prover o

seu Reyno de mantimentos, para que a

gente pobre naõ padeça necessidades, e
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para isso direy o que disto se trata nas

suas Chrouii-as, que eu alguroas vezes

ouvi ler escritas em letras de firma ao

seu modo, que aos Rejaos, e Republi-

cas Christss podem ser exemplo, assim

de cari ia ie, cnmo de bom governo F-^r-

nâo Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

1 13.—«Tem para estes convites fermosas

garrafas de prat.i, c de ouro, e nelhs
encastoadas muytas turquesas, c robis

por maravilhosa ordem; no convit^í ba
sempre diversos instrumentos de musi-

ca, cantores; e cantoras qae tangem ar-

pas : e toda a maneyra de instrumentos

bom acordados e suaves.» António Ten-
reiro, Itinerário, cap. 6.

— S. 7n. O quo ha d'excellcnte.

—

En-
canta-me o maravilhoso dos céos.

— O que é produzido p4a int-^rvençáo

dos seres sobn naturais.—O maravilho-

so sobrenatural produz accid^^ntes que
parecem estar arima das forças da na-
tureza.

—X historia, sujeita ás leis da critica,

despreza o maravilhoso.

—

k intervenção

de seres sobrenaturaes, como deuses, de-

mónios, anjos, fadas, génios nos poemas
e outras obras d'imagiuação.
— Maravilhoso allegorico ; aquelle em

que, em vez de persouagt^ns sobrenatu-

raes, se personificam as f^culdad^-s ou os

sentimentos, e selh-^s suppõe uma acção
physica sobre os que os p issuem.
MARCA, s. f. {DoProvr-nç-sl marca). Si-

gnal. disiinclivo para fazer conhecer.

—

A marca dos carneiros da tal rebanho;
a marca de gído, em g^Til, que indica

pertencer a este ou àquelle dono.
—Grandeza prescripta pela lei. — £«-

pada dji marca.— Cav:iiUo de marca.
—Tamanho, estatura or iioi^ria.— «Hu-

ma parede muito grossa na frontaria da
cisterna, que se f-z de duas faces entu-
Ih.^tda, e ficava s->rviododebe5tiaõ: eera
cima mandou plantar dous camelos de
marca mayor contra os^ios imigos, edos
primeiros tiros lh'is f-'Z recolher.» Diogo
de Couto. Decads 6, liv. 3. cap. 8.

— Firma, rubrica.— «He tão tentador
o dinhpyro, e ht^ Ião fácil imitar a mar-
ca de que nlguns Senhores se servem pa-
ra firriiarem o seu nome, que se pode
coatrafaser, e furtsr com muito prejui-

so: ex.^qui o fim porque me atre»o a dar
semelhante parecer, sabendo muito bem
que examinada a cousa em si mesma, que
nenhum destp? S-^nhores tem necessida-
de de saber !er. nem escrerer. » Caval-
leiro d'0!iveira. Cartas, liv. 2, n.o6õ.

—Grandeza prescripta pelo uso, ou pe-
la natureza.—«E já que descemos a es-

ta psrsgem. quero saber do mundo qual
opinião introduzira nVUe trazerem os ho-
mens os talhamares de pontes nos foci-

nhos, que se acertam da andar acompa-
nhados d'uns bigoles francezes destes do
mais da marca, que andam trez palmos
dfi fora da raia, fica o peccador d'um
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homem com um triangulo de Euclides

nas queixadas ;e, se tem quepassarpe-
la rua dos Fornos, ha mister ou embai-

nhar os bigodes, ou ir á bolina como ca-

raveiia em traves-iâ.» Fernão Soropita,

Poesias 6 Prosas Inéditas, pag. 66.

— Homem desmarca grande; de gran-

de estatura.

— Cunho, sello.

— Figuradamente : L'»n/io»iem demar-
ca; o que occupa uma posição elevada

na sociedade, quer pela familia a que
pertence, quer pelas funcções que occu-

pa ou exerce. »

— Impressão que deixa sobre o corpo

uma lesão qualquer.

—

Era muito formo-

sa antes de ter as bexigas, mas estas deixa-

ram-lhe o rosto cheio de marcas.
— Traço, signsl. vestigio que um con-

tacto, que uma acção deixa sobre um cor-

po.

—

A marca feita afogo num cavallo.

—A marca das rodas, das pegadas, etc,

ainda está de pouco.
— O que se emprega para despertar as

lembranças d'alguma cousa.

—

Fazer, dar

um 7ió 7i'um lenço, para servir de marca.
—Pôr uma marca no livro.

— Tentos (no jogo) que servem para

marcar os pontos ou partidas que se ga-

nham.
— Carta de marca; antigamente, acto

do governo que auctorisava alguém a fa-

zer justiça por si mesmo á custa de uma
nação inimiga. Estas cartas tinham tam-
bém o nome de carias de reur«saíias.

—Actualmente, carta de marca, é a

commissão de que todo o capitão ou do-

no da um navio armado em corso deve

ser provido, sob pena de ser considera-

do pirata.

—Limites.—Marcas defezas ; aquellas

em que um soberano prohibe a navega-

ção de navios estrangeiros, ou nacionaes,

quer nas colónias, quer n'outros quaes-

quer pontos.

—Marcas das coutadas ; demarcações,

raias, limites.— «E por quanto, pela ca-

pitulação que it-z Rui de Snisa, e dom
João de Sousa seu filho embaixadores dei

Rei dom João segundo, com el Rei dom
Fernando Daragáo marido da Rainha don-

na Izab^l de Csstella (cuja filha herdeira

esta senhora doona Joanna era sobelos li-

mites, e demarcações da banda do Ponen-

te, per onde avia de ficar a arraia, e limite

do ditoregQO de Fez, per aver ahi duvida

se entre o cabo do Bi^jador, e de Nam,
donde se comerão as marcas, e limites de

Guiné, que é da conquista destes regnos

de Portugal.» Damião de Gops, Chronica

de D. Manoel, part. 2, cap. 30.

—Caracter, natureza, qualidade.

—

As
obras e conselhos dos maus são de tal mar-
ca, que não deixam a menor duvida acer-

cados males que produzem.
— Rodellinhs de páo, osso, massa, etc,

que se forra de panno, ou de seda, para
formar o botão do vestido.
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MARCADO, part. pass. de Marcar. Dis-
tinotn, assignalado com marca.

—

Roupa
marcada.
—Papel, pergaminho marcado ; em que

se poz a marca com o timbre, cunho, etc.

—Designado, indicado com antecipa-
ção — «Grandes tormentos são porem os
que se prepárão naquella paiz para to-

dos os Galos, cujas entranhas servirão

neste mundo de sepultura aos Passari-
nhos. O lugar para o castigo do Gato
que me comeo já está marcado.» Câval-
leiro d'01iveira, Cartas, liv. 2, n.° 8.

Tanto dilatarás o Império ingente,

Qu'indaha de ser teu nome respeitado,

Onde ultima baliia ao mar fervente.

Tem Natureza, e séculos rnarcadíi:

. Com gloria t^\, que apenas n^Oriente

Tiver a aurora lúcida assomado,

O mundo obsen^ará com nobre inveja.

Que logo os pés aos Portuguezes beija.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 1, est. 37.

—Regular.

—

Alto de corpo, porém mar-
cado na justa proporção de seus mem-
bros.

—Forrado com ferrete.

—

Ladrão mar-
cado.—Espada marcada na cota; com certos

signaes distinctivos.— < Cingem huns ta-

labartes de couro estreyto, e dobrados
guarnecidos de ferros em que trízem a
espada, que será de quatro palmos, de
hum gume, e marcada pela cota, e de
aceyro muito fino; cayihe atravessada so-

bre a coxa, andaõ sempre rapados, cabe-
ça, e barba, sóm'^nteo beyço derriba dey-
xaõ sempre por rapar, e isto em quanto
s?õ mancebos, e lhe naõ nac^m cães, e

depois que lhe nacem a criaõ, e trazem
comprida.» Tenreiro, Itinerário, cap. 17,— Figuradamente: Abalizado, dislin-

cto, notável por valor e outros feitos.

—

«Era tão solicito no pagar dos serviços,

que muitas vezes perguntava se na guar-
da da camará auis vinte e quatro caual-
leiros dos mais marcados da Corte que
dormiam no paço junto da sua camará,
e na mesma casa dormiam alguns moços
fidalgos, e na sala outros tantos moços
do monte, e na guarda dos ginetes auia
duzentos caualeiros todos de boa casta,

e conhecidos por valentes homens, que
o acompanhauam quando caminhaua,
com lanças o adargas eram obrigados a

ter armas prestes, e ciuallos pêra quan-
do se delias quisesse seruir. » Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 4,

cap. 84.

—Notável por bom, ou por mau, phy-
sica e moralmente fallando.

—

Génio, ta-

lento marcado.
MARCADOIRO, A, adj. Sem mais liga,

quí> a da Ifi. cap.iz de ter a marca indi-

cada por l(-i.

—

Prata, ouro marcadoiro.
MARCADOR, A, udj. (De marca, com

o suffiio «dôr»). Que marca.

—Substantivamente: O que marca, que
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põe algum signal ou toma nota. — Mar-

cador de pannos, de couros, etc.

—Em diíTprenlPS j'>g'>s, o que conta e

marca es pontos de cada jogador. — Um
marcador </« bilhar.

MARCA PÉS, s. m. Termo do Brazil.

Barro, em que puriScam o assucar. (Em
Bluteau).

f MARCANTE, adj. ? gen. Que marca,

que tem alguma superioridade.

—

(Impar

marcante.—Cartaa marcantes ; as que valem pon-

tos para aquflle que as ti>ra.

MARCAR, V. a. (De marca). Distinguir,

fazer conhecer por meio de marca. —
Marcar carneiros, cavallos, bois, etc.

—Marcar arvores; pôrlhes um signal,

a tinta ou a fogo, ou fazcndo-lhes de-

pressões por meio de ferro cortante ou
contundente.

—Termo Militar. Marcar o campo, o

aquartelamento, as portas ; indicar a pra-

ça ou o sitio onde se ha de acampar, os

aposentos que se deve occupar, as por-

tas a que é necessário pôr guardas ou
sentinellas.

— Fazer uma impressão sobre alguma
parte do corpo, por contusão.

—

A pedra
que lhe acertou marcou-lhe a testa.

— Deixar traços, vestígios.

—

A torrente

marcou a sua passagem por grandes estra-

gos.

—Pôr uma marca para lembrança. —
Marcar uyn livro no logar em que se cessou

de ler.

—Marcar o seu jogo ; marcar os pontos

que se ganha.

—Notar, inscrever.

—

Já marquei tudo

isso na mi7%ha carteira.

—Indicar, mostrar, notar.

—

Othermo-
metro marca 18 grãos centígrados.

Tal co'o mesmo conjuro a Maga ArmiJa

Cortando o ar no carro afogueado.

Aos alados Dragoens enfurecida

Marca co'a voz potente o trilho usado :

Conduzindo na rápida fugida

Do magoa o coração despedaçado;

Vendo lhe escapa o pretendido amante.

Mal se lhe mostra o Escuda de diamante.

j. A. SE UACEDO, o OBiENTB, cant. 7, est. 15.

—O relógio marca meio dia.

—Marcar o CO ínpasso; indicar, por meio
de movimentos da mão ou do pé, a caden-
cia da musica.

—Marcar passo ; regular o andamento,
a marcha.
— Pixar, determinar, assignar, predes-

tinar.

Vate inspirado a quatro Monarchias

A sucoessiva duraç.-Ão lhes marca;

A grande scena do futuros dias

Coa vista perspicaz descobre, e abarca:

Dos profundos segredos as sombrias

Cortinas r.ipga ao pávido Monarcha,

Tanta luz recebeo do immenso, eterno

Sacrário augusto do Senhor Superno.

.1. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 10, est.

—Contrastar.—Marcar a prata, o ouro,
por meio de contraste; pôr-lhe a marca in-

dicada por lei.

—Marcar terras; vid. Demarcar.
—Termo de Dança. Marcar uma con-

tradança; indicar os passos que cada par
deve executar.

—Descrever.—Marcar uma curva, uma
recta, um circulo, para servir de base a al-

guma medição, ,:alculo, etc.

—Notar, descobrindo.

E<to ho digno de bromes, e alabastros

iMai<í que t'»dos, que o mar tumente abriram,

Qu*em novos Ceos marcando ignotos Astros,

N.io visto iMundo aos homens descobriram

:

Ondo Albuquerques, Ataides, Castros

D'alta Gloria os Alcaçnrcs subiram.

Deixando eterno cm dúplice Hemisfério

Cora seus troféos o Lusitano Iinprrio.

.1. A. DE MACKDO, ORIENTE, Cant. 2, est. (

-Indicar, mostrando.

Tal do Abarim na cima levantada

Foi patente a Moysés a extensa terr.i,

Em que a Nação remida, e resgatada.

Deve grande existir em paz, e em guerra :

Que desde aqucIU altura aos Ceos pegada,

Vio tudo, o que o liorizonte immenso encerra;

Assim do G.ima a vista descortina

Quanto lho marca, e diz missão Divina.

3. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cant. C,

est. 39.

MARCARIA, s. f. Vid. Marcaria.

MARCASITA. Vid. Marquesita.

MARCAVALLA, s. f. Herva officinal.

MARÇANO, s. m. Termo popular. Apren-
diz de caixeiro, rapaz de dar tempo a pra-

tica sem vencer ordenado.

—Figuradamente: Novato, principian-

te era uma occupação.

MARCARIA, s. f. Tenda de diversas

quinquilherias que os vendilhões ambu-
lantes costumam vender, andando d'uraa

para outra povoação.— «Todo o Creliguo
jogral, que tem por Officio tanger, e per

elle soporta a maior parte de sua vida,

ou publicamente tangar por preço, que
lhe dom em alguumas festas, que não «ão

principalmente Ecclesiasticas, e serviço

de Deos ; e o tregeitador, o qualquer ou-
tro, que por dinheiro por sy fiz ajunta-

mento do Povo ; e o goliardo, que ha em
custume almorçar, jantar, merendar, ou
beber na Taverna ; e bem assy o bufara,

que por as Praças da Villa, ou lugar Iras

almares, ou arqueta ao collo cora tenda
de marcaria pêra vender; taes como es-

tes, e cada huum delles, usando dos di-

tos Oflioios, ou custumes desordenados,
como dito he, per huum anno acabado,
ou sendo amoestados per seus Prelados,

Vigairos, e Reitores de suas Freguezias

per três amoestaçoens, ainda que seja

mais pequeno tempo que o dito anno,
per esse mesmo feito perdem de todo o

privilegio Clerical, assi nas pessoas como
nas cousas, e são feitos em todo caso da

Jurdiçáo secular.» Ord. Affons., liv. 2,

tit. 15, % 18.

MARCEGÃO. Vid. Março, nos Adágios.

MARCEIRAS, s. f. pi. Tributo ou im-
posição que se pagava no primeiro dia

de .Março.

MARCEIRO, s. »i. O que tem loja de

marceria.

7 MARCELINA, s. f. Termo de Mine-
ralogia. Silicato de manganez, côr de
rosa, proveniente de S. Mareei, no Pie-

monte.

MARCELLA. Vid. Macella.

f MARCELLINISMO, s. m. Doutrina

dos rriarci-llinos.

f MARCELLINOS, s. m. pi. Heréticos J
do século IV, sectários da doutrina de \
Marcello, bispo dWncyra, que se accusa-

va de não distinguir bem as três pessoas

da Trindade, e de considerar somente

como três denominações de uma só e

mesma pessoa divina.

MARCENARIA, ou MARCENERIA, s. f.

A officina de marcen^-iro, em que tra-

balham os marceneiros. — Aquella raar-

ceneria occupa muito artiUa.

—A obra de marceneiro.
— (Jfficio, trabalho de marceneiro.

MARCENEIRO, s. tn. O que se occupa

em trabalhar de marceneria; que lavra

madeiras para moveis, e os executa com
mais artificio, perfeição que os carpin-

teiros. Os marceneiros também trabalham

muitas vezes em obras de tauiia, e mar-

chetes, obras folheadas com madeiras

preciosas, como mogno, pau-rosa, jaca-

randá, etc,

MARCERIA, s. f. O tracto ou efTeitos

do commercio dos marcieiros. Vid. Mer-
cieiro, e Mercieria.

f MARCESCENCIA, s. f. (Etym. de mar-
cescentei. Termo Didáctico. Estado do
que murcha, do que se desecca.

MARCESCENTE, adj. 2 gen. (Do latim

marcescentem, part. pass. de marcescere,

murchar, seccar-se). Termo de Botânica.

Diz-se das partes que se murcham e se

deseccam sobre a planta antes de s*» des-

tacarem d'ella.

—

Folhas marcescentes.

—

Cahjx marcescente.
MARCESCIVEL, adj. 2 gen. (Do latim

marcescibilis). Termo Didáctico. Que pô-

de murchar facilmente. Oppõe-se a im-

marcesci<el.

f MARCGRAVIACEAS, s. f. pi. (De

marcgravia, género de plantas dedicado

por Plumier aò cel-^bre naturalista alle-

mão do século xvii, Georges Marcara O

.

Termo de Botânica. Nome d'nma familia

de plantas dic^tvledoneas polvpétalas.

MARCGRAVIO! Vil. Margrave.

MARCHA, .s. f. (,Do f.ancez marche). O
andamento ou andadura de pessoas ou ani-

maes ; movimento do que anda. .K mar-
cha executa-se por uma serie de passos,

cuja successão mais oa mí>nos rápida,

mais ou menos longa, a faz lenta ou ac-

celerada.

—

Retardar, accelernra sua mar-
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cha.

—

Pôr-se em marcha í^ara alguma

parte, a caminho.

—O caminho que um corpo militar per-

corre.

—Arção de raarch^r, relativamente á

distancia ou á durarão.

—

As tropas já le-

vam oito dias de marcha.

—

Estas duas

povoações distam apenas uma da outra

cinco horas de marcha.

—Marcha falsa ; a que se faz para al-

gum silio. a tim de desviar a attençâodo

inimigo, caminhando para outra parte ou

Toltando alraz para o atacar de surpreza.

—Marcha forçada ; & marcha que se

faz forçando o passo com uma diligencia

extrema. Oppõe-se a marcha ordinária.

—Marcha de flanco; a que um corpo

de trop.as executa pelo lado de um de

seus flancos.

—.Movimento, andamento. — Pôr em
marcha; faztír andar, caminhar. — cDe-

pois, a agitação acalma, as tilas orde-

uam-se, e o grito de «avante! avante!»

põe de novo em marcha ri^gular o ma-
eisso processional. «Que foi? que foi?»

—inquiriam os que estavam mais longe.

Ninguém sabia responder.» X. Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 19.

—Suspender a marcha ; interrompel-a.

Victoriosa marcha suspendemos,

Qae mais nos hía dilatar o Império,

Novo golpe mortal descarreguemos,

Que vingue de meu Throno o vitjperio

;

Da imminente mina em fim salvemos

Todos (que be nosso) o Indico hemispherio

;

O que não pode um braço poderoso,

Possa ultimar lium laço insidioso.

j. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 5, est. 9.

—Pôr bj,liza d marcha; termiaal-a.

Olha do Hydaspe a aurífera ribeira,

Onde o mesmo Alexandre altivo, iroso

A hastea cravou da triunfal bandeira.

Quando fez alto exercito medroso

:

Esta a baliza á marcha derradeira,

Do vencedor de Poro ; onde o estrondoso

Raio de Macedónia estala, e pára.

Rompe de Lysia a gloria alta, e preclara.

J. A. D£ MACEDO, O ORIENTE, cant. 12, est. 13.

—Termo de Marinha. Velocidade pro-

gressiva d'uma embarcação, sob o im-
pulso de remos, do vento ou do vapor.

—Ceremonia solemne em que um cor-

tejo percorre uma certa distancia ou es-

paço.

—

Marcha triumplial.
—A marcha dos a<tros, dos corpos ce-

lestes; seu movimento real ou apparente.

—Termo de musica. Marcha harmóni-

ca, marcha dliarmonia ; a successão dos

differentes accord<'S, e o modo de fszer

passar a modulação de um a outro tom.

—Peça de musica composta para ins-

trumentos de vento e de percussão, des-

tinada a regu!ar o passo da tropa. Algu-

mas vezes também se empregam as mar-
chas na musica theatral, juntando se-

lhes quasi sempre um coro. O andamento

da marcha é mo ler.ído, mas bem cara-

cterisado, e em co.iipasso quaternário.

—No jogo do xadrez, movim^Tito parti-

cular de c.tda peça.— A marcha do rei.—A marcha insidiosa do cavalio. Diz-se

taojbf^m d'alguus outros jogos.

—Figuradamente : — Comportamento,
modo de proceder.

—

Sabe occultar habil-

mente a sua marcha.

—

A marcha da na-

tureza.—Um esjiirito vigoroso nem sem-
pre é secundado na sua marcha por uma
constituição forte e saudável.
—A marcha do século ; o progresso que

cada século faz espontaneamente na ci-

viiisação.

—

A marcha do século presente

ninguém poderá suspendel-a. ^—A marcha d'um poema, d'uma obra,

etc. ; o progresso da acção n'esse poema,
a progressão das ideias n'uma obra.—Ária de musica que regula e anima
o andamento, a marcha de tropas ou de
outro qualquer corpo.

—

A marcha futie-

bre da symphonia heróica de Beethoven.

—Uma marcha religiosa.

—Por extensão: Ária de musica que
tem o movimento e semelhança d'uma
marcba militar.

MARCHADA. Vid. Marcha.
MARCHANTE, s. -2 gen. Pessoa que trá-

cia em gado para os talhos dos açougues;
proprietário de açougue.

— Cortador de carnes verdes nos açou-
gues. — <iE alem do p-iso que tem cada
marchante por onde pesa, estaõ mais a

cada porta outras balanças da Cidade,

em que se torna a repesar, para ver se

levaõ as partes seu peso certo, porque
naõ fique o povo enganado.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 107.

1.) MARCHAR, r. n. (^De marcha). Fa-

zer marcba, andar; mover-se andando.—E^e homem marcha apressadamente.

—Mover-se, fallando de tropa, etc.

—

Marchar, seguir, caminhar para.— «O Go-
vernador sjuntou a si todas as bandei-

ras, e ao som de tambores, e pifaros foy

marchando pêra o campo aonde sahio,

e vio que se ajuntava todo o poder dos

Mouros em hum corpo, e estavaõ à sua

vista Rumecan, .Accedecan, Juzarcan,

Mojatecan, e Alucan com oito mil ho-

mens postos em som de batalha, e em
muito boa ordem, com determinação de

tornarem a buscar os nossos.» Diogo de

Couto, Década 6, liv. 4, cap. 2. — «O
Priocipe de Camphar em lhe dando as

cartas do pa_v, ajuntou logo Ires mil ho-

mens muito bem negociados, e foy com
elles marchando pêra a fortaleza em que
os Turcos estavaõ. que tendo aviso de

sua hida, se recolherão dentro, e se for-

tificarão.» Ibidem, liv. 6, cap. 1.—«Co-

meçou a marchar para o Castello com
passo naõ muito apressado, e chegando
a tiro de frecha, começarão logo os Sol-

dados Com grandes gritas, e estrondo de

muytos instrumentos a encostar as esca-

das ao muro, e subinio por ellas assi-

ma, elle por entrarem no Castello, e os

de dentro por liio defenderem, travarão

entre si huma briga taõ acesa, que em
menos de duas horas o Tártaro perdeu
três mil dos seus.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 118.

—Marchar a grandes passos (fallan-

do de dança); deixar um espaço de oito

pollegadas spproximadameute entre os

pés.

—Termo de marinha. Fazer caminho,

navegar.

—

Aquelle navio marcha bem.—
Este vapor (barco) marcha mui vagaro-

samente.

—Marchar aposso; caminhar seguin-

do a cadencia do passo militar.

—Marchar ccirt ^jasso cheio; caminhar
a passo mais que ordinário. —; «Chegou

já quasi à véspera a huma Cidade, que
se chamava Guijampé, a qual achou de

todo despejada ; e como a gente repou-

sou huma hora e meya, que era o que
tinha por regimento, se levantou dalli o

campo, e tornou a marchar com passo

cht^yo, e se foy alojar ao pé de huma
grande serra, que se chamava Liampeu,

aonde também se abalou logo no quar-

to da Alva.» Fernão .Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 123.

—Marchar com ordem ; sem transgre-

dir os preceitos da disciplina militar.

—

sE desembarcando em terra, deixando

cem homens repartidos pela .Armada, se

foraõ marchando com grande ordem, e

resguardo, levando os Baueanes por guia.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. 4, cap. 3.

—Marchar eoi busca de; ir á procura

de.— c< Esperou em meyo do Bazar pelo

Governador que logo chegou, e assim

foraõ marchando ate darem com Dom
Joaõ -Mascarenhas, que ainda estava ás

lâas com os imigos, que tornarão a vol-

tar a elle: mas vendo elles o poder dei-

xarão tudo, e se foraõ recolhendo pêra

fora da Cidade.» Diogo de Couto, Década

6, liv. 4, cap. 2. — «Aquella noite pas-

sarão alli com grandes vigias, e ao ou-

tro dia, que foy do .Apostolo S. Thomè
Padroeiro da índia, se levantou o exer-

cito, e foy marchando em busca dos imi-

gos, mandando o Siqueira diante com
huma companhia de .Nayres, aos espiar,

e a descobrir o campo, e chegando â ri-

beira, houve vista dos Mouros da outra

banda, porque o Calabetecan tanto que

amanheceo, acodio a tomar os passos da

ribeira, porque o Governador não pas-

sasse.» Idem, Ibidem, liv. 5, cap. 10.

—Mover-se, menear-se. — sEmpare-

Ihey-me com hum mocetão bem feito, o

qual sem livros, nem outro sinal de Poe-

ta marchava com muita vaidade, e com
grande desembaraço, rindo de huns, e

olhando por cima dos hombros para os

outros, mostrava que achava em si na-

turalmente o bom, e o justo gosto que

se deve ter.» Cavalleiro_ d'01iveira. Car-

tas, liv. 27, n." 2.
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—Marchar adiante, á frente; ir na

vanguarda d'aquelles por quem é prece-

dido.

Ao som da tuba, que rebomba, immenso

Moyséí ajunta exeixilo poteute

;

Já piza de Ramesso o campo extenso,

E qual marchara hum Deos, lhe vai na frente;

O Egy[ito otn tunto atónito, e suspenso,

Do llatiello mortal mil golpe» sente ;

E os escravos Ilebreui tii alli Ue rojo

Da terra opima exultào co' o despojo.

3. A. DE MACEDO, O oníENTE, cant. 9, est. 92,

— «Alio, qun marchava adiante, tam-

bém parara. Parecia mirar o que quer

que ora na oxlromidade menos illumina-

da do dormitório. Depois voltando a ca-

beça para í). João 1, eslendeu o braço e

apontou para uma das portas, onde o re-

posteiro corrido de poueo ainda se me-

neiava.í A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 27.

—Fazer marchar significa algumas ve-

zes iiiipôr um serviço militar.

—

Faz-se

marchar a guarda nacional.

—Diz-se da manobra feita por um cor-

po do tropas.

—Usa-so também para indicar o mo-
vimento das cousas.

—

S(xturiio é wm dos

planeias que marcham mais lejitamente.

— Diz se do tempo que passa.

—

O tem-

po marcha sempre, sem que espere por

ninguém.
—Figuradamente ; Caminhar, segundo

um certo progresso, fallando de pessoas.

—Todos marchamos para a morte.

—Fallando das cousas que seguem um
certo progresso, em bom ou máo senti-

do.— As cousas marcham para lana so-

lução satisfacloria.—As mo7iarchias mar-
cham para a sua ruina.

—Absolutamente: Ir em progresso.

—

O mundo marcha.

—

A civilisação marcha
a passos gigantescos.

— Termo do musica. Diz-se da succes-

são dos sons e dos accordes que se se-

guem n'uma certa ordem.

2.) MARCHAR,!), a. Termo antigo. Mas-

car ; n'este sentido, corresponde a dizer

entre dentes palavras de desapprovaçâo,

de duvida da bondade de outrem, des-

gabando.
MARCHESITA {eh como k). Vid. Mar-

quesita.

MARCHETA, s. f. O logar do manto
onde se pregam as fitas.

— Vid. Marchete.

MARCHETADO, part. pass. de Marche-
tar. Embutido do lavores de madrepéro-
la, marfim, madeira, de ouro, pedraria,

mármores, massas, etc.

Tu, aeu moço, vae-te d'alii,

Que a cadeira ca sobeja

;

Cousa que estava na igreja

Niio s'ha de embarcar aqui;

Ca ura darào de marQ,

-l/aí-f/ieíuíici de doloies.

Com taes modos de lavores,

Qu'sstai-a fora de si.

• IL VICCiNTE, AUTO DA BARCi DO INíERNO.

Em luzentes assentos, marchetados

De ouro e de perl.is, mais abaixo estavam

Os outros Deose» todos assentados,

Como a rasào e a ordem concertavam

;

Precedem os anti|;uos mais honrados,

.Mais abaixo os menores se assentavam

:

Ouando, .lupiter alto aesi dizendo,

Cum tom do voz comefja grave e horrendo.

CAM., LUS., cant. 1, est. 2-3.

E assi também nos conta dos rodeio»

Longos, em qre te traz o mar irado;

Vendo os costume» bárbaros, alheios.

Que a nossa Africa ruda tem criado.

Conta; que agora vem co'os áureos freios

Os cavallos, que o carro mari'hela(lo

Do novo sol, da fria Aurora trazem :

O vento dorme, o mar o as ondas jazem.

OBR. crr., cant. 2, est. 110.

As portas d'ouro Qno e marclieladaa

Do rico aljôfar que nas conchas nace.

De escuiptura formosa estão lavradas.

Na qual o irado Bacho a vista pacc :

E vt primeiro em cores variadas

Do velho chãos a tão confusa face :

Vcm-se os quatro elementos trasladados

Em diversos ofQcios occupados.

OBti. ciT., cant. 6, est. 10.

—Figuradamente: Variado de cores,

tauiiado.

—

Pelles marchetadas.

—Esmaltado. — Firmamento marche-

tado d'estrellas.

Aquella triste e leda m.idrug.ida.

Cheia toda de mágoa e de piedade,

Em quanto houver no mundo saudade

Quero que seja sempre celebrada ;

EUa só, quando amena e ynarchetada

Sahia, dando A terra claridade,

Vio apartar-se de huma outra vontade,

Que nunca poderá ver-se apartada.

CAM., SONETOS, n.* 24.

—Esmaltado, matizado.—Praiio mar-

chetado de varias flores.

Mas assi como a aurora marchetada

Os formosos cabellos espalhou

No ceo sereno, abrindo a roxa entrada

Ao claro Ilyperionio que acordou ;

Começa a embandeirar-se toda a armada,

E de toldos alegres se adornou,

Por recebir cum festas, e alegria,

llegedor das ilhas que lurtia.

CA^a., LUS., cant. 1, est. 59.

—Esclarecido, illuminado. — Oração

marchetada de todos os esmaltes da dic-

ção.

MARCHETAR, v. a. Embutir marfim,

pedras d'outra còr, madeira, madrepé-
rola, ou laminas do metal com certos

lavores, para adornar alguma peça, mo-
vei, etc. ; tauxiar.

—Figuradamente: Matizar, esmaltar

de varias cores.

MARCHETARIA, s. f. (De marchetar).

Tauxia; a obra marchetada, o trabalho

de marchetar. — Madeira de marcheta-

ria.—Marchetaria de ouro, prata, mar-

fim, etc.

MARCHETE, s. m. Tauiia ; a pedra la-

vrada de madrepérola, marfim, madeira,

massa, ou metal, que se embebe por

adorno o para maliz.-ir, como por exem-
plo leitos, mes.'is, papeleiras, aparado-

res, ele.

—

«I'ara a banda do Oriente era

que está hnai pouco mais o sitio desta

Cidade está hutn Caslello cerca<io de mu-
ros, e tem dentro ricas casarias, e gran-

des pateos, em as quaes cassrias eslaõ

casas feylas de mujlos ricos edifícios as-

sim de pedras ricas, e lavores, e i)intu-

ras de tintas linas, com ouro, e marche-
tes do marlim, e maçonarias.» António
Tenn-iro, Itinerário, cap. 40.

— Figiirndafrii-nle : Ot)ra. trabalho en-
tremeliido que faz descontinuar por al-

gum ti mpo.
MARCHETEIRO, s. m. Artífice do mar-

ch'-t8ria.

MARCIAL, adj. 2 gen. (Do latim mar-
tinlis). De guerríi ; bellicoso, guerreiro.

—

Uma lei marcial; a que aiiclorisa o em-
prego da força armada em certos casos.—Proclamar a lei marcial.

Não vem dos inimigos combatido

Dusc;.r soccorros no longínquo Orienta,

Nunca nos trances marciaes vencido.

Foi do llibero Leão, bravo, e rompente

:

Feroz Leão de horrisiono rugido.

Que nos lançou da Hibería armi-potente

;

Ora, que aos golpes da fulminea espada.

Se fez Senhor do Betis, e Granada.

J. A. DE Uacedo, o oni£.s-TE, cant. 9, est. 19.

—Homem d'estatura marcial ; apes-

soado para a guerra.

—Antigo termo de chimica e de phar-

macia. Ferruginoso. Diz-se de todas as

preparações que conté.n ferro, ou um
oxydo d'estj metal.

—

Pós marciaes.

—

Pastilhas marciaes. — Tártaro marcial.—Flores marciaes ; cblorureto d'am-

monia e ferro.

—Substantivamente: — Os marciaes;

medicamentos em que entra o ferro ou
um oxydo de f^rro.

MARCIATÃO, s. m. Termo de phar-

macia.

—

Unguento de marciatão (caíJo

em desuso).

MARCIDO, A, adj. (Do latim marciàus).

Termo poético. .Murcho, falto de vigor,

sem vivacidade.

MÁRCIO, A, adj. (Do latim martius.

De Marte, de guerra.

Porque eis os seus accesos novamente

D*buma nobre vergonha, c honroso jogo.

Sobre qual mais com animo valente

Perigos veuccrá do «larcio fogo.

Porfiam : tinge o ferro o fogo ardente.

Rompem malhas primeiro, e peitos logo :

Assi recebem junto, o dão feridas.

Como a quem yX não doe perder as vidas.

CAM., LUS., cant. 1, est 39.

.1 mareia /iíÍííí; a trombeta de guerra.

Diu signal pavoroso a Mareia tuba,

João na dextra sopesando a laDç.i,

Qual s.aahudo Ie.ía, quo eriça a juba.

Por onlre es fortes esquadi-ueos avança:
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Quil raio aceeso cahs, fere, e derruba,

Eternos louros na victoría alcança

;

Co' a fama de seu ncme o Mando atrúa,

A Pátria he livre, e cinge-lhe a Coroa.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, Canl. 8, eSt. 31.

1.) MARCO, s. m. (Do francez marc).

Peso de oito onças.

—Marco de ouro de 22 quilates; o

que Talia 96í000 reis. O marco de pra-

ta de lei, (ie 12 dinheiros, tinha o valor

de 6545 —-. Havia-os também de 11, e

de 10 dinheiros, com valores correspon-

dentes; oias esses valores teem soítrido

grandes alterações. — «IIhui hum Triba-

lo de prata com suas cadess que pesava

três marcos e huma onça, as quaes Co-

roa, e cintas, e copas, e couzas suso di-

tas o dito Senhor Rey dizia que lançasse

Donna Maria mulher que foi do Infante

Dom Pedro de Csstells por duas mii e

cem livras dessa moeda de Portugal a

Nicola Domingues, e a Joam de Rates.»

Documento de 1247, publicado pelo vis-

conde de Santarém no Corpo diplomá-
tico, tom. 2, pag. 291.

— Figuradamente: Capacidade, talen-

to, merecimento. — Distribuir os officios

segundo o marco de cada um.
2.) MARCO, s. m. (Ue marca). Raliza,

signal que serve para demarcar terrenos,

estremar, marcar limites, confins, raias,

fronteiras. — «Quando as gentes funda-
das em razom nalursl eslabelecerom e

hordenarom, que os Senhorios das cou-
sas fossem distintos, e separados huns
dos outros, por tal que os Senhores vi-

vessem em boom e pacifico assessego, e

por tolherem d'autre sy dessensoões, es-

candallos, e rancores, que ligeiramente

aconteciam nas cousas commuas e con-

juntas, logo estabellecerom, que os ditos

Senhorios fossem demarcados e limita-

dos com certos marcos e termos, que
fossem postos antreas divisooeos e ex-
tremos, por bonde os ditos Senhorios
fossem devisos e depattiios, por tal que
pollos ditos marcos si podessem ligeira-

mente conhecer a divisom, e termo de
cada huum Senhorio, per honde se limi-

tava huum do outro.» Ord. Affons., liv.

5, tit. 60. — íE pois esto foi feito a fim

de tanto bem, os Sabedores estranharom
gravemente a quem cintemente os ditos

marcos e termos arrancava com tençora
enganosa, pêra defraudar cada huum dos
ditos Senhorios.» Ibidem. — «E portan-
to Nós seguindo a teençom dos ditos Sa-
bedores, poemos por Ley geeral em to-

doUos nossos Regnos e Senhorios, que
nom seja nanhuum tam ousado, de qual-
quer estado e condiçom que seja, que
sem anthoridade de Justiça, ou consen-
timento das partes, a que esso perteen-
cer, arrenque alguum marco, que seja

posto antre alguumas vinhas, olivaaes,

pumares, marinhas, herdades de pam,
ou qualquer outra cousa de Senhorio dis-

tinto, e partido antre alguuns; e aquel

que o contrario fezer, se for homem de
pequena condiçom, seja açoutado pubri-
camente per essa Villa ou Lugar, houde
esso acontecer, e degradsdo por doos ao-
nos pêra Cepta.» Ibidem, § 1. — aE ar-

renquando alguém o dito marco, nom
sabendo que era marco, mais soomente
com tençom de furtar a pedra, ou outra

qualquer cousa, que hy fosse posta por
demarcaçom; em tal caso mandamos que
aja pena de furto, segundo a vallia da
cousa furtada, pois que teençom ouve
de furtar, e de f-ito furtou a cousa
alheia.» Idem, Ibidem, § 2. — «K arren-

quaodo alguém o dito marco simpres-
tueute, sem teençom de msl ífizer, em
tal caso mandamos que «ja aquella pena,
que razoadamente em tal caso couber,
s gundo alvidro de boom Juiz, etc.»

Ibidem, § 3. — <E o Duque saio d'EI-

vas esse dia, e ainda dentro em Cas-
tella se foy pêra a Princeza que ho re-

cebeo com aquella honra, e amor que
merecia, por serem primos co irmãos, e
hir em nome do Príncipe seu sobrinho
como hia: e assi vieram atee a Ribeira
de Caya, que he marco de Regoo a Re-
gno.» Inéditos d'Historia Portugueza,
tom. 2, pag. 120.

— Figuradamente: Marco da Redem-
pção ; a cruz.

MARÇO s. m. O terceiro mez do anuo,
entre fevereiro e abril; tem trinta e um
dias. — «Nesta íírmida foy enterrado cõ
rauyta dor, e sentimento de todos, e ahi
esteve mais nove mezes, que foy de de-
zassete de Março até onze de Dezembro
seguinte de, 1553.» Fernão Mendes Pin-
to, Peregrinações, cap. 216. — «Rompeu
Salvador Ribeyro por todos os iucõve-
nientes, e deysando aquelle Reyno, em
que Deos o levantara ao alto da huma-
na felicidade, regado com seu sangue,
possuído de outro, com animo mais ge-
neroso do que se pode encarecer, em
Março de mil e seis centos e três annos
deu as velas ao vento de largas esperan-
ças, que de ordinário se desfazem na-
quillo, de que se sustentaõ.» Discurso
(no fim d'algumas edições de Fernão
Mendes Pinto), cap. 13.

— Adágios e provérbios:
— Agua de março peor é que nódoa

no panoo.
— Em março queima a velha o maço.
— Em março nem rabo de gato ma-

lhado.
— Março, marcegão, pela manhã ros-

to de cão, á tarde de bom verão.

— Março, marcegão, pela manhã cara

de cão, á tarde cara de rainha, e á noi-

te cava com afoucinh.i.

— Março ventoso, abril chuvoso, do
bom colmeal farão astroso.

— Quando trovej.i em março, appare-
Iha os cubos, e o braço.

— Quem não póJa em março, vindima
no regaço.

— Se não chover entre março o abril,

venderá el-rei o carro e o carril.

—Sol de março pega como pegamaço, e
fere cumo maço.
— Se queres bom cabaço, semea em

março.

MARDECENQUE, s. m. Termo antiqua-
do. Kseums de prata, escoria.

MÁRE. Antiga forma de Madre.
MARÉ, s. f. ([)ema-/'e, mar). Movimen-

to das aguas do mar que, periodicamen-
te e duas vezes nas vinte e quatro ho-
ras se elevam espalhando-se sobre as
praias, psra se recolherem em seguida e
tomar novamente o seu nivel médio. —
Maré alta. — Maré baixa.

Cada maré é de doze horas aproxima-
damente, seis para subir e seis para des-
cer.

A mesma maré atrsza-se de cada vez
(d'um dia para o outro) três quartos de
hora. — A hora da maré.

Notava-se desde a antiguidade, que a
maré tinha relação com o movimento da
lua ; mas só depois de Newton é que se

sabe que este pheno'meno depende da
gravitação universal, sobre que se funda
a theoria da maré. — «Que de huma ser-

ra mui alta cabia, vinha rompendo o que
diante se achava té se meter no mar, e
como naquella parte naõ ha maré, té o
Porto tinha as agoas doces, e por causa
da fermosura desta Cidade, e abastança
de toda a terra, ciavaõ-na tanto estes Gi-
gantes, que f jlgaraõ de pôr a liberdade
delia naquella só batalha.» Barros, Clari-

mundo, liv. 2, cap. 10. — «Tendo dom
Lourenço dado esta ordem aos capitães,

e cadahum aquella noite vigiando no
apercebimento do dia seguinte : tanto que
a maré os ajudou pêra ir sobre seus imi-
gos, abalou dom Lourenço cõ todos.»
Barros, Década 2, liv. 2, cap. 8. — «En-
tregou-se a Manoel de ia Corda, Rodrigo
Rabello, e a Simão d"Aodrade, que tam-
bém per terra a ciuallo forão té a barra,

por o tempo da maré ser contrario a irem
per mar, e lá tomarão batéis para isso.»

Idem, Ibidem, liv. 5, cap. 10. — «Porém
sempre de Çamatra, ilhas de Bintam e

Sabam vizinhas a ella, per entre as quaes
vem o canal da nauegação da parte orien-
tal: serue vento e maré que leua os na-
uios tê Malaca.» Idem, Ibidem, liv. 6,

cap. 1. — fiU qual rio se vem meter no
mar quatro leguoas a cima de hum lu-

gar chamado Baháor, e dez de ludâ : e
he a sua aguoa tão pouca, que primeiro
que chegue as pravas, já vem salgada da
maré, que a vae receber hum bõ pedaço
per dentro da terra.» Idem, Ibidem, liv.

8, cap. 1. — «E assim se partirão todos

juntos hum Domingo pela manháa con-
tra vento, contra monção, contra maré,
e contra razão, e som nenhuma lembran-
ça dos perigos do mar, mas taõ contu-
mazes, e taõ cegos nisto, que nenhum
inconveniente se lhes punha diante, e
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num destes liia mi tflrnhftrn.» Fernfio

Mendes 1'inlo, Peregrinações, cap. 137.

— «E para isto sn fes â veila para «Ifintro

do rio (',om conjunção d>i ve.filo, e maré,

e dobrámos liiima potila que se dizia

Mounay, da qual descobrimos a Cidade

cercada loila em roda de huma gran lo

quaiilidade de gente, que occupara gran-

de parte da vista, o no rio quasi outra

tanta de veilas de remo.» Ibidem, cap.

148.
— Encher, subira maré; crescer para

a costa, ou peio rio dentro. — tAlTonso

d'Albi)querque como em bano ouuio os

tiros, parecendoihe que pelajsua Diogo

Fernandez, mandou dom António de. No-

ronha a grão pressa com sete ou oito

baleis de gente que itie acudisse: o qual

com a maré que já tornaua a subir, em
breue cliegou onde estaua Dii»go Ker-

nandez, a tempo que ainda ouue tisla

dos Mouros.» Barros, Década 2, iiv. 5,

cap. 7.— I Vendo AlTonso d'Alboquerqiie

que assi nestes, como na genteouue mães
desordem, que ordenança, e que auia

quatro lioras que coiitinuauáo este com-
bate, em que os desastres teueráo mães
poder, que a resistência dos Mouros, no

primeiro Ímpeto com que cometerão su-

bir aos muros, e que amare que enchia,

vinhaos arrimando ao muro de que po-

diâo receber muito damno.» Idem, Ibi-

dem, Iiv. 7. cap. 9.—«Aproamos á noi-

te na villa de Bragança (antigamente Gai-

te) resistindo á maré, que subia sete lé-

guas rio dentro. Kslá a villa situada em
uma eminência cercada de campinas di-

latadas, abundantíssimas d'agua.i> Bispo

do (Irã Pará, Memorias, pag. 191.

— Vasar a maré; descer, relluir para o

mar.— «U. Manoel de Lima houve por

desnecessário seguilos, e tocou a reco-

lher, e primeiro que a maré vazasse se

embarcou, levando três Bancaues cati-

vos, e com todos os navios se recolheo

pêra a coroa da área aonde os ancora-
rão, o depois da maré vazia ficáraõ em
seco muito seguros.» Diogo de Couto,

Década 6, iiv. 4, c.ip. 3.

— Vasante da maré.—«O Governador
tomado aquillo por agouro, mandou a

D. Jorge que sobre estivesse na hida, e

havendo três horas que estava era cam-
po, se embarcou muito a seu salvo, sem
os inimigos o inquietarem, nem come-
terem, e com a vazante da maré se sa-

hio pêra fora, ficando Kllley de Cambaya
atírontado, de o Governador desembar-
car á sua vista, e de elle o não cometer,
nem lhe dar batalha.» Idem, Ibidem, Iiv.

5, cap. 7.

— Diz-se também descer a maré.—

A

mareja desce.— aMas todo seu trabalho
foi de balde, cá a maré ilecia mui tesa,

8 não auia braço saõ que podesse rom-
per o tesaõ da aguoa, nem os ânimos de
todos erâo desfjos de ir buscar a morte,
veado o mar coalhado das setas e tiros

das fustas do Meliquo Az.» Barros, Dé-

cada 2, cap. 8.

— Figura>iamente : Occasião, ensejo,

opportunidade. — VeÁo em boa maré. —
«.Não haahi iiiais(|ue dize.rsenáo que oso-

neto, que lotn esta vai, me custou «cra-
vejar, o que Deus sabe; e porque não
licasse ca ejilre o retraço da manjadou-
ra, pareceu-mo melhor envial-o nesta

maré, em que não si'ja para mais que
para se ver n'elle mfis de vagar, como
em selha d'Hgua ; um pouco do muitoque
passo ca.» Fernão Hodrigues Soropita,

Poesias e Prosas Inéditas, pag. 2.—A maréioi^e; isto é, a cólera, o máo
humor maiiifesta-se.

— Loc. FIO. : Errar a maré; vir ten-

tar as cousas fora de occasião própria,

proceder inop por tu na mente.
— Maré boa ou í/ui; segundo é favorá-

vel, ou contraria; se é mui favorável,

diz-se maré de rosas.

MAREAÇÃO, s. f. Acção de marear,

a iDanobra nautii;acom os cabos, velas, e

mais aprestes dj navio; manejo náutico.

— Geale de mareação ; o pessoal em-
pregado na manobra náutica. — «Da Ci-

dade do Avá era partida peio rio de Que^-
tor abayxo huma Armada de quatrocen-

tas veilas de remo, em que vinhaõ trin-

ta mil homens do Siammõ, afora a chus-

ma, e a gente da mareaçaõ, de que vi-

nha por General hum lilho do Key do
Avá irmão da pobre Rainha, o qual sen-

do avisado da perdição da Cidade de

Prom, da morte de sua irmã, e do cu-

nhado, se alojara na Fortaiesa de Me-
leytay, que era dalli dezoyto legoas do
Prom pelo rio asima.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 156.

MAREADO, part. pass. de Marear. Go-
vernado por mareantes, manobrado.

—

Náos mareadas ; as que seguem uma di-

recção em virtude do vento de popa, a

que vai manobrada. — «As quaes estan-

do quasi carregadas pêra poderem partir:

huma sesta feira á tarde andando dom
Lourenço em terra com os outros capitães

lançando barra e lança, e tendo as ga-

lés a proiz em terra, tudosoccupadosem
folgar e prazer, como quem estaua em
Cochij : vierãolhe dizer que fora da bar-

ra do rio ala mar appareciáo nãos gran-

des, e vinlião mareadas como que pas-

sauão auante a outro porto.» Barros,

Década á, Iiv. 2, cap. 7.—«E salisfazen-

do-se có toda a prestesa possível, e com
muyta devoção ao que o Padre mãdara,
prouve a nosso Senhor que logo de im-
proviso, antes que a verga grande fosse

emsima, e as velas fossem mareadas, a

tormenta acílmou de todo, e nos saltou

o vento ao Norte, cõ o qual por monçaõ
tendente seguimos nos?a viagem cõ bem
de alegria, e contentamento de todos e

este milagreque contey, aconteceu a de-

zassete de Dezembro de 1551.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 214.

— Darnníficado pela agua do mar; pe-

lo calor e humidade dos porõ''S. de quo
resulta muitas vezes a fermentação que
eiperímiMitamascousas embarcadas, prin-

cipalmente nas navegações muito demo-
radas e nos climas qui-ules.

— Enjoado do rnar.

— Figuradamente: .Manchado, cmba-
çado com o vapor d'enxofre ou outros

gazes (jue atacam os mniaes.

—

Galões,

utenúlio-y rne.lallicos mareados. —(Juin-

quiUiuriiis mareadas.
MAREAGEM, ,s. f. Víd. Mareação. To-

do o apparelho próprio para mover e ma-
rear o navio.—«Nus vey.j acometer bum
ladraõ por nome Prematá ijundtd gran-
díssimo inimigcj da naçaõ Portuguesa, e

a quem ja por v(^i-s tinha feyto muylo
dano, assim era Patane, como em Çun-
da, e Siaõ, e nas mais partes aonde a

certava de os achar a seu propósito; e

parecendoihe que éramos Chins nos aco-

meteu com dous juncos muyto grandes,

em que trasia duzentos homens de pele-

ja, alem da esquipaçáo da mareagem das

velas.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-
nações, cap. 66.

MAREANTE, part. act. de Marear. Qaa
marèa.— Gtíníe mareante ; homeusda ma-
ruja.

— Substantivamente: Navegante; ho-

mem do mar. — Os mareantes. — «Os
quaes pareceres fezerão tamanha mu-
dança em el K"i, qu ) nam tam somente
lhe quis concedem que pedia mes antes

assentou de o fazer vir pêra o reguo, e

mandar por gouernadorLopo soarez dal-

uarenga, parecendo-lhe que na eiecu-

çam de fazer embarcar Afonso dalbuquer-
que faria todalas diligeacías necessárias,

por saber que nam era muito seu ami-
go, assentado isto se deu pressa a arma-
da que aquelle anno auia de ir perà ín-

dia, que era de treze nãos. na qual alem
dos mareantes foram mil, e quinhentos
soldados, em que enlraua muita gente

nobre.» Damião de Góes, ChronicadeD.
Manoel, part. 3, cap. 67.— «Por festa da
qual entrada mãdou Allonso d'Alboquer-

que embandeirar a frota, e tirar toda a

artelharia. Aa imitação do qual, pois

elle Allonso d'Alboquerque foi o primei-

ro que nauegou aqu^dle estreito té aquel-

le tempo tão encuberlo aos mareantes
da christandade, queremos entrar no
octauo liuro desta nossa segunda Déca-

da também com outra pompa de escrít-

tura.» Barros, Década 2, Iiv. 7, cap. 1,

— «E quem vio quantos dias as nossas

nãos corlão per çargaço vindo da índia

quando vera deraanlar as ilhas Tercei-

ras, o qual corte he nestas balsas da par-

te da WiT& nona do .Norte, donde os ma-
reantes chamão a este caminho a vuita

do Çargaço : não auerá por cousa estra-

nha estoutras balsas de coral que cor-

rem no estreito.) Idem, Ibidem, lir. 8,

cap. 1.
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MAREAR, V. a. Manobrar, ou manejar

as corJas, velas, etc, de uma embarca-

ção, para navegar a certo rumo.

Torna para detraz a nao forçada,

A pezar dos que leva, que gritando

Mareião velas, ferve a gente irada,

leme a hum boido e a outro atravessando.

O mestre astuto em vão da popa brada,

Vendo como adiante ameaçando

Os estava hum marítimo penedo,

Que de quebrar-lhe a nao Ibe mette medo.

CAii., Lus., cant. 2, est. 34.

—«Na qual paragem erão tamanhos os

frios, que não podião os nauegantes ma-
rear as velas : e os dias tão pequenos

que o jantar lhe ficaua em lugar de cea

:

tê que auendo três meses que erão par-

tidos de saõ Thome vindo demandar a

terra, e parecendo ao piloto que tiohâo

dobrado o cabo de Boa-esperança, veyo

a ré delle meterseem huma angra.» Bar-

TOSr Década 2, liv. 2, cap. 7.— «D. Fran-

cisco se ffs logo prestes para se tornar

para Malaca, e vendo que não tinha gen-

te, com que pudesse marear tantas ve-

las, lhes mandou pòr o fogo, e naõ trou-

xe comsigo mais que vinte e sinco, em
que entrarão quaiorze fastas, e as três

galeotas, em que vieraõ os sessenta Tur-

cos, que todos morrerão na peleja.» F.

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 205.

Em tanto os nautas mareando as velas,

A favor da corrente os lenhos guião;

Fere a celeuma náutica as estrellas,

Da opposta marge os éccos respondião :

Tanto velejão mais quanto mais bellas

As sccnas do horizonte apparecião.

Vasto espaço, por onde a vista gira,

Todo vapor balsâmico respira.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O OBIENTE, C^nt.

est. 74.

— Conduzir, governar uma embarca-
ção.— «E ainda despois destes trabalhos,

que o poserão em não ter quem lhe ma-
reasse a nao, andou entre as ilhas de

Sofala B saõ Lourenço meyo perdido : e

com a primeira terra que tomarão, que
foi a ré de Moçambique trinta leguoas,

por a duuida que tinhão em que para-

gem erão, foi Pêro Mascarenhas com
hum batel a'terra, e leuou comsigo hum
degredado pêra o mandar tomar língua.»

Barros, Década 2, liv. 7, cap. 2.— «E le-

vando dentro em si dez pessoas para a

marearem, com a lancha por popa em
que saíssem, depois de abordada e fer-

rada com arpeos, deixando espias acces-

sas na pólvora, e que arremetendo todas

as três Nãos com a nossa, aquejla so abal-

roasse na dita forma.» Hist. Trag. Marit.,

tom. 2, pag. 527.

Nesta afflicção remédio desusado

Hum Homem se está vendo que lançarão

No bravo Mar, o qual sendo tragado

D'hum peixe, a Não quieta marearão

;

Este que ser em ^ida sepultado

Nas vorazes entranhas o julgarão,

llleso e vivo o torna a pôr n'areia

A portentosa e hórrida baleia.

ROLIM DE MOURA, OBB., CaUl. 2, est. 60.

— Fazer enjoar.

—

Revolvelhe e marea-
Ihe as tripas.

— Figuradamente : Deslustrar, man-
char, embaciar. — Os vicios marearam-
Ihe o espirito, e a reputação.

—Marear-se, v. refl. Corromper-se, ava-

riar-se na viagem, fallando de mercado-
rias.

—Embaciar-se, perder o lustre, o bri-

lho.

—Figuradamente: Dirigir-se, gover-

nar-se nos seus negócios.
— V. n. Navegar, andar pelo mar.

—Manobrar em embarcação.—Marear
em popa, á orça, á bolina; manobrar
accommodando as velas ao vento de po-

pa, para orçar, bolinar, guinar, arribar,

etc.— «Pêro d'Alpoem que ia na esteira

do junco, quãdo o vio espedir de si os

batéis, quis abalroar: mas em perpassan-
do per ell«, teuerão os Mouros tanta in-

dustria no marear das velas, que tlcou

Pêro d'Alpoem contrauento sem poder
tornar a elie.» Barros, Década 2, liv. 6,

cap. 2.— «Metendo a orça com todas as

vellas, se pos abalravento quasi três quar-
tas do rumo da nossa esteyra, e marean-
do em popa, veyo arribando entre am-
bos os punhos até pouco mais de tiro

de berço, e nos fes huma salva de quin-

ze peças de artelharia, com que todos

ficámos mUyto embaraçados por serem as

mais delias falcões, e roqueyros.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 56.

A bafagem d'0e3te, que assoprava,

Pai-a a Costa de Libia a .\rmada lança,

O astrolábio Alenquer alevantava,

E a latitude austral já certo alcança ;

Astros mais raros pelos Ceos notava,

-Vamí o panno era popa, e não descança,

Ao matutino alvor da luz, que raia.

Se Tio, não dúbia, a dilatada praia.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, Cant. 3, esl. 82.

— Carta de marear ; a carta maritiroa

das costas, ilhas, cabos, etc, pela qual

os pilotos conhecem a arrumação das

costas, e rumos dos ventos, e calculam

a sua derrota. — «Dir-lhes-hei a todos,

que nesta Carta sucede, o que nas car-

tas de marear; que quem as vir assim

cruzadas de linhas, e riscos, que se co-

mem huns aos nutros...» Francisco Ma-
noel de Mello, Carta de Guia de Casa-

dos.
—Fazer uma viagem sem marear ; sem

enjoar, sem sofírer os incommodos do
enjoo do mar.

—Perder o lustro (fallando de metaes
polidos), embaciar-se.
—Agulha de marear ; agulha maríti-

ma, magnética; lamina movei da bússo-

la. Vid. Agulha.

—Adag. : Nem em agosto canaiilhar,

nem em dezembro marear.
MARECHAL,*, m. (iJo baixo latim ma-

rescalcus). Titulo d'uma dignilade que
não era primitivamente senão a de um
ofticial de cavallaria.

—Marechal de Malta; era a segunda
dignidade da ordem.
—Uflicial militar, que antigamente era

immediato subalterno ao condestavel, o

cujos oflicios constam dos seguintes exem-
plos: — «Despois do Conde-estabre, o

maior, e mais honrado ofticio da hoste

parece seer o do Marichal, porque a elle

perteence fazer muitas cousas que tan-

gem aa governança da Justiça; porque
todo querelloso se pode querellar a elle

em feito de justiça, assy como ao Con-
de-estabre e elle lhe poderá dar, ou man-
dar a seu Ouvidor que lhe dê provimento
com direito, segundo ao diante será de-

clarado.» Ord. Affons., liv. 1, tit. 53.

— «A elle perteence repartir os aloja-

mentos da hoste em todo lugar, onde
houver de seer assentado o arraial, e

despois que pelo Conde-estabre, e pello

seu deputado for assinado onde o arraial

haja de seer asseentado, deve seer repar-

tido o aliijamento pelo Marichal, ou seu

apousentador, que ello para ello horde-

nar, aos senhores, e lidalgos, e capitaães

da hoste, segundo a condiçom, e quali-

dade de cada hum, e gentes que teuer.»

Ibidem, § 1.— cAo Marichal pertence de

concertar as velas, e leer a guarda del-

ias aa ora de comer, assy gentar, como
cea : e em todo outro tempo deve teer

a guarda delias o Conde-esiabre, segun-
do no titulo de seu ofticio he contheudo.

»

Ibidem, § 2.— «Tolslas presas, que forem

tomadas pelos da huste, o Marichal ha-

verá todas as bestas mazeladas, e capa-

das, e de pouco valor.» Ibidem, § 3.

—

«O Marichal haverá de cada mercador,

que seguir a hoste, e armeiro, e çacala-

dor, e barbeiro, e reguatom, e de cada
huma molher da mancebia cada sabba-

do doze reaes brancos; e oiitro tanto ha-

verá de cada hum dos sobreditos, que
se moverem da hoste pêra outra parte,

despois que houverem estado em ella per

espaço do ter dias. Etc.» Ibidem, § 4.—

•

«item. Antiguamente havia elle de man-
dar justiçar na hoste os homens per nos-

so mandado, quando fezessem porque,

o que aguora perteence fazer ao Conde-
estabre, e Marichal, segundo havemos
fallado nos titulos que a seus officios per-

teencem.» Ibidem, tit. 56, § 3.

— Chefe militar. — lE assi forão Fer-

não da Silueyra escriuão da puridade

dei Rey, e filho do Barão Daluito, e dom
Guterrez Coutinho filho do Marichal, a

quem el Rey tinha dado auia bem pou-

co a encomenda de Cezimbra, e dom Al-

uaro Dataide irmão do Conde Datougia,

e do Prior do Crato, e seu filho dom Pe-

dro Dataide, e o Conde de Penamacor
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dom Lopo Dalbuquorque, e PeroDalbu-
querijuo seu irraôD Alcayiio mor do Sa-

bugal.» Garcia do Rezendo, Chronica de

D. Pedro, cap. 52. — «A qual armada
era dw quinzií vtdas, cujos c/*|)itãcs eráo

elle Marichal ilõ F>'rnando, Francisco de

Saa viiador da faz.-nda do Porto tllho dti

loão Uõiz de Saa, Bastião df> Sousa de
Eiuas, Lionel Coutinho filho de Vasco
Fernandoz Coutinho, Rui Fruiro, filho

de Nuno Fertiiuidps Frr-iro, lorge d'Acu-
nha, ('"rancisco de Sousa dn idcunha i\Iui-

cias, Rodrigo Rabello de Cast d-branco,
Brás Teixeira, etc.t Barros, Década 2,

livro 3, capitulo 10. — «Ap''nas o viu

ao pé de si, o marechal, si^gurando o
pelo braço, fôl-o assentar com doce vio-

lência. Como um mar que se arhana d>>-

pois do frémito da procella e do banzar
das vagas, o alto rumor da tavolag^m as-

serenou gradualmi»nt-> até cahir imu cal-

ma silenciosa.» A. Herculano, Monge de
Cister, cap. 11.

—Modernamente : Marechal de cam-
po; militar de graduação superior á dos
brigadeiros, e inferior á dos tenentes ge-
neraes.

—Marechal do exercito; superior a te-

nente gi'oeral.

—Marechal general; o que tem a maior
patente militar.

t MARECHALATO, s. m. Titulo, digni-
dade de marechal.

f MARÉGRAPHO, s. m. (De maré, e
do grego graphein, descrever). Instru-
mento destioado á observação precisa das
marés. Também se diz mare.ogmpho.
"MAREIRO, A, adj. (Ue mar, com o suf-

fiio «eiró»). Que vem do mar contra a

terra. — Vetito mareiro. — Tempo, dias
mareiros; bons para oavpgar.
MAREJADA, s. f. Marulh«da, marezia

do mar inqui' to.

-]- MAREJADO, part. pass. de Marejar.
Humfdrcido |)or transsudação.

—

Tinha a
testa marejada d'wn í^uor frio.

MAREJAR, V. n. Heçumar, trnnssu-
dar através dos poros algum liquido.
— Figuradamente : Via marejar-í/ie nos

olhos o amor.
MAREL, adj. m.— 7o!{ro marel; oque

se tem para pae do rebanho.
MARELECER. Vid. Amarellecer.

t MAREMMA, .s.
f. (Do italiano ma-

remma, do latim maritima, terra sobre
a beira-mar). Nome dado na Itália cen-
tral a terrenos situados á beira-mar,
inhabitaveis no estio, por causa das ema-
nações deletérias que o solo exhala, em-
quanto que no inverno sáo ricos prados
em que o gado encontra uma pastagem
abundante.

MAREMMATICO, A, adj. Que tem ma-
rém ma.— Fe/o-e.s- maremmaticas.
MAREMOTO, s. m. (Do laliin maré,

mar, e molus, movimento). Tremor do
mar, similhanto ao terremoto da terra.

—«De modo que per hum quarto de ho-

ra, que durou o maremoto, tudo foy gri-

ta e confusam, pudindo tod^s soccorro

com as bombardas, por nenhum saber

mais que do próprio trabalho, acudindo
estes ao leme sem o poderem ter, aquel-

les á sonda, outros n barris, e a taboas

pern se ajuijarem d'i'llas." Lucena, Vida
de S. Francisco Xavier, liv. 4, cap. 4.

f MAREÓGRAPHO. Vid. Marégrapho.
-j- MAREÓMETRO, s. m. Synonymo de

marógrapho.
MARESIA, s. f. Máo cheiro do mar,

que so sente principalmente nos logares

ura que ha grande extensão de vasa des-

coberta quando o mar se recolhe; ou
quando a agua do mar se acha represa-

da ou detida por muito tempo no fundo
dos navios.

— O grande movimento da maré; ma-
rulhada.

Diiei Ires veies p.-iMioho

:

O verbo caro fato he :

Dou-vos a San S.idorninho

;

Saia ca o rordeirinho,

o cc^neguinho da Só.

E como a dor apertar,

Puxar pcr.i campear

;

Va-se o tempo i maresia,

Que o vento he de soprar

;

E 11.10 vos ha de lembrar

Vergonha nem cortczia.

GIL VICENTE, COMEDIAS DE Rt BENA.

MARÊTA, s. f. Onda alta, o muito vo-

lumosa, que t"m logar quando o mar se

acha muito agitado.—ís^ecar o embate
da marèta.

MARFADO, A, adj. Termo familiar.

Zangado, indisposto contra tudo, arre-

negado.

MARFIM, s. m. Substancia óss^^a que
constitue os dentes do elephante. O mar-
fim ó susceptível de receber um btdlo

polido, e emprega-se para fazer dentes

artificiaes, estatuas pequenas, imagens,
e uma multidão d'<ibras. A maior parte

dos dentes de elephante vem da Africa,

sobre tudo da costa de Guiné; também
vera alguns das índias Orientaes, prinoi-

palinente de Ceylão. Tem-se encontrado
dentes d'elephante (entende-se os que
teem o nomo de defesas) do peso de 80

kilrigrammas. Os dentes do hippopotamo
e d'outros animaes fornecem também al-

gumas espécies de marfim muilo esti-

mado.

Vem grã somma a Portugal

cadãno, também aas ilhas,

he cousa que sempre vai,

e triv-^dobra ho cabed;,l

em CastelU, e nas Antilhas :

por ha terra ser muy quente

anda nua toda ha gente,

descal,;os todos a pee

:

muytos delles tem ja fee,

tom tnarfim, ouro excollente.

G. DE nE7.., MISCEULA.NEA.

—oNo dia que os Christãos entraram

na corte foram de gente sem conto re-

cebidos, com estrondos, e festas, e fo-

ram logo aposentados era humas gran-
des e boas casas, muyto prouidas de to-

daUs cousas necessárias, e o recebimen-
to foy, que pêra o Capitara e Frades

mandou el Rey muitos gentis homens
feitos momos de muytas maneiras, e após
elles infindos archeiros, e depois lancei-

ros, o outros com outras armas de guer-

ra, e também molheres sem conto, to-

dos em batalhas rpfiarii los, e cora muy-
tas trombetas de marfim, e atabaques, e

outros estromentos, cantarido todos muy-
tos iouuores delRey de Portugal, e con-

tando suas grandezas com muyto grande
alegria.» Garcia de Rezende, Chronica
de D. Pedro, cap. 158. — tE algumas
peç.is de marfim que nós ouuemos da

índia, o Hey está sobro hum elefante, o

o roque a «auallo, e cada huma das pe-

ças com a disiinçáo do offido que tem,

e dos Parseos passou este jogo aos Ará-

bios : os quaes saô tão dados a isso e

tão destros nell-», que andando caminho,
de cór sem auer peças o vão jugádo co-

mo se leuessera o tauoleiro diante. » I5ar-

ros. Década 2, liv. 4, cap. 4.— «Lhe pa-

receu bera por conselho de alguns en-
trar dentro nejle, para a bi tomar inf.)r-

maçaó de algumas cousas que desejava

saber, e para também ver se achava hi

novas do Coja Acem, que hia buscar,

porque todos os juncis de Siaõ, e de

toda a costa do .Malayo, que navegavaõ
para a China, costumavaõ suas escalas

neste rio; e ás vezes vndcm bem suas

fazendas a troco de ouro, e Calambâa, e

marfim, de que em todo este Rpynn ha
muyto grande quanliladp.» Fernão Men-
des l'inio, Peregrinações, cap. 41.

—

«Pois, S'^ quizer falar ptrticularmente de

todas as mais cousas de ferro, aço, chum-
bo, C')bre, estanho, lataõ, coral, aleque-

ca, cristal, p^dra de fogo, azougue, ver-

melhão, marfim, cravo, noz, maça, gen-

gibre, canela, pimenta, tamarinho. car-

damomo, tincal, anil. mel. cera, sândalo,

açúcar, conservas, mantimento de fruy-

tas, farinha;, arrozes, carnes, caças, pey-

xes, e hortaliças, disto tudo havia tanto,

que parece qu« faltaõ palavras para o

encarecer.» Ibidem, cap. 107.—«Passa-

da esta casa entrámos ena outra muy
comprida a modo de corredor, guarne-

cida de alto a baixo de partpl-'yros de

pao preto marchetado de marfim, cheyos

tolos de caveyras de homens, todas com
letreyros nas testas de letras de ouro,

que declaravaii os numes de cujas eraõ.»

Ibidem, cap. 163.

Depois o Vidigal ligoiro toma

Uma Bandurra que na Orchestra estava.

Por mSo de insigne Mestr« trabalhada

:

Nella se vião, f^obre a branca raya,

De nmrfim embutidas, e pAo santo.

As folias do nihode Semeie.

Qaaado, do Ganges triuníando, A Grécia,

Entre ledos tripúdios se tomava.

DIN/^ DA CRUZ, HYSSOri.
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Nós, da Ventura no auge os contemplávamos.

Qu;:ndo, para £Coutar-nos dos ardores

Do meridiano sói, nos retraliiamos

Do Paço ás Sallas, sob o Mar cavadas,

Em leitos de marfim deliciando-nos,

Oaviamos as ond^s revolver-sc,

Sobre as rochas do tecto em grão siisurro.

Ronca o Trovão, sem nos d^r susto o Raio.

FRANCISCO MAUOEL DO NASCIMENTO, OS MAR-

TYKES, IJV. 5

—Marfim artificial; inventou-se ha

pouco tumpo uma composição d'e5te no-

me, sobre a qual se tem obtido bellas

provas photographicas.

—Marfim vegetal; substancia branca

e dura provenieute, da concreção d'uLQ

liquido contido no fructo do Phytelephas,

ou Noz de Corozos. E' esta substancia

que, nas obras miúdas, substitua o mar-
fim animal.

—Para distinguir o marfim vegetal do
verdadfiiro marfim, basta lançar uma
gotta d'acido sulfúrico concentrado so-

bre elle, onde se forma logo uma man-
cha côr de rosa, que desapparece com
uma simples lavagem d'agua fria ; em
quanto que, o mesmo acido não produz
coloração alguma sobre o marfim ani-

mal.

MARFDZ, adj. Termo antigo. Máo.
MARGA, s. f. Nome d'uma mistura de

terra em que predominam os princípios

argilosos e cali'áreos.

f MARGAJATO, s. m. (De margajat,

espécie de liniio). Nome dado a certas

tribus do Brazil.

—Fallur margajato ; diz-se d'aquelles

cuja linguagem é ininteliigÍTel.

7 MARGARAMIDà, s. f. Termo de Chi-

mica. Producto resultante da acção do
ammoniaco anhydro sobre a margarina.

MARGARATO, s. m. Termo de Chimica.

Sal produzido pela combinação do acido

margarico com uma base, e que é um
verdadeiro sabão.

—S. m, pi. Os margaratos.
MARGARICO, arf/. m. (Do grego marga-

ron, braucii-pérola). Termo de Chimica.

Acido margarico ; o acido que se obtém
tratando a gordura por um alcali.

MARGARIDA, s. f. Ave aquática da La-

goa d'Obidos, denominada scientiticamen-

te mergus major.

f MARGARINA, s. f. Termo de Chimi-
ca. Nome dado á combinação natural de

acido margarico e glycerina, que forma
a maior parte da porção concreta dos cor-

pos gordurosos.

1.) MARGARITA, s. f. (Do latim mar-
garita, pérola). Termo de Couchyliolo-
gia. Sub-geneto d'aviculas cuja espécie

principal fornece as pérolas.

—Pérola preciosa.

—Termo de Mineralogia. Pedra de côr

branca-argenlina, conhecida também pe-
lo nome de mica nacarada.

2.) MARGARITA, s. f. (Do grego mar-
(jaritci, e d'aqui o lalim margarita, por

analogia á côr da perda). Planta, flor

vulgar nos jardins e nos campos, perten-

cente á família das compostas.—Marga-

rita, ou pequena margarita (bellis peren-

nis, de Linneu).—Grande margarita, ou margarita de

S. João; o chrysanthemum leucanthe-

mum, de Linneu.

—Margarita dourada ; chrysanthemum
segetum, de Linneu.

—Dá-se também o nome de margari-

ta somente á pequena flor de hellis pe-

rennis, a qual umas vezes é branca ou
vermelha, outras vezes participa d'ambas

as cores conjunctamente.

j MARGARITICO, A, adj. Termo de

Chimica.

—

Acido margaritico; o acido

que se obtém pela distillaçáo do óleo de

ricino.

f MARGARITÍFERO, A, adj. (Do latim

margarita, pérola, e ferre, levar). Termo
de Zoologia. Que produz pérolas.

—Que tem manchas brancas imitando

pérolas.

f MARGAROIDE, adj. 2 gen. Que tem
o aspecto da margarina.

t MARGARONA, s. f. Termo de Chi-

mica. Producto solido que se forma du-

rante a distillação secca do acido marga-
rico e do margaralo de cal.

MARGEAR, v. a. Guarnecer a margem,
ou margens de rios ou de ribeiros.

MARGEM, s. f. (Do Provençal marge).

O espaço claro ou em branco que está

em volta d'uma pagina escripta ou im-

pressa, e principalmente o claro que, em
cada folha, está á direita do recto e á es-

querda do verso.— tFid. Quem me desse

a.;har um escudeiro desviado de orador,

ou que não soubesse três dedos de la-

tim, e se algum d'aqui escapa, achal-o

tão lido, que sabem Petrarca de cór. Ne-

nhuma chronica lhe escapa, e, quando
as passam, qualquer feito de escudeiro,

que vem á sua vontade, poem-lhe mâo-
sinha na margem, porque fique bem co-

tado, e vão dar iielle cada vez, que o

buscarem.» Francisco de Morat^s, Dialo-

go 1.— «Ciceros, Virgilios, Horacios, De-

mosthenes, Quintilianos, e paremos aqui,

se achão deytados á margem por este Au-

tor com bastante prodigalidade. Estima-

ra saber se foi menos caso, ou se foi res-

peito achar-se o digníssimo Camoens uma
só vez allegado.» Cavalleiro d'01iveira.

Cartas, liv. 2, n.» 67.

—Termo de Typographia. Folha collo-

cada sobre o tympauo, e sobre a qual se

acertam exactamente as folhas que hão

de ser impressas.

—Termo de Botânica. Cercadura, ou
bordadura que cerca o talo dos lichens.

—Em geral: Borda, extremidade;

praia, junto da qual corre agua do rio ou
chega a do mar.—«Em tanto que atè os

lagartos da aguoa que no circuito daquel-

la ilha audauão (como atras escreuemos)

os quaes erão vistos dos nossos nauios

que tolhiào a passagem da terra firme.

ás vezes sobre a aguoa e outras na^ar-
gem da praya : tanto que começou a ba-
taria, assi foi espantoso aquelle acto a

elles, que se recolherão p^los esteiros

sem mães apparecer na fretaria da forta-

leza.» Barros, Década 2, liv. 7, cap. 5.

Ide buscar a Corte populosa

Que não longe do rio á marge impende ;

AUi lereis Piloto, que a espumosa,

Liquida estrada muitas vezes fende;

Larga enseada, plácida, arenosa,

AlU dos ventos muitas Náos defende,

Tc que aponte a monção doce, e tendente,

Qu'a .\rmada leve ás Terras d'0riente.

j. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 5, est. 61.

Em tanto os naatas mareaBdo as velas,

A favor da corrente os lenhos guião;

Fere a celeuma náutica as estrellas.

Da opposta inarge os éccos respondiâo

:

Tanto velejão mais quanto mais bellas

As scenas do horizonte apparecião,

Vasto espaço, por onde a vista gira,

-- Todo vapor balsâmico respira.

IDEM, IBIDEM, cant. 5, est. "4.

Doce era vêr errantes na espessura

Lanígeros rebanhos esparsidos.

Dos prados e vergéis louçã verdura

Lembra os campos do Tejo alli trazidos

:

He da margem do Tejo a formosura.

Que mostrão climas tão desconhecidos,

E da innocencia o natural thesouro,

Faz lembrar mais que o Tejo, a idade d'ouro.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, est. 52.

Hérulos, Hunos, Gepidas, e os duros

Longobardos cruéis, e ás armas dados,

Vão lançando da Europa aos climas puros.

Por mil victorias, os grilhoens pesados

:

Eis apôs elles Árabes escuros,

Vena do guerreiro fanatismo armados;

Das margens do Erythreo rompendo ao Nilo,

Nova lei dão na Europa, e novo estilo.

IDEM, IBIDEM, caut. 8, est. 9.

Aos Ceos envia lúgubres gemidos,

Qu'envoltos vão no pranto fervoroso

:

Forão no Sólio do Iramortal ouvidos:

E o povo arranca ao jugo vergonhoso:

Entre prodígios nunca repetidos

As margens deixa em fiui do Nilo undoso;

Seus grilhoens alTronlosos despedaça,

De escravo vil .-» Soberano passa.

IDEM, IBIDEM, cant. 9, est. 83.

Erguendo o braço os homens abençoa,

Já sobre o tbruno fulgurante alçado,

A paz á Terra deixa, aos Astros vôa,

E á direita do Pai ficou sentado:

Seu nome emtanto pelos Povos sôa,

He desde as ^nargsns do Jordão levado

Aos términos do Globo, e mores, donde

O Sol nos apparece, o Sol se esconde.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, cst. 38.

Eis que dos Ceos o sempiterno arcano.

Entre huma viva luz se lhe amostrava,

Vè do extremo Occidente o vasto Oceano,

Qu'a Lysia d'ondas, e troféos cercava

:

Vé das 7nargens crgucr-se hum mais que humano,

Feminil vulto, que a cabeçíi alçava,

Com grave gesto ao luminoso assento.

Fixando os pés no liquido elemento.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, cst^ 72.

— sComo era dia de S. Philippe e S.

Thiago c não havia eschola, Fr. Louron-
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ço náo hesitou um momento : disse mis-

sa, chamou o escholar seu predilecto, Fr.

Vasco, partiu com elle do collt-gio, yeio

pela Riia-nova abaixo e, passada a fonte

de I). Sancho ii, saiu peia porta «ia Ou-

ra, chegou á praia, afretou uma jjarca,

e ei-lo correndo ao longo da margem, ca-

minho da aldeia de Restello.» A. Hercu-

culano. Monge de Cister, cap. 1.— «Na

epocha em que se passaram os factos

contidos nesta historia, que nSo cede em
verdade á mais campanuda e edificativa

do Fios Sanctnrum de Ribadeneira ou de

Fr. Diogo do Rosário; nessa epocha, di-

zemos, quem, subindo pelo T(^jo acima,

contemplasse a margem direita do rio

teria que ver um painel bem diíTerente

do que ella actualmente apresenta aos

olhos do navegante que, aíTeito ás soli-

dões do céu e do oceano, se engolfa na

magnificente bahia da velha Lisboa.»

Idem, Ibidem, cap. 4.

—Margem de sementeiras ; a terra er-

guida entre rego e rego.

—/límargem, por '> margem.

—

Deitar

«m animal á margem; ao pasto, por já

náo poder prestar mais sorvií.os.

—Figuradamente: Dar, deixar mar-

gem a, on para; dar, deixar logar, tem-

po a, para.

-{• MARGINADO, part. pass. do Margi-

nar. Termo de Historia Natural. Quo é

munido d'um bordo, que tem uma cer-

cadura.

—

Grãos, sementes marginadas.

MARGINAL, adj. 2 gen. (De margem,

com o suffixo «ais). D* margem, ou á

margem.

—

Notas marginaes.

— Terras, ribeiras marginaes.

—Termo de Historia Natural. Que es-

tá collocado sobre o bordo ou borda de

um orifício qualquer.

—

Appendices mar-

ginaes.— Depres:>ão marginal.

MARGINALMENTE, adv. (De marginal,

com o suffixo «mentet). De modo mar-

ginal, á margem.

—

Notas, apontamentos

escriptos marginalmente.

MARGINAR, v. a. (Do latim margina-

re). Annotar á margem, apontar alguma

cousa na margem d'um pagina escripta.

—Marginar um livro.

f MARGINELLA.s. f.
Termo de Zoolo-

gia. Género de conchas univalves, da fa-

milia das columellas.

f MARGINICOLLO, A, adj. (De mar-
gem, e collo). Termo de Zoologia. Que
tem o pescoço cercado de um bordo de

côr diíTerente.

f MARGINIFORME, adj. 2 gen. (De mar-

gem, e forma). Termo Didáctico. Simi-

Ihante a uma cercadura, em forma de

bordadura.

MARGRAVE, s. m. (Do allemão mark-

graf, de mark, marca, fronteira, e graf,

conde). Titulo que se dava antigamente

a alguns príncipes da Allemanha. — O
ducado de liaden teve por chefe um mar-
grave

f MARGRAVIAL, adj. 2 gen. Que per-

tence aos margraves. — Ramo, ettirpe

margravial.

f MARGRAVIATO.s.m. Estado, digni-

daJe, scilhorid d'um margrave.

—Margraviato oriental; denominaçáo
primitiva da Áustria, na qualidade de du-

cado de[)i'nílenle do império.

MARGUEIRA, s. f. (De marga, com o

sufliia neira»). Logar, sitio, em que ha

grande abundância dií marga.

MARGULHAo. Vid. Mergulhão.
MARGULHAR, e seus derivados; vid.

Mergulhar.
MARIA. Vid. Banho maria.
MARIADA, s. /". Termo da Ásia. Certa

porrão que o gancar paga quando lhe

arrematam alguma terra, e elle nâo a quer

lavrar, mandando-a pôr outra vez a lan-

ços.

MARIAL, adj. ? gen. Que pertence a

Santa .Maria, Mãe de Deus.

MARIANO, A, adj. Marial.

MARIBONDO, s. m. Espécie de vespão

do Brazil, que deixa certo ardor durante

algum tempo no sitio da mordedura. Ha
diversas espécies de maribondos, prelos,

e araarellos, dando-se a estes últimos o

nome de caboclos. Os menos nocivos são

os maribondos mosquitos. Uns vivem em
sociedade como as abelhas, fazendo vá-

rios andares com casinhas ou comparti-

mentos para os filhos; outros vivem so-

litários 6 por Í5so lhes dão particularmen-

te o nome de ermitães.

MARICÃO, s. m. Termo Popular. Au-
gmentalivo de Maricas.

—

E' um maricão
insupportavel.

—Homem mulherengo.
—A mulher, ou homem, que leva a

pella nas fc-stas agrarias.

MARICAS, s. m. Maricão; mulherengo.
—E' um perfeito maricas em todos os seus

actos.

MARICHAL. Termo Antigo. Vid. Ma-
rechal.

MARICOLA. Vid. Maricão.

MARIDADO, pari. jj«ss. de Maridar. Ca-

sado.

MARIDANÇA, s. f. Acção de tomar ma-
rido, casamento.

Cat. Toda m'ora eu .-irrebento

Pola tua maridança.

Aff. Sabes, Joonne, que façamos?

V.imos-nos todos três.

Joan. Vamos,

E busquemos outras três.

Eu to farei a ti, Inor,

Que me jejues os ramos.

GIL VICENTE, ACTO DA MOFINA JdEXDr».

—Vida de casados.
—Fazer maridança

; phrase antiquada.

Viver em communicação de corpo e bens.

como marido e mulher devera. — <i.\ te-

vera sempre por sua molher, vivendo am-
bos de cousimm, e fazendosse maridan-
ça.» Fernão Lopes, Chronica de D. Pe-

dro, cap. 27.

MARIDAR, i'. a. (\)o latim mnritare).

Casar dando marido. — Maridar uma fi-

lha.

—Satisfazer aos deveres conjugaes co-

mo marido.

— Loc. POET. : Maridar as vides; en-

rolal-as, enlaçal-as, abraçal-as com as

arvores.
— V. n. Tomar marido, casar.

—Haridar-se, v. refl. Casar-se, rece-

ber-se.

—Maridar-se umn planta flexível com
uma nriore ; enrolar-se, abraçar-se com
ella, agarrar-se a ella.

—

As vides adultas

maridam-se cotn os alnmos.

MARIDO, s. V/l. (D ) latim maritu», que
os etymologistas tiram de mas, maris,

macho). O homem casado a respeito de

sua mulher.

Ha oatraj lua desaiidu,

muyto perto destas taae,

que sendo muy bem casadas,

honradas, e abastadas,

am » ledos muy geraes :

Unçamse com quaatos qaerea,

sem lhe os maridoã tolherem

quantos querem escolher,

deixamlhe tudo fazer,

sem Ibe nada reprenderem.

GARCIA DE REZCNDE, MlSCELLAMEA.

—«E ao Padre S. aproune disso com
tal condição, que quando se separasse o

casamento por morte do marido, ou mo-
lher, tanto que fosse separado lhe fosse

tirado e descontado da dita graça a quin-

ta parte delia, s. de vinte mil reaes qua-
tro mil, e ficasse em dezaseis, e de uin-

te e cinco mil, e ficasse em vinte, e assi

a este respeito. A qual quinta parte auia

do ficar a el Rey, ainda que a graça fosse

do marido, e morresse a molher, ou pol-

lo contrario, como se apartasse o matri-

monio Ingo ficassem separadas.» Idem,
Chronica de D. João II, cap. 33.— sTar-

giana, desejosa da vida de seu marido
mais que de nenhuma outra victoria, ro-

gava-lhe que se tornasse e deixasse a em-
presa, pois era tão duvidosa, e bastasse

pêra seu contentamento a morte de taes

príncipes christãos.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 167. — «A
imperatriz dAlemanha, a rainha dEspa-
nha abraçadas com seus maridos, envol-

tas no seu próprio sangue, com lagrimas

os cubriam e banhavam, com as mangas
das camisas lhe limpavam as feridas, bei-

jando-as muitas vezes, que o amor, on-
de está. nenhum impedimento põe a cou-

sa tão desacostumada. Grande espaço se

consumio nisto, e com gráa fadiga Pri-

nialiáo e D. Duardos as fizeram recolher.»

Idem, Ibidem.— «Postas as proas em ter-

ra, foi cousa notável o que se alli fez,

que vendo a imperatriz Polinarda tirar

da galé o imperador Palmeirim, seu ma-
rido, traspassada de dor e fraqueza, caio

antre as outras, que por lhe acudir de-

ram lugar a se poderem tirar os outros.»



MARI MARÍ MARI 147

Idem. Ibidem, cap. 171.— «Parece escu-

sado querer contar as detenças, que hou-

ve no caminho, e os esmorecimeutos e

outros estremos de sentimento, por isso

o não faço, que me não parece bem. que

em descontentamentos se passe tudo:

sinta cada um com quanto contentamen-

to aqueilas senhoras passariam o tempo,

perdidos seus maridos, filhos, reinos e

estados, postas em uma ilha erma de con-

versação, sem visinhança, sem esperan-

ça de algum bem, se o já passaram.»

Idem, Ibidem. — «Esta certeza guardou
Daliarle só pêra si, não querendo que a

tivessem aqueilas princezas, temendo-se
que vencido de suas importunações, qui-

zessem visitar seus maridos, a quem por

ventura sua mostra ou alteração danaria

a obra de outras medicinas.» Idem, Ibi-

dem.—«A imperatriz, ainda que se lem-

brasse de seu marido, cora quem e em
cujo tempo vio tantos triunfos e grande-

zas, tão soberano mando, lembrando-lhe
a idade, em que acabara, que era quasi

chegado a decrépito, curava esta dor, co-

mo curam eJlas todas as cousas, que era

com ver vivo seu filho, suas filhas, seus

netos, cousa, que faz ás mais das mu-
lheres esquecer seus maridos, e algu-

mas com menos disto.» Idem, Ibidem.
— «Receosa do que era razão que se re-

ceasse, determinou, por se salvar do pe-

rigo em que estava matar ElRey seu ma-
rido cõ peçonha, e sem fazer mais de-

tença lha deu logo em huma perçolana
de leyte, de que não viveu mais que sò

sinco dias, no qual espaço de tempo pro-

veu por seu testamento algumas cousas
do Reyno, e satisfes as obrigações dos
estrangeyros, que o tinhaõ servido nes-
ta guerra do Chiammsy, donde tinha

vindo havia menos de vinte dias.» Idem,
Ibidem, cap. 182. — «Por quanto neste

tempo depois da morte desta má Rainha,
e do seu amigo, ficara este Império sem
herdeyro, nem successor, a que por li-

nha direyta pertencesse a coroa delle,

ordenarão estes dous Senhores o Oyá Pas-

siloco, e o Rey de Camboja (que neste

tempo naô era ainda mais que Duque)
com mais outros quatro, ou sinco que
ainda havi.i dos leaes, que fosse Rey hum
Religioso chamado Pretiem, porque era

irmão bastardo do Rey morto, marido
que fora daquella mà Rainha, o qual ha-
via trinta annos que estava metido em
Religião por Talagrepo de hum pagode,
que se dizia Quiay Mitreu,» Idem, Ibi-

dem, cap, 185,— «Que este feito careceo
não só de parte que o accusasse, mas
também de censor que o reprehendesse.
A' outra por nome Fauna tirou o marido
a vida a açoutes com varas de murta.
Devia ser, que por mais delgadas e com-
pridas, as teve por mais accõmodadas pa-
ra o supplicio: seja não foi, por ser es-

ta arvora dedicada ao amor conjugal (don-
de se intitulou Vénus Myrthea) que era

quem neste caso se dava por mais otTen-

dido.» Bernardes, Floresta, tom, 1, pag.
19.— «No anno de 1545 acompanhando
sua may naquellas tam largas, e traba-

lhosas navegações, e achando-se presen-

te a sua morte com a dor, e sentimento,

que a lembrança, e perda d'hum mari-
do, e três filhos, todos Reys deue cau-
sar numa carne fraca, e a huma alma té

entam sem fé.» Lucena, Vida de S. Fran-
cisco Xavier, liv, 4, cap. 6. — «Com a

sentença do santo officio, e que Leonor
confessava não crer em sacramentos da
egreja, compoz o marido uma allegação

latina excellentemente trabalhada a pri-

mor de elegância.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, pag. 101.— «Já não basta a

extravagância somente de hum marido,
para repudiar huma molher como prati-

carão os Judeos, porem he preciso hu-
ma rasão legitima, conhecida pelos Jui-

ses, e aprovada pelas suas sentenças. He
verdade que a L-iy Velha permiltia aos

Judeos repudiarem suas molheres, e re-

ceberem outras á sua fantasia, porem is-

so era, como diz a Scriptura Sagrada, por
causa da duresa do seu coração.» Caval-
leiro dOliveira, Cartas, liv. 2, n.° 20.

—

eDesta debilidade, achada nos maridos,
se segue a desordem, o engano, e o des-

governo que se observa nas molheres,
procedendo desse desmancho o descrédi-

to, a ruina, c a perdição de outros. Te-

nha V. S, a paciência de ouvir huma in-

venção, e verá que provo com ella a ver-

dade que lhe digo. Ibidem, n.° 25.— «Es-

tou persuadida a que todas estas eipres-

soens de meu mando são verdadeyras, e

sou obrigada a confessar-vos que huma
parte da boa opinião que faço da vossa

pessoa, procede dos elogios que elle me
faz continuamente do vosso caracter.»

Ibidem, n." 39.— «Tinha eu como sabeis,

secreta, e muy ardente inclinação por
Aspasi antes que elia se unisse a este

galhardo, e amável homem que he pre-

sentemente seu marido.» Ibidem. —
«Pouco a pouco começou a Nora a ima-
ginar, que elle lhe servia de embaraço,
e de sogeição; não se podia sofrer, disia

ella, o cheyro do seu tabaco, sujava as

caraeras, e finalmente quebrava ella in-

cessantemente a cabeça a seu marido fa-

sendo-lhe continuadas queyias de seu
Paj.» Ibidem, n.° 52.— tExaqui o pobre
Lucidio muito bem logrado, e os Aman-
tes muito contentes. Os maridos devem
aprender deste exemplo, que o melhor
partido que homem honrado deve tomar
he o de descançar totalmente sobre a boa
fé das suas esposas.» Ibidem, n." 56.

—

«Este seu affecto o obrigou a pedir a Jú-
piter que tisesse seu marido immortal.
Júpiter ouvio os seus rogos, porem Ti-

tão cahio em huma velhice tão decrépi-

ta que servia de desgosto á sua amável
ametade ; compadecidos os Deoses em fa-

vor de hum, e de outros os metamor-

phoseárão em cigarras: ora que tem isto

que ver com hum mancebo copiado pe-
lo modelo de Adónis ?» Ibidem, n," 67.— «.Antes de me casar me segurou meu
marido que não cachimbava ; muitas ve-
ses lhe declarey que eu tinha aversão in-

vencível ao tabaco de fumo, e elle me
protestou sempre que jamais se costuma-
ria a tomal-o.í Ibidem, n.° 85. — aSeis
meses depois de casada se deomeu ma-
rido em tal forma a este vicio, que pre-
sentemente não vay para a cama sem des-
pejar três ou quatro cachimbos; e por
este principio o seu bafo tão desagradá-
vel que fasendo-me mal ao coração, sou
obrigada a desejnr que meu marido es-
teja sempre cem legoas longe de mim,»
Ibidem.— «Os homens commumente tem
pouca generosidade, e pouca grandesa de
alma para considerarem, e crerem, que
estão obrigados como maridos a satisfa-

serrtn as promessas que fiserão como
amantes. Se ha algum que as cumpra he
necessário que seja raro, e que seja mais
do que homem.» Ibidem.— «Disposta de
continuo a dar, sem distincçáo, alivio aos
meus aldeões, com preferencia porém ás

viúvas, que de mim sabia que mais que
os outros o precisavão. Perder marido, e

receiar pobreza para os filhos, era situa-

ção que eu imaginava acima das forças
da humanidade.» Francisco Manoel do
Nascimento, Successos de Madame de Se-
neterre.

Ai ! Comadre... Não sabe o qua succede?

Se não me quer zurzida, oh não o diga.

Pòz mea ilarido um ôvo... mas tamanho !

Por Deos, que tal segrêdg não divulgue,

IDEH, FitBULAS DS LAFONTilNB, 1ÍT. 3, n,*

MARIGDÉ, s. m. Insecto volátil, espé-

cie de mosquito do Brazil.

MARIGUÍ. Vij, Marui.
MARIMAGHO, s. m. Mulher vestida de

homem, e obrando acções próprias de
homem.

1.) MARIMBA, s. m. Jogo em que se

dáo três cartas ; o que perde repõe o bo-
lo e fica pae.

2.^ MARIMBA, s. f. Instrumento mu-
sico dos cafres.

— PI. Marimbas. Certo som que os ra-

pazes tiram, tocando com as mãos fecha-

das os beiços, e dando sopapos na bar-
ba.

MARIMBAR, v. a. Ganhar ao jogo do
marimba.
—Figuradamente: Lograr, enganar.
— V. n. Jogar o jogo do marimba.
MARIN, s. m. Posto ou dignidade ci-

vil, e militar, entre os mouros.
MARINARESCO. Vid. Marinharesco.

MARINAS, ou MARINHAS, s. f. Termo
de botânica. Plantas que crescem nas
aguas do mar.
MARINELO. Vid. Maninelo.
MARINERESCO, Vid, Marinharesco.
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MARINHA, s. f. (De marinho). Praia

do mar.

—A costa, o maritimo.

A' lut primeira do nascente dia

Verás do liate a cima levantada,

Do MLil.'ib:ir a i'ica .Monarcliia,

Pela extensa marínhu dilatada :

Onde ha de ser a torpe Idolatria

Na presença da Cruz anniquillada,

Marcado instante pelo liei Celeste,

Desde aorigcm dos séculos he este.

j. K. DE MACEDO, ORiE.STE, cant. 8, cst. 02.

— O logar da praia oude se ajunta agua

salgada p.tra so cr^stallisar em sal.— «K
dalli parlum iis iiatis para <i«f«, n póie,

siT di; travessa quariíuta Igoas até o

porto de Jafa. Aqui ha umas marinhas

de sal bua o sertaO, do que se prove Ve-

neza. E por tambetn aqui naõ achar em-
barcação, p.isspy mais adianto a outro

porto em esta Ilha dez ou dozo legoas

d'esta ViUa. li ebeguoy a buma Cidade,

que s'i cbama Famagosta.» Tenreiro, Iti-

nerário, pag. 49.

— Figuradamente : Os vasos, ou na-

vios, e gentii da navegação, de que cons-

tam as forças uavaes de algum listado.

MABINHADO, })art. pass. de Marinhar.
MARINHAGEM, ou MARINHAGE, s. /'.

(De marinha, com o sulhio «agem»). A
gente da mareação.

MaiiJa o i_i:inia investir co'a tlLtctuante

Tone, nuo o mar azul correndo tallia

A eortii^ue/.a fíiíirííi/itíytí ovante,

Sedenta vóa A fervida batalha

:

E com tranquillo, intrépido semblante

Já pelos postos marciaes s'espalha

;

Férreos canhoens igni-vomos bomeão,

Rangem as náos, as ondas balanceão.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, 'cant. 11, eSt. 60.

—Marofiçâo, ou conhecimento das ma-
nobras náuticas.— aHe tam pouca na ín-

dia a gente Portuguesa que a penas basta

pêra a conquista, e commercio; e assi

tirando alguiís. que nos seus próprios

uauios, ou nos d'elHey vam por mestres,

e pilotos toda a mais cnusma, e mtiueo
das nãos sara Mouros, quo chamam Las-
cháres (donde procedeo aos soldados o

ordinário aii|icliido de Lascbarís) os quais
assi tem por vida a marinhagem.» Luce-
na, Vida de S. Francisco Xavier, liv. 4,

cap. 1.

MARINHAR, v. a. Prover os navios de
marinheiros.
— Marear o navio, manobrar nautica-

mente.
— V. n. e liguradamente: Subir ao alto,

como os marinheiros á gávea.
— Siiber o ollirio de navegação.
MARINHARESCO, adj. Pertencente a

marinheiro. ViJ. Marinhatico.
MARINHARIA, s. /. (Ue marinha, com

o sufUxo «ária»). A gente do mareação,
da matiiibagem.
— Conhecimentos, scieucia náutica.

MARINHATICAMENTE, adv. íDe mari-

uhatico, com o sufliio «mente»]. A' ma-
neira lio marinheiros.

MARINHATICO, ndj. Marinharesco.

MARINHEIRARIA, s. f. (De marinhei-

ro, com o suflixo «ária»). Parle pratii;a

da sciencia náutica que ensina a mano-
brar, marear, e governar competentemen-
te os navios.

MAhINHEIRAZ, s. m. Termo popular.

Augmenlativo de Marinheiro.

MARINHEIRO, s. /. (De marinha, com
o suflixo oeiro»). Homem que serve na

mareação dos navios; o que sabe fazer

as fainas, e governar o leme.— «Os quaes
erão barcos sutys que com vela e remo
so ajuilauão quando era necessário: e

posto que os capitães as vezes os viáo to-

mar a ilha ora per huma parte ora per

outra, não lhe podião fazer damiio: ca

lhe fiirtauão tantas voltas, que undauão
os marinheiros cansados de marear as

velas, e remar os batéis.» Barros, Déca-
da 2, liv. 3, cap. 2. — «De maneira que
juntamente assi nesta nao e em terra,

como em huma ilheta onde outros ma-
rinheiros estauão cozendo hum pouco de

breu pêra brearem o seu batei, vio este

grumete o rumor dos llouros contra os

nossos : e mouido mães per Deos, que
sabendo o que dizia.» Idem, Ibidem, liv.

4, cap. 4.— «Porém como elle não sabia

nadar, e o mar andaua brauo, com pro-

messas de Pêro Mascarenhas lanearáose

no rolo delle hum marinheiro, e hum
negro : e da pratica que o marinheiro
teue com Mouros que achou da terra,

soube onde estauão.» idem. Ibidem, liv.

7, cap. 2. — «Posto que naquelle tempo
os que maior fama tinham eram idos em
busca de Kecindos seu natural rei e se-

nhor, de que se então não sabia por es-

tar na prisão do Dramusiando, como se

ja disse. K, reconhececendo os marinhei-
ros e piluto a terra, determinaram sahir

na cidade de Allarocha, que depois cha-

maram Lisboa, cujo nome dizem, que se

derivou dos fundadores delia. Florendos
vendo-se tão afastado donde levava seu

pensamento e que sua fortuna o lançara

tão longe, não sabia encobrir o pesar,

que recebia.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim dlnglaterra, cap. 53.

Co'os pannos e co'os braços acenavão

As gentes Lusitanas, que esperassem;

.Masja proas ligeiras se inclinavão

Para que Junto ás Ilhas amainassem

;

A gente e marinheiros traballiavão.

Como se aqui os trabalhos se acabassem

:

Tomão velas; amaina-sea verga alta;

Da âncora o mar lendo em cima salta.

CAM., Lus., cant. 1, est. 48.

A celeuma medonha se levanta

No rudo ?miri»i/ieiro que trab.dha:

o grande esU*ondo a Maura gente espanta,

Como se vissem hórrida b..tAlha,

Não sabem a razão de fúria tanta;

Não sabem nesta pressa quem lhe valba;

CuidJo qne acue engano* efe sabidoa,

E que tão de ser por ix*:^ aqui pumdos.

lOEM, IBIDEM, cant. 2, CKt. '£i.

Os casoe vi. que ot rodos marinheirot.

Que teem por mestra a longa expertcocia,

ConUio por certos sempre e verdadeiros.

Julgando as cousas ^ pela appareocia

;

E que 01 que tem juizoa rnais inleiroe,

Que mi por paro engenho, e por sciencia,

Vèm do mundo os fcegredos escondidos,

Julgão por falsos, ou mal entendidos.

IDEM, IBIDEM, cant. 5, est. 17.

— «As quatro barcas, e as três champa-
nas, era que a gente desembarcara, por

quatro vezes so carreiçãraõ, e descarrega-

rão nos juricosom tanto quenaõ houve mo-
ço nem mannheyro, que naô falasse por

cayião, e cay.\ões de peças a fora o secre-

to, cíimquecadi hum se callou.» Fernão
.Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 65.

—

t Kste Tristão de Gaa me proveu logo de

muytas cousas, de que vinha falto, como
forão amarras, e mannheyros, e dons
soldados, e hum Piloto, e elle com as

outras duas nãos me Herão sempre guar-

da em todo o caminho, até surgir no
porto de .M«lac8.» Idem. Ibidem, cap. iO.

— oF fasendo-se logo resenha do que
nos custara esta vitoria, se achou hum
Portuguez morto, « sinco mfiços, e nove
mannheyros, a fora os feridos, e dos
inimigos foraõ mortos oytenta, e quasi

outros tantos cativos.» Idem, Ibidem,

cap. 46. — «O Capitão D. Joaõ Mascare-

nhas, que neste dia começou a mostrar

os quilates de sua prudência, e esforço,

tinha dado tal ordem a tudo, que em se

pedindo pedra, madeira, tavoas, pane-
las de poivura, pelouros, e todas as mais
cousas necessárias, logo eraõ dadas, por-

que este trabalho encomendou a alguns

homens velhos, com muitos escravos, 6

marinheiros, e assim nunca faltou cou-

sa alguma.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 2, cap. 1. — «E depois de tomarem
alguma refciçã), e a darem aos mari-
nheiros, chamou o Capitão mòr todos a

conselho, e lhes disse: tjue pois Deos
lhes tinha feito mercês taõ grandes, que
o bom seria não arrefecerem, nem dei-

xar enxugar o sangue das espadas, e

passarem à vante a acabar de concluir

com aquella Armada, porque os imigos

haviaõ de estar medrosos, e que havia

pouco que fazer com elles.» Idem, Ibi-

dem, liv. 5, cap. 2 — «Em alguns Paí-

ses, e principalmente nos de Uollauda

vi mannheyros, o vi outros homens que
quando cachimbavão, lançavão pelos na-

rises, e pelos ouvidos o fumo que rece-

biào peia boca, o quo não socederia se-

não houvesse o dito Canal corresponden-

te. Finalmente os Surdos quando se fala

com elles, naturaliiieiite esião ouvindo o
que se lhe diz com a boca ab rta.i Ca-

valleiro de Oliveira, Cartas, liv. 3, ca-

pitulo 2.



MARI MARI MARM 149

— Camarão brazilico, que trepa nos

mangues.
— Adj. Próprio de marinheiro.
— /; o naiio marinheiro; desempa-

chafio, de sorte que se mareia commo-
damente.
MARINKESCO.adj. Vid. Marinharesco.

MARINHO, adj. (Uo latim marinus). Uo

mar, pertencente ao mar.

Vi grandes perdas no mar,

más Douidades na terra,

muytas mudanças no ar ;

nos verãos, no inuernar

vemos ja também que erra:

pam, carnes, fraclas e viubos,

e hos pescados ynarinhoSj

azeytes, e todo bo ai

se nos vay de Portugal,

e nõ sey per que caojmhos.

G. DE REZENDE, MtSCELLAJ^EA.

— Musica marinha; dos pescadores.

— Plantas marinhas; que nascem no

mar.
— Correio marinho; embarcação li-

geira parh noticias.

MARINO, adj. Aiariaho.

MARIOLA, s. m. Homem que faz car-

regos por diíiheiro.

—Figurada e popularmente : Maroto,

infame.

MARIPOSA, s. f. Jóia de pedraria da

feição de borboleta.

—Termo poético. Borboleta.

MARISCAL. Vid. Marichal.

MARISCALEZA, s. f. ant. [Qd maris-

cai, com o suftixo aeza»). Mulher do ma-
riscai.

MARISCAR, V. a. e n. (De marisco).

Colher, apanhar mariscos. — «Us quaes

cotuo erão ligeiros e despejados de rou-

pa, naõ ouue algum dos nossos que se

atreuesse aos alcançar, nem menos se

quiseraõ meter no mato onde se embre-

nharhõ, e tornandose ao nauio tomarão

duas negras que andauaõ mariscando.»

Barros, Década 1, liv. 1, cap. 14.

Ao perto os Negros vêem, que andão buscando

mel pelos rochedos saboroso

;

Outros em leves barcas mariscando^

Levados d'agua são do rio undoso

:

Alguns destros no mato andào caçando

Com leve sela, ou Uço insidioso

;

Tal quadro tinba de immortalbelleza

Em sua aurora agreste a Natureza.

J. A. DB MACEDO, O OIUB^'TE, Cânt. 4, eSt. 2u.

— V. n. Comer peixinhos, insectos á

borda do mar.
MARISCO, s. m. {Do húm mariscam)

.

iSome genérico de todo o peixe de con-

cha, crasta, ou escama forte, como ca-

marões, amêijoas, etc.— «Chagados cm-
fim á terra, sahimos em huma praya que
nella se fazia a modo de angra, aonde
depois de darmos infinitas graças a nos-

so Senhor por nos livrar dos perigos do

mar, esperando nelle que também nos

livraria dos da terra que tínhamos por

diante, nos provemos de algum marisco,

que achámos pelos peneilos.» Fernão

Mendes Finto, Peregrinações, cap. 18U.

MARISIÂ. Vii. Maresia.

MARISQUEIRO, fíf//. [De marisco, coin

o suftixo «eiros). One anda mariscando.

— S. m. Uni marisqueiro.

MARITACÀCA, ou MARITAFÉDE, s. f.

Animal, que se defende de quem o ata-

ca, com ventosidades mui fedorentas que

solta.

MARITAL, adj. 2 gen. (Do latim ma-
ritalis). De mariio.

—

Affecto marital.

MARÍTIMO, adj. (Do latim ynariti rniis)

.

Da marinha, da praia, ou costa do mar;

sito nas praias, ou perto d'ellas. — «O

Nizamaluco por ser homem de grande

estado posto que teuesse esta cidade ma-

rítima e outros portos de mui grossa ren-

da, o mães do tempo por estar mães vi-

zinho ao Reyno Decau, residia dentro

no sertão em outras cidades de seu es-

tado : mandando aos gouernadores.» Bar-

ros, Década 2, liv. 2, cap. 7.— «Assi que

leixaúos os antigos fundamentos de pe-

dra e cal, de que não ha noticia de seu

fundador, que com nossa entrada todos

forão arrasados, tomemos por fundamen-

to o nouo lume de fè que nella acende-

mos, e as pedras da architectura e poli-

cia de Hespanha, que nella a leuãiamos:

cõaertendo nossa penna na relação de

como antiguameate aquellas terras ma-

rítimas forão cultiuadas, e como os Mou-

ros entrarão nellas, e de si á victoria que

nos Deos deu na tomada desta illustre

cidade.» Ibidem, liv. 5, cap. 1. — «Se-

gundo comum opinião do gentio daquel-

las parte.s (porque de táo antiquíssimos

tempos não tem escriptura) as terras ma-

rítimas lançadas ao longo de huma cor-

da de serrania, a que elles chamão Ga-

te per nome cõmmum, a qual corre per

distancia de duzentas leguoas tê ir fene-

cer no cabo Bomorij (como jà escreuo-

mos) : a mayor parte destas terras saõ

alagadiças, e quasi huma horta regada

de muitos rios, que decem deste Gate, e

retalhada de esteiros que á entrada do

mar faz.» Ibidem.—«Começando destas

portas, a terra marítima que jaz ao lon-

go das prayas de Arábia quasi té ilha

Gamaram, que podem ser quarenta e

quatro leguoas, he d'elRey de Adem sem

ler no marítimo desta tão grande terra

alguma cidade ou nobre lugar, por to-

dos estarem dentro pela terra firme, so-

mente os portos de Moca, e outros pou-

co nomeados.» Ibidem, liv. 8, cap. 1.

Ja neste tempo p lúcido planeta,

Que as horas vai do dia distinguindo,

Cliegava á desejada e lenta meta,

A luz celeste ás gentes encobrmdo

;

E da ca.<a marUimcí secreta

Lhe estava o deus Nocturno a porta abrindo,

Qiianio as IntiJas gentes se chegarão

.Vs naoi. que pouco ha^ia que ancorarão.

GAM., Lcs., Ci»nt. 2, est. 1,

As Halcyoneas aves triste canto

Junto da costa brava levantírão,

Lembrando-se de seu passado pranto.

Que as furiosas águas lhe causarão.

0= delphins namorados entretanto

Lá nas covas viariti-mas entrarão,

Fugindo á tempestade e ventos duros.

Que nem no fundo os deixa estar segtiros.

IDEM, IBIDEM, cant. 6, est. n.

—«O Governador vende o bom suc-

cesso, logo o tornou a mandar com trin-

ta navios ligeiros, pêra que tornasse pela

mesma enceada, e fizesse por ella toda

a guerra que pudesse, naõ pprdoando a

lugar marítimo algum : e que o fosse es-

perar à Ilha dos ajortos.» Diogo de Cou-

to, Década 6, liv. 3, cap. 9. — «Depois

que os navios foraõ cheyos, puzeraõ fo-

go à Cidade em que to la se consumio.

Dalli se psssáraõ pela enceada mais den-

trq, destruindo todos os lugares maríti-

mos. E porque jà estavaõ muito no sa-

co, tornarão a vultar ate Baroche, fazen-

do por toda a sua costa grandes danos,

e incêndios, tomando muitos navios car-

regados de fazendas, e mantimentos.

n

Ibidem, liv. 4. Ciip. 3.

—Correio marítimo; por mar; embar-

cações ligeiras, que l.^vam cartas, etc.—Bataliia marítima; naval.

—S. m. Homem do mar ; marinheiro.
— A parte marítima; as costas ao mar.

—«Assi o pretendera outros aunos o ty-

rano de Achem, e querendo o elTeituar

mais de propósito, este de corenta, e se-

te ordenou huma armada pêra a custa de

Queda, que he naquella parte do marí-

timo de Siam, que jaz entre o reyno de

Pegu, e o estado de Malaca, onde vem
demandar os uauios do mesmo Pegu,

Bengala, e de tolas as mais partes de

Poente.» Lucena, Vida de S. Francisco

Xavier, liv. 5, cap. 7.

-j- MARKAB, s. m. Bella estrella ter-

ciária, que marca o angulo inferior á

direita, por detraz do grande quadrado

do Pégaso.

MARLOTA, s. f. (Palavra dorigem ára-

be). Vdste mourisca que cinge e aperta

o corpo.

—Espécie de capote mourisco curto

com capuz.

—Em Portugal dava-se o nome de

marlota a uma capa mourisca curta que

se usava nas festas de cannas, nas ca-

valhadas e argoliúhós.

MARLOTAR, v. a. (De marlota). Dar

um aspecto cheio de dobras, rugas co-

mo o de uma marlota.

—Extensivamente: Tirar a um panno,

a um vestido, a um papel a sua tesura,

quebrar-lhe a textura.

MARMANJO, s. m. (Etymologia duvi-

dosa). Homem de aspecto grosseiro.

—Homem boçal, estúpido, atoleimado.

— «Por não ficarem á coriezia do inver-

no, despozaram-se mui rijamente ; toda-

via, o marmanjo do noivo era ainda de
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uns certos picavecos apetrechados que

todo seu cabodal empregam em contem-

plação d'amor, o tnm-vos por grande des-

arranjo soltar a trela a um desejo, por

que nã) acerte de dar uma mordodda
no respeito de sua senhora ; mortos por

uns primores de olaudiltia que ellcs tra-

zom empapelados todoaiinoe mais guar-

dados do vento que uma ferida da cabe-

ça.» Fernão Rodrigues Lobo Soropita,

Poesias e Prosas laeditas, pag. 41.

Mat, diga-me, mou Padre Jubilado,

So gado apascentou esse Marmanjo,
Como de Corlezuo está vestido.

De Cabello, de bilsa, e penteado?

— Essa é boa (replica o Reverendo)

Pois parece-lbe a Vossa Senboria

Quo lhe b.islava o seco tratamooto

De Monsieur, que lhe dt^inos, c um Cajado,

Um intenso cabello, uma samarra'.'

UliNlZ DA CllU:, HVSSOPK, CSlDt. 5.

MARMATITE, s. f. Termo de mineralo-

gia. Kspecie mineral da familia das sul-

furides, género sulfureto, conslituida por

1 átomo de sulfureto de ferro e 3 átomos

de sulfureto de zinco, que se acha em
Marmalo.
MARMELADA, s. f. (De marmelo, com

o sufliio «ada»). Marmelos cozidos em
pedaços com assucar e deixados n'essa

forma ou passados por peneira de modo
que formem uma massa uniforme que

se deiía seccar mais ou menos longa-

mente e que quando eslá bem secca se

corta em pedaços de forma parallelipeda

mais ou menos perfeita, pedaços que são

chamados ladrilhos n'algumas provín-

cias.

Joan. Por esta.

Cistn. E a mim h.io-me de comprar

lluma coitinha lavrada.

Ped. Temos tauta marmelada.
Que mtnha mãe m'ha ile dar!

Joan. E meu pae ha d'ir pescar,

Tomará bum peixe tamanho,

Assí como o nosso tanbo,

E não vo-lo hei de dar.

Ped. Olba, Joanne.

Gil vicKNTE, coued:.^ de hubena.

—Marmelada de calda; a mermelada
que não foi passada por peneira e se

conserva em calda d'assucar.

—Por extensão : Qualquer outro fructo

f

(reparado como o marmelo de marme-
ada. N'este caso costuma-se dizer mar-
melada de..., por exemplo: marmelada
de maçã.
—Figuradamente: Cousa agradável e

n'um sentido irónico, cousa difficil de

supportar, contratempo, má circurastan-

cia.

—

Ora não eslá má a marmelada!
—Fructo do Brazil das dimensões da

jaboticaba, quasi da mesma côr e extre-

mamente doce.

—Termo de pharmacia. Nome dado a

compostos polposos feitos com substancias

vegetaes em que se deita assucar.

MARMELEIRO, s. m. (De marmelo, com

o suffixo feiro»), A planta que dá mar-
melos; pertence á familia das rosáceas.

—Ha mo grosso do marmeleiro.

—

Um
bom marmeleiro pura dar pancada.

MARMELLADA, s. f. Vid. Marmelada.
MARMELO,.-!, m. (Do latim uieli tnelinn

e não de amarum e mulum como estul-

tamente pretende Moraes). O fructo do

marmeleiro, espécie de pomo, com um
sabor acre, mvs não desagradável, co-

taaoso na pelle.

Malh . \'6í rosa do amaréllo,

Mana, tendes ahi queijadas?

Juat. Tenho vosso avO marmelo ;

Conhecei-lo?

.Vath. Aqui estão einborilhadas.

Jusl. Estado ma ora quAdo,

Pela Tossa negra vida.

GIL VICENTE, AUTO DA FElHA.

—«A terra he muito abastada de car-

nes, manteyga, trigo, cevada, arroz, e

açafrão, e tudo se dà na terra, tem muy-
tas orlas, e jardins em quo ha boas or-

taliças, e também maçans, peras, pêsse-

gos, marmelos, uvas de alicaute, e em
niuyto mayor abastança, rosas verme-
lhas dobradas, de que fazem mujtas
agoas rosadas: e das frutas conservas,

com que trataõ para Ormuz : criaõ-se na
terra muytos cavallos, com que também
trataõ na índia.» António Tenreiro, Iti-

nerário, cap. 6. — ítsta Villa de Raca-
laem está situada três jornadas de cami-
nho dentro no deserto afastada do rio

Eufralres defronte, o direylo de Bagoda.
He cercada de paredes, e muros fracos,

habitada de .Mouros Arábios Lavradores,

que vivem por lavoyras de cevadas, e le-

gumes, e tâmaras, que aqui ha muyto
boas, o algumas uvas, romaas, e mar-
melos.» Ibidem, cap. 53.

MARMELÚTA, s. f. Termo antigo de
anatomia. Entreseio do cérebro.

MARMITA, s. f. (Do francez marmite).

Vaso de barro ou de metal com tampa
que serve na cozinha.=Usado por Diniz

da Cruz e António Pereira de Figueiredo.

—Marmita de Papin; vaso de metal,

muito grosso e espesso, cuja tampa fe-

cha hermeticamente, e no qual se pôde
elevar a agua á mais alia temperatura.

—Marmita aittoclave; marmita de Pa-

pin, de abertura elliplica e fechada por

uma tampa da mesma forma, mas maior
e mantida dentro do apparelho pela pres-

são do vapor.

—Marmita americana; vaso em que
se podem cozer os alimentos só com va-

por e sem os mergulhai na agua a fer-

ver.

—Marmita dejanissarios; marmita que
tinha cada corpo de janissarios.

—Termo de geologia. Marmitas de gi-

gante; aberturas arredondadas, profun-
das, de paredes lisas, que se encontram
em certas rochas duras.

—Marmita de macaco; nome vulgar
j

em Cayenna, de algumas espécies de qua-

teli', de que os macacos Comem os grãos.

MARMOR, i. m. Termo poético. Vid.

Mármore.
MÁRMORE, s. m (Do latim marmor).

Em geral, nome dado a todas as varie-

dades de calcareo de grãos finos susce-

ptível de polido e que pela sua brancura
ou pelas suas cores mais ou menos vivas

podem ser empregadas na decoração dos

edifícios, na mobilia, em objectos d'arte

diversos.— «Em torno d'ella havia algu-

mas estatuas de mármore, de que não
soube sentir a historia, e também dete-

ve-se pouco n'isso, por vêr outra cousa,

que mais o espantou. E era que no meio
da casa eslava uma serpente de metal
de singular artificio, tão graud» que qua-
si occupava toda a largura da sala.> Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'lDglater-

ra, cap. 154. — «E indo contra a porta

do castello a achou cerrada de todo ; e

no alto delia, que era de pedraria, viu

um escudo da mármore, encaixado na
mesma pedra e posta nelle em campo
uma imagem de mulher, tirada polo na-

tural da que vira no campo, lanlo ao

próprio que não soube fazer nenhuma
difíerença d'uma a oulra.» Idem, Ibi-

dem, cap 53. — <Em esta terra entrey

em hum jardim, que foy dos R^is pas-

sados, o qual tinha de cerca duas legoas,

e nelle vi cousas de admiração, princi-

palmente huns paços edificados de már-
more, e de humas pedras com vidraças

excellentes, e lavores perfeyiissimos, e

feytos de gesso e azulejo muylo fino que
se faz na terra.» .António Tenreiro. Iti-

nerário, cap. 6. — «Tudo quanto vemos
nos persuade que finalmente havemos
de acabar. As Arvores plantadas quando
eu nasci, redusidas em pója se não vêem.
O mármore que no mesmo tempo foi ta-

lhado dos Rochedos, e os metaes que eu
mesmo vi sabír de diversas minas se

consumirão, e destruirão.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 2, n.° 80.

—Mármore d'eífatiíarío; mármore pró-

prio para fazer estatuas, sem manchas
nem veias.—Animar o mármore; cortal-otm es-

tatuas cheias de vida e belleza.

— Mármore antigo; todo o mármore
cujas pedreiras já não são conhecidas ou
exploradas.
— Mármore hrxtto ; mármore tal como

sáe da pedreira.

— Mármore /bicado ; o que só é corta-

do á ponta.
— Mármore esboçado ; o qae ó traba-

lhado com dupla ponta para a esculptu-

ra, ou preparado com o cinzel para a ar-

chitectura.

— Duro e frio como mármore; diz-se

das cousas muito duras e que fazem ex-

perimentar uma sensação muito viva de

frio. — Frio como mármore.
— Figuradamente : Ser frio como mar-
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more, s^.r de mármore ; ser impassível,

insensível.

— Coração de mármore ;
pessoa que

nada commove.
— Rosto de mármore; rosto qae não

delia transparecer nenhuma commoção.
— Mármore, pedaço de mármore cor-

tado e polido.—O mármore d'um tremo,

d'iima chaminé.

Pot toda a parte asEolação derrama ;

Com sangue os rios a corrente estendem

;

Enche-se a Terra de seu come, e fama,

A seus bramidos as Naçoens se rendem :

E qaaes aos golpes da trisulca chamma,

Se abatem cedros, martnores se fendem,

Taes a seus golpes, tímidos, convulsos.

Reinos aos ferros dão seu cõUo, e pulsos.

JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cant.

10, est. 6.

— Absolutamente : Um mármore, uma
estatua de mármore.

—

N'este museu ha

hellissiri-íos mármores antigos.

— >'o plur. Mármores, obras de már-

mores, amostras de mármores differen-

tes.

— Mármores de Anindel, d' Oxford, de

Paros, os mármores antigos colhidos no

começo do século xvii e apresentados á

universidade de Oiford pelo conde de

Arundel que os tinha trazido do Levante

e contendo os acontecimentos desde a

fundação de Athenas por Cecrops (1582

antes de J. C.) até ao archontado de

Diogenetes (264 da mesma era), o que
comprehende um iatervallo de 1318 an-

nos.

—Mármores d'£ígín; diz-se dos baixos

relevos arrancados por lord Elgin ao Par-

thenon e ao templo de Theseu d'Athe-

nas, e que fazem agora parte do Museu
britannico.

— Pedra que serve para moer as dro-

gas 6 tintas.

— Em historia de França, j?iesa de már-
more, nome dado a três jurisdicções que
tomavam assento no tribunal, a condps-

tablia, o almirantado, e as aguas e flo-

restas, e cujos juizes se sentavam em ro-

da d'uma grande mesa de mármore.
— Camará da mesa de mármore ; no-

me dado em particulará jurisdicção das
aguas e florestas.

— Mesa de mármore ; mesa que se acha
na sala do tribunal de justiça em Paris

e que servia aos barochianos para n'ella

representarem farças e moralidades.

—Mármore aríi/iciaZ; com posto de gesso

em forma de estuque em que se mistu-

ram tintas que o fazem parecer mármo-
re natural.

— Papel mármore; papel que imita a

superfície d'um mármore polido.

— Termo de pintor de casas. Imitação
com as tintas dos diversos accidentes do
mármore.
— Adjectiva e erroneamente : Pedra

mármore ; mármore.

7 MARMOREIRA, s. f. (De mármore,

MARO

com o suffiio teira»). Pedreira que dá

mármore.

f MARMOREIRO, s. m. (De mármore,

com o suffixo «eiró»). Homem que ser-

ra e pule o mármore e faz com elle obras

comraun3.=:E' um termo muito usado

no Porto.

MARMÓREO, adj. (Do latim marmoreus,

de marmof'. De mármore; que tem a

apparencia do mármore.

Aos mares sobranceiro se alevanta

o marmóreo Padrão : victorioso

Dos Evos permanece ; inda supplanta

Em Melinde o poder do Tempo iroso :

Nem Grega, ou Lacia Musa isto decanta,

Gloria tal sõ foi dada ao Tejo undoso ;

Xem foi maior troféo do Tibre ufano,

consagrado ao nome de Trajano.

J. A. DK MACEDO, ORIENTE. Cânt. 8, BSt. 55.

1 .) MARMOTA, s. f. Camará óptica, cos-

morama de praças.

2.) MARMOTA, s. f. Pescadinha.

— Adjectivamente : Pescadinha mar-

mota.
MARNA, ou MARNE, s. f. (Do francez

mame). Mistura natural, em proporções

variáveis, de eálcareoed'argila, aos quaes

se acha sempre associado um pouco de

areia e que serve para adubar e melho-

rar certas terras.

MARNEL, s. m. Termo antigo. Campo
alagadiço, apaulado, que só em pequenos

barcos se pôde vadear. Hoje dá-se ainda

este nome a um campo n'essas condições

junto do rio Vouga, na estrada do Por-

to para Coimbra. =Colligido por Titerbo.

MARNETE, s. ?n. Termo antigo. Nome
de certos debruns que se usavam nos

vestidos.

MARNOCEIRO, s. m. Viterbo traz esta

forma a que dá o mesmo sentido que a

mamei; mas João Pedro Ribeiro propõe

ler mamoteiro, na passagem que Viterbo

cita e nota que não é logar mas empre-

go. Vid. Marnoteiro.

MARNOSO, adj. [De marna, com o suf-

fixo ooso».) Que contém marna.

MARNOTA, s. f. Terreno alagado, pan-

tanoso, sobre o qual só se pôde passar

em barco muito leve.

MARNOTEIRO, s. m. O que anda atra-

vessando marnotas, nas marinhas de

sal.

MARO, s. m. Nome de uma planta of-

ficinal teitcriummarum, Linneu).

MAROMA, í. f. Corda grossa, calabre de

navio.
— Corda sobre que dançam os volan-

tÍDS.

MAROMAQDE, s. »i. Termo antigo. No-

me de ura tecido de seda e ouro.

MAROMBA, s. f. Pai> comprido com que

os volantins se equilibram quando dan-

çam na corda.

MAROME, s. m. Termo africano.

Truão, musico dos reis cafres que usam

de uns chocalhos de couro crú, feitos com
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o bolso dos testículos do touro, oheios

de pedras.

MARONITA, s. m. Catholico do rito

syriaco que habita o monte Líbano. —
«Somente vi de fora que estava cercada

uma villa de muyto bom muro, e confi-

na da banda do Levante com o deserto,

e para a banda do Poente está uma ser-

ra muyto alta que vay correndo huma
parte para o Norte, e outra para o Sul,

ha em muytos Lugares, e Aldeyas habi-

tada, e povoada de Christáos Maronitas:

entre os quaes me disseraõ que se po-

diaõ ajuntar mais de quinze mil mance- \^

bos frecheyros, e muyto destros em ati-

rar arco, e frecha.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 31. — »£ em aquelle

tempo que por aqui passey me disseraõ

que estava em esta terra hum Christão

Maronita Sacerdote de trezentos annos,

e eraôlhe ja caídos os dentes, e barbas,

e tornas a nascer outras, e que adeví-

nhava muytas cousas, e era delles tido

em grade veneração, caminhando com o

rosto ao Sudueste chegamos a outra Ci-

dade que se chama: Amà.» Idem, Ibidem.

— «Eslâ em terra de boa comarca, e en-

tre duas serras, a saber huma que está

para a banda do Levante, e a outra do

Poente em que ha de espaço de huma a

outra, huma jornada de caminho que he

terra chãa, e habitada de Christáos, e

muytas Aldeyas, e povoações delles que

vivem porlavoyras, e criações são gentes

brancas que se cbamão Maronitas, e

Nastorís.í Idem, Ibidem, cap. 32. — cO

Alepe he uma Cidade muyto grande, e

muyto nomeada em aquellas partes co-

mo cabeça de Reino, situada para a par-

te do Oriente. He muyto antiga, cercada

de muro. Será de dez, ou doze mil ve-

zinhos. Mouros, e Christáos, huns que se

chamaõ Pastoris, e outros Maronitas, 8

outros Jacobitas, e judeus.» Idem, Ibi-

dem, cap. 31. — «A Jaca he huma Villa,

e povoação, situada junto do mar medi-

terrâneo, para a parte do Levante em a

Caramane.s, junto de hum braço de mar,

que se pela terra mete três jornadas, ou

quatro de caminho, que se chama o bra-

ço de S. Jorge. He habitada de Chris-

táos Arménios, e Maronitas, pareceome

ser em os tempos antigos grande cousa

por ter muytos edifícios, e muros que es-

tavaõ destruídos, e derribados.» Idem,

Ibidem, cap. 51.

MAROTA, s. f. Mulher vil.

— Prostituta, meretriz.

—Familiarmente : Mulher, creança que

faz alguma cousa censurável.

MAROTAGEM, s. f. (De maroto, com o

suffixo «agem»). Multidão do marotos.

— Acção de maroto.

MAROTEAR, v. n. (De maroto). Viver

como maroto.
— Brej 'irar, bargantear.

MAROTEIRA, s. f. [De maroto, com o

suffixo «eira»). Acção de maroto.
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— Vifls de marnlo.

MAROTO, s. m. Rapaz de baiia ex-

tracção, (írosseiro, rualcrnsdo.

— Homem de pouca prftbidade, de

noáo comportamento, bri'jeiro.

— llvrt afíririiltada.

— Maroto <lo mato; espécie de uvas ne-

gras, pi'qiit<iias.

— AdjectivarDKnte : Impudico, libidi-

noso.— Olhos marotos.
— Magano.
— Ftf/os marotos; amassados, máos.

— Loc. ADV. A' marota; á maneira dos

marotos.

MAROUÇO, s. m. (He mar, com o suf-

fixo «oço, OUÇO"). Grandes marns.

— Ondas do mar agitadas pela tem-

pestade.

MARQUESINHO, adj. (De marquez,cora

o snflixo crinho».) Próprio de inarquez ou
marqueza.
— figuradamente: Delicado, miúdo,

pequenino.

Quando partis essa bocca

Mostraos nos dontes por eUa

Mil perfeições itiarqu^^ziníias.

ACADEMIA DOS SlNC.UI.AnF.E, tOm. 2, pOg. 221.

Moraoí não entendeu o que significa

aqui marqueziahas, mas a expressão se-

guinte põe fora de duvida o sentido que

lhe damos.
— Palitos marquezinhos; palitos de

dentes, miúdos, feitos cuidadosamente e

polidos.

MARQUESITA, s. f. Pyrites, pedra em
quo st> adiara veias moiallicas e que os

acompanha. A raarquesita do ouro é ama-
rella ; a da prata branca.

MARQUEZ, s ))!. (Palavra d'origem ger-

mânica, diTivada de mnrk, marra). Ti-

tulo de alta nobreza que em Portugal

fica entre o duque e o conde.

o mais velho miis honrado

com contas na mão e cana

deixou grandemeute herdado

seu niho muy estimado,

grande Murqtiez de Vilhana:

quarenta contos herdou

de renda, e mais ficou

com taes villas, tanta terra,

que com el Rev toue guerra,

e depois se concertou.

C. DE REZENDE, MISCELLANEA.

— «He senhoria de Veneza, e nella

tom um Giivi^rnador, que chamaò potes-

tade, e assim gente de guarnição, e boa
artelharia, e no veraõ algumas galés so-

tis, que a rodeaõ, e guardaõ toda a Ilha

de Turcos cossayros. Dentro no sertáo

desta Cida<le esiâ outra Cidade mnyto
mais nobre que esta. que se chama Ni-

cosia, toda habitada de ("Jiristâos da Eu-
ropa, e de gentes nobres, era que ha

Msrquez,e Condo, e he .Arcebispado, onie
eu naõ fuy.» Autouio Tenreiro, Itinerá-

rio, C8p. 50. — "Marquez se disse de

Marcos, que era Iíiikhi alleraã Bixnifica

termo o limite. Núo foi este nome digni-

dade conhecida dus Romanos, mas en-

trou com os Príncipes do .^o^le, osquaes
destruindij o Império, e dividindo-o em
muitos Reynos, punhão nos limites, e

marcos de seus Kstaiios Fronteiros, que
as defendessem ; e porque a estas fron-

teiras chamavão Marcos, intitularão aos

Capitaens Marcbionos; e depois corrupta-

mente Marquezes.» Manoel Severiuj de

Karia, Noticias de Portugal, ,^
24.— «Sen-

do e.sta dignidade de Marquez officio, se

foi também depois não somente fazendo

Senhorio das mesmas M.ircas, mas ainda

Dignidade, e Titulo. O primeiro, que
ouve neste Reyno, foi D. Afonso filho do

primeiro Duque de Bragança, a quera

KiRey D. Afonso v. deu este Titulo. Foi

este Senhor, sendo ainda Conde de Ou-

rem, ao Concilio de Basilea por Kmbai-
xador de Portugal cora grande acurapa-

nhainento, e dabi, antes de tornar para

o Heyno, correo grande parte de Euro-

pa, e Ásia; e asirn em remuneração de

seus serviços o fez KIKey D. Afonso v.

Marquez li ^ Valença.» Ibidem.

MARQUEZA, s. f. Mulher do marquoz,

ou senhora de marquezado herdado na

falta de herdeiro varão.

— Espécie de camapé largo com assen-

to rectangular que serve para dormir a

sesta e que tem uma camilha.
— Adjectivamente : Pêra marqueza;

variedade, de pêra.

MARQUEZADO, s. m. (De, marquez, com
o suflixo nado»). A dignidade de marquez;

as propriedades do marquez ou marque-

za. — «A' terceira darei o marquezado
do seu pai, e casará com Beltamar, ir-

mão de i). Rosirão, e assim lieara o par-

tido igual, e todas contentes. » Francisco

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap.

65. — «Deste tempo ticaraõ cm Itália os

Marquezados de Mantua, e Ferrara, e as

Provindas dilas Marca de Ancona, e Tri-

vizana. Km Espanha usarão também os

Godos dos mesmr)s nomes, como se vè

das historias dos Reys (iodos, e os apon-

ta Morales, e particularmente neste Rey-

no, onde nos deixarão a palavra Comar-
ca, que ainda hoje conservamos, p .Ma-

noel Severim de Faria, Noticias de Por-

tugal, ,^24.

MARQUEZINHA, s. f. Nome dado a uma
planta que tem folhas verdes na parte

i.nterinr e alvacentas na parte posterior,

compridas e delgadas, como as do por-

ro.

MARQUEZINHO, A, s. Filho ou filha

pequena do marquez que deve herdar o

titulo do p«e.

MARQUEZITA, s. f. Yid. Marquesita.

1 .) MAKQUEZOTA, s. /'. Ejpeciede volta

ou cabeção afogado no pescoço, usado
em Portugal no século xvi. — «Os mais
delles andam de seus chapeos de cor-

dões, como phisicos velhos, e agasalham
a embig.ida eui uns calções de grize com
dous palmos de berguilha. que parece

cara de gomil <le baptisar ; os juboens de
panno de linho singelos, muito curtos da

marquezota porque o pescoço não tem
vasaduuro para mais.» Fernão Rodrigues

Lobo Soropita, Poesias e Prosas Inédi-

tas, pag. 6.3.

— Pliimillia do toucado.

2.) MARQUEZOTA,». f. Raiz da índia,

semelhante á tiibara da tTra.

Mí^RQUO. Vid. Marco.
MARRA, s. f. (Do latim marra). Marrão.

Vid. este vocábulo.

—Jogo, em que se brioca, correndo e

fugindo, para que não toquem a esse que
foge.

— Vallado fundo, próximo da estrada.

MARRA, ou MARRAÃ, ou MARRAN, s.

f. Porca, que acabou de mamar. Vid.

Marrão, porco.

—Carne fresca de porco, ou porca.

—

«Ha também logeas cheas de lacoens,

marrana, chacinas, aves. porcos, e vaccas

de fumo, e disto tanta quantidade, que
o bom seria naõ o contar mas digo-o por-

que se sayba quaõ liberalmente Deos nos-

so Senhor partiu com est^s cegos dos

bens que elle creou na terra, pelo que o

seu nome seja beradito para sempre.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 107.

MARRACO, s. m. (Do latim marra, en-

xadão). Termo de Militar. Instrumento

de ferro de levantar terra.

MARRADA, s. f. Golpe dado por ani-

maes coriiigeros com a cabeça, testa, ou
armadura. — Marrada de boi, carneiro,

etc.

— Golpe forte com qualquer cousa.

=N'esta accepção usa-se no plural.

MARRAFA, s.* f. Os cabellos do topete

deitados para a testa, tste vocábulo de-

riva-se de um dançarino italiano por no-

me Marrafi. que vindo á cidade de Lis-

boa em 1791, nos fins do século xtiii,

foi o primeiro que assim os usou.

MARRAFÂO, ONA, adj. Termo Chulo.

Mau, descortpz, incivil, grosseiro, tosco.
—Este homem c muito marrafão.

MARRALHEIRO, A, adj. Termo Fami-
liar. Manhoso, ardiloso, fino, astuto, ve-

lhaco, com aCfagos para enganar, e go-

zar.

MARRAMAQUE, «. m. Bobo, jogral,

truão.

MARRANITO. Diminutivo de Marrão
(porco).

MARRANO, A, adj. e s. Termo injurio-

so dado antigamente aos Mouros ou Ju-

deus, que se abstém da carne de porco

ou marra.

—Figuradamente ; Maldito, amaldiçoa-

do, excommungftdo, exduido da com-
municação com os fiei? na participação

dos sacramentos e offioios divinos.

MARRÃO, 5. m. Porco que acabou de
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mamar; porco que não pas?a fie nman-
no, faToupo.

—Martello grande á maneira de uma
pipa, ou cylinflrico, e rolino, encavado,

que s^^rve de quebrar pedra, derribar pa-

r-^des. Pte.

—Marrões de atacar artilharia, antiga-

mente soqu^'tes de f"rro.

MARRAR, u. n. Dar marrada com mar-
rão (rnartello).

— Dar marrada com a cabeça, dar gol-

pe com ella.

—

Estes doits carneiros mar-
raram iim com o outro.

—Dar marradas pelas paredes.

— Encontrar, deparar cousa não espe-

rada.

—

Foram marrar com a armada ini-

miga.

MARRAXO, s. m. Tubarãii grande, que
come um homem inteiro; encontra-se es-

te peixe no mar de Moçambique na .ifrica.

—Adj. figurado: Terrível, sagaz, astu-

to. Vid. Marreco.
MARRECA, s. f. Fêmea do marreco.

MARRECO, s. m. Kspecie do palraipede

semelhante ao pato, e que vive em agua
quasi sempre.
—Adj. Termo vulgar. Astuto, sagaz,

manhoso. — «Deixada a villa, embarca-
mos rio acima com maré ; foi muita a

caça de marrecos e perdizes. Dormimos
essa noite á beira do rio no matto, por

não podermos vencer a corrente, e ser

necessário alimpar o rio atravancado de

madeiros caidos de pouco.» Bispo do
Grão-Pará Memorias, pag. 194.

MARRETA, s. f. Dimiuutivo de Marrão.
Espécie de martello de ferro para que-
brar pedra; d'elle usam também os es-

pingardeiros.

MARROADA, s. f. Golpe ou pancada
com o marrão ou marra.

MARROIO, ou MARROYO, s. m. Plan-

ta labiada, da qual existem varias espé-
cies.—Marroyo negro, marroyo branco,

etc.—Marroyo aquático; nome vulgar do
lycopio eurooeu.

MARROQUIM, s. m. (Este vocábulo de-
riva-se de Marrocos, império Africano).

Pelle de cabra tinta de varias cores.—Adj. De marroquim, feito de mar-
roquim.

MARROQUINO, A, adj. e s. De Mar-
rocos. iL-iturai fie Marrocos.

MARROTEIRO, s. m. Mestre, ou inspe-
ctor das marinhas salinas. Vid. Marno-
teiro.

MARROXO, s. m. Termo chulo. Vid.

Pateiro, barbato.

—U coto da vela gasta.

MARRUAZ, adj. 2 gen. Termo plebeu.
Emperraio. pertinaz na sua opinião, obsti-

nado, aferrado á sua opinião ; renitente,

rústico, por não ceder com urbanidade
ao que lhe é proposto, refractário.

—S. >n. Certa embarcação asiática mais
pequena que náo.

MARRUFO.s. m. Frade leigo. Vid. Mar-
roxo, pateiro, barbato.

MARRUGEM, s. f. Planta semelhante
nas folhas a salsa, e não dá flor; serve

para cicatrisar feridas.

j MARSELHEZ, s. w. Nome dado aos

federados vindos do sul da França, no
tpm[)o da sfgunda festa da feii^ração em
1792, notáveis por sua exaltação e espi-

rito revolucionário.
—Adj. De Marselha.

f MARSELHEZA, s. f. Canção guer-

reira intitulada ^Canto do exercito do
Rheno=:e admittida em Paris pelos fe-

derados marselhezes; foi composta por
um. individuo chamado Rouget de Tlsle.

7 MARSETTA, s. f. Gramínea vulgar

dos prados : um dos nomes vulgares da
pheola dos prados, chamada também fla-

gello.

t MARSILEACEAS, s. /. plur. Plantas

acotylndoneas classificadas por Candolle

nas plantas seroi-vasculares.

-j- MARSOLEX, s. jn. Um dos nomes
vulgp.res do pinta-roxa.

MARSOPA, s. f. Peixe maritimo, o mais
pequeno da familia dos cetáceos, do mes-
mo género dos golfinhos. Dá-se-lhe tam-
bém o nome de toninha, roaz bandeira
ou porco marinho menor.

f MARSDINO, s. m. Cetáceo do géne-
ro do golfinho, mas de focinho obtuso,

conhecido vulgarmente pelo nome de
porco do mar.

f MARSUPIAL, adj. 2 goi. (Do latim

mar$upium). Termo Zoológico. Que tem
a forma d"uma bolsa.

— Que tem uma bolsa.

—

Osso marsu-
pial; lamina óssea que é um dos três

pontos de ossificação complementar do
osso iliaco que occupa o fundo da cavi-

dade cotyloidea.

—Que diz respeito aos marsupiaes.

—S. m. plur. Os marsupiaes; qua-
drúpedes assim chamados, porque a maior

parte d'estes animaes trazem uma bolsa

contendo as mamas, e recebendo os fi-

lhos que nascem antes do termo.
—>o singular. O mammifero descri-

pto por Buflon sob o nome de pequena
lontra da Guyana, chamado pelos natu-

ralistas modernos chironecte yapock.

MARTA, s. f. (Do latim martes ; do
francez martre). Género de quadrúpedes
carniceiros digitigrados, de cujas pelles

se fazem forros preciosos, sendo os mais

apreciados os azevichados das martas
zibelinas.—«E depois que isto acabou, cu-

briu-se com hum roupaõ de Setim ave-

lutado carmesim forrado de martas, e

foi-se á porta da camera onde Ciorinda

estava, e mandou chamar a Duqueza
Brinalta, e assentando-se ambos a hu-

ma parte disse-lhe.» Barros, Clarimun-

do, liv. 2, cap. 2. — «Numas cayxas

como de bofarinheyros vendiaõ quantas

cousas se podem nomear, a fora as ten-

das ordinárias dos mercadores ricos, que

em suas ruas particulares estavaõ postos

por muy boa ordem, e com tanta quan-

tidade de ppças de sedas, brocados, telas, e
roupas de linho, e de algodão, e de pelles
de martas, e arminhos, e de almíscar,
sguiKi. perçolanas finas, peças de ouro,
e de prata, aljôfar, pérolas, ouro em pò,
e em barras, que nòs. nove companh.'y-
ros andávamos comf) pasmarlos.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 107.
— Figuradamente : Tomar marta por

raposa; tomar uma cousa por outra.

MARTE, s. m. Do latira Mars. }[artis).

Termo do Polytheismo. Deus da guerra.
— Figuradamente: A guerra, a vida

militar.

—

Os exercícios de Marte.

Como? da gente illustrada portugijeza

Hade haver quem refuse o pátrio Marte'?

Como? desta província, que princeza

Foi das gentes na guerra em toda a parte,

Hade siir quem negue tçr defeia?

Quem negue a fé. o amor. o esforço e arte

De Portugiiez. e por nenhum respeito

* o próprio Reino queira vèr sujeito?

CAii , Lus.. cant. 4, est. 15.

—Termo de Astronomia. O quinto pla-

neta entre o sol e Júpiter.

— Figuradamente: Cuidado, diligen-

cia, zelo, trabalho.

— Termo de chimica. Ferro, metal.
MARTEIRAR, v. a. ant. Vid. Martiri-

zar.

MARTEIRO.s. >-rt. Vid. Martírio.

Quem vira o sancto cordeiro

Antre os lobos humildoso,

Escarnecido,

Julgado pêra o marteiro

Do madeiro.

Seu rosto alvo e fermoso

Mui cuspido!

GIL VICENTE, AUTO DA ALUA.

Deste grande ao primeiro

cincoenta dins ouue,

nos quais todos per inteiro

tremendo deu tal marteiro,

qual tegora se non soube.

huo anno todo trcmeo,

mas pouca cousa, e perdeo

ha gente ja o temor:

aprouue a nosso Senhor

que cessou, non esqueceo.

REZENDE, MlSCELLAÍÍEA.

f MARTEL, 5. rn. Corrupção popular
de Mártir. Vid. Mártir.

Eu sou huma mártel tal,

Açoutes tenho eu levados,

E tormentos supportados,

Que ninguém me foi igual;

S'eu fosse ao fogo infernal,

Lá iria todo o mundo;

A esfoutra barca ca em fundo

Me vou. que he mais real.

GiL VICENTE, AUTO DA BARCA DO INFERNO.

MARTELLADA, s. f. Pancada com mar-
tello.

MARTELLADO, A, jmrt. pass. de Mar-
tellar.
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— Adjectivamente : Batido com mar-

tello.— Figuradamente: Repisado, iasisti-

do parn pprsnndir.

MARTELLADOR, A, s. O que, ou a que

bate com raflrlt;llo.

— Figuradamente: O que mortifica, o

que consome. — Martellador da paciên-

cia.

MARTELLAR, v. a. Bater com o mar-

teilo alguma peça.

— Ciguradamente: Repisar, insistir

para persuadir, etc.

MARTELLETE, «. m. Diminutivo de

Martello.

— Espora mourisca.

MARTELLINHO, s. m. Diminutivo de

Martello.

MARTELLO, s. m. (Do francez martel,

hoje marteau). Peça de ferro encavado

em sua manga ou cabo de pau que ser-

ve para bater os metaes, forjal-os, etc.

— Figuradamente: A ppssoa que per-

segue. — Martello da t>irannia.

— Concha de martello ;
que tem a fei-

ção d'ellii.

— Martello de relógio.

— Estender a martello, locução figu-

rada ; desenvolver um assumpto com cou-

sas que se deveram omittir, e se trouxe-

ram para o prolongar e ampliar. — cEl-

rei de Bamba tirou armas d'ouro com ex-

tremos de prata, no escudo em cam-
po de prata um Hão dourado. El-riM

de Bitinia sahiu de verde com b;ir-

ras brancas, cortadas umas sobre ou-

tras, no escudo era campo verde ura ti-

gre d'ouro de martello, cravado em roda

a orla de pedraria de muito preço.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 165.— «Em Hispalis, como
por todos os ângulos da Hespanha, os

martellos dos fundidores e armeiros re-

tumbavam nas bigornas com ruido in-

cessante; açacalavam-se as armas, pu-

liam-se e provavam-se as armaduras, e

os corcéis rápidos e robustos da Bf^lira e

da Lusitânia.» Alexandre Herculano, Eu-

rico, cap. 9.

MARTES, s. m. (do hespanhol) ant.

Terça f''ira ila semana.
MARTICOLA, s. f. Vid. Manticora.
— Vid. Matricula.

MARTIMENGA, s. f. ant. Carapucinha

sem luas.

MARTIMGARAVATO, s. m. Certo jogo

de crianças.

MARTINETE, s. «i. (Do francez marti-

net). Ave. Vid. Aivão.

— Pennacho das pennas que os grous

mudam, outros são artiliciaes, feitos de

relroz, vidrilhos, etc.

— Figuradamente : Ostentação, alar-

do.
— Martinete do rroro; peça de pau

coberta de couraça usada uos cravos e

pianos fortes para abafar o som da corda

vibrada.

— Soalha mais pequena da balestilha

que corrtí pelo virote.

— Martinete do relógio do sol; pon-
teiro.

MARTINIEGA, s. f. ant. Foro ou pen-

são, que os habitantes de Chavps e

seu termo pagavam pelo S. Martinho a

el-rei.

1 MARTINICO, s. m. Café da Martinica.

— Bom raartinico.

MÁRTIR, ou MARTYR (orth. prefer.). «.

2 gen. (Do latim martyr). Pessoa que
soflreu martyrio pela fé

;
pessoa quo sof-

freu tormentos ou a morte para susten-

tar a verdade da religião cbristã. — Va-

ynos dnr sepultura a nossos martyres.

—

cE sobre o corpo de dõ Lourenço man-
darão e5t''S dous cspitáps fí(z»r grande

diligencia pêra também lho dar hõrada

sepultura, em lembrança da victoria que
delle ouuerão : mas Deos não lhe quiz

entregar o corpo por dar miyor gloria a

sua alma, aqual deue estar entre os ele-

ctos de Deos no lugar daquelles que saõ

martyres, pugnat)do pola fé e ley de

Deos.» Barros, Década 2. liv. 2, cap. 8.

— «Bem confessam ser virtude que sofra

hum homem condenaremno, e lançarem-

no por ódio de Christo numa terra de-

serta, e só pouo.ida do onças, o leões,

como lançauam antigamente nos araphi-

teatros aos martyres.» Lueena, Vida de
S. Francisco Xavier, liv. 4. cap. 8. —
«Vai com tuas irmans receb-^r a coroa

de martyr. O ferro, porém, que descia

sobre o collo da donzidla foi cair com a

mão de Chrirahilde aos pés da cruz gi-

gante do altar; um revés do nlfstige de
Abdulaziz lh'a cerceiara : as solidas gra-

des estivam despedaçadas.? Alexandre

Herculano, Eurico, cap. 12.— 'Logoque
Viterico e Liuba cahiram, um movimen-
to incerto de hesitação affrouxara um
pouco a fuga dos si^us companheiros

;

mas a voz de— avante — proferida p'lo

cavalleiro negro, lhes troou nos ouvidos,

e essa voz foi seguida de algumas pala-

vras travadas de lagrimas, de que davam
visivel signal o trémulo a cortado com
que eram proferidas: «As almas de dous
martyres sobem neste momento ao céu:
elles orarão ao Senhor para quí salve a

liberdade e a vida de seus irmãos, que
só querem uma e nutra para combaterem
pelos altares de Christo.» Ibidem, capi-

tulo 15.

—Figuradamente: Que solTre por qual-

quer motivo.—Martyr da gotta. — Esta

operação neste homem o fará morrer mar
tyr.
— Ser o martyr de alguém; soffrer d'el-

le muito maus tratos.

— Ser o martyr de suas pai.vões; sof-

frer muitos desgostos.

— O martyr da sciencia ; aqufille que
succumbe. proseguindo em trabalhos e fa-

digas scieniiíicas.

MARTIRE, s. m. Vid. Mártir.

Tornado o Bei lobUme finilmeDU,

Do divino Juízo castigado,

DupoiB qu< em S.intarem soberb^imente,

Em vão dos Sarraceno* foi cercado;

E despois quo do mariyre Vicente

«.inlisíiino corpo venerado

Do Sdcro promontoiio conhecido

A' cidado Ulyssea foi trazido.

CAM., Lt;s.,cant. 3, eet 74,

martírio, s. m. O padeciinenlo dos

tormentos e da morte p'la religião chris-

tã ; golTriraento muito intenso. — «E de
crerhequ" sua alma subiria banhada no
quente sangue a gozar da (sloriosa Coroa

de martyrio, e seria rpc^bida antre os

bemavi-nturados. Sua cabeça foy posta em
hurna lança d-fronte dos nossos baluar-

tes S. João. e S. Thomè onde foi vista tan-

to que amanheceo.» Couto, Década 6, liv.

3, cap. 4.— «O martyrio! o martyrio!—
murmurou a abbad-ssa. — Uh Christo!

bemdicto Sf-ja o teu nome. tO martyrio,

sim: — interrompeu o quingentario —
mas d^-pois do sacrilégio; mas depois que
as victimas da corrupção dos traidores

tiverem sido arrasta<las par» longe ila

Hespanha n depois que nos haréns do

oriíMite houverem sido polluidas p»-ia sen-

sualidade brutal dos conquistadores, eu
ao menos, não verei esta ultima offensa

á crença sacrosanta d" nossos pães...»

Alexandre Herculano. Eurico, cap. 12.

—

«Mas rs cânticos cessaram e todo: as

monjas saem successivam-nle de ambos
os lados e vem ajoelhar aos pés da ab-

badessa: vem despir as galas da formo-

sura e comprar á custa delias a pureza

da virgindade e a palma do martyrio.

Cada vez mais rápido range o punhal nos

coUos purissimos das virgens do mostei-

ro.)» Ibidem.

—Figuradamente : .\fflicçáo, tormento,

oppressão. — c.Ás religiosas coutam-lhe
todas as cousas que dão alivio a huma-
nidade : a hora qu^se náo conf'>rmirera

com a vontade de Deos, nam a tpram de

vida, terara hum contínuo martyrio.» D.

•lo.^nna da Gama, Ditos da Freira, paa.

57.

—

«.\tirei-a á torrente impetuosa das

batalhas, e o ferro embotou-se nVlla. O
céo gu.-irdava-me para te ouvir palavras

de amor e arrependimento; essas pala-

vras ie io' tTavel dr.çura que nunca es-

perei escutar. E' que na minha fronte

está gravaia a maldi.^çáo decima: é quo
ainda me faltavao ilerradeiro martyrio...»

Alexandre Herculano. Earico, cap. 18.

— Arbusto, que sobe pelas arvores e

latadas, e produz uma flor ilo mesmo no-
me, symbolica dos martyrios de Jesus

Chrisi". Parece ser o mar,ic\ijá.

-{ MARTIRIZADO, ou MARTIRISADO,
A, part. pnss. de Martirizar.
— Adj. Entregu- ao martyrio. .Ator-

mentado, que sofffru i;'artvriii.

MARTIRIZAR, ru MARTIRISAR, v. a.

(Do francez m(iríi/r«»e»-;. FíZer sofTrer o

martyrio, dar marlvrio.
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—Figuradamente: Atormentar, oppri-

mir, mortiticar, aílLgir.

— Martirizar-se, v. refl. Applicar a si

graa'ies soirrimeiítos, afíligir-se, mortifi-

ca r-se.

MARTIROLOGIO, ou MARTYROLOGIO,
s. m. (Dú grego martyr, a loijos]. Livro

que encerra a historia dos martyres e

seus tormentos.

—

O Martyrologio i-oma-

110.

f MARTIROLOGISTA, s. tn. Auctorde
um MartvroKigio.

MARTYR, s. 2 gen. Oith. preferível a

Mártir. Vil. este vocábulo.

MARUDAR, V. n. ant. Maridar, casar,

contrahir matrimonio.

MARUFO, s. m. (Termo africano e chu-
lo . Viíjho ; os conguezes lhe chamam
maluffu, e os bundos malavu.
MARUGENS, s. f. plur. Vid. Orelha de

rato ; herva.

MARUi, s. m. Termo Brazileiro. Mos-

quito pequeno miúdo, que ha nos man-
gues, mui incommodo, porque faz inchar

a pelle mordida, quando são muitos. Tam-
bém se chama marigiti.

MARUJA, s. f. Gente marinheira, a tri-

pulação luariíima.

MARUJADA, s. f. A gente da marea-
ção, os marujos.

MARUJO, s. m. Marinheiro, homem do
mar.

MARULHADA, s. f. (De marulho, e o

suftixo «ada»). O movimento das ondas
do mar, quando está agitado, alterado;

marulho.
— Figuradamente: Grande anarchia,

grande confusão.—Marulhada de deman-
das.

MARULHiiDO, A, part. pass. de Ma-
rulhar.
—Adj. Termo poético. Agitado em ma-

rulhos
;
que soíTreu a fúria das ondas,

molhado.

MARULHAR, v. a. Revolver em maru-
lhos.

— Marulhar-se, v. refl. Ficar maru-
lhado.

— Figuradamente : Ficar molhado.
MARULHEIRO, A, adj. Que levanta ma-

rulhada, que faz marulhos.— Vetito ma-
rulheiro; ondas marulheiras.

MARULHO, s. m. lUe mar, o o suftixo

«ulhou). rdarulhada
;
grande agitação das

ondas por eíleito do vento.
•—Figuradamente: Perturbação, inquie-

tação, desassocego.

—

Grandes adversida-

des e marulhos de desgostos se soffrem
n'esta vida.

— Tumulto, motim, desordem domes-
tica.

— Figuradamente : Grande confusão,
barulhada.
—.Movimento com vascas.

MARULHOSO, A, adj. (Do thema ma-
rulho, e o suftiso ciOso»). Em que ha ma
rulhos, ou marulhada.

—

O mar marulho-
so ; as ondas marulhosas.

—Figuradamente: Cheio de inquieta-

ção, iuquieto, perturbado, agitado.

—

Es-
Ijirito marulhoso ; mente marulhoia.
MARZAGÂKIA, s. f. Grupo de soldados

pagos, que estão actualmente em ser-

viço.

MARZÓCO, s. m. Bufão, toleirâo, dize-

dor de tolices.

MAS, conj. advers. Significa opposição
mais ou menos á proposição já enun-
ciada.

—

Este homem é virtuoso, mas in-

feliz. — «O que Dão só descompassa as

nãos, mas basta qualquer occasião para

abrirem, e se. perderem tantos como te-

mos visto, abertos incose todos ao fun-
do.» Mistoria Tragico-Maritima, Tom.
2, pag. Õ34.

Pera isso sam, e a isso vim ;

Mas emfim

Cumpre-vos de me ajudar

E resistir.

Xão vos occupsm vaidades.

Riquezas, nem seus debates.

Olhae por vós ;

Que pompas, hom^as, herdades

E vaidades,

São embates e combates
Pera vós.

GIL VICZNTE, jiUTO DA ALMA.

Aito cuido que dezia,

E assi cuido qae be ;

.Uasjá não aito, bofe.

Como os aitos que fazia,

Quando elle tinha com que.

IDEM, AUTO PASTORIL PORTUGUEZ.

Mas resuscitado com grande alegria

:

Vede vós outros como isto ha de ser.

IDE-M, DIAL. SOBRE A RESURRElÇlXO.

Póde-se contrapor ao Ceo a terra,

E estar o sol por lioras eclipsado;

Mas não pôde ficar escurecido.

Pôde prevelecer a vossa guerra
;

Mas, a pezar das nuvens, declarado

Ha de ser vosso sol, e obedecido,

CAM,, SONETOS, n.° 127.

Em batalha cruel o peito humano,

Ajudado da angélica defeza,

Nào só contra tal íuria se sustenta,

Mas o inimigo aspen'imo aHugenta.

IDEM, Lus,, cant. 3, est. 34.

Mas vè a ilha Gerum, como descobre

O que fazem do tempo os intervallos ;

Queda cidade Armuza, que ali esteve,

Ella o nome despois, e a gloria teve.

OB, ciT,, cant. 10, est. 103.

— «Sendo elles na verdade os malinos
espíritos, e pretendendo o Senhor vis-

sem os homens no principio da prega-
çam do Evangelho, em parte com os olhos,

o que nelle se insina, nam só dos tor-

mentos, e penas eternas, mas dos algo-

zes, e companheiros delias.» Lucena, Vi-

da de S. Francisco Xavier, liv. 4. cap.

4,— «A qual sentença foy muy justí,

porque aíeru dei Rey vir ate o mais ga-
lante que todos, por ser aquella a pri-

meyra vez que justara, quebroucom muy-
ta desenuoltura asprimeyras quatro lan-

ças, que pera ganhar ho grão erão or-
denadas. Mas el Rey tomou pera sisoo-
meote a honra, e o proueito dos preços
deu a outrem, o collar deu a hum Mos-
sem alegre fidalgo Valenciano que ahy
andaua grande justador, e o anel deu a
Dioguo da Silueyra,» Garcia de Rezende,
Chronica de D, João II, cap. 122.— lOr-
jaque, responderão ellas, bem nos pare-
ce esse conselho, ao menos, porque se

uaõ vá rindo, e gavando de nós por on-
de fiquemos defamadas sem proveito al-

gum : mas tememos que naõ traga isso

bom fruito, que he taõ bom Cavalleiro

que se def-nderá de toda a gente deste

Castello, ainda que venha contra elle ar-

mada,» Barros, Clarimundo, liv. 2, cap.
23. — «Mas elle de todslas cousas se

esquecia naquelle tempo, com a vista de
quem o naõ leixava descansar: e quanto
mais nella cevava os olhos, tanto mais o
desejo o acendia em seu amor (naõ que
alguém delle tal cousa sentisse.)» Idem,
Ibidem, cap. 22.—aE não somente osi-

tio da cidade em si era alagadiço, mas
ainda todalas terras daquella região, por
serem vizinhas á linha Equinocial: cli-

ma que naturalmente he quente e hú-
mida, e tão fértil na criação das cousas,
que causaua ser mui doentia e mal po-
uoada per dentro.» Idem, Década 6, liv.

2, cap. 1.

Mas inda falta Augusto Soberano,

Cujo alto império seja a Natureza;

Inda falta na Terra hum ser humano,

E nelle a imagem da immortal belleza

:

Hum ser. que affronte na existência o damno.

Quão corpo traz do tempo a ligeireza;

Hum ser, que o Eterno Artífice conheça,

Lhe acciame a gloria, humilde lhe obedeça,

J. A. DE ILACEDO, O ORIENTE, cant. 9, est. 60.

Deos quer c'roar virtudes de CjtíUo;

Mas, não é elle a predilecta Victima,

Para a Perseguição, que assoma, eleita.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAR-
TYRES, liv, 3,

Como os antigos repetia os termos,

Repetição, que em outrem, desar fora:

Mas, nelle, dava a seus discursos, gala.

IBICEU, liv, 5.

Far-nos-hão nas Historias

Famososseus lauréis. As nove Piérides

Não dcixão estes sitios;

Prazeres disfníctamos. Paz queremos,

Mas sem anciar por ella.

Sabe lográ-la Carlos ; e na guerra

Assinalar soubera

seu valor, levar a taes descrimes.

IDEM, FAB. DE LAFONTAINE, Uv, 3, Cap, 17.

ÀS tortm-as da -dor resiste a vida

Da linda Branca, mas razão lhe foge.

GARRETT, D. BRANCA, cant. 10,cap. 37.

—«Era que nessas palavras divinas ha-
via uma poesia celeste, a qual as almas ru-

des mas virgens do septemtrião sentiam
casar-se com as suas primitivas virtudes.

»

A. Herculano, Eurico, cap. 3.— «.\ an-
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ciedadf) ora indizivol. Domudadas as fa-

cos, íilliavainos uns para os outros. Klli^^s

tremiain por si; eu pela sorle da Hfspa-

nha. Mas |)orquo r«!itrft esses quo pare-

ciam inimigos sti aihava Ião avultado nu-

moro (U'. godos? Ksta pergunta sigíiifica-

va a nossa derradeira esperariri. » Ibi-

dem, cap. 8. --«Juliano di'sdeu o nrt da

carta e leu. Bati«-iue o (; ira<;Ao do fu-

ror; mas procurei Iranquilisar-me. Ira-

portava-me assas conheci^r o que ella

continha para dever prestar Ioda a at-

tenção possível ás palavras do coinle Ju-

liano.» Ibidem, cap. 8.— «Km quo con-

sistia esta representaeão ignoramo-lo ho-

je ; mas, se n avaliarmos pdo que sabe-

mos da antiga i)r()cissuo de (lorpus era

diversas partes do reino, podemos conj»^-

cturar que não seria de.masiado odilicati-

va.» Idem, Monge de Cister, cap. 17.

—

«Mas, so neste ponto Vr. Vasco atraiçoa-

va o pacto infernal que fizera couj o im-
placável prelado, também o abbade tra-

íiia as suas promessas quanto á plena

confiança e commum concerto com cjue

ambos deviam proceder.» Ibidem, cap.

20.— «Não to perguntarei com que in-

tuito buscavas Httrahir aqui o nosso com-
mum inimigo. Mas 6 forçoso que te fale

uma linguagem severa. Se invoquei o
pacto quo nos liga, não foi como um di-

reito próprio; invoqueio em nome do
teu dever contra o teu coração. Seme-
lhante ao perdulário, queres desbaratar
em generosidade equivoca o cabedal que
pertence a antigos credores? Isso náo é

honesto.» Ibidem, cap. 23. — «O reitor

estava abysmado. Tinha lido vários ca-

sos em quo a intensidade do terror pro-
duzira semelhantes eíTeitos; mas que a

amargura e a saudade podessem tacto,

eis o quo nunca nem lera nem pensara.
A compaixão por Fr. Vasco era sincera
e geral.» Ibidem, cap. 24.— «Quando se

desenganou «ie que o corregedor não es-

tava alli, elrei voltou-se para o frade:
Mas o nome?l O nomedelle?! Foi o vos-

so camareiro predilecto: foi Fernando
AfTonso :—respondeu Fr. Vasco. Prendia-
se-lhe a voz na garganta ao proferir este

nome abominável.» Ibidem, cap. 26.

—

«Mas posso defender um antigo compa-
nheiro de perigos o gloria. Creio que de-
vo livrar do occultas tyraunias aquelles
que me aju.laram a salvar das garras de
Casiella esta nobre terra de Portugal. O
sani;to padre de Roma, cuja causa d^-
feudo contra os scismalieos, tem chaves
que abrem clausuras...» Ibidem.
MÁS, s. m. Moeda asiática, que vale

50 reis segundo alguns escriptores, se-

gundo outros vale meio cruzado. Vid.
Tael.

MÁS, plur. de Mà, f. de Mau.

Betz. Como anilu3 dessocegado I

Não sei que dí.ibo has,

Que eáta .semann não vas

Terão nosso povoada,

Nam •abemoa onde enlAi.

Sut. Ku muito riaH horaH más,

Kui dotperlo

Tur com r.hristo no deserto;

Mai, denque eu sou Satanaz,

Náo me VI em tal aperto.

OIL VICENTE, AirO DA CASANÈA-

Vós agera n'aldea M» contumes ?

Huns rostos brandos, riso, • bom amor
Fora do ntfíir aospcIt^K de ciúmes?

ANTO.SIO KKHKIÍinA, EJI.OGA I.

— «Passey hontem á noyte huma b'ia

hora examinando o presente que V. A.

mo fez, porem tenho passado bem más
horas esta manháa imaginando de que
modo hey de dar o agradecimento; he
possível que lenços tão lindos, rendas
tão bellas, o barrete tão precioso so pa-

guem somente com palavras?» Cavallei-

ro d'01iveira, Cartis, liv. 2. cap. Ul.

MASA, ou MASSA DE FERRO, s. f.

ant. Barra, foro que se pagava.

MASAL, (idj. Vid. Mazorral.

—

Dnixa-
me sair a campo, wtíu grande masal.
MASALDEMINOS, loc. ant. Mais ou me-

nos, ou mas ao menos, ou mas pelo me-
nos.

-J-
MASARA, s. f. Termo entomológi-

co. Espécie de bespa.

MASARICO, s. m. Ave aquática brazi-

leira ; espécie de ganço, do bico longo
e curvilíneo. Vid. Maçarico, avo e ins-

trumento de ourivesaria.

f MASARIDES, s. m. plur. Género de
bespas.

MASCARADO, part. pass. de Mascabar.—Adj. Vid. Menoscabado.
—Perdido, ou deteriorado.

— Figuradamente: D-^sacreditado.

—

An-
dava este homem mascabado na fama,
no credito, na honra. — Este mancebo
anda mascabado com a companhia dos
maus.—Assucar mascabado, Vid. Mascava-
do, que é o mais usado.
MASCARAR, v. a. ant. Perder, dete-

riorar, supprimir, afrouxar, miogoar, di-

minuir, deslustrar. Vid. Menoscabar.

—

A'<7() mascabar ninguém em sua pessoa,
honra, fama, etc.

—Mascabar-se, v. refl. Perder-se, des-
lustrar-so. — tli porque seu officio he
grande, e tango a muitas cousas, ha
mester que seja de boa linhagem, e agu-
çoso, e sabedor, e leal; ca se for de boa
linhagem, guardar-se-ha de fazer cousa,

que lhe esiè mal, per que receb.i perda
el, nom os que dei vierem : outro sy agu-
çoso deve seer, porque el ha de saber
todas as despesas, quo em nossa Casa
houverem de seer feitas, o teer acerca
delias tal maneira, quo se façam como
devem, e nom se mascabem: e sabedor
convém que seja, pêra saber tomar as

contas bem.» Ord. Affons.

MASCABO, s. m. ant. (Do latira mi-
nus, e caput, cabeça). Vid. Menoscabo.
—Figuradamente: Descrédito, deslus-

tre, diminuição de reputação, de fama,

de credito; menos valor.

— Injuria, damno, prejuízo.

MASCADO, part. jtass. de Mascar.
— /Ití) Que se mascou.

—

l'ão masca-
do; que se dd á creauça para melhor o

comer e dignrir.

— Figura<iamente : Começado, meio ar-

ranjado.

—Diz- se: Ter os nossos negócios mas-
cados; em acção de estarem em breve

concluídos.

—

Dar o lente a lição mas-
cada aos alumnos; ex|)ol-a de forma tal

que estes a compreheudain sem grande
esforço intelleclual. Vhl. Mastigado.
MASCADOR. A, s. U que masca.
-j- MASCAGUINHO, s. m. Termo miue-

ralogii-(i. Sulfato de amuioniaco.
MASCAR, V. a. (Contracção do latim

maslicnre). Mastigar Sem engulir, faz-.r

a mastigação sem a deglutição.

— Figuradamente: Fallar mal de al-

guém náo claramente, mas por entre os

dentes; desapprovar com meias palavras.

Vid. Marchar, e Maschar.
MASCARA, s. /. Peça do feitio do sem-

blante de homenj, ou aniiaaes, para co-

brir o rosto, feita do seda, panno ou pa-

pel ; usou-se de ferro na guerra, e põe-
se por castigo e de folha de Flandres aos
quo comem terra, fechada que a náo
abram.

—Os vestidos com que alguém se mas-
cara.

—Figuradamente: Disfarce, apparen-
cia illusoria.

—Loc. FIG. : Tirar ou cair a mascara;
fazer apparecer o quo estava encoberto
debaixo de eiterioridades.

—

Tirar a mas-
cara ao vicio, ao crime, á hypocrisia

;

desmascarar-se.

—S. 2 gen. Pessoa mascarada.—«Após
elles, com insígnias figurativas dos diver-

sos misteres que exercitavam, os vendi-

lhões de pregão, os ganhapães e albar-

deiros e dep(ds os almocreves e atafjnei-

ros occupavam um comprido tracto da
procissão; seguiam-se os carniceiros em
numero de vinte e dous, rodeiaudo dous
graves mascaras, que representaiam um
imperador e um rei, cujos ademanes de

gravidade e altiveza ridícula e acanhada
revelavam bem que eram rei e impera-
dor de um dia.» A. Herculano, Monge
de Cister, rap. 17.

MASCARADA, s. f. [Do ihema masca-
ra, e o suftiio «ada»)- MulliJão de pes-

soas mascsradas; dança ex»'cutada por
muitas pi'Ssoas mascaradas; versos feitos

pelas personagens que liguram nas mas-
caradas; festa de mascaras.
— Figuradamente : Disfarce d'uma pes-

soa que se mas( ara.

MASCARADO, A, pxrt. pass. de Mas-
carar.
—Adj. Qú\> traz mascara, que se mas-

carou.

—Figuradamente: Dissimulado, euco-
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berto, disfarçado.

—

Aquelle homem a7ida

mascarado com a capi da hypocrisia.

—Substantivameat'" : Pessoa mascara-

da.

—

Estes mascavaiàos representam uma
quadrilha de ladrões.

MASCARAR, v. a. Pôr mascara.
— Figuradatíiente: Simular, fingir, en-

cobrir. disfarr?tr. — Mascarar o cicio, a

hypocrisia, etc.

—Mascarar-se, v. refl. Cobrir o rosto

com a mascara.

— Figuradamente: Simular-se, disfar-

çar-se, usar de disfarce, eucobrir-sí^.

—

Certo homem para matar outro, masca-

rou-se para não ser conhecido, nem cair

naí mãos di justiça.

MASGARINO, A, adj. Termo botânico.

Que se parece com uma mascara. Diz-se

das flores, das corollas.

—

Corolla masca-

rina; que representa o focinho de um
animal, ou certas mascaras antigas. Vid.

Personado.

MASCARRA, s. f. Mancha de tinta, car-

vão ou feiugem na cara, mascara, nódoa
de tinia, etc.

—Figuradamente : Nota infame, labéo,

mancha. — Ter mascarras na sua vida

moral. — Ter mascarras na alma.

MASCARRADO, part. pass. de Mascar-

rar.—Adj. Sujo com mascarra.
— Figuradamente: Manchado, macu-

lado.

—

Este hoiyiem «íida mascarrado na
alma, na honra.

MASCARRAR, v. a. (Do francez ma-
churer, sujar, borrar). Manchar o rosto

com mascarras; sujar a cara com mas-
carras, enfarruscar.

—Figuradamente; Manchar, macular.

—Mascarrar-se, v. refl. Manchar-se,

macular- se: sujar se com mascarras.

MASCATE, s. m. Vendedor ambulan-
te.—Mascate de assento; 1'jista.

MASCAVADO, A, part. pass. de Masca-
var.
—Adj. (corrupto de Mascabado). Não

purificado, de peior espécie. — Assucar
mascavado; isto é, não purificado, ne-

gro, e inferior ao somenos e ao branco.

Vid. Mascabado.
—Figuradamente: Mingoado, estraga-

do, adulterado, diminuto, viciado, cor-

rupto.

—

Ficou mascavado ate homem na
sua perfeição.

MASCAVAR, V. a. (corrupio de Masca-
bar). Não purificar; fatiando do assu-

car, apartar o branco e o someuos do
mascavado, raspanlo os pães e os boca-

dos com um instriímento secante.

MASCHAR, V. a. Mascar.—Maschar a

cera para o sello ; masca!-a ou dispol a

de maneira tal que possa servir para os

sellos da chancellaria.

MASCOTAR, V. a. (Do francez macho-
ner). Mascar cum difficuldade

;
quebrar,

trilhar, moer.
M.1SC0T0, s. m. Maço de quebrar, de

pisar, de trilhar, de moer.

f MASCULIFLOR, adj. 2 gen. Termo
de botânica. Que fm llòres masculinas.—Disco masculiflor.

—(Este vocábulo deriva do latim más-
culas, masculino, h fins, floris, flor).

f MASCULINAMENTE, adv. D'um mo-
do rnasculino, á feiçã'j masculina.

MASCULINIDADE, -s. f. (L)o thema mas-
culino, eo sufuso «idade»j. Caracter do

que é masculino; qualidade de ser mas-
culino.

—Termo jurídico.

—

Linha de mascu-
linidade

; a descendência por varão. —
Clausula de masculinidade ; a que se pu-

nha nos morgados e vínculos, em que
as fêmeas eram excluídas.

—Termo de grammatica. Propriedade

pela qual um nome toma o género mas-
culino.

f MASCDLINISAR, v. a. Tornar do gé-

nero masculino; tornar masculino.

—

Es-

tas donzellas estão masculinisadas (dis-

se Hyppccrates), isto é, são de natureza

e construcçào forte e varonil.

MASCULINO, A, adj. (Do latim mascu-
linusi. De homem, de macho; que res-

peita ao sexo masculino.

—

O sol é mas-
culino com relação á lua (fallando astro-

logicamente).

—Tomado em má parte : Que tem ca-

racter de homem, fallando d'uma mu-
lher.

MÁSCULO, A, adj. (Do latim mascu-
lus). Masculino

;
que diz respeito a ho-

mem, a macho.
MASELA. ViJ. Mazela.

MASICOTE. Vid.Macicote.

MASMARRO, s. m. Termo chulo. Mon-
ge leigo.

MASMORRA, s. f. Cova, calabouço, fur-

na subterrânea, onde os mouros guar-

dam pães, arrozes, etc, e onde recolhiam

os presos.

—

Os presos não cabem já nas

masmorras ííiauí-ííoHos. Vid. Matamorra.

Mas ah ! Da inveja a Serpe venenosa,

Mordendo humanos corações, prepara

Pesados ferros, lúgubre, horrorosa

Masmorra em premio desita acção preclara!

Quer que a memoria eterna, e gloriosa

Do feito immersa Gque era sombra avara ;

Mas de tanta desgraça o Heróe s6 tira

Nome, que d'astro em astro eterno gira!

j. A. DE MACEDO, 0B1E.STE, cant. 6, est. 88.

MASMORREIRO, s. m. O guarda da

masmorra, do calabouço.—Masmorreiro
de Tanger.

f MASOPINO, s. m. Termo chimico.

.Nome (l'uuja substancia eitrtihida da re-

sina d'uma arvore do México na Ameri-

ca septcmtrional.

MASQUE. Vid. Mas.

MASSA, ortbogrciphia preferível a Ma-
ça. Vid. esta palavra.

MASSACRAR, v. a. (,Do baixo allemão

mat-ken; do alto allemão matzgern, de-

gollar). F.^izer matança, matar cruelmen-

te.

—

César foi massacrado no senado com
24 punhaladas por seu filho Bruto.

—Fallando dos aniraaes : Os py^incipes

massacram uma grande quantidade de
caça.

— Figuradamente: Damnificar, estra-

gar, maltratar, pôr em péssimo estado.

—Esta palavra tem sido condemnada
como aaliii-ismo pelos puristas.

MASSACRO, s. m. Carnificina, mor-
tandade, carnagem. (Os puristas condem-
nam-n'o como gallicismoj.

— Figurada e familiarmente : Damni-
ficação, estrago, destruição.

MASSAGROGO, *-. m. Canudo tecido a

cabtíUo, que servia para guarnecer e ador-
nar ai cab^Ueiras.

MASSADA. Vid. Maçada (ainda que
Massada S''j=i melhor orthographia).

MASSADIÇO, A, adj. (De massada, e o

suflixo «iço»). Que se massa para servir.—Linho massadiço.
. — Pessoa costumada a levar massadas.
MASSADO, A, part. pass. de Massar.—Adj. Batido com massa, ou masso.

Vid. Maçado.
MASSADOR. Vid. Maçador.
MASSADOURA, s. f. Instrumento de

massar o linho.

MASSADURA. ViJ. Maçadura.
MaSSaGADA, s. f. (De massa, e o suf-

fixo nada»]. Termo vulgar. Mistura de
muitas cousas.

f MASSALIA, s. f. (Do latim mrzsstíia).

Pequeno planeia descoberto em 1852.

MASSAMS, s. rn. Molho ou feixe de
linho maduro em disposição de se pôr a

cortir e massar. Viil. Maçame (apesar de
Massame ser melhor orthographiai.

MASSAMORDA, s. f. Termo chulo. Mis-

tura mal feita de varias cousas em uma
única massa ou massada ; confusão de

cousas. Vid. Maçamorda.
MASSAPÃO. Vi i. Mdçapão.
MASSAR, orthographia preferível a Ma-

çar. Vil. Hsta palavra.

MASSARICO. Vid. Maçarico.

MASSAROCÃ. Vid. Maçaroca.
MASSEIRA, s. f. Amassadeira, mulher

que amassa. Vid. Maceira.

MASSEIRO. Vid. Maceiro.
MASSETE Vid. Macete.

MASSETER, s. m. Termo anatómico.
Musculo zygomato-maxlllar, que serve

para os movimentos da maiilla inferior

na mastigação.

MASSETERINO, A, adj. Que diz res-

peito ao massfter; que tem relação com
o msss^ler.— Vi-ia masseterina.

f MASSIÇaMENTE, adv. [Dn massiço,

e o suflixo «mente»). D'um modo mas-
siço.— hto fez se massiçamente.
MASSIÇO, A, adj. Esta orthographia é

preferível a Mossiço, e a Mociço. Vid.

Maciço.
MASSILHA, ou MASSINHA, s. f. Mas-

sa feita de papel mactraao, cl'onde se

faziam flores, imagens, etc.

— Certo emplastro molle.

MASSIO. Vid. Macio.



158 MAST MAST MAST

MASSO, MASSINHO, orthugraphia pre-

feriv.ll n Miço. Vi.l. tíslH rocabul'!.

f MASSOLEYMÃO, v m. CorruprSo de

do Musulmão, por Musulinano. Vi I. Mu-
sulmaao. — oL.ili, hilach. tiilai'li, lioli,

Miiliaiuijil roçol ha l»h, o Massoleymões,

e hotunns juslos da sauta loy do.M.ifoma,

como vos «It-yiflis vencer assiia de uma
geiíltí taõ fraca, com') saõ pst«is cãi'S, som
mais animo que «ie. galliiihas brancas, e

de mullitTcs barbadas? A elles, a clles,

que corta tomos a promessa do livro das

flores, era que o Profel.i Nobí abastou de

deleytes aos Daroezes da casa de Meca.i)

Fernão Msndes Pinto, Peregrinações,

cap. 59.

MASSONEIRO, s. m. (Do francez mat-

son). Termo antigo recoiliiilo por Duar-

te Nunes de Leão na sua Origem da lín-

gua portugueza. Vid. Maçonarias.
MASSORA, ou MASSOKAH, s. f. (Do

hebraico )n'isiOf<(h, tra liráo). Trabalho
critico sobre o texto da Bibiia, feito por

doutores judeus, que lixaram as lições,

o numero dos versículos, das palavras,

etc.

I MASSORETES, s. m. pi. Doutores que
traltsiliíivfliu ?ia mítssora.

f MASSORETIGO, A, adj. Que tom re-

lação com a massora.—Pontos massoreticos; os pontos to-

gaes que a escola massoretica introdu-

ziu no texto hebraico para facilitar a lei-

tura.

MASSORRAL. Vid. Maçorral.

MASSUA, s. f. , ou MASSUCA de linho

;

m assa 1 ura.

MASSUCA, s. f. Pequena barra de fer-

ro aiii'1a não purificado.

MASSUDO, A, adj. (É melhor orlho-

graphia que Maçudo). Parecido com mas-
sa, no tacto.

—Figuradamente : Grosseiro, volumo-
so, pesado, socado. — Homem massudo;
gordo, volumoso.

—

Estijlo massudo ; es-

tylo pesado, que cansa na leitura.

—

Ho-
mem massudo em ideias; de ideias pe-

sadas.

MASTARÉO, ou MASTAREU, s. m. (Do
thema masto, o o suflixo «aréo»). Termo
náutico. .V arvore do meio das três pe-
ças de que consta o mastro de três ar-

vores.

—Mastareu dos joanetes ; o que vae

por ciaia do mastareu propriamente dito.

—Mastareu grande; o mastareu do
mastro grande.

—Mastareu da gávea; o mastareu da
mezena.
—Mastareu da zobrecevadeira ; o mas-

tareu do gurupés.—Mastareu do traquete, do veladw;
pequeno mastro de gávea.

—Mastareu da gávea gratide.
•— Mastareu da gávea maior.
—Mastareu da sobregata.

—Mastareu de respeito.—Mastareu do joanete de proa.

MASTIGA, 8. f. (Do latim tnastix). Re-

sina de aroeira, chsinada Tulgarmeute
almecf.i/fi.

f MASTIGAÇÃO, s. f. (Do latim mas-
tiisuciu). Termo physiologico. Acçáo de

mastigar.

MASTICATORIO, adj. Termo medico.

Que se mastiga para altratiir a saliva.

—

Preparações, rcmediot masticatorios.
—.Substantivamente : O tabaco de inas-

car (' líf/i masticatorio.

-}• MASTICINO, s. m. Termo chimico.

Resina t-xlralirla da maslic*.

f MASTIDEIN, s. m. O supremo sacer-

dote drt Porsia.

MASTIGAÇÃO. Vid. Masticação.

MASTIGADO, A, part. pass. de Masti-

gar.
—Adj. .M)ido com os dentes.

—Figuradamente: Ponderado, consi-

derado, traçado. — Trazer negocias mas-
tigados.

MASTIGADOR, A, adj. e «. O que mas-
tiga.

MASTIGADOURO, s. m. Remédio para

o môrmo.
— Espécie de freio de metter na bocca

aos cavallos para lhes facilitar a masti-

gação, o exercitar-lhi'S a escuma.
MASTIGAR, V. a. (Do latim tnasticare).

Moer, triturar, dividir em porções as

substancias aliinenticias com os dentes,

para com mais facilidade soífrerem a de-

glutição.

—Figuradamente : Deus permitta que
a morte que já mastigava infindos enfer-

mos, os não engula.

— Encetar, explicar bem.—Mastigara
lição aos académicos.—Mastigar as pa-
lavras; não as pronunciar por inteiro.

—Censurar repetindo o que se desap-

prova, criticar, notar.

—

Este homem mas-
tigava e censurava minhas palavras.

—Absolutamente: Eite homem está a
mastigar lia mnis de meia hora.

MASTIGATORIO. Vid. Masticatorio.

MASTIM, s. m. (Do francez »iâ(í)i).

Grande cão de guardar rebanhos, que
ataca lobos ; cão hjbrido, cão atraves-

sado.

MÁSTIQUE. Vid. Mastica.

MASTO, s. 7)j. (Do francez mât). Vid.

Mastro, que na maior parte dos clássi-

cos é mais usado.—«E postos ambos de-

baixo de hun) grande palco de rico bro-

cado, e borlado, que leuauam os rege-

dores principaes da Cidade, entraram
assi, e as ruas da porta Dauis ate a Sec,

e da Soe ate os paços, e toda a praça

eram de cima todas toldadas de panos
finos de cores, postos sobre muytos mas-
tos, que de Lisboa, e outros portos de

mar foram trazidos, toiios forrados dos

mesmos panos, com iniinitas bandeyras,

e as ruas todas armadas de panos de se-

da, e ricas tapeçarias, t Garcia de Rezen-
de, Chronica de D. João II, cap. 123.

—

jE a Segunda feyra primeiro dia dasoy-

tauas se pos a tea na praça, que era per
cirna toldada de finos panos, sobre gran-

des mastos, e coiu iniinitis ijandeyrss

reaes. K a tea era cub-ria de panos linos

verdes e roxos, que erão as cor<rs iel ^ey,
toda de huiua parte e da outra cbeya de
Pelicanos dourados, e bordados na tea,

que parecia muyto bem. E no cabo da
tea se poserão em mastos muyto altos

bandoyras muyto grandes, e muyto ri-

cas, darmas d>; Portijgal, e Castella jun-
tamente, que erão as da Princesa.» Idem,
Ibidem, cap. 126.— lE os toiios das ga-

ueas erão de damasco carmesim, o da-

masco branco, também antr^talhados, e

franjados. E muytos estaixlartes de da-

masco carmesim e branco por todos os

mastos, e assi mesmo por todalas pontas

das vergas, e os dous estandartes das ga-

ueas erão muyto grandes em estremo,

que daua muyto polia ag(ja, também de

damasco carmesim e branco, bandados
de brocadilho, coin muylas esperas dou-
ro de pintor, pinta las de ambas as fa-

ces, humas muyto grandes, e outras me-
nos, segundo sh hiáo estreitando.» Idem,
Ibidem, pag. 330. — «O Mouro mandou
logo algumas pr^ssoas que fossem a algum
outeiro alto dondo descobrissem a barra,

pêra verem se havia uella alguns navios.

Estes enxergarão só os mastos, e gáveas

das caravelas, e as fustas não |)or esta-

rem cosidas CO a terra * Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 5, cap. 2.— «Sabemos
que Jorge d'Acunha capitão da nao Ma-
danelta, porque auia de ficar na ludia.

parecendolbe que comprazia nisso a Af-

fonso d'Alboquerque. foi o primeiro quo
sem guardar o que estaua mandado nos
escriptos que se poserão ao pè do masto,

junta sua gente com seu aguiâo começou
de encaminhar pêra o Cerame, e trás elle

Francisco de Sousa Maneias.» Barros,

Década 2, liv. 4, cap. 1. — fDas quaes
cousas posto que .VlTonso d'Alboqiierque

fosse anisado per João Machado, sempre
lhe parecião artilicio dos Mouros, té que
huma manhaã vio huma nao delles me-
tida no fundo, da qual não apparecia

mães que hum terço do masto, e no se-

guinte dia outra.» Idem, Ibidem, liv. 5,

cap. 5. — «Nesta forma chegou António
de Faria ao porto, no qual estavaô sur-

tas por ordem vinte e seis nãos e oyten-

ta juncos, e outra soma de vancões, e

barcaças amarradas bumas entre outras,

que em duas alas faziaõ huma rua muy-
to comprida, enramadas todas de pinbey-

ros, iouro, e canas verdes, cem muytos
arcos cubertos de ginjas, peras, limões,

e laranjas, e de outra muyta verdura, e

ervas cbeyrosas. lambem os mastos, e

as enxárcias estavaô cubertas.» Fernão
Mendes Pinto. Peregrinações, cap. 68.

—

«O nosso Capitão que se chamava GdS-
par de .Mello, homem Fidalgo, e muyto
esforsado, vendo que o junco bia j4 aber-

to de poppa, e com nove palmos de agoa
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no poraõ da segunda cuberta assentou

com parecer dos Officiaes, de cortar am-
bos os mastos, porque nos abrirão o jun-

co, e ainda que isto se fes com todo o

tento, e resguardo possirel, n^õ pôde ser

tanto a nosso salvo, que a arvore gran-

de naô levasse debayxo de si quatorze

pessoas, em que entrarão sinco Portu-

guezes, os quaes todos ficàraõ alli amas-
sados, arrebentando cada hum delles por

mil partes, que foy huma cousa lastimo-

síssima de ver, e que a todos nos derru-

bou os espiritos de tal maneyra, que fi-

cámos como pasmados.» Idem, Ibidem,

cap. 137.

f MASTOCEPHALO, s. m. Termo de Bo-

tânica. Planta cujo chapéo é mamilloso
no centro.

—

O agarico mastocephalo.
-} MASTODONTE, s. m. Mamraifero fós-

sil muito aiiproxifo.ido ao elephante.

7 MASTODONTOIDEO, A, adj. Que se

ass^'m'Mha a um mastodonte.

MASTODYNIA, s. f. Termo Medico. Dôr
nos peitos

j MASTOIDEANO, A, adj. Termo de

Anatomia. Que tem relação com a apo-

pbyse mastnidea.

MASTOIDEO, A,ndj. Termo de Anato-

mia. Que tem a forma d'um mamillo
;

diz-se de uma apophysí do osso tempo-
ral, pnr baixo e na parte anterior do ca-

nal auditivo ext-^rno.

f MASTOIDEO-HUMERAL, adj. 2 gen.

Termo de Anatomia. Musculo mastoi-

deo-humeral ; musculo considerável da
região tracheana do pescoço do ca-

va lio.

7 MASTOQUINO, A, odj. Termo de ?<au-

tica. Espécie de navalha mais curta que
as outra?.

f M4STGTHEGA, s. f. Termo de Zoo-

logia. B')lsa. que, entre os sarigués, en-

cerra as mamfls.

f MASTOZOARIO, A, adj. Termo de

Zoologia. Pmvido de mauias.

—S. pi. Animaes providos de mamas,
os roamifer.is.

-j- MASTOZOOLOGIA,,s. f. Termo Didá-

ctico. Parte da hisloria natural que tra-

ta dos mamiferos.

f MASTOZOOTICO, A, adj. — Terreno

mastozootico; terreno que encerra os des-

trcros f"S5fis dos aamiferos.
MASTREAÇÃO, s. f. Acção de mastrear

a nau.

—Os mastros existentes no navio.

MASTREAR, v. a. Erguer os mastros no
navio, intro iuzir-lh'os. pòr-lh'os.

MASTRO, .s. m. Vid. Masto. Longa pe-

ça de pauievantsda n'um navio, onde se

abrem as velas, as quaes lhe communi-
cam o movimento, e elles ao vaso.

— Os mastros podem S"r de uma só

peça, de duas ou três, chamadas pro-
priamente maítareus, e sobre- mastareus

;

aquellas váo sobre os mastros, e estas as

que vão acima dos mastareus.

—Os mastros são de quatro espécies

:

o mastro grande ou do meio, os da me-
zena, traquete e gurupés.

Das pi"andes nãos do Samorim potente

Que encherão todo o mar, co'a férrea pella.

Que sahe com trovão do cobre ardente,

Fará pedaços leme, mastro, vela.

Despois lançando arpeos ousadamente

Xa capitaína imiga, dentro nella

Saltando, a fará sú com lança e espada

De quatro centos Mouros despejada.

CAM., LUS., cant. -10, est. 28.

—Loc. : Forçar os mastros; soltar mais
velas, para vingar msis viagem.

MASTRUÇO, ou M.^STURÇO.s. m. Plan-

ta muito conhecida, que produz folhas

miúdas como a do coentro: d'esta plan-
ta se faz salada.

—

Para fastio nada ha
melhor que masturços.

—Masturço hortense; cardamomo.
—Masturço dos rio?. Vid, Agrião.

—Masturço do Peru. Vid. Chag-s.

MASTURBAÇÃO, s. f. (Do frsncez was-
turbatioii). Prazer venéreo obtido com o

auxilio da mão.

j MASTURBAR-SE, v. refl. Fazer o

acto da masturbação.
j- MASULIPATAN, s. m. Muito fina t«ia

de algodão das índias, assim denomina-
da da cidade de Masulipataii, onde a fa-

bricam.

MASURKA, ou MASOURKA, ou MO-
SURKA, s. f. Dansa nacional polaca

a três tempos, de um movimento mode-
rado.—Polk^i masurka ; dansa-se girando
sobre si mesmo e díscrevendo uma es-

pécie de circulo: differe da poika pro-

priamente dita, em que é um pouco me-
nos viva, dansa-se no ar a três tempos e

com o paço de masurka. Este pa':so

abrange duas partes: na primeira pirte

o pé A colloca-ss adiante; o pé B em-
purra-o, e mesmo salta levemente, e a

perna oppnsta levanta-se pnr detraz; na
segunda parte, collocam-se sucressiva-

meute no chão sem saltar, e marcam os

três terupos da medida.

—

A masurka é

mais lenta que a loalsa.

MATA, ou MATTA, s. f. Bosque de ar-

vores silrestres, onde se criam animaes
ferozes ou caça grossa.— «E veyo outro

entremes muyto grande, em que vinhão
muytos momos metidos em huma forta-

leza antre huma rocha, e mata, de muy-
tas verdes aruores, e dous grandes sal-

uagens à porta, com os quaes hum ho-

mem dar:nas pelejou, e desbaratou, e

cortou humas cadeas. e cadeados que ti-

nhâo cerradas as portas do caitellfi, que
logo forão abertas, e por huma ponte le-

uadiça sahirão muytos. e muy ricos mo-
mos, e em se abrindo as portas sahirão

de dentro tantas perdizns viuas, e outras

aues, que todít a sais foy posta em re-

uolta, e chea daues que andauão voan-

do por ella, ate que as tomauão.n Gar-

cia de Rezende, Chronica de D. íoão II,

cap. 127.

Vês corre a costa que Cbampá se chama.
Cuja mata he do pao cheiroso ornada;

Vês Cauchichina está de escura fama

;

E de Ainão vê a iocognita enseada.

Aqui o soberbo iraperio, que se afTama

Com terras, e riqueza não cuidada,

Da China corre, e occupa o senhorio

Desd"o Trópico ardente ao Cinto frio.

CíM., Lus., cant. 10, est. 129,

Ao longo da água o niveo cisne canta,

Responde-lhe do ramo pbilomela

:

D» sombra de seus cornos não se espanta

Acteon n'água crystallina e bella,

Aqui a fugace lebre se levanta

Da espessa mata, ou timida gazella :

Alli no bico traz ao charo ninho

O mantimento o leve passarinho.

OBR. CIT., cant. 9, est. 63.

— «Depois, culpando seu atrevimento,

dizia : O' Palmeirim, filho dum pobre sal-

vage, creado nas matas d'Inglaterra. que
pensamento foi o teu qu'era tamanho pe-
rigo te pôz? Senhora Polioarda, se mi-
nha ousadia me faz merecedor de culpa,

haja em vós aquella piedade, que nos
corações tão altos se soe achar, pêra que
um desejo tão certo de vos servir não
sinta tão desesperado fim como vossa

cru^^za Iheordina.» Francisco de Moraes,
Palmeirim dTnglaterra, cap. 18.

MÁTABORRÃO, adj. ni. (De mata, e bor-

rão;. Que absorve com facilidade a tinta;

emprega-se para o papel, que tem esta

qualidade.

MATABRANCA, s. f. (De mata, e branca)

.

Plant i labiaHa.

MATACÃES, s. m. (De mata, e cães). O
que mata cães.

— Figuradamente: Ocioso, vadio, in-

supportavel; assim dizemos: Aquelle ho-
mem é um matacães.
MATACÃO, s. m. (De mata, e cão).

Seixo pequeno.
— Figuradamente: Um grande peda-

ço. — Oh que grande matacão de queijo!
—.AdjeiMJvamHnte : Cardo. Vil. Cardo.

MATÁCAVALLO, loc. adv. (De mftta, e

cavallo). Correr, andar a matacavallo;
andar a tnda a pressa.

—

Aquelle homem
veio acudir a matacavallo a este incên-

dio.

— Significa também planta. Vid. Cy-
noglossa.

MATACÃO, s. f. (De mata, com o suffi-

xo tação»^. Renda certa annual.— Tra-

zer herdades de matacão ; arrendadas por
certa quantia annual.
— Figur.ndamente: .Afflicção, mortifica-

ção.— Os teus caprichos importunos são a
minha matacão.
MATACHINS. Vid. Machatins. Este mo-

do de pronunciar esta palavra parece

mais racional, por ter a sua etymologia

no italiano mattacini.
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MATADEIRO.s. m. íDr matado, com o

siiflixo "eirou). I)'(^<)ll«'l<nir(i, silio onde

Sfi inflt«.

—

Aquelles bois vão pura o ma-
tadeiro.

MATADO, A, pnrt. paus. do Matar. K'

mnis ii.s«'l() morlo. Assiiri dizemos: AifteHc

Itnirii'}!! fui tnorto, <"flá morto, o não: /oi ma-

tado, «>/'( matado; npi«s«r d^íste, ruodo du

ox[)riinir, cnsos h« em que estes dons pnr-

tif',i()ios tem signiíinaròes diversas: assim

matado, si^nilica o que morreu morte

vidiontn; e morlo. o que morreu morte

natural.

MATADOR, A, adj. e s. (Do latim macta-

tor). O que mata, ou matou.

Ttios coittra Ignoz os brutos matailores

No collo do alabastro^ que soltinha

Ah obras com ipic amor mntou de amores

Aquellu que depois a fez rtíiintm,

As espadas banhando, e as brnncas flores

Que ella dos olhos seus regadas tinha,

Se enoarnii;avào, fervidos e irosos,

No futuro castigo não cuidosos.

CAM., Lus., cant. 3, est. 1:I2.

—«Sabe que ante ti tens nm mui che-

gado parente de l'rimalião, em que bem
poderias satisf.szer a morte de pai e ir-

niiio, cotno no próprio matador. A mim
chainão l'alrniMrifn de IriíUtorra, lilho de

I). Duardos e de Fierida, irrnãa de Pri-

maliáo: por isso olha por li, que só por
tirar do mundo tenção tão damnada co-

mo a tua, te espero tirar a vida, que não
é bem, que, quem assim a emprega, llie

dure muito.» Francisco ile Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 133.
—-Aquelle que nos combates taurinos

expõe o animal á morte.
— Costuma também chamar-se mata-

dores, na arrenegada e voltarete, ás car-

tas principaes, espadilha, manilha e

basto.

— Também dizemos: Fazer isto com
todos os matadores, isto é, com todos os
requisitos principaes.

— Hefere-se não só ás pessoas, como
também ás cou.ías ; assim se diz: lançar
matadoras lascas.

— No sentido figurado e familiarmen-
te: Homem impertinente, enfadonho.
MATADOURO, ou MATALOIRO, s. m.

(De matado, com o suftixo «ouron ou «oi-

ron). Vid. Matadeiro, apesar de ser me-
nos usual que matadouro.
MATADURA, s. /'. (De matado, com o

suftixo «ura»"!. Ferida ligeira, feita no
corpo do gado cavallar, pela albarda ou
sella.

— Figuradamente : Parte melindrosa,
defeito; assim dizemos familiarmente:
Não dar a alguém na matadura, isto é,

não tocar-lhe em cousa que lhe magoe,
ou cuja leiíibratiça o possa sensibilisar.

MATAGAL, s. )/i. (lierivayão irregular

de mata). :>lata densa e extensa.
—Campo infructifero.

MATALESTE, ou LISTE, s. m. ant. Dro-

ga medniiiíil. purgHole.

MATALOBOS, .s. m. Vid. Napello.

MATALOTADO, A, adj. Munido de ma-
talotaiíetí),

MATALOTAGE, ou MATALOTAGEM, s.f.

Provisão de inaoliifiedios, (jiie f«/.em as

pessoas que embarcam e vão na mesma
camaradagem ou rancho.— «l)epf)is que
aeabatnos de jantar, e dêmos graças a

Deos pela mero que nos fizera, se bus-

cou a fazenda que vinha na lanteá, e se

achou fiella seda, retrós, setifis, damas-
cos, o três boyões grandes de almiscar,

e tudo foy .ivaliado em quatro mil cru-

zados, a fora hiima boa matalotagem de

arros, açúcar, lações, e duas cajioeyras

de gallinhas, que então se estimarão mais
que tudo para convalecerem os doentes.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 55.

—Km terra, provisão de mantimentos.
MATALOTE, s. m. (Do francez matelot.

Esta palavra, segundo Littré, tem uma
origem duvidosa. Não pôde derivar-se de
mdt {mast d'onde vem mastelol, diz .lai),

porque desde os primeiros tempos, o s

falla-lhe: Diez in-^lina-se a derival-o de
matta, esteira; mattarhis, o que se deita

em esteiras; esta opinião porétn é pouco
seguida. Matelot diz-se em allemão .\ía-

trose, em diiiamarquez mntros. A ety-

mologia a roais verosímil é a holland^za

mant, companheiro. Não ha textos que
mostrem que o simples tenha existido na
lingua franceza, o que augmenta a duvi-

da). Companheiro de viagem marítima,
maritiheiro, marujo.

—A tampa da caixa ou arca de ma-
deira.

MATAMINGO, ou MUNGO, s. m. Termo
africano. A respeito d 'e.'iie vocábulo que-
rem uns que sigtiilique o mesmo que
laqueca, outros querem que signifique o

mesmo que avelorios, e contas de tra-

tar na costa d'Africa.

MATAMORRA, s. f. (De mata, e mor-
ra). Vid. Masmorra. Cova de arrecadar

trigo, ou prender escravos, usada dos

mouros.

MATAMOUROS, adj. e s. (De mata, e

mouros). (Jue se tem por muito va-

lente, e faz muitas ameaças; assim di-

zemos : Este homem i'. um matamouros.
MATANÇA, s. f. (De mata, com o suf-

fixo «anca»). Acção de matar.— «K esto

cerco, não se desfazia, atè que toda a

caça se acabava de matar: e durava a

matança, três, e quatro dias. Naquelle

lugar, por ficar memoria mandava fazer.

e edificar de todas as cabeças das alimá-

rias que alli matavão, hum curicheo com
terra amassaiia : dos quaes pelo caminho
vimos alguns. » António Tenreiro, Itine-

rário, cap. 9.

— Mortandade que se faz na guerra á

força d'armas.— «K foi a cousa assi rom-
pida e fauorecida de Deos, que no pri-

meiro Ímpeto dos nossos os Mouros se

poseráo em fugida, em busca do mar,

parei-.endolhe que podião achar alifum

fauor dos seus: e foi tanta a matança
nelles nesta fugida, que alguns que es-

caparão f(u por serem tantos e os nossos

tão poucos, que em quanto se detinha

com hiins, se poseráo os outros <!m s»l-

uo.» Barros, Década 2, liv. 6, cap. 8.

—Carniliciíia, carnagem.
MATANTE, is. m. ant. O que mata. bri-

gão, valentão; o mais bravo, e o chefe

de ranchos de valentões.

— /'ar(. «et. de Matar. Oi"^ mata.—Adj. 2 f/eu. Malvado, malfazejo.

— Orgulhoso, ufano, farfante.

MATAR, V. a. (Do latim mactare). Ti-

rar a vida, privar da vida ; fallando das

pessoas. — «R se per ventura alguum
delles naõ for lídimo, nem ligílimado,

nem for ordenado, ante que case ou
depois que casar, não trouver coroa,

nem cercilho, nem abito de Cieriguo, ou
naõ fizer obras de Cleriziio, a saber, ma-
tando algum, ou sendo Juiz, ou Tabalíaó

era Feitos Crimínaes, ou ouvindo Feitos

Oímínaees, ou for .Mordomo da terra, ou
Alcaide, ou Saíam, ou fezer outras cou-
sas, que naõ pertençaõ ao Offif^io de Cie-

riguo, ou depois casar com outra mo-
Iher; naõ deve este talaver privilegio de
Cieriguo desuso dito, que lhe daa o di-

reito, mas era todallas cousas deve ser

sem nenhuum privilegio, e responder, e

usar como Leiguo.» Ord. Affons., liv.

3, tit. 15, § 55. — cElKey Dom AÍTon-

so o Quarto com acordo dos do seu Con-
selho approvou, e louvou por costume,
que toda molher casada, que fezer adul-

tério a seu marido, se a o mariílo matar
porem, ainda que a nom ache no adul-

tério, que nom moira porem, nem aja

outra pena de justiça. O qual custume
approvou, e fez, seendo-lhe per elles di-

to que nom era direito commuum ; e elle

contra esto, que lhe era dito, ouve-o por

custume, e deu sentenças d'assolvíçom

em estes feitos. Porem he ja tornado em
Ley, e tal força ha. E .Inham Scidla ho
allegou perante o dito .Senhor Rey, em
huum feito d'Eslevora Gonçalves da (luar-

da, que esto fez, e foi lhe guardado, elc.i

Ibidem, liv. 5, tit. 18, g 3.— «E sentin-

dose eIRey tanto de Keruáo da Sílueyra,

que dentro em França o mandou depois

matar com grandes dadiuas a quem o ma-
tou, porque Fernão da Sihieyra era ho-
mem de muyto preço e valia, e de muv-
to boas calidades. disse hum dia peran-
te muytos a mesa, que Fernão da Sil-

ueyra era tal, que não iria a p.irte al-

guma onde lhe não fizessem muyta hon-
ra. E di> Bispo dom Garcia disse el Rey
muylas vezes bem, dizendo que era muy-
to bom caualleiro, e grande letrado, e

linha outras boas partes, e eu Ih') ouui

por vezes.» Garcia de Rezende, Chroni-

ca de D. João II, cap. 54.— lE o capitão
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com a mais gente que pode, porque não

poderiáo tão prpslps desembarcar, foy dar

sobre elles, com os quaps pelejou, e sen-

do os Mouros muyto mais os desbaratou

todos, e matarão nouecentos Mouros, e

forão muytos foridds, o capliuarão qua-

trocentas almas, homens, emolheres, que

trouxerão a estes Ueynos com muytos ca-

uallos, e outro muyto despojo, e isto sem
nenhum perigo dos Christâos. E por o

feylo ser tão honrado, forão ahy feytos

muytos caualleiros com rauyta honra sua.

Da qual noua el Rey foy muy alegre, e

recebeo muylo prazer, e contentamento

por o feylo ser tal, e por ser sem peri-

go dos Christâos.» Ibidem, cap. 67.

—

«E querendo Payo de Sousa acodira lor-

ge Guedez que o matauão, ficarão ambos
ali pêra sempre : e este foi o preço que

custou o desejo de querer comer carne

fresca.» Barros, Década 2, liv. 3, cap.

5. — «Da qual ouue dõ Lourenço que
matarão os Rumes (como escreuemos)

sendo solteiro, e a dona Lianor que foi

casada com Francisco de Mendõça filho

herdeiro de Pêro de Mendõça alcaide mór
de Mourão: e despois de viuua deile, ca-

sou cora dõ Rodrigo de Mello cõde de

Tentúgal que despois foi marquezde Fer-

reira.» Ibidem, cap. 10. — «Porque en-

trada ella dos nossos, matarão Fernão

Pereira filho de Picimão Pereira : e al-

guns querem dizer que foi desastre, que
andando elle per dentrodas casas palha-

ças, que de fora hum dos nossos correo

a lança quando dentro sentio arramalhar

cuidando ser negro, com que o passou

da outra parte. t Ibidem. — «E com elle

dentro nas casas d'elRey foi morto Rui

Freire filho de Nuno Fernãdez Freire, e

de dona Helena de Brito sua molher, fi-

lha de Artur de Brito : e assi matarão

dentro Vasco da Silueira d'Almeida filho

de Mosem Vasco d'Almeida alcaide môr
de Linhares, e á porta do terreiro mata-

rão Manuel Paçanha filho de loão Rõiz

Paçanha, o alguns caualleiros criados de

elRey.» Ibidem, liv. 4, cap. 2.— «O qual

neste instante tirando os olhos dos Mou-
ros, 8 oulhando pêra a cidade, como jâ

os Mouros andauão matando os nossos,

que eráo receber o crauo, vio vir alguns

correndo contra a praya, onde estauão

certos marinheiros esperando em os ba-

téis por elles.» Ibidem, cap. 4.— « Adras-

pe, vendo-se desfavorecido delle, abor-

recido e pouco amado de mim, cuidando

que por força alcançaria o que por von-

tade não esperava, teve maneira como
um dia, indo meu irmão á casa, saltou

com elle, acompanhado d'outros confor-

mes a file, o o matou.» Francisco de

Moraes, Palmeirimd'Inglaterra, cap. 132.
— «E logo os receberam : as festas que se

fizeram, foram que, antes de Pompides
lograr alguma cousa de Armisia, se foi

com exercito caminho de Sisania pêra

matar ou prender o duque, noquehou-
VOL. IV.— 21.

ve pouco que fazer, que com o duque

fosse informado do que passava, por si

mesmo se desterrou em Irlanda, de sor-

te que o estado ficou ai rei com outros

de alguns participantes na traição.» Ibi-

dem.— íAi escudeiro, não me faças tan-

to mal, disse ella, que bem basta o que

hoje hei recebido ; não queiras que aquel-

le diabo, depois de matar teu senhor, ma-
te também a mim, que segundo suas for-

ças, ninguém se lhe pode soster. Toda-

via, disse Selvião, queroque vejaes o que

a fortuna determina.» Ibidem, cap. 133.

— «Vendo Arnolfo apercebido de justa,

querendo saber a causa d'isso, um dos

juizes lh'o disse: Então, virando os olhos

contra onde lh'os guiava o amor e von-

tade, depois que os satisfez na vista de

quem o matava, disse antre si: Senho-

ra, pêra saber que vos lembro, queria

que me visseis
;
que pêra tão pequena

aíTronta não quero vosso favor
;
que não

é bem, que com tamanha vantagem se

commetta qualquer imigo, que então seu

vencimento ficaria honrado, e o vencedor

não teria que vos allegar.» Ibidem, cap.

134.— «Mas depois que ouviu dizer ao do
Tigre, que era parente do do Salvage, pa-

receu lhe podia ser o que vencera e ma-
tara o irmão de Colambar. Todas estas

cousas lhe acendiam e davam mais esfor-

ço. Ambos se andaram ferindo por al-

gum espaço, sendo tal a batalha, que bem
se podia pôr no conto das mais famosas

que se alli nunca viram.» Ibidem.

—

«Re-
mettendo a elle, acompanhado de ira o

dôr de o vèr tão fanfarrão, o encontrou:

mas fez o que fizeram os outros, que foi

quebrar a lança e não o mover da s^lla,

e elle veio ao chão com a sua em cima
de si ; e pêra o cavalleiro estranho o não
matar, foi necessário a correr a dona,

que lho tirou das mãos. Nenhuma paciên-

cia tinha el-rei de vêr victoria tão cum-
prida e tanto em infâmia de sua corte.»

Ibidem, cap. 139. — «Uma das grandes

afTrontas, em que se elle nunca vio, foi

a que então passou, que como todas em
estremo o matassem de amores, não sa-

bia com qual despendesse suas pala-

vras, que se temia, que dos louvores que
oflerecesse á primeira, se anojassem as

outras, que isto é regra geral antre el-

lâs.» Ibidem, cap. 140.— «Vima França,

não me aconteceu assim, o peior é que
são quatro a matar-me, e não sei que
me mata mais, que a todas amo igual-

mente : se ponho os olhos em uma, al-

li fica o coração e alma, na segunda

acontece o mesmo, e assim d'uma n'ou-

tra sempre me esquece o que vi polo que
tenho presente.» Ibidem, capitulo 142.

— «A isto acodio Diogo Soares de Mello

estando todos presentes, e disse com pai-

xão : «Que todo o que tratasse de deixar

o seu Capitão mór, que o havia do apre-

goar por Judeu, e covarde, e que jurava

a Deos que o havia de matar, e que pêra

isso havia de tornar a Malaca apbz elles,

porque por isso \\\f havia ElRey de fazer

muita mercê, pois eraõ occasinõ de se

naõ tomar huma Armada, que tinha fei-

to taõ grande nffronta àqueila fortaleza,

tendo-a nas mãns, e em parte que lhe
naõ podia escapar.» Diogo de Couto, Dé-
cada 6, liv. 5, cap. 1.— «E armando-se
puzeraõ «s proas em terra, onde saltarão

com grande determinação, e remetendo
com as estancias as entrarão a poder de
golpes, matando alguns Mouros que alli

estavaõ em guarda de algumas peças de
artelharia que alli tinhaõ para defende-
rem aquelle canal, que tomáraõ todas,

e embarcarão muito a seu salvo, e foraõ-

se recolhendo com a vazante da maré.»
Ibidem, cap. 6.— «Os nossos de cavallo,

que jà a este tempo estavtõ da outra

banda, andavnõ baralhados com os Mou-
rns, assinalando-se de todos o Capitão

Francisco da Silva de Menezes, Tristão

de Taide, Álvaro da Gama, António Pe-

reira, Álvaro de Caminha, António Fer-

rão, e outros, que todos matàraõ.e der-

ribarão tantos, que o menos que coube
a cada hum dos nossos sessenta de ca-

vallo (que naõ passarão mais atè entaõ)

foraôtres.» Ibidem, cap. 10. — «E em
muitas partes em que o Governador des-

embarcou em pessfia, tanto que via a al-

gum soldado cortar huma palmeira, ou
qualquer outra arvoro, o abraçava dizen-

dolhe «ah soldado, agora mataste dous
Mouros.» Ibidem, cap. 11. — «Mataria
não só a quem o offendesse, mas a toda

a pessoa de quem elle não gostasse. Fa-

ria juramentos falsos em todas as maté-
rias, e finalmente não haveria crime por

mais horrendo, e por mais enorme que
fosse que hum homem assim não prati-

casse, o hum homem assim onde se

acha?» Cavalleiro <i'Oliveira, Cartas, liv.

2, n.o 35.— «O caso acha-se nos peores

termos do mundo. O Príncipe não quer
ver nem cheyrar a Princesa em quanto
que ella comer carne de vinho de alhos,

e a Princesa protesta que não deyxa esta

qualidade de assadura ainda que a ma-
tem.» Ibidem, n." 85.— «Se quereis sa-

ber o que me socedeo com este Javali,

figurai que andando eu á caça com o Se-

nhor Barão de Aybeli, o animal que vós

vedes não achou acertado que o matas-
se. Ao mesmo tempo que fogia se voltou

repentinamente contra mira com grande
furor. Neste accidente refleti para deli-

berar o que havia de faser.» Ibidem,

n.° 83.

—Figuradamente : Extinguir, desva-

necer, apagar, escurecer.

Huma. Assi que a paz não SC dá

A trôco de jubileus?

Merc. O' Roma, sempre vi lá

Que maias peccadosca,

E leixas viver os teus.

GIL VICENTE, AUTO DA FEIRA.
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— tCaval. Bera Tem o senhor doutor, e

cuidará ,
que mata a brszs . B-m estou cora

essas razões, sh as ohras as S''guiss<'m.

mas quantas, e quantas vezes cniiflein-

naes os iniiocent''S, e absolveis os cul-

pados, e entáo, se vos quer culpar al-

guém, lá tendes razões coradas com que

tudo fazeis chão; tm fim sois tintureiro,

daes a côr como quereis, e, se se vos

queixa alguém, dizus-lhe, quiiiai-vos de

Barlollo, que a sua lei vos condemna.»

Francisco de Moraes, Dialogo 2.

Entre tantas c.itaplrofss, Caiiliago,

noma entre tiintaa as nAo vio eomente.

Leva amor extermínio, e leva estrago

A bárbaros Sertoens, e inculta gcnto

:

Aprax-lhe vir fumar do aanguo hum lago.

Nem com lagrimas niafíi a sede ardente,

Huma pó vez senhor do peito humano

Delle se torna indómito Tyranro.

J. A. De MACEDO, o OKIKNTB, Cant. i.

Lança aos licmbros despâjoa do alva Corça,

Que, com seguro nó, ao peito aperta,

nainha dessas matas, um Vaqueiro,

Rodeando a funda, o seixo voando silva,

E a derruba, quando ella ia, c'os Olhos,

.Voltar a sede. na água do AcheW ).

FBANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAR-

TVBES, liV. 4.

No ameaço d'um delíquio, ao carro lanço-me

;

Rojo aos Corcíis, desattentado, as rédeas;

Entro em Roma, e me perco.—Longas voltas

Me attrontão com o Circo Vespasiano.

Dou pausa aos brutos, cândidos de spuma

;

E á Fonte, em que superetes Gladiad -ros.

Pondo termo á refríga, a sede mattno,

Vou refrescar os lábios meus ardentes.

IDEM, IBIDEU.

Abite, abite, abite.

.1/afe-(e a mazeUa ;

Perro castelhano

Vai-te pr'a Castelb.

Se é vinho do mais â'anno.

Venha uma escudella.

Abite, abite, abite ..

A. HERCULANO, MONGE DE CISTEH. cap. 1.

—Matar-se, v. refl. Tirar a vida a si

mesmo, privar-se da própria vida.

Sal. Senhor, já de fraco e debilitado

Deitas a falia cansada com peni,

E eu ouvi dizer já que se condemna

Quem mata a si mesmo de próprio grado.

GIL VICENTE, AUTO DA HISTORIA DE DEUS.

Mas esperae-me aqui

;

Tornarei i outra vida

Ver minha dama querida.

Que se quer malar por mi.

Que se quer matar por ti?

Isto bom certo o sei eu.

Diab.

Fid.

IDEM. AUTO DA BARCA DO INFERNO.

— aAgora nâo é assim, que eu mesmo
a aborreço e sinto trabalhos em sust^la.

Náo vos mateis tanto, dis^e Tor.^i. qu>?

quem é tão costumado a passar por esse

vâo, já se não perderá neste, mas r-s-

pondei-me a uma cousa a que aqui vie-

MATA

mos.» Francisco de Moraes. Palmeirim

d'Inglaterra, cap. 142. — « ltraiiiusi»ii'lo

o estorvou, que conheceu ser o prinripe

Florarnam, « que dom Dnardos e Prima-

lião trfiuvernm ante o imp"rador, que

cora amoestaçôcs qiiizera consola-lo, des-

visndo-o dl' tão innuravel pensamento.

diz<'ndo, que por causa que já nâo tinha

cura nem remédio, náo se haviam do fa-

zer extremos, pois com elles matava a si

mesmo, irazii (l''Scont»'nt'^s seus amigos,

que polo at/ior ea(T>'ição, que lhe tinham,

não havia algum, que em sua dôr tives-

se pequena parte.» Ibidem, cap. 153.

Sáo gentios, e acatam

ydoUus com grande amor,

ha em alguns Utnlo feruor

e deunram, que se matam
por sua honra, e louuor

;

quando os querem festejar,

em grandes carros mostrar

com grandes rodíts de ceiro,

muyt&s vã tornar raarteiro,

e deixamse espedarar.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

— Figuradamente: Trabalhar muito,

sentir muito, mortificar-se.

Os bons ccnuites antigos

Antes de su tudo alçar,

Eraô p.tra conuersar

Os parentes, e os amigos.

Que nilo pêra arrebentar.

E de viuer juntamente,

Ouueraò couuites nome.

Soltos os olhos da gente.

Porque vissem que somente

AUi se mataxta a fome.

S\ DE .MIRANDA, CARTA A ANTÓNIO PEBEYRA.

— cFra se querendo começar d'accen-

der qnalqu''r faisca de amor, se ha logo

de matar, porque he tam contrario a

honra, como a agoa de fogo.» D. Joanna

da Gama, Ditos da Freira, pag. 5.

—Apassivadamenle: Ser morto.

Castelhanos, e Franceses,

Alemães, Venezeanos,

Nauurros, Aragoneses,

Napolitanos, Ii<gleses,

Romanos, Cezelianos,

Italianos, Millaneses.

Soyços. e Escorceses.

vimos todos batalhar,

huns com outros se matar.

saluo Vngros, e Portugueses.

OARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

—,4bsolutamente:— «E no espaço que

durou esta ceremonia cora outras dés,

ou doze mais que alli se fizeraõ, se sa-

crificarão seis tirepos mancebos, e gen-

tis homens, bebendo de hum vaso de

ouro, que estava numa menza. hum li-

cor amarello taõ peçonhento, que em o

acabando de bebi-r matava logo subiia-

mente, os quaes pur isl" que f,'»ziaõ er.iõ

tidos por santos, e por isso eraõ inveja-

dos e venerados d^ to los.» Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 167.

MATE

—Substantivamente :— iSoieuderaim,

que nunca conff-ssarei esta culpa, que

cada vez que vos vejo, vejo muito bem
que se rifio pôde vèr outra cousa que
vos faça esqui'cer : e daqui vera outros

males, que inalam tanto, como querer-

Tos bem. que /t depois de apartado de

vós, s<^r atormentado de amor e sauda-

de e desesperar do remédio, pois está só

em vos?a presença : e náo sei porque vos

contentareis que quem pena por vos ser-

vir, tenha a vida nestes termos, podendo

com algum favor acrescenta-la, o quan-
do o fizésseis, enxergareis o que podeis,

porque inda que o matar snja mostra de

gráo poder, toda via ptra dar vi ia falle-

ce po'ler a todos. > Francisco de Moraes,

Palmeirim d'!nglaterra, cap. 146.

—Matar, assassinar, sáo synonymos
debaixo do ponto de vista de tirar a vi-

da; porém dilT^-rem entre si. em que ma-

tar é termo genérico, e que se applica

ás pessoas e aos aniraaes; e asgassinar

applica-se única e exclusivamente ás pes-

soas.

MATA RATOS, adj. 2 gen. (De mata,

e ratos). Une mata ralos, por exemplo

a h''rva mata-ratos, que os destroo.

MATARIS, s. m. chul. Brigoso, bri-

guento, rixoso.

— Este vocábulo faz no plural Matari-

ses.

MATA SANO S, adj. e s. (De mata, e

sano, são). Medico indouto, que mata

ao que está são.

MATASÃO. Vid. Mutação.

MATA-SETE, ou MATaSETTE, adj. 2

gen. chul. i He mata, e sete». Que mata

sete pessoas; hotuem terrivel; fallando

de pessoas, de armas, ele.

MATASSA, s f. (Do latim mataxa, se-

da em rama). T^-rmo do commercio. Se-

da, ain'ia náo fiada, crua.

MATAZUMBA, s. e adj. 2 gen. chul.

Emprega-se eslo vocábulo para uma pes-

soa feia, de má organisação, e que reve-

la pouco gráo de iutelligencia.

M/VTE, s. m. (Do fraocez mat). Termo
do jogo do xadrez. — Dar mate ao rei;

pôr o rei em perigo imminenl'' de se uáo
poder mover, e que faz ganhar a parti-

da. — Mate afogado; dizemos quando o

rei esta fechado, sem poder ser soccor-

rido.— Mate roubado; quaudo fica o rei

só no campo. — Mate de cavallo , dado
com o cavallo no mesmo jogo .io xadrez.

—Significa lambera apertado, que se

da nas meias quando se fazem, para as

tornar mais estreitas.

—.Acontecimenlo que destroe nossos

I

projertos, nossas esperanças.

j

— Eoiprega se também, por gracejo,

I

para as cousas alimenticias.

I

—Figuradameole : Cousa iudispensa-

I vel. — De mate torçado ; indisp^nsavel-

I

mente. — Dar xeque e mate a alguém;

I

eiceder-lhe, levar-lhe vauUgt-m.

I

—Também se diz ; Ser xeque e mate.
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ou simplesmente mate, do jogador que

peroe.

—Pode também empregsr-se como no-

me de uma herva, cujt liaíura se bebe

a maneira lie cba nas índias bnspaubo-

las, e Lja parte meridioudl do Biazii: prtí-

para-se absorvendo a agua pur um tubo

de prata, e tendo uma bola òca crivada

atim de que a uerva pisada não entre na

bocc» do que sorve a tintura do mate.
—Adj. Tusco, náo polido, que não

tem briíbo. Assim se diz: Este vaso teta

um dourado mate; isto é, sem brilbo,

sem polidez.

MATEIRO, s. m. (Ue mata, com o suf-

liio «eiro»). O que guarda matas; le-

nhador.

MATEJAR, V. n. Emmaruihar-se no
mato; euibaraçar-se n'elle; ir ao mato.

MáTEOLOGIA, s. f. (Do grego mataios,

vão, inuiii, e logos, tratado). Vão exa-

me, discurso ioulil, trabalbo baldado,

cujo fim é profundar cousas que dizem
respeito ao mundo metapbysico, e a que
a nossa razão não podo attingir.

f MàTER-DOLOROSA, s. f. (A ety-

mologia Uesta palavra vem dos vocábu-
los que começam o Stabat mater dolo-

rosa, Juxta crucem lacrimosa, Dum pen-
debat filius). Quadro representando a

santa Virgem lacrimosa, ao pé da cruz,

e tendo nos braços seu filbo morto.

— Diz-Stí, par irrisão, failamlo-se d'u-

ma mulber possuída d'uuja tristeza ex-

cessiva ou alTectada : Aquella mullier

apresenta sempre o aspecto d'uma ma-
ter-dolorosa.

MATÉRIA, s. f. (Do latim matéria).

Substancia solida de que alguma cousa
se faz.

Sentindo nossa miséria,

Gborava o sancto msnino,

Cubecto, occulto o divino

Daqaella fr^ca matéria;

E porque elle he dado a nús,

Cujo império he eternal.

Faz esta corte real

A (e8tà que vedes vós.

GU. VlCtNTK, ACTO PA FÉ.

—íO cavalleiro do Saivaje quizera com
algum engenho apagar o lume dos cirios,

não podendo sotírer, que sua senhora ti-

vesse junto comsigo cousa, que lhe fizes-

se perder parte de sua formosura e côr

natural; bem se parece, disse Daliarte,

que destes casos se vos entende menos
que a quem os ordenou, que na força

dâquelle lume se fossem a vida de Lio-

uarda, por isso ardem sem consumir,

que se assim não fosse, acabado de di-

minuir a matéria ou suslancia, de que
são compostos, acabaria ella s^-us dias.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Iugla-

terra, cap. 154.— aPeró ora que este fo-

go fosse posto per industria de algum dos
nossos, segundo a mães certa suspeita,

ora per algum Mouro ou Gentio da ter-

ra: elle foi apsgaio, como outro que jâ
d'ante também fora posto nas casas uo
arrabalde, que erão cuberlas de oUa, ma-
téria em que elle tomou boa posse : mas
assi este, como o das nãos espertou mães
a Alfonso d'Alboquerqiie a mandar ter

grande vigia.» Barros, Década 2. liv. õ,

cap. 11.— Peró tem huma rtiífeieuça que
esias balsas de cor«l, por serem de ma-
téria pesada, não surdem a cima pêra
se ver o corpo, e vão per meja aguoa
per que transluze a cor: e o çargaço co-

mo he matéria leue de rama, andão os

marinheiros com baldes tomando aquel-
las ramas, o sem ser çargaço, por a se-

melhança que tem com elle, lhe deião

e seu nome, sem se saber a causa de
que procede, nem o lugar donde vem.
somente corião per elle, como no mar
Roxo. pelo coral, que lhe deu este no-
me.» Ibidem, liv. S, cap. 1.

Aili sublime o Fogo estava em cima,

Que em nenhuma matéria se sostinba ;

Daqui as cousas vivas sempre anima,

Despois que Prometbeo fjrlado o tintia

;

Logo após elle leve se sublima

o invisibil .\r, que mais asinha

Tomou lugar, e nem por quente, ou írio,

Algum deixa no mundo estar vazio.

CAM., Lus., cant. 6, est. 11.

Porque do grande Empirio o pavimento

He de matéria tal, tào sublimada,

Que em seus limites o ei^teudimento

A faz á pedraria comparada;

Mas diamantes lá ne^se ;iposento,

Ou se indd pedra houvera mais presada,

Reflectindo do Sol a luz mais pura

Nem sombras sâo daquella fermosura.

R. DE MOURA, NOV. DO HO.M., cant. 4, est. 40.

—Termo medicinal. Pús formado em
abscessos, fendas, etc.

—Termo philosophico. Substancia im-
penetrável, susceptível de receber todas

as formas.

—Figuradamente : Objecto, ou assum-
pto do discurso, poema, pratica, ele.

—

«Mas se vira as que a coroaõ por dentro
nas idéas do seu Kosario, naõ lhe havia
de achar numero; as Estrellas, que daõ
materici à Coroa do Kosario, saõ os Mys-
terios de Christo, e sua Mãj.» António
Vieira, Sermões do Rosário, part. 2,

n.o 285.

E emquanto eu estes canto, e a vós não posso,

Sublime Rei, que não me atrevo a tanto,

Tomae as rédeas vós do Reino vosso.

Dareis matéria a uunco ouvido canto.

Côinecem a sentir o peso grosso

(Que pelo mundo todo faça espanto,)

De exércitos e feitos sicguUres,

De Africa as terras e do Oriente os mares.

CaM., lus., cant. 2, est. 15.

— €E das respostas que se lhe déraõ,

assim a isto, ci^mo a tudo o mais, de

que tenho tratado, náo digo aqui nada
pela fraquesa, do meu engenho, que ja

mujtas vezcs tenho canfossado, e tam-

bém porque vejo que não he da «minha
faculdade meter a mão nas matérias des-
ta qualidade, bêsta que forsõ as respos-

tas sempre taes, que todos os circunstan-
tes ticàraõ luuyto satisfeitos delias.» F.

.Mendes Pinto. Peregrinações, cap. 213.
— kNôõ quis nesta matéria tratar de mais
que dc-stas tres sejrtas somente, o quis
deixar todos os mais abusos das trinta

e duas sejíss que ha neste grande Im-
pério da China, assim porque declarai-

los todos será processo infinito, como jâ
disse algumas vezes, como porque des-

tes se pòie bem entender quaes seraõ os

outros porque todos saõ a este modo.»
Ibidem, cap 114. — «Este argumento, e

fslsa filosidla lhes desft-s o Padre com
poucas palavras, por ser a matéria em
si clara, e de muyto p(moa substancia,

porém as razões que o Padre lhes deu
foraõ taes, que ElKey, e todos os mais
ouvintes, fitarão muyto satisfeytos del-

le.D Ibidem, cap. 213. — «E por acabar

já de dar íim a esta matéria, a qual, se

eu houvera de dar conta de todas as par-

ticularidades delia, viria a ser quasi in-

finita ; entre huma grande quantidade de
edificios nobres, e ricos que aqui vimos,
hum que me pareceu mais notável, foy

huma cerca situada no meyo do rio da
Batampina, de qaasi huma legoa em ro-

da, em hum ilheo raso a modo de lizi-

ra, cercado todo em cantaria muyto pri-

ma, que pela parte de fora se levanta

sobre a agoa altura da mais do trinta e

oyto palmos, e por dentro ficava rasa com
o chaõ, fechada por sima toda em roda
de duas ordens de grades de lataõ, de
que as primeyras que estavaõ mais por
dentro, erão de nove palmos, as quaes ti-

nhão leões de prata postos emsima de bo-
las redondas, que saõ Armas dos Reis da
China.» Ibidem, cap. 111. — «E assi da
que o P. Francisco ali daua. nam se de-

ue presumir falta, ou iiuperfeiçam algu-

ma do bom P. na matéria da obediên-
cia. Mas he o que dizia S. Basilio escre-

uendo a Gregório Nazianzeno que se pin-

tam, e retratam os homens nas cartas,

como 03 pays nos filhos, ás quaes tam-
bém por o mesmo respeito chamaua (numa
carta a S. Ambrósio) perfeitas imagens
das feições mais secretas, e mais próprias

das almas de seus autores.» Lucena, Vi-

da de S. Francisco Xavier, liv. 4, cap.

4. — «E passando nesta matéria ainda
mais adiante, alem do dinheiro que lhes

pedirão, houve muitas mulheres de Ci-

dadoens ricos, e honrados que tomàraõ
suas joyas em cofres, e bocetas, e as man-
darão por suas filhas meninas apresen-

tar ao Governador, pedindolhe que pois

da outra vez que lhes mandarão, as não
quiz gastar, ou porque não fosse neces-

sário, ou por outra alguma razaõ que
pêra isso teria, que estimariaõ muito ser-

virse elle por eutaõ delias, pois era pêra

cousa taõ iu-portante e necessária.» Dio-
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go de Coulo, Década 6, liv. 5, cap. 3.

—«O Goviirnador como não dormia nes-

ta matéria, neiu liia buscar alvitres, uem
fazendas, despediu logo seu liUíO 1). Ál-

varo de Castro com oitenta navios, dos

melhores da Armada, dandolho por re-

gimento que tomasse de noite o rio de

Surrate, o mandasse cm muito segredo

espiar a fortaleza, e adiando que t;stava

com taõ pouca gente como lhe tinhaõ

dito, lhe desse hum assalto, o acometes-

se, e levasse nas mãos, porque cllo hia

logo apoz elle.» Ibidem, cap. 6.— "Ami-

go do cora(;ão. Dizois-me na vossa carta

que he a molhor huma creatura sem

amor, o sem constância, o persuadi-vos

a que eu seri7 da vossa opinião. l'rol>*s-

to que desejo seguilla em toda a maté-

ria, por q le ha muito tempo que o con-

ceito que formo do solido dos vossos

discursos me persuade a que elles con-

duzem sempre ao acerto, encaminhando-

so como fflzem sempre á verdaile.» Ca-

valleiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 1.

— aMinha Senhora. Como Y. S. tom con-

sultado nesta matéria em que falamos

Domingo a .Munseur de M.*** parece zom-
baria queror-me ouvir a mim. A sua res-

posta será tão noticiosa, e instructiva

que constituirá a minha ridícula, e des-

necessária; [djrem como ou me não pico

de saber mais do que os outros, mostro

agora que obedeço melhor que todos

servindo, e salisfasendo á ordem de V.

S. não da forma que desfjo, mas na que
posso, 6 na que sey.» Ibidem, liv. 2, n.°

3.— aProferio então a voz ultimamente,

ímpios que vós sois, oh Cumos! Pois

que sabendo que he cousa indigna des-

amparar aos que se deytão entre os vos-

sos braços mo vindes sobre essa matéria

consultar. H'! talvez para me querer ten-

tar que o frtseis? Oh Ímpios I» Ibidem,

n." A.—«Quando escrevo, e a matéria o

pede digo Metheoro, Eolipilo, Calamita,

etc. Com a mesma facilidade com que
digo Homero, Sócrates, e Temistocles,

ou com a mesma sinceridade cora que
digo Pão, QuHJo, o Manteiga. Entende V.

S. que os meus Escriptos são escuros, e

diílcultosos por esse principio.» Ibidem,

n." 7.— luNein s-^y, nem quero saber mais

nesta matéria. Tudo o que posso acres-

centar he que vai mais viver soiteyro,

do que casar hum homem para faser Di-

vorcio. Disey-me porque me quisestes ou-

vir neste particular, porque vos confesso

que me tem feito muito escrúpulo a vos-

sa curiosidade em semelhante pouto. Deos

vos^guarde muitos annos.» Ibidem, n."

20. — «Monsieur do M.*** dirá a V. S.

cousas muito diversas nesta matéria. Eu
o sey, porem sey que nem a sua amisa-

do, nem a veneração que tenho a V. S.

sendo duas cousas ambas grandes, me
faião mudar de juiso, se elle náo dá

Volta por outro principio. Guardo Deos
a V. S.» Idem, Ibidem, numero 25.

—
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«Se o Conde Claravino Basso soubesse

o que diz, seria grande Autor nesta ma-

téria. Náo deyxe V. S. de o consultar :

pôde ser que entro a sua provisão de des-

propósitos so encontre para o assumpto

algum acerto errado, ou algum erro dis-

creto. Se V. S. lha falar hoje, diga-lhe

que hontera vi as suas Decimas contra

os loucos de quo elle perlende ser con-

frade, quero dizer contra a Ueligião dos

Poetas de que elle será eternamente Ir-

mão Leygo.B Ibidem, n.° 32. — «V. S.

tom verdadeyramonte curiosidades muy
singulares, porem esta de querer que ou

critique o mesmo objecto que venero,

não deyxa de ser extravagância por mais

quo V. S. lhe chame curiosidade. Como
V. S. he o quo ha-de escrever he justo

quo se suponha que V. S. foi o que dis-

correo, o como V. S. discorre sempre

nesta matéria pelo mesmo estilo com
quo nella escrevem os timidos, e os des-

graçados, diga V. S. pouco mais, ou me-

nos o seguinte ao C. de P.**» Ibidem.
— « Podia-me dispensar do responder ago-

ra a V. S. porque nesta matéria lhe te-

nho já dito muitas vezes o que entendo,

e estou determinado a não mudar de pa-

recer. O Amor he a mais violenta de to-

das as payioens, e he preciso que seja

muy forte, o muy vira sendo huma das

mais úteis ao Género humano. > Ibidem,

n.° 40.— «Como a sciencia de conhecer

pelo rosto quem tem lombrigas, he a

mesma que a de julgar o Gigante pelo

dedo, e a de descobrir Hercules pelo pé
ex pede Herculem, tinha ainda muito

que diser a V. M. nesta matéria, porem
entendo que basta o referido para satis-

fação do que lhe prometi, paro aqui con-

tente com o gosto de o ter servido, mas
não orgulhoso com a vaidade de que das

minhas criticas se podem aproveitar, co-

mo V. M. diz, os Pregadores para os ser-

moens doutrinaes. Mão aconselharey a

algum que represente no púlpito os meus
papeis, se se não quer ver perdido.» Ibi-

dem, n.° 43.— «He verdade que nos pri-

meyros Séculos da Christandade houve
alguns Padres da Igreja que levados de

certos princípios (emprestados se pôde
diser dos Pagoens que tinhão reconheci-

do a eicellencia do Celibato) preferiáo

este Estado ao do Matrimonio. Alguns
destes Santos Doutores formarão ideas

tão fortes nesta matéria, que chegarão a

declarar que o Matrimonio era hum uso

illegilimo, o impuro.» Ibidem, u." 56.

— «Se eu tivera principiado assim a mi-
nha resposta escusaria de discorrer, nem
de dar provas em huma matéria em que
a dita ponderação he decisiva, não sô

contra Burnet, e contra V. S. mas con-
tra todos os homens se todos elles fos-

sem da mesma opinião.» Ibidem, n.^ 57.
—«Não heyde mudar de estilo pelas ac-

cusaçoens que se fasem, porem tio cerlo

que não desejo dar mataria aos ignoran-
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tes para que me culpem com rasão, rin-

do-rne dellcs em q uanto me crilicâocom

injustiça; sigo nos meus Escritos dous

caminhos, e nSo sey outros, e em dey-

xaudo de os praticar he certo que deyia-

rey de escrever.» Ibidem, u." 58.—«Que
cousa vera tudo isso a ser pergunta hum
Misantropo? He o eííeilo de huma ima-

ginaçá'j fugusa e nada mais, responde

elle mesmo, e continua a diser ; nas obras

de todas estas Heroinas ha muita maté-

ria brilhante, mas pouco solida, e só

podem agradar aos génios superíiciaes.»

Ibidem, n.» 62. — «A doutrina da mes-

ma Igreja tão claramente annunciada

nos seus Cnncilios, e nos livros dos seus

Doutores prova, e segue que ha sortilé-

gios, e que ha magicas ; náo referirey a

V. S. os factos históricos nesta matéria

porque so podem ver em Bodino, e em
outros Autores igualmente graves, e res-

peitados.» Ibidem, n." 77. — «Comtudo
senão fosse a ordem que me daes, para

que eu diga o meu parecer sobre os vos-

sos, parece-me que ainda continuaria a

mostrar que os ignoro, e que ma calaria

nesta matéria para todo o sempre, se he

quo ha paciência que podesse bastar pa-

ra cumprir hum tal propósito.» Ibidem,

n."^ 79. — «A' visla da informação que
participo a V. M. que he a verdadeyrt;

póJe V. M. livrar do susto com que se

acha nesta matéria, o por mais quedas

em que V. .M. ouça falar socedidas de

futuro a esta faisca de Phoelonle, não

se meta em pena nem em cuidado, cren-

do como artigo de fé experimental quo
o vaso máo nunca quebra.» Ibidem, n."

82. — «Não cuido em descobrir os eixos

em que esta machina se sustenta, porem
ninguém me pôde impedir que faça as

minhas conjecturas particulares, e secre-

tas, assim como ninguém me pôde obri-

gar a que as declare. Pelo que ouvi ji

a V. S. vejo que faz quasi as mesmas
ideias nesta matéria, e assim ainda quan-

do posesse aqui as minhas, essa indis-

crição seria inútil pois que náo diria cou-

sa alguma que fosse nova a V. S. aquém
Deos guarde muitos ânuos.» Ibidem, n."

84.

—

«Dirá o Conde que tem muitas apa-

rências de Verdade o que disse; respon-

do que as aparências não bastão para

condennar os Soberanos, e que somente

os entendimentos fracos podem edificar

em fundamentos tão pouco sólidos; quem
ouvir falar o Conde nesta matéria, jul-

gará que o Povo nunca tem culpa, e que
a falta he sempre do Soberano.» Ibi-

dem.—«Huma só rasão legitima tem V.

.M. para se queyiar delia, e he que se

adiantasse no rompimento, porque em
matéria de commercios amorosos ha

grande Tenlanem em acabar primeyro.»

Ibidem, n." 99. — «Juão das Regras, ou
das Leis, por longa e iuiiioa privaoça,

pela superioridade da sua inteliigencia,

por serviços talvez de mais valia que os
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do Coadestavel, embora menos ruidoso»,

tinha adquirido absoluto predominio no

animo do principe, que o sancto homem
de mestre João das Leis dirigia a seu

bel-prazer nas matérias de governo, bem
dilTerentemerite do que succedia nas de

guerra, em que o mestre d"A¥Íz não re-

conhecia, e com razão, capacidade supe-

rior á sua.» Alexandre Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 15. — «O estado dos

costumes, mais ou menos corrompidos,

tinha daJo em diversas epochas maior

ou menor força ás posturas de D. Diniz

e de Affonso iv acerca desta matéria

Mas o mestre de Aviz, mais irmão que
chefe dos seus homens de armas ; esse

principe ao mesmo tempo violento e fol-

gasão, como seu pae, espécie de .\rthur

dos romances do Sancto-Grial no meio
dos seus cavallfiros da Tavola-redonda.»

Ibidem, cap. 20.— aOs doces, ou confei-

tos, como então lhes chamavam, servi-

dos ao pospasto, haviam dado mataria

ás zelosas invectivas do apostólico varão

contra a desenfreiada cubica de venezia-

nos e geuovezes, que abarrotavam a Eu-

pa de assucar. transportado de Suez a

Alexandria e d'alli, nos navios daquel-

las opulentas republicas, aos mercados

do occidente, sem temor das censuras

canónicas contra o commercio com os

infiéis. f Ibidem, cap. 23.

Pmd. Senhora, eu acho aqui

Grandes cosas ionovadas,

£ mui alUs pêra mi

.

.\qui a Sibyllã Cimeria

Diz que Deos será humauado

De buma virgem sem peccado

;

Que be profunda matéria

Para meu fracocuidado.

GIL VIGESTE, ACTO DA MOFIMA MENDES.

— «O Viso-Rey porque a pratica era

hum pouco alta, ou que elle a ouuisse,

ou que alguém lho fui dizer, sahio de

dentro, e assentandose entre elles come-
çou a praticar docemente em cousas com
que vejo enfiar o que se trataua na ma-
téria em que elles estauão, por não pa-

recer que vinha aquelle eSeito : entre as

quaes palauras disse, que hum dos maio-
res peccados que os homens podião co-

meter ante Deos, e ante seu Rey, era

em casos de conselho votarem o contra-

rio do que entendiâo pêra bem do caso

a que erão chamados: porque acerca de

Deos negauão o entendimento que nel-

les pos, que era peccado contra o Espi-

rito Sancto, e contra seu Rey comelião
huma espécie de traição.» Barros, Déca-
da 2, liv. 3, cap. 5. — «Em quanto an-
dou na índia onde ha matéria de mui-
tos vicios, foi castíssimo, e nunca lhe
ninguém sentio cobiça, senão de honra;
e de lá a Igreja do Sardoal que (como
dissemos) tinha em comenda, mandou
renunciar em o Prior delia : dizendo que
a comia não com boa consciência, e es-
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ta mostrou em todalas suas obras.» Ibi-

dem, cap. 10.— «Comtudo, por vos não
enfa.lar com razões, sobro cousa, que as
vós não quereis receber, deixemos esta

matéria e repousai : d'aqui por diante
ordene-se vussa partiia quando quizer-
des

;
pois as galés do Turco ha tempo

que vus esperam.» Francisco de Moraes,
Palmeirim dTnglaterra, cap. 131.—-Modelo das escriptas nas escolas ;

a escripta dos estudantes.
—Matéria do Sacramento ; o pão e vi-

nho na Eucharistia, etc.

—Matérias primas; as destinadas a
artefactos.

—Matérias toscas, brutas, simples; as
que não tem lavor de manufactura.
MATERIAES, s. m. pl.ur. As achegas,

isto é, pedra, cal, madeira para a cons-
trucção de edifícios, ou matérias primas
para as manufacturas.
—Figuradamente : Reunião de certos

factos, citações para a composição de
qualquer trabalho litterario, por exem-
plo, uma historia.— «Depois de porfiada
lucta, em que nenhum dos contendores
chr-gou a recorrer as armas materiaes,
mas em que se não pouparam citações,

appellâçõis, excommunhões, protestos e

mutuas injurias, o arcebispo se retirou

desbaratado para o Porto, onde conti-
nuou a demanda, que finalmente foi de-
cidida em Roma a favor de D. João de
Ornellas em 1390. Considere o pio lei-

tor a zanga, despeito, odio, raiva, furia

e rancor que ficaria subsistindo entre os
dous religiosos varões desde aquella me-
morável epocha.B A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 9.

MATERIAL, adj. 2 gen. (Do latim ma-
terialis). Que é formado de matéria, cor-
póreo; é opposto a espiritual.—Progres-
sos materiaes d'um povo, d'um paiz.—
Gozos materiaes d'umanação.— uConhe-
cemos, talvez, a sociedaie wisigothica
melhor que a dOviedo e Leão, que a do
nosso Portugal no primeiro periodo da
sua existência como individuo politico,

sabemos melhor quaes foram as insti-

tuições dos godos, as suas leis, os seus
usos, a sua civilisação intellectual e ma-
terial, do que sabemos o que era isso

tudo em séculos mais próximos de nós.»
A. Herculano, Eurico, notas.

—Figuradamente: Rude de entendi-
mento, grosseiro.—Erro material; filho de ignorância

crassa.—Heresia material; heresia proferida

por ignorância, porém sem intento de se

desviar das verdades cathoiicas.—Estudo material ; estudo feito su-

perficialmente, sem solidez, nem profun-
didade.

MATERIAUDADE, s. f. (Do thema ma-
terial, com o suftixo sidadei). Qualida-

de do ser material, corpóreo.

—Figuradamente : Ignorância crassa.
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e grosseira, estupidez
; palavra oú acto

de pessoa estúpida.

7 MATERIALISAR, v. a. (Do thema
material, com o suffixo «isar»). Consi-
dersr como msterial; tornar material.
MATERIALISMO, s. m. (Do thema ma-

terial, com o suffixo «ismoO Doutrina
e opiniões dos materialistas; systema dos
que admittem que tudo é matéria, e que
não ha substsncia incorpórea.
MATERIALISTA, s. m. e f. iDe mate-

rial, com o suffixo «ista»). Pessoa que
adopt.i as idéas do materialismo; indivi-
duo que sustenta que no universo não
existe senão matéria, e que núj ha ente
algum imraaterial. nem mesmo Deus.
—Adj.

—

Idéo.i materialistas; opiniões
materialistas.— «NVllas se deduziam e il-

lustravam também os caracteres históri-

cos trazidos á scena, e se verificava a
exacção das descripções topographicas da
antiga Lisboa; estas notas foram suppri-
midas por duas razões, uma composta,
outra simples; uma pia, outra económi-
ca

;
uma accorde com os axiomas da cri-

tica reverenda, outra revolucionaria e
materialista; uma oHerecida aos sanctos
cogumellos da tradição e das lendas, ou-
tra aos profanos compradores deste li-

vro.» .A. Herculano, Monge de Cister,
notas.

MATERIALMENTE, adv. (Dd material,
com o suffixo jmentei). No que respeita

á matéria.

—Figuradamente : Grosseiramente, es-

tupidamente ; d'uma maneira rude.—O homem morre materialmente. —
Esta mesa é feita muito materialmente.— íià conversação considera-se como
effectivamente. — Isso é materialmente
impossível; isto ó, isso torna-se effecti-

vamente impossível.

—Por erro, e ignorância crassa ; sèm
conhecimento do que se faz. Assim se

diz : Mentir, errar materialmente ; isto

é, sem intelligencia do que se dizia.

MATERNAL, adj. 2 gen. (Do latim ma-
ternalis). Termo poético. Materno.

De Guimarães o campo se tingia

Coo sangue próprio da intestina guerra,

Onde a màa, que tão pouco o parecia,

A seu filho negava o amor e a terra.

Com elle posta em campo já se via

:

E não Yè a soberba o muito que erra

Contra Deos, contra o ínutenial amor ;

Mas n'ella o sensual era maior,

c/m., Lus., cant. 3, est. 31.

-j- MATERNALMENTE, adv. (De mater-
nal, com o sufuxo «mente»). D'um mo-
do maternal. Assim diz-se muitas vezes :

Minha mãe, abraçai-me o mais mater-
nalmente que poderdes.

MATERNIDADE, s. f. {Do thema ma-
ter, com o suffixo «idade») Qualidade de
mãe.

—

Nunca vi um coração como o vos-

so, nem uma maternidade tão perfeita.

MATERNO, A, adj. (Do latim mater-
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nus). Dft mâH.

—

AquMa mulher Um amor

materno; isto ó, iln inão.

—

Áqxe.lle indi-

viduo i: primo lUe.iU jieAo Indo materno;

isto (5, pula liiili» iln |)flrtiiil(!SCo «lo \hÁo

da mú". — Lingua materna ; a do piiz

ondu fiascuiuos.

Ou'o vicio BB proscreve iramunio. e feio,

Qu'era adornda a imagem ila virtude;

K He Uio cncoHta no tnulerno seio

Uonte eHcriivu até alli, barbara, e rude :

Qu'a eaiicta Lei, ({uo d'(Jccidente veio,

Suavemente seu^ coatumcs mude ;

Sem derramar o 8uii({Utí em dura guerra,

Vio que se apura, e te renova a Terra.

J. A. DE HACeuO, o ÚHIICNTE, cant. 10.

MATHEMATICA, s. f. (Do grpgo ma-
thèina, dt^nvado de nianthanò, instriic-

çáo, a scittiicia por excelleiKÚa). A scioa-

cia da quanlidado ; a scieucia que tem

por objecto o conhecimonto das grande-

zas, suas razoes, relações, diiaeusões e

proporções. — «E querme sustentar que
he mais necessário na republica pêra sua

bõa gouernaiiça o conhecimento da ma-
tliem/»iica que o do direito, sendo a ma-
thematica piíilusophia contemplatiua, e

a sciencia do direito philosophia actiua,

e dizendo todídos autores que a armonia
da bõa gouernança consiste em galardoar

bõs e castigar luaos, que saõ obras acii-

uas, e naiu coiiteinplatiuas, as quacs cla-

rissima e proprissiruamente couuem ao
príncipe e gouernador.» Heitor Pinlo,

Dialogo da Justiça, cap. 8.

—Mathematica pura ; a sciencia tbeo-

riea da quantidade, dos números.
—Mathematica mixta; a sciencia que

ensina a faznr applicaçáo dos principios

de calculo, da geometria, da trigonome-
tria, etc, á mechanica.
— K' mais usual no numero plural.

Assim diz-se : Aquelle individuo tem o

curso de mathematicas.

f MATHEMATICAMENTE, adi'. (De ma
thematica, com o suftixo «mente»). Se-
gundo as regras das mathematicas; d'um
modo matbematico.
— Figuradamente : Exactamente, rigo-

rosaraentn, com rigor, com exactidão.

MATHEM.ATICO, a, adj. 2 gen. Que
respeita á sciencia da quantidade, dos
uumeros, das figuras e dos movimen-
tos; que diz respeito á matheruatica.—biz-se : Melliodo matbematico; o que
se usa na mathematica.
—Uenomina-se : Certeza mathematica

;

a que tem a sua base em demonstração

:

assim os três ângulos internos d'um trian-

gulo são eguaes a dous rectos.

— Diz-se: Ponto mathematico; o ponto
ideal, considerado sem dimensão algu-
ma. í>.^^uih1o os geometros, ponto ma-
thematico ó a extremidade d'uma linha.

—Sub.>l»ntivamente : O que estuda,
sabe ou ensina matht^matica.
—Antigítment» : Astrólogo judiciário.—O mathematico eterno ; Deus.

— "S". f. Mulher ijue se occupa de ma-
thematicas. — Sopliia (IfriiXíiao é uyna

mathematica «s.nás afnmnda.
— FoíiiradafiiiAnte ; A natureza,

f MATHES10L0GIA, .s. / (Do grego
fna</i«'it(;.s-, (n'5Íri(). itbigos, tratado). Ter-

mo didáctico. A sciencia do ensino em
geral.

f MATHURINO, s. m. Membro d'urna

ordiMii institui la por Innociincio iii para

n^sgatar os escravos das mãos dos in-

fleis.

— Diz se figuradamente: Dever umave-
la a S. Mathurino; estar louco.

—Deriva esto nome de S. Hathurino,
advogado dos loucos.

MATHUSALEM, s. m. Nome de um pa-

triarcha antigo, dos tempos anti-diluvia-

nos, que viveu 9 séculos e 69 annos, e

cuja iluTíiçáo dá lugar a este provérbio:

Viver tanto como Mathusalem.
— Figuradamente: Muito velho. Assim

diz se: Aquelle homem i: um outro Ma-
thusalem.

—Em linguagem chula: Um casquete
sem côr, de abss derrubadas.

—

liengo

mathusalem; mal soqueixado.

MATICAL. Vid. Metical.

MATICAR, V. n. Termo de caçador.

Latir o cão, dando indicio de ter acha-
do o coflho.

f MATICINIO.s. m. Termo chin. Prin-

cipio amargo do matico.

\ MATICO, s. m. i\jme peruviano da
arthunta elonguta, Miquel, piper angus-
tifolium, lluiz e Pavon, pertencente á

família das piperaceas.

MATILHA, s. /'. (Do francez meute).

Grupo de cães, que yáo para uma gran-
de caçaiia.

—Figuradamente: Chusma de indiví-

duos comparada com a de cães. — Uma
matilha de inimigos, de accusadores, de
ladrões.—Toda a matilha, cohío uma vaga
immensit, saltou.

MATINADA, s.
f. Barulho, estrondo,

susurro, ruido.— «O ruido do fogo soava
mui longe, as chamas parecia combater
as nuvens: toda a matinada do mundo
parecia que tinha pane em tão sinaisdo
incêndio. Os da cidade, quando de prin-

cipio viram começar arder navios, bem
cuidaram fora algum roao recado; mas
depois que por ordem virão tender o fogo
e que ninguém dava pressa pêra apagal-o,
logo cairão na tenção de seus imigos.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 160.— «Foi, porém, então
que os seus hombros tiveram de vergar

sob o peso da cruz que tomara. Voz em
grita, a sciencia infusa começou a bra-
dar—escândalo I —blasphnmia 1—aitenta-

do!—Chiava, grasnava, piara, vocifera-

va. O pobre cruciferario parou, e poz-se
a escut.ir aquell.n matinida e revolta.

Accusavamno, cshimniavam-no sancta-
mente, chamavam-lhe manicheu, icono-
clasta, lutherauo; proclamavam-no trai-

dor á pátria. Os mais zelosos (e, cumpre
confessá-lo, os mais cortezes e honestos)

pfgaram na pcniia e provaram Ih»' até á

evidenris qu>í a firv. histórica iiá) con-

sistia no que ell^ pensava; consistia em
cirzir algumas 1>mi las de velhas com as

narralivíis s-mssboronas de mt-ia dúzia

de in folioi, rabiscados por quatro fra-

des milíixrfiros, tolos ou velhacos.» Ale-

xandre Herculano, Monge de Cister,

nota

.

f MATINADO, pnrt. pn^s. de Matinar.

Despertado, acordado.
— Figuradamente: Adestrado, marlel-

lado com razões [lara ensinar.

MATINAL, adj. i gen. Matutino, da

manhã
;
que se levanta de manhã ce-

do.

I MATINALMENTE, adv. (De matinal,

e o suflixo «mente»). Desde a manha,
ceilo.

MATINAR, V. a. Despertar, acordar.

— Figuradamente: Adestrar, martellar

com razões para ensinar alguma cousa.
—O pae matina os /ii/ios com a doutri-

'

na.—Aquelle individuo matinou-me com
aquelle negocio.

— V. n. Acordar mui cedo, levan-

tar cedo.—Matina o caçador, isto é, ma-
druga.

MATINAS, 3. f. pi. A primeira parte do
ofticio divino, que os clérigos rezam.

—

«Estes frades com andar descalços, ves-

tidos em seus sacos, atados com cordas,

com todos seus jejuns, e disciplinas, ma-
tinas, e orações, sempre os vereis mor-
tos de fome com seus alforges ás costas.»

António Ferreira, Bristo, act. 3, se. 4.

MATIZ, H. m. A còr diversa da tela em
que se borda, ou dos fios da tela que se

tece.

—Figuradamente diz-se: O matiz das

flores do prado.—Os matizes da eloquên-

cia ; adornos que realçam, lumes, flo-

res da eloquência.

MATIZADO, part. pass. de Matizar.

Diversificado, embellezado com matiz.

De vivas ct^res ynatizadas aves.

Do Gnte humano sem receios, fendem

Uquido o ar ; md hálitos suaves

Das selvas aromáticas recendem:

SoDda-se o turvo mar com prumos graves.

Ao S.jl as velas húmidas ea estendem:

A'8 litas ondas D'hum baixel se entregáo,

E contentes vogando á Terra cliegão.

1. A. DE MACEDO, O oiuENTE, cant. 3, ecU 51.

—Diz-se também: O céo matizado de

estreitas

.

MATIZAR, V. a. Variar com cores a pin-

tura, o bordado; colorir a pintura.

— Figiiradaiuente : Marchetar.

—

O san-

gue matiza as armas.
— Ornar, esmaltar. — As flores mati-

zam o prado. — As flguras, e sentenças,

matizam o discurso.

— Matizar-se, i-. refl. Tomar cores

variadas.
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—Pigurfidamente : Ornar-se.—O iftfo-

ral matiza-se de seixmhos diversos.

—Matizar, v. n. Tomar matizes.

—Assiiu (liz-se: A vergonha matizava
de cór escarlate.

MATO, ou MATTO, s. m. Reunião de

plantas agrestes, brenha.

Oh como cantas tSo doce, pastor

!

Quanta doçura que nasceu comtigo

!

Conselho-te, irmão, senhor e amigo,

Que te estimes muito; pois estai cantor,

Bem he que te prezes.

Tu es mais formoso que teu pae mil vezes

:

E se eu a ti foese deixaria o gado,

Que andas nos matos mui mal empregado,

Mancebo disposto; e não to desprezes

De ser namorado.

GIL VICENTE, AUTO DA HISTORIADE DEUS.

— «Um só defeito parecia que havia

nella, que era não se poder vêr ao lon-

ge: porque a povoação das arvores de
mui basta não deixava lograr á vista a

graça dsquelles mattos. » Francisco de
Moraes, Palmeirim d'Iaglaterra, cap. 56.— «O cavalleiro do Tigre movido de pie-

dade de a vêr tal, receiando que traz ella

viesse o perigo que assim a assombrara,

pôz o elmo; mas primeiro que S(> podes-

S6 aperceber, sabiu do mesmo matto ura

gigante a pé, armado de todas armas,

com uma maça na mão; .e vendo que a

donzella se encommendava ao soccorro

do cavalleiro do Tigre, disse em voz alta:

Fraco amparo vos vejo pêra resistir mi-

nha ira.» Ibidem, cap. 133. — «Não lhe

durou muito esta filga, que estando o

cavalleiro do Tigre lavando as mãos e o

rosto, tendo o elmo tirado, e posto em
cima de uma pedra, saiu do mais espes-

so do matto uma donzella descabellada,

cheia de lagrimas, a côr perdida, as rou-

pas rasgadas dos troncos das arvores, e

chegando a elle, se lhe deitou aos pés;
onde, primeiro que soltassr-. palavra, es-

teve algum espaço, que o desfallecimen-
to d'alento e vigor natural lhe cerrara o
espirito, que somente respirar não po-
dia.» Ibidem.

Bem como quando a flamma, que ateada

Fui nos áridos campos, (assoprando

o sibilante Boreas) animada

Co'o vento, o sécco mato vai queimando;
A pastoral compxnha, que deitada

Co'o doce somno estiva, despertando

Ao estridor do fogo, que se ateia,

Recolhe o fato, e foge para a aldeia.

CAM., Lus., cant. 3, est. 49.

Domésticos já tanto e companheiros

Se nos mostram, que fazem que se atreva

Fernão Velloso a ir vèr da terra o trato,

E partir-se com elles pelo mato.

OBR. ciT., cant., 5, est. 30.

Como no mato a cenja quando sente

o mort<il tiro ja no peito liure,

Supitamente cae. com voz confusa,

E com triste gemido aUi se queixa.

C. REAL, NAUF. DE SEPULV., Cant. 1.

—«Os Chins que estavão descuydados
disto, tanto que sentirão a revolta aco-
dirão logo á praya com grande pressa, e

vendo a embarcação tomada, ficáraõ tão

pasmados, que nenhum delles se soube
dar a conselho; e atirando-lhe nós cora

hum meyo berço de ferro, que trasiaó

na lanteâ, se acolherão todos ao mato,
aonde entaõ ficáraõ chorando o successo
da sua mà fortuna, como nós até entaõ
tínhamos chorado o nosso.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 54. —
«Acabada a Missa se chegarão a António
de Faria os quatro principaes do gover-
no daquella povoação, ou Cidade de
Liampòo, como os nossos lhe chamavaõ
que eraõ Msttheus do Brito, Lançarote
1'ereyra, Jeronymo do Rego, e Tristão de
Gá, e tomandoo entre si, acompanhado
de toda a gente Portuguesa; que seriaõ

mais de mil homens, o levàraõ a hum
grande terreyro, que estava na frontaria

das suas casas, todo cercado de hum es-

pesso bosque de castanheyros assim co-

mo vieraõ do mato carregados de ouri-

ços, ornado por sima de muytos esten-

dartes, e bandeyras de seda, o por bay-
xo juncado de muyta espadana, hortelã,

e rosas vermelhas, e brencas de que na
China ha grandíssima quantidade.» Ibi-

dem, cap. 70.— «Quando o Autor, e con-
sumador da fé Christo lESV a amou tan-

to, que pêra si tomou por nome Verda-
de, e o do seu reyno he lustiça? Mas era

fim quanto melhor he a terra, tanto mais
alto mato cria, e nelle toda a sorte de
bichos peçonhentos se lhe fnlta per muy-
to tempo quem bem a cultiue. O que se

deue estimar, he a mudança, que em
tudo ouue com a boa chegada do P. M.
Francisco.» Lucena, Vida de S. Francis-
co Xavier, liv. 4, cap. 5.— «Deste aftir-

mavaõ que naõ comia mais que huma
vez na semana, e ainda essa hum pouco
de leite, que lhe costumava a levar hum
pastor daquelles campos, que hia ao ma-
to aonde se elle aposentava, e aonde
muitas vezes o achava enlevado em cõ-

templaçaõ.B Diogo de Couto, Década 6,

liv. 5, cap. 5.

Vireis Licinio, vireis lá Sevtro,

vireis Dáya, dos matos inda-branco.

Sobrinho de Galérjo. e em flm JUxencio
Filho de Maximino. E óra, cora tudo

A nossa Companhia, Constantino

A antepunha á dos Príncipes, ciosos

Do seu valor, virtudes, e Renome;
Já públicos, já occuUos, inimigos.

FRANC. MAN. DO NASCIMENTO, MABTVRKS.

— Figuradamente : Urande quantida-
de, multidão.

—

Mato de superstições gen-
tilicas.— Jíato de faciíioras ; onde se em-
boscam.

— Loc. ANTIGA E FIGURADA : Fazer-se

mato ; fazer-se grosseiro, estúpido.

—Diz-se também : Halo maninho ; ma-
to inculto, estéril.

— Figuradamente diz-se: Esta 'socie-

dade é mato maninho de letras juridi-
cas.

MATOMBO, s. m. Monte de terra leve-

da, levantada á enxada, em que se met-
tem os troços demaniva, d'onde nasce a

mandioca.

MATRACA, s. f. Instrumento de páo
com argolas de ferro, que maneado faz

barulho ; serve de fazer som para reunir
comronnidades em certos dias.

—Figuradamente: Esearneo, zomba-
ria, chacota.— Dar matraca; fazer apu-
padas, dar vaias, fazer esearneo com vo-

zes ofTensivas e aíTrontosas.

MATRÁCULA, s. f. Diminutivo de Ma-
traca.

MATRAQUEADO, part.pass.A^ Matra-
quear. Zombado, escarnecido, apupado,
a quem se deu vaia, a quem se deu ma-
trafa.

MATRAQUEAR, v. a. Dar matraca, apu-
par, balloar, fazer esearneo do alguém.
MATRAQUEJAR. Vid. Matraquear.
MATRAZ, s. m. (Do francez matras).

Vaso chimico, que tem o collo longo e

estreito, e que se emprega em operações

chimicas e pharmaceuticas, servindo pa-

ra fazer sublimações, extractos.

MATREIRO, A, adj. 2 g«n. Ardiloso,

sagaz, fino, malicioso, astuto, manhoso,
escarmentado.

—

Touro matreiro; já ve-

lho, escarmentado
;
que tem muitas ve-

zes ido ao circo.

MATRICÁRIA, s. /". (Do latim). Artemi-
ja, herva medicinal.

MATRICIDA, s. 2 gen. (Do latim). Pes-

soa que matou sua mãe.
MATRICIDIO, s. w. (Do latim matrici-

dium). O acto de matar a própria mãe.
MATRICULA, s.f. (Do latim). Lista, ca-

talogo dos nomes de todos os individues

de certa corporação ou dequalquer asso-

ciação.
—A matricula dos estudantes no prin-

cipio e fim dos annos lectivos.—A matri-

cula dos marinheiros do troço, dos offi-

ciaes da ribeira, etc.

— O acto de matricular.

— Lista da população, estatística.

— Registro no qual estão inscriptos os

nomes dosstddados á proporção que en-

tram no corpo, seu numero d'ordem, etc.

— t/m matricula, s. m. Diz-se aquelle

estudante, que antes da reforma da Uni-

versidade no reinado de D. José noanno
de 1772, se matriculava, e dava o nome
nos tempos das matriculas para vencer

o anno, porém não cursava as aulas.

— Plur. Matriculas ; livros mestres

dos regimentos, lista das vedorias de

guerra.

— Figuradamente diz-se : Nas matri-

culas do Omnipotente os pobres são as

primeiras planas, isto é, as pessoas mais

graduadfts.

MATRICULADO, A, part. pass. de Ma-
tricular. Inscripto noiivro da matricula.
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— Adj. Assente na lista «las matricu-

las.— Ê'<<t<d«rj(« matriculado; estudante

inscripto rid livro ilfi tiialriíuila. — Nego-

ciante matriculado ; individuo assente no

livro das matriculas da real junta do com-

mercio como npprovado, que gozava de

certos privilégios, garantins, isenrôes,

etc, quo fazia eiarao do cálculos com-
raercines.

MATRICULAR, t-. a. Inscrever o nome
uo livro das matriculas.

— Matricular-se, v.re/L Dar-seá ma-
tricula ; fazer-se inscrever no livro das

matriculas.

— Matricular-se o estudante em leis,

medicinti, ninthematica, etc.

— Matricular-se o neçiociante.

MATRIMONIAL, adj. 2 gen. (Do latim

matri)twiii<ilis). Uo matrimonio; que diz

respeito ao malrimonio.— «Se o rigor dos

samtos cânones põem delT''sa o intredicto

sobre a copulla do matrimonial aiunta-

raento, querendo que se nom faça am-
tre aquelíes que per algum divedo de pa-

rentesco som corijumlos.» Fernão Lopes,

Chronica de D. Pedro I, cap. 28.

MATRIMONIALMENTE, fí(ii'. (Ue matri-

monial, o o suflixo «mentet). Em casa-

mento.— Vú'»íi- matrimonialmente.
MATRIMONIAR, v. n. Unirem -se os ca-

sados ; viver em matrimonio ; fazer ma-
trimonio.

—Matrimoniar-se, v. refl. (Termo fam.)

Casar. — Matrimoniar se com alguém.

MATRIMONIO, .s. m. (Do latim matri-

moniitm). Coiilra(;to, por meio do qual o

homem e a mulher se proraettem o uso

do corpo para o fim da propagação, re-

cusando o a outrem ; união conjiingal,

casamento, sacramento instituído por Je-

sus Christo.— «Parece necessário dizerse

neste lugar quam direitamente ha heran-

ça destes Hegnos pertencia a el Hei dom
Kmmanuel, falecendo el Rei dom loáo

sem filhos nascidos de legitimo matri-

monio, o para declaração deste negocio,

he do saber, que el Rei dom loáo pri-

meiro deste nome, íoi casado com dona
Philippa, lilha do Duque Iam Delancas-

tre, irmão dei Rei dom Duarte de Ingla-

terra, sexto do nome, e delia houue el

Rei dom loôo ho Príncipe dom Afonso,

que morreo moço, e hos Infantes dom
Duarte, dom Pedro, dom Henrique, dom
loáo, dom Fernando, e ha Infanta dona
Isabel, quecasou com ho Duque Philippe

de Borgonha, dalcunha ho bom.» Damião
deGoes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 3.

Quem pai ou mái conheço com incesto,

Oti quem corrompo a irmã. p.idece a morto

:

Nos oftlcios dos piíisé manifesto

Que confiis.lo nascera desta eorlo ;

Sor a filha mulher. n;»o Wra honesto,

Domin»Ddo em seu pai como consorte :

Se o irmão no mdtrimoiiio A irmã seguira,

Sempro o género humano mal se unira.

Kn. j. SANT\ niTÀ DiHÃO, CARAM , cant. 3.

est. 71.
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— «Não pertendo faser aqui o seu elo-

gio. O Matrimonio h<! bastantomento res-

peitável pela instituição que Deos lhe deo

no Paraiso, e pelo fim que a Igreja lhe

determina.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 2, n." 19.— o Amigo do Coração.

Será possível que antes do vos casares vos

queiraes divorciar? (Chegará a tanto o

vosso ódio contra o Matrimonio que in-

tenteis preven r a desfeita delle antes de

contrata-lo? Pertendeis vris descasar o

gonero humano? Idem, Ibidem, n." 20.

— «Verdadeiramente faço e3cru()ulo de

satisfaser nesta occasiãoás vossasordens.

Podis-me o Formulário do Divorcio de

que usaváo os Judeosantigamente, diseis-

me que vos explique o que eu entenilo

que he Divorcio presentemente, sois ini-

migo declarado do Matrimonio, e devo

obedecer-vos? Ignoro se fiçobem.» Idem.

Ibidem.— «Porque nenhum homem quiz

diser até agora a loucura de que. era bran-

co : dando a entender que se houvesse

hum que a proferisse não faltarião mui-

tos que a cressem ; e se na candidez do

santo estado do Matrimonio tem havido

tantos homens que deyiárâo nódoas, eli-

serão taichas cegamente, que milagre he

vermos muitos a olhos fechados segui-

rem as mesmas pisaduras, ou pisadas?»

Ibidem, n." 25.— «Coneluosenlenciando

sem embargo destes embargos, que oMa-
trimonio he o mais bello, o mais engra-

çado, o mais útil, o mais comraodo, o o

mais ditoso Estado da vida.» Ibidem, n."

56.— «Se esto fosse o sentido que se lhe

deve dar, seria como digo criminoso, por-

que se encaminharia á destruição da nos-

sa espécie. Se se não devo cuidar por to-

da a vida no Matrimonio, consinto em
que se deve cuidar muito neste Estado.»

Ibidem.— «Se vos dissesse quetodo o Ma-
trimonio linha estas circunstancias s^ria

erro, porem diser-vos q.ie todas ellas se

acháo no matrimonio, he o que sempre
entendi, he o que agora entendo, eheo
que entenderey em quanto a minha ca-

beça se não descasar do pouco, ou pou-

quíssimo juiso a que esiá unida.» Ibi-

dem.— «O contrario he tão perigoso que
diz o Doutor Swíst no primeyro Tomo das

Miscelâneas, que a infelicidade dos ma-
trimónios procede de que a mayor par-

te das molheres cuidão mais nos anzues

que nos viveyros. Quer diser este pensa-

mento, em quo acho muita rasão, que
toda a molher cuida muito mais, e sabe

muito melhor pescar hum amante do que
conservar hum marido.» Ibidem, n."85.
— Loc: Fcirer matrimonio ; ter cópula

matrimonial. — Contmhir matrimonio;
casar.— «Ficando logo declarado, que se

ao tempo que o Prinoipe ouuesse idade

perfeita pêra contratar matrimonio per

palauras de presente a Infmtadona Isa-

bel, que era mayor, esteuesse por casar,

que o Príncipe casasse todauia com ella,

assi como de primeiro fora concordado ; e
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porque o Príncipe então entraua em ida-

de de qiiatorzo annos, e a dita Iiif-inta

dona Isabel não era casada, quis el Rey
saber o que neste raso faria.» Garcia de

Rezende, Chronica de D. João II, cap. 73.

—Matrimonio cl'iHdestino ; sem as 80-

lemnidades do concilio Tridentino, e re-

queriílas pelas leis: não /; válido. — Ma-
trimonio espiritual ; união que existe en-

tre os bispos e suas Igrejas, entro os re-

ligiosos, religiosas e Jesus Christo.— Ma-
trimonio coHHummado ; aquelle em que
liouvo copula carnal entre os consortes.

—Matrimonio nUo ; união solemne, mas
não consummada.
— Tomar alguém em matrimonio; ca-

sar com essa pessoa.

—Matrimonio, casamento, núpcias, vo-

das, são synonymos em g'ral
;
porém par-

ticularmente matrimonio é o contracto

pelo qual os dous esposos se promettem
o uso mutuo do corpo com o fim de pro-

crear e educar a prole (termo jurídico).

Casamento é a união dos cônjuges for-

mando um casal e vivendo juntamente; •

ou é o estabelecimento e gerência de uma
casa e familia separada da p.iterna, con-

sequência esta ordinária do matrimonio.
D'aqui vem o dizerse vulgarmente—cer-

to individuo fez um grande casamento,

reportando-nos d'este modo á riqueza do
dote, e ao novo estabelecimento dos côn-

juges ; e nunca diremos — tal pessoa fez

um grande matrimonio, o que seria gran-

de desconcerto. — Antigamente denomi-
nava-se casamento o doto que os monar-
chas e os grandes senhores davam aos

seus súbditos para casarem. Supcias são

propriamente as solemnidades da lei ; é

o rito e apparato ceremonial, com que é

uso celebrar-se o matrimonio, conforme
as leis, e os usos especiaes dos povos.

Vodas é ura accessorio das núpcias ; é um
festim domestico, o convite da mesa, o

banquete nupcial.

MATRIZ, s. /. (Do latim matrix). Ma-
dre, mãe, logar onde alguma cousa se

gera. ou dVnde emana.
—Matriz de alguma pedra preciosa, de

metal, etc. —Matriz das aguas; fonte,

nascente, mãe d'aguas.— Matriz da fon-
te; o poço ou o sitio d'onde ella nasce.

— Embarcação grande de cargi, que
navega no rio Douro.— PI. Matrizes; moldes de fundir le-

tras de imprensa.
— Adj. 2 gen Que é matriz. — Igreja

matriz ; que é como mãe das Igrejas, e

de ordinário parochia.
—Lingua matriz ; aquella d'onde ou-

tras se formaram. — A lingua latina é a

lingua matriz da portugueza, franceza,

italiana, etc.

— Cidade matriz; mãe, metrópole do
reino, do império, ducado, etc.

—

Lisboa

é a cidade matriz de Portugal ; Porto é

a cidade matriz da provinda do Douro;
Braga é a cidade matriz do segundo dis-



MATR

tricto ecclesiastico ; S. Petersburgo é a ci-

dade matriz do império da Rússia ; Vien-

na é a cidade mAtTÍz do império da Áus-
tria; Pekin é a cidade matriz do império
vastíssimo da China; Cabo é a cidadema-
triz do Cabo da Boa Esperança ; Rio de
Janeiro é a cidade matriz do império do
Braiil, etc.

—Termo de Mineralogia. Logar onde
se formam os minoraes.

—Termo de Anatomia. Matriz <ios77eí-

los, o folliculo onde se forma o pello.

—Tera'o de moedas e medalhas. As
matrizes de cruz; as de letreiros em ro-

da das raedaliias.

—Molde que serve para imprimir or-

natos de metal nu para os reparar.

—Desenho qualquer cm baixo ou alto

relevo destinado a reproJuzir desenhos
semelhanti^s.

—Ponteiro servindo na gravura decy-
lindros e laminas para gravar os pannos
e o papel pintado.

—Mesa munida de duas cavilhas de
páo, na qual se fazem os papeis para ta-

baco.

—Nome dado aos padrões de pesos e
medidas.

—Registro original pelo qual são es-

tab^-lecidas «s listas das contribuições.

MATROCA, s. /•. (Usado em phrase vul-

gar).

—

Ayidar á matroca ; andar a esmo,
sem lei nem leme, e-n ampla liberdade,

andar como vadio.— "E' caso que lhe faz

honra, aliás calar-nos-hiamos. Quando
chegou da universidade seu pae estava já
debaixo do chão, e a alcunha de Pat.i-

burro andava, digamos assim, á matroca
e quasi apagada da memoria dos homens.
Mem Bugalho queria acceitar a herança,
não abíolutampnte inglória, que lhe le-

gara o seu defuncto progenitor, burguês
honrado epé-de-boi, embora se chamas-
se Pataburro, nome na verdade aspiro e

malsoante, mas que nem por isso des-
acreditaria moralmente quem a si o ap-
propriasse.» A. Herculano, Monge de Cis-
ter, cap. 11.

MATRONA, s. f. (Do latim). Senhora
romana

; mulher mãe de fí\milias, respei-
tável, nobre e grave.

Confuso o Rei ficava, e esmorecido,

Co'o voz medonha do T?rtareo Nume;
Crê já no peito timido embebido
Da invicta espida Lusitana o gume :

Cuida escutar horrisnno estampido

Do canhão, que vomiU a morte, e o lume;
Comsigo mesmo em porfiada luta

N'alma observa a Matrona, e a voz lhe escuta.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 1, est. 36

—Mulher que tem casa de prostitui-
ção.

—Matrona, dona, mulher e dama (sy-

nonymns). Vid. Dona.
MATRONAÇA, s. f. (Termo Familiar.

Augmentativo de Matrona). Mulh-^r cor-
pulenta.

MATU

MATRONAES, s. f. pi. Termo Romano.
Festas om honra do deus Marte celebra-

das pelas senhoras romanas.

MATRONAL, adj. 2 gen. (Do latim ma-
tronalis). De matrona ; pertencente a ma-
trona.— Que gravidade senhoril e matro-
nal se não divisa n'esta dama !

MATRONARIA, s. f. (Do thema matro-
na, e o suffixo aaria»). Ordem e impé-
rio, que attribuem a si as matronas; to-

ma-se para má parte.

MATTO. Vid. Mato.

MATULA, s. f. Vid. Matulla.

MATULÃO, ou MATULLÃO, s. m. (Au-
gmentativo de Matulla). Homem de graú-

do corpr>.—Matulona,/'. /í^. epleb. Mulher
de grande corpo.

MATULLA, s. f. ant. Torcida de can-
dieiro.— aAchaes que a guerra com Fran-

ça seria proveitosa, e necessária, e que
a desvia quem a teme: se vos assacalaes

sete ou oito, é a sentença tanta, a custa

da fidalguia, que nunca acabaes em ai.

Tomaes um candieiro de azeite no meio,
e sobre meio alqueire de castanhas as-

sadas, até que não daes com a matulla
em senco, e vos não deixa ás escuras,

não deixaes a pratica.» Francisco de Mo-
raes, Dialogo 1.

—Termo Plebeu. Ajuntamento de in-

divíduos pleb»us, e todos da mesma con-
dição Este vocábulo é muito usado n'es-

ta accepção, e toma-se á má parte.

MATURAÇÃO, s. m. (Do latim matura-
tio). Formação do pús perfeito, progres-

so d'um abscesso para a edade da madu-
reza.

—Termo de Botânica. O período du-
rante o qual o ovário passa ao estado de
frncto maduro e os óvulos ao estado de
semente.

—Maturação, maturidade, são syno-
nymos, geralmente fallando

;
porém es-

peiMalment»^. maturação éa reunião dos

phenomenos que tornam o fructo madu-
ro ; maturidade é a consequência de to-

do estp trabalho.

MATURAR, v.a.en. Vid. Madurar.
MATURATIVO, A, adj. (Do thema ma-

turar, e o suffixo tivo»). Termo do Me-
dicina. Q[\e ajuda a maturação; que
apressa a suppuração de abscesso, de tu-

mor phlegmonoso. Assim se diz empías-
to maturativo.

MATURÇO. Vid, Mastruço.

MATURESCENCIA, s. f. Qualidade do
que está maduro; madureza.

—EiQ botânica: Estado de perfeição e

bondade dos fructos.

f MATURIDADE, s. f. (De maturo, e o
suffixo «idade»). Estado dos fructos ou
sementes que chegaram ao desenvolvi-

mento que devem adquirir sobre a plan-

ta-mãe. — A maturidade das peras, dos

cachos, do trigo, etc.

—Termo de Medicina. Estado de um
abscesso, em que o pús está completa-

mente formado.
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—Figuradamente : Estado d'uraa cousa
que se aproxima do ponto onde tem to-
das as suas qualidades.—A maturidade
d'uma descoberta.

—Estado de força em que geralmente
estão os homens numa certa edade. Es-
tado onde o senso e a reflexão tem todo
o seu vigor.

—Este vocábulo é pouco usado ; dir-
se-ha melhor, em vez d'elle, madureza.
MATURO, adj. ant. Vid. Maduro.
MATUTICE, s. f. e famil. Arção rústi-

ca de innut'1, acanhamento de matuto.

f MATUTINARIO, .5. m. (De matutino.
6 o suffixo «arior.). Livro do officio das
matinas.

MATUTINO, A, adj. (Do latim matuti-
nus). Da manhã.— i matutina Vénus; a
estrella d'alva.

—

Demónios matutinos;
que tentam pela roanhá.

Descobre, ou julga vêr forma tão bella,

Qual não pode traorjr pincel humano,
Mais que mortil se lhe antolhava aquella.

Que Tè baixar do Olimpo Soberano:
Com menos luz a matutma estrella

Vira surgir mil vezes do Oceano;
Eis que do centro da brilhante chimma,
Rompendo Henrique se amostrava ao Gama.

J. A. DE M.KCEDO, O OIMENTE, Cant, 6, eft. 11.

Estendeo flnalmcnte a noite umbrosa
Ultima o vi'o de estreitas recamado;
A náutica falange bellicosa

Ao somno entrega o corpo fatigado

;

Sabendo já que a estrada perigosa

Deve ir cort.w do pélago indomado

;

Mal venha a Aurora matutina, e fria

Co'as róseas mãos abrindo a porta ao dia.

IDEM, IBIDEM, Cant. 12, est. i.

— Os matutinos, s. m. pi. ant. As ma-
tinas.

MATUTO, A, adj. Termo Brazileiro o
Familiar. Que vive perto dos matos e
sertÕHS no Brazil.

—Figuradamente: Rústico, grosseiro,
rude, afçricultor.

MATUVI, s. m. Nome de um páo de
Soía la.

MAU. Vid. Máo.
MAUJO, s. m. Gancho por meio do

qual os calafates tirara a estopa velha
das costuras.

MAUNÇA, s. f. A porção quo se abran-
ge com a mão. — Uma maunça de cen-
teio, de trigo, de cevada, de alhos, etc.
A maunça do f\i.so; a parte mais grossa
do mesmo. Vid. Gastão.

MAUNO, A, adj. ant. Magno.

—

Alexan-
dre Mauno.— Constantino Mauno.
MAURITANIAS, s. m. pi. Phnta qne

dá flores fasciculadas.

f MAURITANO, A, adj. Da Mauritânia.

Este sempre as soberbas castelhanas

Co'o peito desprezou firme e sereno

:

Porque não he das forças lusitanas

Temer poder maior, por mais pequeno.
Mas porém, quando as gentes mauritanas
A possuir o Hesperico terreno
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Knlraram pelan terras de CaAtella,

Foi o soberbo Áltoana a aoccorreUa.

CAU., LUS., cant, 3, eat. 09.

Kia dentro o povo hum nó, que ae arreava

U'allo turbante, e trages Muuritaiwê

;

Que na voi, e nos geetoa ae amostrava,

íncola ser dos Campos Tingitanos

:

M-iis do qiio os outros enleado estava,

Vendo de perto os nautis Lusitanos,

Hum grande grito atónito levanta,

Té alli iln assombro proso na garijunta.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. O, est. 6.

—Substantivamente : Pessoa da Mau-

ritânia.

De alcani;ar tal victoria tão barata

Inda nâo bem contente o forte braço,

\'ao ajudar ao bravo Castelhano,

Que pelejando estáco'o Mauritano.

CAM., LUS., cant. 3, est. 114.

MAURO, A, adj. (Do latim nxanriis). Da

Mauritânia.

K Dom Fuás nonpinho. que na terra,

E no mar resplandece jimtimente

Co'o fogo, que accendeu junto da serra

De Abyla nas galés da nitiitra goutc.

CAM., LOS., cant. 8, est. 17.

Juntamente a cobiça do proveito,

Que espera do coulracto lusitano,

O fjz obedecer e ter respeito

Coo Capitão, c não co'o mauro engano.

Kmflna, ao Gama manda que direito

Às Naus se vá, o seguro d'algum dano

Possa a terra mandar (|ualqucr fazenda,

Que pela especiaria troque e venda.

IBJDEM, cant. 8, est. Tl.

Mal as rédeas sustem, sanguinea espada

Forte embebe no peito ú Maura gente,

O Algarve doma. terra afortunada,

Mãi de Herôos. a quem cede o mar fremente :

Teve aqui fonte a idèa sublimada

De buscar no Oceano o acceso Oriente,

Onde Real espirito profundo

O Tejo ao Mundo d*o, e ao Tejo o Mundo.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 8,

est. 20.

—Mouro.

—

Furor mauro.

—

Resistência

maura.
MAUSÉOLO, por Mausoléu.

MAUSEOLO, A, adj. Qm^ tem a confi-

guração e grandeza do mausoléu.—Mau-
seola s»'piííí!íra.

MAUSOLÉO, ou MAUSOLÉU, s. m. (Do

latim mausoleum). Esto vocábulo vem de

Mausolo, rei do Cairo, a quem Artemisia

sua esposa mandou erigir um tumulo.

Monumento sepulchral magnifico, e de

ostenta^áo.

Que despojos mortaes no seio occulla

(Velloso exclama) a triste sepultura.

Que entre os soberbos mausoleos avulta,

Mais na fúnebre pompa, e na escultura?

Este o poder dos séculos insulta

Trofc^de amor, e tymbre da ternura.

(Lhe dii o Velho', e lúgubre desgosto

Mais lhe augmentava a pallidei do rosto.

J. A. DF. MACEDO, ORIENTE, C»nt. .".. eSl. U.

—Toma-se algumas vezes impropria-

mente por calafalco, ou eça.

—Vid. Cenotapbio, synonymo de mau-
soléu.

MAVALÍ, 8. m. Peixe das índias hes-

panholas, do configurarão bovina.

HAVÍ, ». m. Prova judicial entre cer-

tos bsrbaros, fjue consiste na bebida do

certo veneno d.ido so réo ; no caso quo
nôo morra. ( t do como innocente.

MAVIOSAMENTE, adv. (Da mavioso, e

o suffiio amenteo). D'um moln mavioso,

com meiguice ; dum modo brando e com-
passivo.

MAVIOSO, A, adj. Meigo, compassivo,

do natural brando, aíTectuoso.— «Tinha
ficado com olhos longos nos ile mais
de vinte campanários por onde passara.

Mas eram sinos bentos, e, se quizesse

furtál-os, quoiraar-lht^-hiam as unhas e

não faria nada. Lerabrava-se ainda de

um logro análogo quj lhe pregara o ma-
vioso Domingos de Gusmão. Odiado era

um diabo honrado. Comprou o sino, car-

regou com clle o foi o(Terecê-lo por es-

mola ao cura da aldeia, orphan de ba-

daladas e r.'piques e dobrps. Não punha
senáo uma condição. Todos os domingos

se havia de tocar três vpzps á missa.» A.

Herculano, Monge de Cister, notas.

— Que exprime o sentimento com ter-

nura.

—

^fusica, som mavioso.

—Quo excita a ternura, a compaixão;
pathelico.

Tal a Donzclla está; o amante chora

Surdo a seus ais, seus prantos maviosos

:

Co'o silencio somente os Ceos implora.

Com elle eccusa os Fados rigorosos

:

Pude no amante a sombra encantadora

Da gloria mais, que os Uc^os amorosos;

Mas do silencio a mágoa se desprende,

E com taes queixas os penhascos fende.

J. A. I>E M.VCEDO, O OBIENTK, cant. 2, est. 68.

MAVÓRCIO, A, adj. (Do latim mavor-
tius). Termo poético. De Marte, ou da

guerra.

—Mavórcia tempestade ; grande com-
bate. Vid. Marcial, que nâo é synonymo.

Agora o mar, agora esprimentando

Os perigos mavórcios inhnmanos,

Qual Canace, que á morte se condena,

>ruma mão sempre a espada, e n*outra a pcnna.

CAM., LL's., cant. 7. est. 70.

MAVORTE, s. m. (Do latim mavors,

tis). Marte; a guerra,

Leoens gerão leoens, e as águias gerão

Águias, que, o vAo alçAndo ao Ceo lusente,

Co' a vista os raios fenidos tolerSo,

E alem do império vão do raio ardente

;

Taes d'esforçados Reis Ilibas nascerão.

Quasi sempre no Tejo armi-potente

;

Tal do grande Dinii vem bravo, e forte

Rival AlTonso do feroi Mavorte.

}. A. DE MACEDO, o CBIESTE. cant. 8. est. 22.

MAXILLA, s. f. Termo zoológico. Quei-

xada, queixo.

—

«Mais de trinta annosde
idade, magro, estatura mediana, testa

pequena, maxillas elevadas, barba com-
prida, olhos ppquenos. mas vivos o scin-

tillantes; o seu trajo de corte, rico e ta-

lhado á moda de Ingliterra, contrastava

na viveza das cores com a singela gar-

nacha de João das Rpgras. Kra eirei.»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 15.

MAXILLAR, adj. ? gen. (Do lalim rna-

Tíllaris). Que respeita ás maxillas; dos

queixos. — Dentes maxillares; os quei-

xaes, os mollar^s que servem para tri-

turar 03 aliraentíis.

t MAXILLO-DENTARIO, A, adj. Ter-

mo anaturaico. Que pertence ás maxillas

e af)S denlps.

t MAXILLO-LABlAL,ací;. Sgen.—Mus-
culo maxiUo-labial

;
quo pertence ás ma-

xillas e nos lábios.

—Substantivamente : Pequpno muscu-
lo prolongado inserido no lábio inferior

por um tendàosinho, que o desvia do lá-

bio superior.

I MAXILLO-MUSCULAR, adj. ? gen.

Turcnii anstomico. Que pertence ás ma-
xillas e aos músculos. — Artéria mazil-

lo-muscular.

MÁXIMA, s. f. (Do latim máxima .

Propisição geral que serve de regra, axio-

ma, principio evidente.

— l\pgra de condnrta, governo.—«Que
elles apliquem esta máxima ao ódio, con-

sinto de boa vontade, porque a pratica

não pôde deyiir do ser boa, porem na
Amisade sineira a dita máxima não tem
lugar, e digão os Políticos o que quise-

rem.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv.

2, n.^lOO.— «Morreu dpscançado na sua

cama, de uma apoplexia, a mais pacifica

morte d'este mundo: — documento tre-

mendo da profunda philosophia com que
foi engenhada uma incontestável máxima
de certos mrralistas, máxima que, trans-

formando o inferno n'ura caldeirão io-

util. nos ensina que o próprio crime acar-

reta na terra a punição do criminoso.»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 30.

—No plural : Titulo dado a cartas obras

de moral.

—

As máximas de Rochefou-

cauld. — Não são estas as máximas que

eu prt'tendiij escrever.

— Syn. : Máxima, axioma, sentença,

apophtheqtna, e aphorismo.

—Máxima é una proposição, uma ins-

trucção importante, feita para esclarecer

e guiar os homens no curso dt vida; é

uma regra grande de conducta.
—Axioma é uma proposição, uma ver-

dade capital, principal, tão clara, que
não precisa de demonstração para se co-

nhecer ; é a luz da sci>-ncia.

— Sentença ó uma proposição, uma li-

ção curts e iraprpssionadora. que dedu-
zida da observação, ou bebida no senso

intimo ou consciência nos ensina o que
se passa na vida. Comparada com a ma-

i xima, esta t^ mais poética, a sentença i
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mais abstracta ; a sentença julga a má-
ximo, ordena ou aconseliia : d'uma sen-

tença verdadeira deduz-se uma máxima
útil.—Apophthegma é um dito memorável,

ou um feito aotavel. que estrahilo d'um
espirito iuielligenle, causa sobre uós uma
viva impressão; é a luz do espirito, da

razão e do sentimento.—Aphorisino é uma noção, uma dou-

trina, que expõe em synopse, em precei-

tos, em resumo o que se trata de es-

tudar; é a substancia d'uma doutrina.

—O axioma deve ser claro, geométri-

co, e d'uma verdade eterna. A máxima
deve ser certa, luminosa e de grande uti-

lidade. A sentença deve ser concisa e

d'um modo de dizer proverbial. O apo-

phthegma deve ser saliente, picante, com
um propósito dramático. O aphorismo
deve ser lúcido, dogmático, apoiado em
observações e experiências desenvolvidas.

—O axioma apresenta-se como elle

mesmo ao que procura a sciencia e o

subjuga. A máxima resulta da observa-

ção, dos effeitos constantes e das rela-

ções geraes que o conduzem a um prin-

cipio. A sentença parece formar-se de

um conjuncto de verdades que se con-

fundem e se fundem em uma só, expres-

sa por um facto enérgico. O apophthegmcí

é como inspirado pela occasião, que pelo

choque faz saltar a faisca. O aphorismo
nasce debaixo da penaa do sábio uietho-

dico, que depois de ler bem considerado,

nitidamente concebido, e felizmente dis-

tinguido, resume suas indagações e des-

cobertas a divisões e certos pontos capi-

tães.

—Daremos alguns exemplos:
1.° Máximas: Considerai o fim. — Co-

nhece-te a ti mesmo.—Não faças a ou-
trem o que não queres que te façam.—Se

te fizeres de palha, picar-te-hão os pás-
saros, etc.

2.° Axiomas: Duas cousas eguaes a

uma terceira são eguaes entre si. — >'âo

ha qualidade sem substancia.—Não ha ef-

feito sem causa.—Doas corpos não po-

dem occupar ao mesmo tempo o mesmo
logar do espaço.

3." Sentenças: A desgraça é o grande
senhor do homem.—Aquelie que vos nu-
tre, vos instrue.

4.0 Apophthegmas : Perguntando a um
homem qual era n'este mundo a cousa
mais difficil: é uma pessoa conhecer-se
a si mesmo, respondeu Demosthenes. —
Dizia Sócrates que queria que os seus

discípulos tivessem silencio na lingua,

vergonha no rosto, e prudência no ani-

mo.
õ.o Aphorismos : As doenças, segundo

a doutrina de Hjppocrstes. são curadas
pela natureza, e não por medicamentos,
e a virtude dos remédios consiste em
ajudar a natureza.

MAXIMAMENTE, adv. (De máxima, com

MAZO

o suffixo «mente»), Priacipalmente, ex-
cessivamente.

MAXIMÈ, adv. lat. p. us. Mormente,
principalmente.

MÁXIMO, s. III. Termo mathematico.
O mais alto grão a que uma quantidade
pôde chegar.
—O máximo da despezaé de 80U reis.—O máximo da pensão é de...—O máximo dos preços do mercado

;

isto é, o mais alto, supremo, o mór va-
lor.

—O máximo das penas proferidas pela
lei contra um crime.

—Lei do máximo.
—Figuradamente: O mais alto ponto

a que uma cousa podo atiingir.

—

Ha em
todo o corpo politico um máximo que
não se ultrapassará.—Adj. (do latim maximus) sup. de
Grande. O maior de..., excelso.—O má-
ximo dos doutores.

MAXINHO, s. m. instrumento de to-

car.

MÂY. (Orthographia usada por muitos
clássicos). Vid. Mãi, ou Mãe (^orthogra-

phia etymologicaí.

MAYA. Vid. Maia.
MAYO. Vid. Maio.

MAYOR. Vid. Maior.

MAYORAL. Vid. Maioral.

irlAYORDOMO. Vid. Mordomo.
MAYORGADO. Vid. Morgado.
MAYORIDADE. Vid. Maioridade.
MAYORSINHO. Diminutivo de Maior.

Vid. Maiorsinho.

MAZAGÁNIA, s. f. Tropa, ou soldados

pagos, que cobram soldo. — Atraz elle

vinha o capitão com a sua mazagania.
MAZAL, adj. 2 gen. ant. Mazorral, gros-

seiro, rude, tosco, incivil.

MAZANARIA, s. f. Pomar de maciei-
ras.

MAZCABO. Vid. Mascabo.
j- MAZDEISMO, s. m. Religião de Zo-

roastro. Este vocábulo vem de Zend, sá-

bio.

MAZELLA, s. /. Ferida, matadura gran-

de.

—

De pequena hostella se origina gran-
de mazella.

—Figuradamente : Penúria, pobreza,

trabalhos, doença, magreza; grande des-

gosto.

—

Não contes tuas mazellas a quem
não t'as cura, e zomba deliam.

—Macula na fama, infâmia.

MAZELLADO, part. pass. de Mazellar.—Adj. Que tem mazellas; que tem fe-

ridas.

—

Cavalgaduras mazelladas.

MAZELL&R, V. a. Produzir mazella;

causar matadura, ferida.

—Figuradamente : Manchar, macular.
— V. refl. Mazellar-se; amargurar-se,

doer-se, ter grande desiiosto.— Mazella-

ram-se em seus corações.

f MAZELLENTO, A, adj. ^De mazella,

e o suffixo oentou). Que tem mazellas;

coberto de mazellas.

MAZOMBO, s. m. Termo injurioso. Fi-

ME 171

lho do Brazil, oriundo de naçáo' euro-
peia.

MAZORRAL, adj. 2 geu. = Mais usado
que Maçorral. Grosseiro, rude, tosco, in-
civil.—Este homem é muito mazorral.

—

Aquelie homem escreveu em estijlo mazor-
ral. — Eite individuo escreveu em latim
mazorral.

MAZORRO, A, s. Pessoa grosseira, tos-
ca, bruta, incivil. estúpida, rude.

t MAZDRKA. Vid. Masurka.
ME. Forma de complemento do prono-

me pessoal. Vale por a ynim. Serve umas
vezes de complemento objectivo, outras
de complemento terminativo.

E deus a vús íazedes me peor,

E peor m'é que quando comecei.

TROV.^S E CANTARES, D." 33.

Ca eu porque ei a dizer,

porque ííiajan de saber

Qu'en gran sandece comecei.

IBIDEM, n.' 107.

Vic. Juro i sancta cruz de pallia

Qu'liei de ver o que aqui'stá.

-Vou. Xào revolvais aramá,

Que não trago nemigallia.

Vir. Xão me façais descortez,

Nem queiraos ser tão garrida.

GH. VICENTE, AUTO DA FEIHA.

Tres amigos que euliavia,

Sobre mi arm.^o porfia:

Vér quero eu quem a mi leva.

Vfjamos se nesta feira,

Que Meicurio aqui f,ii,

Acbarei a vender paz,

Que í/te livre da canceira

Em que a for^ana me traz.

Fendeo-se-me um pote, quebrou-»ie tigelas,

Bacios, candieiros panellas

;

Não ficou vinagre, nem em que o deite.

IDEM, DIALOGO DA RESUBREIÇÃO.

Porque algorrem se ííi'entende,

£ se a dona que passou

Este braço me ganhou,

Emperol gansei perende

Abonda que hum de cem

Hum de cem e um vintém.

IDEM, AUTO DA MOFINA MENDES.

Matli . Não trazeis vós o queu cato.

Vic. Merenciana deve ter

Neste cesto algum cabrito.

Merc. Não íirhaveis de revolver.

Senão pardeos que dè grito

Tamanho, qu'haveis de ver.

IDEM, AUTO DA FEIRA.

—«Em prova de que a narração da

Historia de Striyangeo agradou a V. E.

recebo as suas ordens para lhe referir a

de Zoroastro. A promptidáo com que obe-

deço me condusirá talvez aos acertos que
desfjo encontrar para servir a V.E.» Ca-

valleiro d'01iveira, Cartas, liv. 2, n.<^ 13.

— «Este he o único principio para re-

commendar a V. E. o segredo desta co-

pia, sendo essa a condição com que se
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me (Iro a Autoridade de a communioíir

a V. Iv a quom D.-os guardo miiilfS an-

nos." Ibidem, liv. 2, ii." 39.— aA vossa

soviTidndt! mu Uim dado itaslaiil») para

não cuidar da vossa possoa.ti sn im fos-

se discreto, o seguro quo iiií} désti-s ul-

timamente de que era toda a vossa vida

me não faríeis hum só favor, me desper-

suadiria de coiiliiiuar hum s>!rvi(;o do

qual não posso esperar recompensa nem

galardão.» Ibidem, liv. 2, n." 4l.— «Ues-

pondeo-me palavras formaes. Meu ami-

go, ho víirdade que ate ao presente me
não apliquey a este género de vida ,

po-

rem se alcanço Uegimonto, o sou Coro-

nel, estou disposto a apremler a ser Sol-

dado em todas formas.» Ibidem, liv. 2,

n." 65.— «Será causa superllua dilatar-

me mais sobro a utilidade da Audácia.

Todos os difls, e em todos os accideiites

da vida, so oITerecom occasioons quo nos

persuadem n sua exccllenoia.» Ibidem.

— «fiado no favor que V. E. uie faz, o

na grandes» com que me honra, não

prometi ao Cavalleyro de Belle-lle que V.

E. falaria a seu favor, disse-lhe positiva-

mente que V. li. veocoria o seu Proces-

so, e quo cu ficava por fiador de sor bem
sucedido nas suas pertencoens.» Ibidem,

liv. 2, n.o 90.— «Kxaqui a historia que

contey ha dias em casa <io Conde Ton-

ca, c que V. S. me ordena agora que

lhe pontia por escrito Era huma vezhuru

fidalgo Castelhano, o outros disem que

Tortuguez chsuiado D. Manoel, o qusl

na idade de vinte e quatro, ou de vinte

e cinco annos se namorou da filha se-

gunda de outro Cavalheiro sou visinho.»

Ibidem, liv. 2, n." 95.— «Approvo a re-

volta, e alegro-me com a victoria que

V. M. me diz que alcançou. Temo po-

rem ainda a respeito do sucesso, e com
rasão. Conheço os estratagemas do ini-

migo que V. M. imagina ler desbarata-

do, e duvido de que não ficasse con-

servando no seu coração alguma ocul-

ta intelligencia.» Ibidem, livro 2, n."

98.

Quando comtigo faley

aqublla ultima vez

o choro quo ontain chorei

quri o teu chorar me fo7.

nunca o eu esquccerey

:

Voi esta a \ei derradeira

mas coraeço da paíxam,

passando-me eu eotam

pain o Caiai da Figueira

do vai do Pantaliara.

CHKISTOVÀO FALCÃO, OBRAS, pag. 13 (edirào

de 1871).

Milhor me fôreis quebrados

olhos que n'esla partida

vòdes-iiio tir.'»r a vida

e flearem-me os cuidadoa:

coitados olhos, coitados

nast^idos para cliorar,

olhos jaa fonte; tornados

em que >ne hei de alagar.

]b:ukm, lag. Ití.

MK

Na» me dil nada de nuli,

vivo livre de e«pcrani;a.

sem querer tel-a;

Icndo-liie a conta deitada

que nam ne acha segura n<;a

em querel-a.

U. JOANNA DA GAMA, llir

«í; (cdirAo Itfiil.

DA i'nciR.s, pag.

Paimilo todos, o os ânimos suspondom-se-Uies,

T«j quo o Faceto diz com tom de sizo '.

«Temo, i|ue ui i meu Amigo naufragasse

<i Na Carreira da índia

;

"Quero d'e«tcrt peixinhos informar-»ie;

nK respondem, que sendo táo Crianças

< .Vada sabem do antigo; quo os chorudos

iiM'o dirão.» Ser-me-ha, Senhores, licito

Que o pergunto a algum grande?

PRANC. HANOEI. DO NASCIMENTO, FAB. DE I.A-

FONTAINB, pag. 3, liv. U6.

— «Gutislo!—clamou ello aproxiraan-

do-se da boca da caverna— dizo aos teus

irmãos do Herminio que venham aqui e

ao quingentario da minha tiuphadia que

vos siga com os soldados cantabros. San-

cion, (iudesteu, Aslrimiro, Eoecon, vósto-

dosquemecercaes.eisalliovossocaminhol

Parti.» Alexandre Herculano, Eurico, cap.

17.— «Bem pelo contrario 1 —atdlhei eu.

—

E' a única pessoa que estáaqui da minha. .

.

ia a dizer familia . . . lembrei-mo ainda ou-

tra vez de que não a tinha. «Emfim —
prosegui em tom de quem quer ser obe-

decido—que Brites venha cá.» O «bbaie

cravou em mim os olhos: parecia irreso-

luto e afnicto: um gesto de impiciencia

que me viu no rosto o resolveu. Saiu va-

garosamente.» Idem, Monge de Cister,

cap. 2.— «E' que taes cousas, consiuta-

me vossa senhoria dizè-lo, vinham a

ponto nas cortes de Coimbra, quando es-

tava o reino vago.» Ibidem, cap 15.

—

«Assentando-os todos sobre a bandeira

d'el-rei e disparando-os a um tempo,

acabavam com a festa.—Sabeis vós. dom
nbbade, que parafusei toda a noite na-

quellas palavras, e que depois me tem
sido grandemente útil, cá nestas cousas

da governança, a lição de micer Talha-

ferro?» Ibidem, cap. 16. — «Quer quei-

ra, quer não queira, o asno ha-de ir

á feira. Depressa se toma o rato que
só sabe um buraco. Piáo pôde esca-

par-me á Porta-do-ferro, e para lá é que
é o caminho.» Ibidem, cap. 18.— «Ten-

des razão 1—disse elle por fim. — A'ma-
nhá, pois . . . aqui . . . durante o sarau . .

.

quando o sino da sé tiver tocado a com-
pletas. Sim, Fernando. A galeria estará

deserta como agora. A rainha dispensou-

me de a acompanhar três dias. D. Phi-

lippa c indulgente quando se Irada de

actos de devoção. Foi esse o pretexto

com que me encobri.» Ibidem, cap. 21.

—«Vem, assassino!—gritou o cistercien-

se, cuja imaginação enferma não via a

impossibilidade de Fernando AlTonso che-

gar assim desacompanhado da cuvilhei-

ra.—Vem sem susto I Prende me o bra-

ço aquella cruz o aquolle cadáver. Eu-
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ganou-me a esperança de uma reparação;

a ti a de deliíites inf-niies! . . . Ambos en-

ganados! Vê-la alli? Era ellai Está mor-
ta... morta... mortal» Ibidem, cap. 22.

— E' talvez redundante e serve para in-

dicar o alTecto que temos ao objecto do
verbo.

E por (esti a lUmalhoa
hailará com Pcro l.uz,

Vestido no seu capuz

;

E fji-io a entrada boa

Do bailo 4:'o sinal da cruz.

Pc-de-ferro,

llofá um bom escudeiro,

Iiom homem lá per seu i^rro,

Ledo, humildo, prazenteiro,

Salvos nega SC m'eu erro.

GIL vice.NTE, AeTO PAsToniL ponrucui

No santo faceto andei Ja,

K nunca me dei por elle;

E a Ave .Maria a par delle

Soube eu lá ja tempos La.

E fui assi por ella andando

Nos intes intus cajoso;

Alli andava eu sandejaodo,

E suacendo e cansando:

Eutão dei á tréva o uso.

OILVlCKNTE.AirO DA BARCA DO PLTIGATOWO.

—O lne^mo se indica de te, nlhe. para

exprimir lucro, ou perda á segunda on

terceira p.'SS'>a, como me á primeira.

—

Aquelle que te matou teu filho, deve ser

severamente punido.
— Me, por meu.

Mas esta guerra, e relevante empreza

Com vosco pede. ó Cherubins, meu braço,

A' temerária gente Portugueia

Irei coitar o resoluto passo:

Dêixe-se hum pouco o Reino da tristeia.

Vamos girar da luz no immenso espai;o,

Segui-rrie o vòo, que assignala a estrada

Desde o Bárathro ao Sol, do Sol a Armada.

J. A. DE liACEDO, o ORIENTB, cant. 3, est. 27.

—«Um procuradur, que, illudido pelo

conde de Seia, trahiu os deveres do seu

cargo, revelando-lhe os artigos popula-
res para as próximas cortes, e que arre-

pendido veio, por conselho de D. Joáo
d'Ornellas, lançar-se-meaos pés, como se

fosse cu.» Alexandre Herculano, Monge
de Cister, cap. 15.

MÉ. Voz do cabrito, do carneiro, do
cordeiro.
—PI. Mês. Chama-se aos que tem cas-

ta de mulatos.

MÉA,s. f. Vid. Meia.
—Adj. f. de Meio. Vid. Meio, a.— «E

por mejo da Ci^lade do iiuigo, cercado

de tojas as p.irtts. rompen lo por meyo
delles, vendo-se bem que não passavaô

de cento e viute, e não por espaço de
mea hora, mas por três dias coutinuos,

sem perder hum dos seus companhei-
ros.» Diogo de Couto, Década 6, liv. 4,

cap. 8.
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Dosque passar a via mais que mea.

Que ao Antárctico pólo vai da Linlia,

D'huma estatura quasi giçíantea

Homens verá, da terra alli visínha;

E mais avante o Estreito que se aíTea

Coo nomo delle agora, o qual camiuha

Para outro mar e terra, que fica onde

Com suas frias azas o Austro a esconde.

CAM., Lus., cant. 10, est. 141.

— «E sendo passadas duas horas de-

pois de véspera, chegámos a uma Cidade

pequena por nome Puxaguim, bem for-

talecida com torres, e baluartes ao nos-

so modo, e cavas largas com Ires pontes

de cantaria muyto fortes, e grande soma

de artilharia de pao, como bombas de

navios, somente os vasos dos leytos em
que se atacavaõ as camarás, eraõ cha-

peados de ferro, e atiravaõ pelouros co-

mo de falcões, e meãs esperas.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 126.

—«E depois que os soldados ficáraõ nes-

ta parte bem satisfeytos, o novo Rey des-

te miserável Reyno abalou dalli do lugar

daquella viitoria para a Cidade de Pègú,

que estava dalli pouco ruais do três le-

goas, e naõ querendo entrar nella aquel-

le mesmo dia por alguns respeytos que

aqui se declararão, se alojou â vista delia

em distancia de pouco mais de mea legoa

em hum campo, que se dizia Suaday pi-

tir, aonde depois de alojado proveu na

guarda das viute e quatro portas, man-
dando pór a cada huma delias hum Ca-

pitão Brsmà com quinhentos de cavai-

lo. i Ibidem, 195.

MÉA, s. m. Medida de seis quartilhos,

ou antes, de dous quartilhos.

MEÃ, s.f. Vid. Mean.
—Adj. f. de Meão. Vid. Meão.

índia grande cousa he,

tem grandes cousas estranhas,

ha nella ilhas tamanhas,

sam Lourenço, e Paacer,

como França, e as Espanhas

:

temjuntas onze mil ilhas

repartidas por partillias

entre Reys, entre senhores,

pequenas, nieans, rnayores,

outras muytas marauilhas.

REZENDE, MISCELLANEA.

MEAÇA, s. f. Vid. Ameaça.
MEÀCO, s. m. Termo asialico. Tolda ou

coberta amovível, que se ergue sobre a

embarcação por causa do vento, chuva
e sol.

MEA COMESSEA, s. f. ant. Meia pre-

benda.

f MEA CULPA, s. jn. (Expressão latina

tirada do confiteor). Minha falts ; minha
culpa.

—

Fazer o mea-culpa; confessar mi-
nha falta.

— O plural ti^rmiiia como no singu-
lar.— Os mea-culpa são feitos por vóí.

MEADA. Vil. Melada.—«A isto lhe não
diffifio D. Jorge, porque como Cachil
Daroes lhe vinha bem governar, favore-

cia D. Jorge nisso, porque elle foi o que
teceo aquellas meadas, e o que deo a

ordem pêra se recolher ElKey na forta-

leza, pelo que lhe nisso hia.» Couto, Dé-

cada 4, liv. 7, cap. 7.

MEADADE, s. /. unt. Vid. Metade.

MEADO. Vid. Melado.

—

Aconteceu este

facto no meado doinezde Março. — Pão
meado. Vid. Pão.

MEALHA, ou MEIALHA, ou melhor or-

thographia MEYALHA, s./". Moeda antiga

do valor de 7-2 ceitil, ou metade de um
diheini ou de

'/i-j
de real.—Um real va-

lia 12 mealhas.

MEALHARIA. Vid. Meialharia.

MEALHEIRO, ou MEIALHEIRO, ou me-
lhor onhographia MEYALHEIRO.s./'. vuifir.

Cofre de mealhas; cofre em geral.—Nos
últimos três mezes do anno não bus-

ques o pão no mar, volta ao celleiro, e

abre teu mealheiro.

MEALHEIRO, A, adj. De mealhas ; de

pouco lucro, de pequeno dinheiro.
—Economia mealheira ;

parcissima.

MEALQUEIRE, s. m. Meio alqueire.

MEÃMENTE, ad\}. (De meã, e mente).

Midianameote, mediocremente, com me-
diania.

—

Eite homem não é para ser tra-

tado meãmente.
MEAN, ou MEIA, s. f. Ave silvestre,

creada em Portugal, e que vai invernar

a outros reiuosem lagos, rios, pântanos,

onde esconde os ninhos.
— Forma feminina de Meão. Vid. este.

MEANDRO, s. m. ISome de um rio fa-

moso da amiga Phrygia, que revolvo as

aguas sorpeando-as muito.
— Nome dado em poesia, por allego-

ria, ás sinuosidades de um rio, de uma
ribeira, etc.

—

Os meandros do Douro ; os

meandros do Mondego, do Tejo, etc.

—Nome dado, por assimilação, aos va-

sosque levam o sangue a todas as partes do

corpo.

—

Tit, homem, igyioras os giros cer-

tos do meandro vivente que corre em tuas

veias.

—Figuradamente : Volta, rodeio, sinuo-

sidade, torcicolio, giro, tortuosidade.

—Termo de bellas-artes. Ornamento
empregado na architectura, que offerece

sinuosidades e entrelaçamentos algumas
vezes muita complicados.

f MEANDRICO, A, adj. Que está cheio

de sinuosidades, de meandros.

—

As voltas

meandricas de um labyrintho.

— Figuradamente: Que é enigmáti-

co, amphibologico, ambiguo. — Discurso

meandrico.

f MEANDRINO, s. m. Género de poly-

peiros pHiJregosos.

MEANTE, adj. 2 gen. Meio, dividido ao

meio. Vid. Meiante.
— Meião, de meia idade.

MEÃO, ou MEIÃO, ou MEYÃO (queé
melhor orlhographia), adj. jn.e f. MEÃ,
ÃA, AN (e assim coiu i o y e der.), vid.

Meio, adj., c Meião.—Homem meão. Vii. Escudeiro,

— Medíocre.

—

Bom mathematkico, e

meão philosopho.

MEAR. Vid. Miar, e Meiar.

MEARRATEL, .s. m. Meio arrátel.

MÉAS. Vid. Meia s. /.

MEASSA, s. /'. Vid. Meaco.
MEATADE, s. /'. Vid. Metade.
MEATO, s. m. (L)o latim meatus, vs).

Caminho.

—

Estes rios correm por meatos
subterrâneos

.

—Termo medico. Canal.— O canal au-

ditivo; o canal urinário, o oriticio ex-

terno da urethra.
— Termo botânico. Intervallo de for-

ma variável entre as cellulas do tecido

cellular.

MEAUCA, s. m. Certo pato marinho.
MEBAAR, s. m. Peixe de uôr vermelha,

tendo os olhos muito saídos para fora ; é

muito vulgar na parte oriental da Ásia,

o o alim<'nto ordinário da gente pobre.

MEBOREIRO, s. m. Termo botânico.

Género de plantas dicotyleiloneas de flo-

res incomplõtas.—O meboreiro da Guya-
na.

MECA, s. f. (Do latim «ifec/ia). Termo
commum e chulo. Uaparigadavida, môça.
MECÂNICA, ou MECHANICA, s. f. (Do

latim). Sieneia que estuda as forças mo-
toras, as leis do equilíbrio e do movi-

mento, bem como a theoria da acção das

macliinas.

—

A quantidade, considerada

nos corpos moveis ou tendentes a moverem-

se, CO objectada mechanica.

—Ordem natural ou artificial dos cor-

pos, considerada nos effeitos que produ-

zem.—A mechanica do corpo humano

.

—
A mechanica do relógio.

—As machinas consideradas em suas

operações. — Vm estofo fabricado á me-
chanica.—A mechanica de umacouia ; os meios

[lelos quaes ella se faz.

—Figuradamente : Linguagem techni-

ca, e peculiar de cada sciencia ou arte.

— Ensinar ao indouto a mechanica geral

dos vocábulos.

t MECANICAMENTE, ou MECHANICA-
MENTE, adv. (De mechanica, e o suffixo

«mente»). D'um modo mechanico.— E'

impossível explicar mechanicamente to-

dos os effeitos das forças da natureza.

MECÂNICO, A, adj. (Do latim mecha-

nicus, a, um). Que tem relação com a

mechanica.

—

Meios mechanicos.

—Que opera pelas forças do movimen-
to; que não opera cbimicamente.

— Figuradamente: Diz-se da parte a

menos nobre e puramente pratica d'uma

arte liberal.—Este pintor tem desprezado

aparte mechanica da sua arte.

—Termo geométrico. Curvas mecha-
nicas; curvas que não podem ser expri-

midas por equações algébricas ; curvas

transcendeutes. — Construcção mechani-

ca; solução mechanica.

—Sabedor de immeasas cousas artiíi-

ciaes, e que exigem bastaute sabedoria.
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—o venturoso rei D. A/anoe/ era mecha-

mco em fazer homens; isto 6, em os tor-

nar hábeis e aptos para tudo.

— SubslHMlivnraeuto : Homem que <i

yersailo na scíoiicíh chamada mechanica.

—Homem que iiivfiita, constroe, ou

dirigH as machuias.
—Engenheiro mechanico ; homem da-

do á pratica d'uma arte que exija muita

precisáu o necessite do emprego das ma-

chiaas.

—Termo de marinha. Kmpregado no

serviço dos trabalhos bydraulicos.

—Operário que dirige as machínas,

ofíifial empregado nas locomotivas dos

caminhos de ferro.

— Figuradamente: Plebeu, nâo nobre,

homem de baixa classe. O que entende

a parte mechanica da sua arte. — Eúe
metrificador não é senão um mechanico.

— ò'. /'. Mulhi3r versaiia na sciencia chu-

m8.ú& mechanica. — "VAU' em huraa, e

nas três vinhâo iorge Nuuez de Leão,

Pêro d'Aipoem, que era nas em que fo-

rfij da índia, e Simão Martiz em hum
junco que tomou naquelle caminho, to-

do aiuariíihado de laos ; em que entra-

uão muitiis carpinteiros, calafates, e offi-

ciaes mechanicos, que Aííonso d'Albo-

querque leuaua em grande estima, por

estes láos serem grades homens deste

mister do mar, os quaes serião quasi ses-

senta pessoas, afora molheres e filhos que

elles cosluiuão trazer comsigo.» Barros,

Década i, liv. 6, cap. 7.

t MECANISAR, ou MECHANISAR, v. a.

Tornar mechanico; tornar semelhante a

uma machina.

—

A industria mechanisa

os homens.—Mechanisar as artes; redu-

zil-as ao estado de arte mechanica.

—Termo Popular. Tratar d'um modo
ollensivo, aflligir, atormentar.

MECANISMO, ou MECHANISMO, s. m.

(Do francfZ múca)iisme). Termo de Phy-

sica. Reunião de peças, de machiuas, de

meios de movimento, quer naturaes, quer

artiticiaes. — O mechanismo do mais vil

insecto não é menos maravilhoso que o do

homem.— «Após elle, não tardou a sur-

dir do corredor escuro um vulto que, at-

tenlas as suas formas extravagantes, re-

teremos um instante no limiar para que

se possa reparar n'elle. Prima facie, dir-

se-hia que era um cepo d'açougue, equi-

librado por mechanismo occulto sobre

duas achas de pinho, e servindo de pe-

destal a uma abóbora moganga para ci-

ma da qual se houvesse atirado ao des-

dém a caboUeira ruça e cerdosa de um
desembargador da antiga Mesa da Con-
sciência ou dn Casa <!a Supplicação.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 11.

—Mechanismo d'uma funcçào animal;

reunião dos actos executados por cada

órgão d'ura apparelho para o cumprimen-
to d'uii)a funcçào.

—Mechanismo do raciocínio ; reunião

dos processos lógicos. — Mechanismo da
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linyuagem; a estructura material doi ele-

mentos da palavra.—Mechanismo dos ver-

sos e da prosa; a compobição das parles

do verso ou da prosa, segundo o rhylhmo

privativo do uui e de outro.

—Também se diz o mechanismo d'uma
phraae

.

-^0 mechanismo da pintura, da ea-

culptura, etc. ; a parte mechanica e pra-

tica destas artes.

—Termo de Musica. O mechanismo d«

Mm instrumento; diz-se a parle material

de uma execução difficil.

—O mechanismo du violão, do piano.

—Termo de Philosophia. Opinião que

admilte quo tudo na natureza é produ-

zido pelas propriedades mechanicas da

matéria. Vid. Maquinismo, quo diíTere.

MEÇAS, s. f. pi. (Do latim metior, iri).

Medição.

—Loc. FAMiL. : Pedir meças; exigir que
se meça alguma cousa.

—Loc. FAMiL. E FiG. : Pedir meças;
exigir a avaliação de cousas em que não
ha accordo.

MECASTOR. (Do latim). Assim Castor

me ajude: formula do juramento gentili-

co e privativo das mulheres.

MECATREFE. Vid. Mequetreíe.

MEGEDURA, s. f. ant. Acção ou traba-

lho de medir.

MECENAS, s. m. (Do latim). Nome de

um grande personagem romano que foi

ministro e amigo de Octaviano César Au-

gusto, o protector de homens de letras.

— Haja Mecenas e haverá Virgilios. —
«Não posso diser a V. M. se está decidi-

do que se diga Meceno, e Mecenas igual-

mente em Fraucez, porem posso, e deve
segurar-lhe que o Autor desie papel não
tem autoridade bastante para me persua-

dir a que senão pôde diser Mecene.» Ca-

valleiro d'01iveira, Cartas, liv. 2, n.» 67.

—Homem poderoso que anima as scien-

cias, as letras e as artes.

MECHA, s. f. (Do francez mèche). Fio

de algodão, de linho, etc, embebido em
azeite nas alampadas, e coberto de sebo
nas velas.

—

A mecha d^ uma alampada,
de uma vela, etc.

—.Matéria preparada para tomar facil-

mente fogo.— £" mister fazer uma mecha
para o vosso fusil.

— A ponta do murrão do espingardei-

ro, que se accende.

—Tira de lona embebida em enxofre,

para defumar as vasilhas do vinho.
— Mecha de fios; fios torcidos e tesos

para se embeberem cm feridas pequenas.

—Tira de toucinho para lardear car-

ne, aves assadas, etc.

—Mecha da cacheia ; uma das peças

dos fechos da espingarda, em que a ca-

cheia estriba.

— Mecha do eixo do carro, que tem eixo

fixo nos rodeiros; a parte que entra e se

embebe no meião do rodeiro.

—Prego de pau ou torno que serve de
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unir as tábuas uma á outra, grossura com
grossura.

— Dentes com que se unem as pinas

das rodas das carruagens.

— Pirola ou talo de herva purgante,

que se introduz no anus em certas mo-
léstias, suppositorio purgante; t')rcida de

fumo ou tabaco para purgar pelo nariz.

MECHADO, part. pass. de Mechar.
—Adj. Oue está unido por mecha

;
que

tom mecha de lios.

—

Tonel mechado.
MECHANICA. Yid. Mecânica.

MECHAR, V. a. Segurar com mecha ;

meller mecha em fistula penetrante; de-

fumar com o fumo da mecha.— Mechar
o tonel.

[ MECHEDOR. Vid. Mexedor.

MECHEIRO.s. m. Do thema mecha, e

o sufíixo teiro»;. Tubo ou bico do caa-

dieiro, onde se eafia a torcida ou me-
cha.

MECHER. Vid. Mexer.
MECHOACÃO, s. m. Termo de Pharma-

cia. Planta convolvulacea. cuja raiz vem
do México, parte da America septemtrio-

nal.

—Mechoacão negro; um dos nomes
vulgares da jilapa.—Mechoacão do Cana'
dá; um dos nomes vulgares da phytuia-

cea decandra ; diz-se também uva da Ame-
rica.

MECO, s. m. (Do latim mwchus). Li-

cencioso, adultero, devasso, dissoluto,

corrupto.

—Loc. PLEDLEIA INJURIOSA t Perdoem
ao meco não o castiguem.—Este homem
tornou-se um perfeito meco; degenerou

completamente.

I MECOMETRO, s. m. i^De meco, e me-
tro). Espe«ie de compasso de proporção

com o qual se mede a longitude do feto

no hospício da maternidade.

MECONATO, s. m. Termo de Chimica.

Nome genérico dos saes formados pela

combinação do acido meconico com as

bases.

MECONICO, A, adj. Termo de Chimica.
—Acido meconico ; acido descoberto no
ópio.

MECONINA, s. f. Termo de Chimica.

Principio do ópio, crystallisavel, branco

e não azotado.

MECONIO, s. m. (Do latim meconium).

Termo de Pharmacia. Sueco espremido

das cabcças e folhas da papoula.

—Termo Medico. Matérias viscosas, es-

verdeadas ou azulailas, assemelhando-se

ao sueco da papoula. Excremento negro

e espesso nos intestinos de uma creança

recem-nascida.

—Termo Entomológico. Gottinha aver-

melhada que o insecto Pipelle immedia-
tamente depois da sua transformação.

MEDA, 5. f. (Do laiim meta). Monte ele-

vado á feição de pyraroide.

—Monte que na ei'a se faz do trigo

por debulhar, mettendo as espigas para

dentro.
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—Figuradamente: Monte.

—

Uma me-
da de livros; vid. Meta.

MEDALHA, s. f. (Do francez médaille).

Peça de metal, que representa o rosto do

alguma pessoa notável, para memoria
d'ella, ou de al^um acontecimento ex-

traordinário.

—

Medalha de ouro, de pra-

ta, de bronze.— «A dita herdeira era ju-

dia, e entregou a medalha e venera ao

santo officio. Casou, e querendo-a reha-

ver, escreveu á mãe. Foi a condessa ao

cardeal da Cunha expor-lhe a rapazia e

a dependência.» Bispo do Grã-Pará, Me-

morias.

—Nomo dado ás moedas dos povos da

antiguidade.

—Medalha de santos; verónica.

—Premio dado aos poetas, aos orado-

res, artistas e outros que tem os primei-

ros logares em exposições, nas manufa-

cturas em que se teem distinguido, etc.

—Medalha de honra.—Medalhas milita-

res; medalhas dadas a militares em me-
moria de algum feito heróico, bellico.

—Em architectura : O baixo relevo de

forma redonda, no qual se representa o

semblante de alguma pessoa illustre, ou

alguma acçáo comraemoravel.
— O reverso da medalha.— Figurada-

mente : Cada medalha tem. o seu rever-

so; tem um bom e um máo lado.

—Medalha de Judas.

f MEDALHADO, A, adj. Que recebeu

medalhas; que tem ou traz medalhas so-

bre si. — Este homem foi medalhado na
exposição agrícola da cidade invicta.

—Substantivamente: PI. — Os meda-
lhados do Mindello.

MEDALHÃO, s. m. (Do francez mèdail-

lon). Augmentativo de Medalha. Nome
dado a medalhas d'uma grandeza immen-
sa que nunca serviram de moeda.
—Baixo relevo de figura redonda.

MEDALHAR, v. a. Honrar com meda-
lhas, fazer passar aos vindouros om me-
dalhas alguma personagem celebre.— Os

nossos bons puristas e clássicos devem me-
dalhar-se.

MEDALHARIO, s. m. (De medalha, e o

suffixo «ario»). Gabinete de medalhas.

—

Oh ! que rico medalhario

!

MEDALHEIRO.s. m. (De medalha, e o

suffixo «eiró»). Collecçáo de medalhas.
—Hnmfím que faz medalhas.

MEDALHISTA, s. 2 gen. Pessoa erudita

e entendedora era medalhas; que se deu
ao estudo d'ellas, ou que publicou algu-

ma obra sobre esto ramo.

MEDÃO, s. m. Augmentativo de Meda.
Grande meda. —Medões de oreia.—Medão
de livros, de insectos, de gafanhotos, etc.

MEDECINA. Vid. Medicina.

MEDELA, s. f. Medicamento, cura, re-

médio, allivio, refugio, recurso.

—

A me-
deia da doença depende da applicaçno e

tiso constante dos remédios.

MEDES, s. e pi. (do latim met, mes-
mo) ant. Mesmo.

—Adj. 2 gen. ant. Comparar ao italiano

medesimo. Mesmo, a.— «Que se mostra-

rem, que parecerom em Juizo, ou de-

rem inquiriçom, ou virem jurar as teste-

munhas, e os dias do cuslume, como di-

to he : e esta medes Regra tenham nas

partes, que aa Corte vierem d'outro Jul-

guado, e em durando o preito viverem

por soldadas, ou andarem a jornaaes con-

tinuadamente.» Ord. Affons., liv. 1, cap.

54, § 10.

MEDIAÇÃO, s. f. (Do latim mediatio).

Acção de ser medianeiro ; interposição

de favor, graça, amizade, para obter al-

guma cousa. — Pedir a Deus os bens de

que carecemos por mediação de Maria
Virgem.

—Divisáo de cada versículo d'um psal-

mo em duas partes, um psalmodiado ou

cantado por um lado do coro, e outro

pelo lado opposto.

—Termo de Astrologia. O meio dia.

MEDIADO, k,part.pass. de Mediar.
—Adj.—Espaí/ia mediada; termo do bo-

tânica. A planta mooophjUa, aberta e con-

cava como a metade de um ovo cortado

verticalmpnte.

MEDIADOR, A, s. (Do latim mediator).

Pessoa que interpõe sua mediação. —
Christo é o mediador entre Deus e os ho-

mens.

— Espécie de jogo do quarto.

—

Não se

joga mais o mediador.
—Vid. Medianeiro e Mediator.

MEDIANAMENTE, adv. (De mediano,

o o suffixo «mente»). Meámente, me-
diocreraente, com mediania.

MEDIANEIRO, A, s. Pessoa que se in-

tromette entre dous ou mais indivíduos.

Vid. Mediador e Mediator.

—Medianeiro da paz.

— O que intervém cm algum negocio.
—Este homem sempre foi medianeiro
nos teus negócios.—A virtude náo é senão

uma medianeira entre dous extremos.

MEDIANIA, s. f.
Mediocridade, o meio

entre os extremos e excessos.— Na des-

peza domestica deve haver sempre media-

nia, evitando os extremos — o luxo e a

avareza.
—Mediania no engenho, na erudição,

no juizo, nos annos.

—Mediania de condição ; a dos ho-

mens honrados, não titulares, nem al-

deões. Vid. Mediano.
— Figuradamente: Moderação.

MEDIANIZ, s. f. Espaços em branco,

que nas folhas impressas em 4." e 8.
o,

etc, separam as paginas umas das ou-

tras. Vid. Cruzeira, que se diz da sepa-

ração das duas paginas dos impressos

in-folio.

MEDIANO, A, adj. (Do latim medianus).

Meão, medíocre, que está collocado en-

tre dous extremos. — Mediana estatura;

nascimento mediano; fazenda mediana.

— Veia mediana; veia que resulta da

união dos dous ramos, que saem das

veias da arca e da cabeça, as quaes se li-

gam adiante do sangradouro.
—//oíMCfis medianos ; aquelles homens

de condição entre os nobres e os plebeus,

entre os ricos e os pobres, entre os bai- .

xos e os altos. Vid. Meiante.

MEDIANTE, part. act. ant. de Mediar.
— Adj. 2 gen. us.no sing. Com a me-

diação; com o auxilio, por meio de.— O'

minha mãe, mediante vossa intercessão,

alcançareinos o nosso fim. — «Pedras se

pegam humas com as outras mediante a

cal, assi no edificio Ecciesiastico, estam
os homens vnidos huns cõ os outros me-
diante a charídade : De maneira que os

liames com que estam atados, não saõ

corporaes mas spirituaes, nem os que-

bra a vida solitária, antes os aumenta.»
Heitor Pinto, Dial. da Vida Solitária, c. 2.

— Alguns escriptores fazem concordar

este adjectivo em numero.— Mediantes
estas yiossas rogativas, ô ininha mãe, ser-

vi de intercessora para comnosco.

MEDIAR, V. a. (Do latim mediare). Se-

parar pelo meio.

—

A linha férrea media
as duas collinas ; isto é, sopara-as, re-

parte-as em iguai^s distancias.

—Figuradamente: Buscar, fallar, in-

tervir como medianeiro, estabelecer. —
N'esta rixa, só Augusto poderá mediar as

pazes.

—Absolutamente : Estar no moio de

duas cousas, estar entre ellas.

—

O estrei-

to de Gibraltar que media entre o mar Me-
diterrâneo e o Atlântico.

—Ter graduação media.— A natureza

hoyninal media entre os anjos e os animaes.

— Ser mediador ou medianeiro.

—

En-
tre Deus e o peccador, media a SS. Vir-

gem.
—Passar entre duas épocas.— «O sys-

tema das contribuições g^raes, que se es-

tabeloceu e caracterisnu definitivamento

nas sizas de D. João I, recebeu depois,

nos séculos que mediaram até nós, o seu

intPÍro despnvolvimento, emquanto as

rendas ou tributos locaes, convertidos em
patrinaonio nobilitario, apesar dos mais

solemnes e repetidos protestos feitos em
cortes contra essa espoliação flagrante,

continuaram a ficar enraizados no solo

português com uma vida admiravelmen-

te tenaz.» A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 12.

f MEDIASTINIDADE, s. f. Termo Me-
dico. Inflainmação do tecido laminoso do

mediastino.

MEDIASTINO, s. m. (Do latim ynedias-

tinus). Termo de Anatomia. Parle da

membrana que envolve os pulmões cha-

mada pleura, que divide o peito de alto

a baixo, desde as clavículas até ao dia-

phragma.
MEDIATAMENTE, adv. (De mediato, e

o suffixo «mente»). D'um modo media-

to
;
por meio de outra pessoa ou cousa

intermediaria.— Os reis administram a

justiça mediatamente por seus ministros.
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MEDIATARIO, A, adj. Vid. Medianei-

ro, t' Medialor.

—Oiif! sprve de meio de unia» ou

idontiliciçõo <i(i cousas oppostas, qnn se

náo uoem bera.

—

Jesus-Chriato mediata-

rio.

MEDIATO, A, adj. Quo media ou me-

deia entre nulros.

— Género mediato entre o stipreiíw e

o Ínfimo.— Cattaa mediata; a que produz al-

gum eíT"ito por meio de outro efTeito seu.

— O avô é cnuM mediata e remota do

neto.

—Juiz mediato; o delegado.

—Termo de anatomia gerai.

—

Princi-

pias mediatos.

—Tfrmn medico.

—

Applicação media-

ta do ouvido praticada com o auxilio do

esthet)wropin.

MEDIATOR, A, adj. (Do latim). Media-

neiro. Vil. Medianeiro.— .Vií-íai Virgetn

mediatora entre os homens e Deus.

MEDICA, s. Fórraa ferainina de Medi-

co. Curandeira, curadora, que applici a

medicina.

—

Esta mulher i- uma medica
prudentíssima ; aquella é medica perni-

ciosa e aniquiladora dat existências

.

—(Do latim). Herva muito própria pa-

ra sustento dos cavallos, mui parecida

com o trevo.

MEDICAÇÃO, s.
f. (Do latim medicatio).

Acção de medicar; preparação; uso e ap-

plicação diis r''medios.

MEDICADO, A, part. pass. de Medicar.

Curado medicamente, sem fazer uso dos

remédios caseiros.

—Adj. Preparado medicamente; feito

segund<i as regras da medicina.

—

Remé-
dio medicado
— Di>tadi> do virtudes medieinaes, ap-

plicado como mt>dicina.

MEDICAGEM DOS PASTOS, s. f. Ter-

mo botânico. Luzerna, espécie de trevo

borgonhpz.

MEDICAL, adj. 2 gen. Que diz respei-

to á medicina.

—

Livros medicaes.

—

Lin-
guagem medicai.

—Próprio para curar.— As proprieda-

rfc! medicaes de uma planta. — Matéria

medicai; reunião dos corpos brutos e or-

ganisados que fornecem os medicamen-
tos.

—Syn. : Medicai e Medicinal. A pala-

vra medicai applic«-se aos objectos ge-

raes da sciencia : dizera-se sciencias me-
dicaes as que são necessárias para o eier-

cicio da medicina. A palavra ynedicinal

indica que tem propriedades medicamen-
tosas. Algumas vezes a palavra medicai
toma-se por medicinal, mas nunca vice-

versa.

t MEDICAMENTAÇÃO, s. f. (De medi-
mento, e o suffiio «açãosV Arção de

prescrever os medicamentos, em vista dos

eíTeitos que podem produzir na economia
animal.

I MEDICAMENTADO, A, part. pass. de

Medicamentar.

—

lionedio medicamenta-

do a lurto e a direito por um charla-

tão.

\ MEDICAMENTAR, v. a. Dar medica-

mentos a um doente.

—

Philippe medica-

mentou a Alexandre Magno na doença

que elle adquiriu num banho que tomou

nas aguas do Cydna.
—Figuradamente : Meu Deus, suspen-

dei a espada da vossa justii;a, deixai -me

primeiro medicamentar minha alma.

—Medicamentar-se, v. re/l. Adminis-

trar a si rnesínri os medicamentos.

f MEDICAMENTARIO, A, adj. (De me-
dicamento, com o suftixo «ario»). Que
prepara os medicamentos, que os com-
põe. PtC.

MEDICAMENTE, adv. (De medico, e o

«mente»). Com sciencia medica; em ter-

mos médicos. — Este homem fallou me-
dicamente ; isto é, segundo os preceitos

médicos.

MEDICAMENTO, s. m. (Do latim medi-

camentum). Remédio applicavel ao cor-

po, quer no interno, quer no externo.

—

«O medicamento eipurgaiit" no princi-

pio seja mais branio, do que no pro-

gresso da queixa em razaõ da febre con-

tinua aijuocta, e com esta aivertencia,

que naõ sò se uzem os medicamentos
purgantes dn phiegma, mas também al-

gumas vezes se devm miiturar purgan-

tes da cholera ; e isto porque estando o

Lethargo no principio, como quer que o

humor nesta tempo corra, e se mor.i pi-

ra o Cérebro, e a cholera sej > o vehicu-

lo que encaminha para aquella pari-, os

humor. 's crassos, devem necessariamen-

te naõ esquecerse os purgantes cholago-

gos
; e ant^^s algumas vezes deve ters.3

mais respeito a expurgar cholera, do que
outros humores; porqu>\ como b-m ad-

verte Mercado, este allecto muytas veze.s

se spgue ás febres ardentes, e malignas

biiiosas, em as quais com a effervescen-

cia grande da cholera se atteouam, e

resolvem em vapores crassos os humo-
res viciozos que se encootraõ no corpo;

e neste cazo he praxe acertada o purgar

sò o humor bilioso.» Braz Luiz d'Abreu,

Portugal Medico, pag. 465, § 57.

— Figurada e familiarmente: Causa do

enfado.

—

Este homem é um verdadeiro

medicamento ; sua coiiversação é um ver-

dadeiro medicamento. — «Depois que a

inimiga dos animaes terrestres e aórios,

em o seu grande carro de sete espanto-

sas serpes, chegou ao ulliaio limite de-

dicado a Saturno, achar-se-ha a alegria

disfarçaila em hábitos estrangeiros, de

que no mundo pequeno resultarão gran-

des novidades; e, na mesma conjuncção,

os infelizes amantes, que no premio de

seus desejos forão ach.ir o castigo d'el-

les, postos em desacostumadas clauzu-

ras, provarão o eíT-ilo de peregrinos me
dicamentos.» Soropita, Poesias e Prosas

Inéditas, pag. 84.

—Syn. : Medicamento, remédio, medi-
cina.

—Medicamento e reuiedio são' dous
substantivos latinos, pertencendo o pri-

meiro ao verbo latino medere. que si-

gnifica curar, reme liar, restabelecer, al-

liviar, etc. ; e o segundo ao verbo medi-

care, que signilica me licamenlar, dar re-

médios, tratar, cuidar, etc. O medica-
mento é preparado o administrado, é

empregado como remédio, e tomado ou
applicado para curar. O remédio é o que
cura, o que dá a saúde, e o que põe em
born estado. O remédio cura o mal; o

medicamento é um tratamento feito ao

doente. E como remédio que o medica-
mento cura: contra um mal sem remé-

dio, empregam-se ainda medicamentos.
Tudo o que contribue para curar é re-

médio; toda a matéria, toda a mistura

preparada para servir de remédio, é me-
dicamento.

—A dieta, a agua, o exercicio, o lei-

te, a sar>gria, etc, sáo remédios e náo
medicamentos. Toios os medicamentos'
sã) espécies de reí/ietiioí empregados co-

mo taes. A natureza fornece ou suggere

os remédio -i ; a pharmacia compõe, pre-

para os medicamentos.
A medicina não se toma aqui no sen-

tido da arte de curar, mas somente no
sentido restricto e particular em que é

s/Qonymj de remédio e medicamento.
A medicina é um medicamento que pu-

rifica.

MEDICAMENTOSO, A, adj. Dj latim

medicamentosus). Que serve de medica-
mento

;
que tem a virtude de um medi-

camento. — Alimento medicamentoso

:

substancia nutritiva e medicinal, como
a maior parte dos medicamentos emol-
lientes.

MEDICAR, V. a. (Do latim medicare).

Curar, applíoar remédios, medicamen-
tos.

—Preparar medicina ou veneno.

—

Es-
te medico, depois de ter medicado a be-

bida com pós venenosos, matou o doente.

MEDICÂSTRO, s. m. Medico indoato.

ignorante; charlatão; homem que se

mette a tratar as moléstias sem saber

cousa alguma de me<licina.—Eite doente tem sido trcUado por um
medicastro — Remédio de um medicas-

tro.

MEDICATRIZ, adj. 9 geií. Que cura;

que tem a virtude de curar.

—

Acção me-
Cãtriz da natureza.

—Que tem eCfeiío de medicação. — A
acção medicatriz da ipecacuaniia exerci-

da sobre a mucosa do estômago para de-

terminar o vomito.

MEDIÇÃO, 5. /. Acção de medir ; me-
1
dida que se toma para se conhecer qual-

quer quantílade continua.
—Medição de terras, de navios, etc.

—íE toda esta costa, portos, e rios, trou-

xe por graduação arrumados em suas ai-
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luras, com spus nomes, e medição dos

fumíos, ronfonne ao regirnent" qu-^ le-

vava.» Ff-rnão Menies Pinto, Peregrina-

ções, cap. 20.

—A acção de medir versos.—Medição
de versos. Vid. Medir versos.

MEDICINA, s. f. (Do húinV A scifln-

cia que tem por fim a conservação da

saúde e a cura das doenças, baseada na
sciencia pathologica.

—

Fazer, praticar a

meá\cina.— Estudante em medicina, dou-
tor em medicina.—Um grande professor

em medicina e ton bom medico podem
ser doits homens differentes.

—Medicina clinica ; a que se pratica no
leito do doente.

—Systpma m?dical.

—

A medicina ga-

lenica.—A medicina dos árabes.

—Medicina mental; a que se occupa
das doenças do espirito.

—Medicina legal ; a reunião dos co-

nhecimentos medieaes applicados ás ques-

tões de direito, quando é mister detT-
minar o estado de saúde physina ou mo-
ral de um individuo, e reconhecer os trá-

cias medicaes que tal doença lhe deiíou.

Ha também a medicina íc /aí veterinária.

—Medicina actuante; a que f.iz uso

imm^diato dos meios tendentes a curar

;

oppõe-se á medicina espectante, que tem
por principio esperar as operações suc-

cessivas da natureza antes dos médicos
decidirem.

—Medicina operatória ; o estudo feito

separadamente de todos os meios cura-

tivos por acção da mão, ou pelo empre-
go dos apparelhos. •

—Medicina veterinária : a que tem por

objecto a saúde dos animaes domésticos.

—Medicina caseira; a pratica da me-
dicina por aquelles, que sem saber nada
d'ella, administram em casa ou aos po-

bres com o único auxilio de livros e de i

formulários.

—Lm remédio em geral.

—

A sangria,

e a bebida fazem a sua medicina unirer-
i

sal-—Medicina universal; aquella a que
|

se attribue a virtude de curar todo o ge-
|

nero de moléstias.

—Particularmente: Remédio debaixo
de forma liquida ou solida que se toma
para purgar. — Este individuo acabou de

tomar uma ligeira medicina.

—Medicinas braiicas; bebidas purga-
tivas, cujo excipiente é a emulsão de
amêndoas, e que contém uma resina

purgante moída com gomma arábica.

—Medicinas negras ; aquellas em que
entram a canatistula e o sene que lhe

dão uma côr negra.

—Medicina doce, suave; aquella que
se prepara de maneira tal que opera do-

cemente.

—Medicina de bebida ; aquella em que
se deita muita agua.

—Medicina de cavallo ; medicina que
os veterinários dão aos cavalios, e que
é mais forte que para os homens.

—Familiarmente : Medicina como para
iim cavallo; medicina muito forte.—Tomar medicina; purgar-se.

—Medicina amarga; aquella que se

toma para curar qualquer moléstia, po-

rém com sacrifício do doente.

— Figuradamente: Mezinha, medica-

mento.

Dãi lugar, altas e cerúleas ondas ;

Que. vedes, Vénus traz a merfíctrui.

Mostrando as brancas vel.iS, e redondas,

Que vem por cima da agui Neptonina ;

Píira que tu reciproco respondas,

Ardente Amor, á tlãmmi feminina,

He forçado, que a pudtcicia honesta

Faça, quanta ibe Venos admoesta.

CAM., LUS,, cant. 9, est. 49.

f MEDICINADO, part. pass. de Medi-
cinar.

—

Remédio medicinado a torto e a

dÍ7-eito ; sem regras, a esmo.

MEDICINAL, adj. 2 gen. (Do latim me-
dicinalis). (jue serve como remédio; que
conserva a saúde. — Herva medicinal,

aguas medicinaes.
— Figuradamente: Que serve de remé-

dio á alma
;
que remedeia o ma) moral.

—

As penitejicias que o confessor dá devem
ser expiatórias e medicinaes. — A peni-

tencia imposta pelo juiz para emenda do

reu deve ser medicinal.

t MEDICINALMENTE, ndu. (De medici-

nal, com o suftixo «mente»). D'um mo lo

medicinal.
—Substancias que obram medicinal-

mente.
—Figuradamente : Em remédio da al-

ma,

—

Deus pune os ho)ne>is em primeiro

logar medicinalmente para elles, temen-

do que elLes permaneçam no peccado, e

que tornados incorregiveis morram na
impenitencia.

MEDICINAR, V. a. Vid. Medicar.

MEDICO, s. m. ^Do latim medicus). O
que exerce a medicina; o que a sabe;

professor de medicina. — Um excellente

medico, que teve a honra de me tratar,

promette-me de me fazer viver ainda trin-

ta annos.—«O soldáo de Pérsia posto no
derradeiro extremo da vida, e os médi-

cos desconfiados, Albayzar ferido, e com
elle muitos cavalleiros, no campo ficaram

mais de quinze mortos: dos christãos

meufis, que não chegaram a três mil.

Não havia no arraial dos turcos cousa

content-i.ii Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 167. — «Os Mou-
ros tanto que o virão afastado, a grão

pressa começarão apagar o fogo, que ar-

dia em hum certo óleo de terra, de que
em Pedir ha grande quantidade, em hu-

ma fonte que mana : ao qual óleo os

Mouros chamão Napta, cousa acerca dos

médicos mui notauel, por ser excellente

pêra algumas enfermidades.» Barros, Dé-

cada 2. liv. 6. cap. 2.—«Havendo alguns

annos, que esta Senhora, filha d'elRey

D. Duarte de Portugal, era casada com o

Emperador Feíerico III. sem t'er delle

filhos, aconselharaõ-ihe os médicos, que
usasse de vinho, para lograr a desejada
fecundidade. Ao que ella respondeo com
graciosa modéstia : Oh que mal pareceiâ
b-^ber eu sendo mulher, e Portugueza

;

não bebendo o Emperador sen lo ho-
mem, e Alemão!» Manoel Bernardes,
Floresta, cap. 17.—«No primeiro foi cu-
rado Frei Vicente o medico, aqueile de
quem contamos hamas mui apertadas, e

pouco cortezans experiências, que quiz
fazer das extasis do Santo.» Fr. Luiz de
Sousa, Historia de S. Domingos, livro

2, capitulo 27. — aCocheoi hum Me-
dico homem de bom jniso. que depois
de estudar oito annos era IngUterra, e

depois de viajar em muitos estados da
Europa, cobrou grande f«ma, e grande
dinheyro por meyo da agoa artificial que
compoz, e que vendia para conservar a

dflicadesa, e a frescura dos rostos.» Ca-
valleiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, cap.
28.— «.4. moda naquelle tempo era a de
traser nos chapeos alguns cordoens da-

quelia qualidade, porem os cordoens que
se vião neste chapeo eráo em quantida-
de excessiva. Vindo hum criado diser so
Medico que entrasse, este lhe perguntou
a quem perteiicia o dito chapeo encor-
dado. Pertence ao meu amo. disse o cria-

do.» Ibidem, liv. 2, cap. 43. — «Sendo
chamado para ver hum homem robus-
tíssimo a qut^m dohia a garganta, che-
gou o dito Doutor a sua casa a tempo
que na Camera do doente se despejava

huma canastra de ovos de que lhe tinhão

feito presente. Kecolhendo-se esta de-

bayio de leito para entrar o Medico, fi-

cou espalhada alguma palha pela Came-
re.» Ibidem, liv. 2. cap. 43. — «.4111 me
comprou hum Clérigo velho, a quem os

Médicos tinhão receytado. que bebesse

agoa cosida com ouro, para lhe alegrar

o coração, e confortar a natureza.» F.

Manoel de âlello, Apol. Dial., pag. 86.

Ob não hajão mais Médicos, no .Mundo

Que outros recipes dêm, senão tisanas!

Tisanas do teor do meu Constâncio.

Nem hajão boticários !

FRAKC.UAN. DO NASCUIENTO, OBRAS, tom. 11'

—Deus, medico por excellencia.

— Os médicos não te curam, mas eu

(Jesus Christo) curo-te, e torno teu cor-

po immortal.
—Medico da casa real.

—Medico ordiíiano; o que é consulta-

do por costume.

—Medico consultante; o que é chama-
do em consulta.

— Familiarmente : Dowíor-medico.

—Medico de es^jora; o que visitando o

doente, e escripta a receita, logo se re-

tira.

— Medico veterinário.

—Termo de marinha.—Medico de jja-

pel: nome dado, abordo dos navios que
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na.

naTegam sem medico, a um tratado de

medicina prática, cujas prescripçóes sáo

applic-adas aos doentes pelos cuidados

dus capitães.

—No sentido religioso : O medico das

almas; o sacerdote, o confessor.

—Figuradamente: O que é próprio

para dar ou conservar a saúde.—O exer-

cício e o regime são óptimos médicos. —
O tempo, único medico das doenças mo-

raes.
.— Adj. Que diz respeito á medici-

Estudo medico ; sciencias medi-

cas.

—De medico. Que respeita á cura.

—Que pertence á MeJia ou aos Medos

6 mesmo aos Persas, que algumas vezes

se chamavam Medos.

—

Guerras medicas;

guerras feitas pelos Persas aos Gregos no

5.° século antas de Christo.

f MEDICO PSYCHOLOGICO, adj, (De me-

dico, e psychologia). Termo medico. —
Estudos medico psychologicos; estudos

relativos á psychologia e feitos com au-

xilio da observação das doenças cerebraes

e particularmente da loucura.

MEDIDA, s. /'. (Do latim mensura).

Qualquer unidade convencional compa-

rada com os objectos para se conhecer

a relação que ha entre elles. — Medida

de comprimento, de capacidade, de soli-

dez, de peso, etc.— «Neste tempo que vay

crescendo o rio, se sabe por huma colu-

na de pedra que esta posia em hum edi-

ficio como cães, metido hum espaço pe-

queno dentro no rio, em que estaõ assi-

nadas polegadas, palmos, e medidas. E

assim como vay crescendo, e chegando

a estas me>liias, o andaõ pregoando os

Mouros pela Cidade com humas bandey-

ras amarelas de lenço postas em astes, e

diz o pregaõ: Pela providencia de Deos,

o rio cresceo hoje tanta medida.» Ten-

reiro, Itinerário, cap. 43.

E depois apareceo

hum cometa muy famoso,

que nõ minguou, nem creceo,

nem andou, nem se moueo,

e noa era luminoso

:

cousa branca, muy cõprida.

directa com gram medida,

bem quinie noctes se vío,

pouco e pouco se sumio,

te ser desaparecida.

REZENDE, M1SCELLANE.V.

«O santo corpo foy metido em huma

cayia, que pela medida delle alli logo

se fes, e o levàraõ à mesma nao em que

Teyo na qual foy atè Malaca num cama-

rote do piloto aonde depois que chegou

ao outro dia âs dès horas o Provedor da

Misericórdia com toda a Irmandade, e o

Vigário, e todos os Clérigos da Igreja

mayor acompanhados de toda a gente da

terra, salvo do Capitão, e dos seus acey-

tos, o foraõ buscar a nao, e o levAraõ â

MEDI

Ermida de Nossa Senhora do Outeyro,

que era a casa aõle naqiiniU terra sem-

pre na vida liz^ra sua habilíiçaõ. e dõle

havia nove mezfS e vinle e dous dias

que se embarcaria p^ra a China.» Fer-

uáo .Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo il6.

—Figuradamente : O nttmero de sijlla-

bas de cada verso, c a sua medida.— Ter

dous pesos e dwts medidas; isto é, julgar

das mesmas cousas por preceitos diffe-

rentes e com parcialidade. — Mudar de

medida.— Fazer tudo com peso e medi-

da; obrar com uma extrema circumspec-

çáo.

—

Este homem não tem medida; isto

é, não ó capaz de concluir a tarefa que

emprehendeu.
— Loc. ADV. ; A' medida; tanto quan-

to.— «Na Carta que escrevestes a Made-

moiselle Genoveva, vi com alegria gran- I

de que me conservaes na vossa memoria,

e ainda que esta não seja á medida do

meu desejo, qualquer logar que me d^^is

uella he de muito peso para a minha es-

timação. Também vi as queyxas que fi-

sestes contra mim, e he muito que sen-

do queixas me agradassem.» Cavalleiro

d'01iveira, Cartas, liv. 2, n.» 64.
—A' medida do seu coração; confor-

me ao seu desejo, approvação.
—Tomar as medidas a algum negocio

;

examinar o que cumpre obrar para o re-

gular, para o seu prospero resultado e re-

solução. — «As suas desordens causão

sempre a da nossa saúde sendo Ião per-

niciosos os seus excessos, que he preci-

so usa-los com muita medida para po-

der receber alguma satisfação.» Cavallei-

ro dOliveira, Cartas, liv. 2, n.° 38.— «De-

vemos cuidar em proceder muy civilmen-

te a respeito de todos aquelles com quem
temos de viver, julgando sempre que não

póie haver hum grande numero de pes-

soas que nos queyrão bem, porem para

formar huma Amisade que pnssa ser du-

rável, não devemos tomar medida algu-

ma antes de examinar, e conhecer, que
a pessoa com quem a fasemos he dotada

de huma alma nobre, e generosa, e or-

nada de hum juiso solido, e sincero.»

Ibidem, liv. 2, n.'^ 100.

—Medida; proporção.—«Sei mui bem,
que agora, que sabeis quem sou, náo
querereis me queixe com mais causa;

mas se é verdade que o amor á medida
do damno costuma da-lo solTrimeuio,

isso me sobejara: quero-vos tamanho bem,
que desejo a vida por não perder os males,

que ma tiram; evos trabalhaes tirar-ma,

por me desviar este contentamento.

»

Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla-

ra, cap. 147.

Esta Esphera que vt^s rápida e lave

Guarda lai proporção e tal inedida.

Que huma volta mais d'outra n.io deteve,

Depois que em giro tal se vio movid.i

:

Mas nesse espat^o assi, inda que breve,

Fai que essa \m do Sol seja estendida

MEDI

Pelo terrestre Globo por tace modoe.

Que cada cur«o seja igual a todoe.

nOLIM DE MOURA, :<OVlSSUiOS DO HOMCM,

cant. \, est. 36.

— Figuradamente : Proporção.

—

Distri-

buir prémios pela medida do merecimen-

to.—Encher as medidas; desempenhar os

deveres, as regras, «s esperanças; che-

gar ao ultimo ponto.

A roda vi desandar,

as confianças vieram

destruydas

:

nam me quit mala enganar

que seua gostos nam me encheram

íBmedidaê.

D. JOKKHA DA GAMA, DITOS DA rnBtRA, p*(' ^S

(edição 1872i.

—Figuradamente: Meio de avaliar me-
recimento. — «Raramente me enganey
julgando do entendimento de hum» pes-

soa pela mesma medida dos seas orot-

sos. Sem mayor eijme disse muitas ve-

ses sem escrupulii, e acert<'\ , se a pes- >

soa que os trasia era valiosa, ou pru-

dente.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv.

2, n.o 43.

—Medida do tempo ; as oscillações de

um relógio; a sabida da areia da ampu-
lheta, etc.

—Geometricamente : Uma certa quan-
tidade que se toma por unidade, e com
que se exprimem as relações com outras

quantidades homogéneas.— 20 e 40, tem
medidas communs, que sáo 5, 4 e 2.

—Particularmente medida é um vaso

de grandeza determinada que serve para

meíir os cereaes e outras objectos. —
Medida cheia, pequena medida; grande
medida.

—

Fazer boa medida; meia me-
dida.

—Termo de marinha. Pequeno Taso,

taça, ou quarta que serve de distribair

as rações.

—Termo de picadeiro. A medida ; a

cadencia de um cavallo.

—Termo de esgrima. Distancia justa

para parar.

— Regra, forma, limite. — Esses teus

abusos excedem as medidas.
— Moderação. — Este homem tem em

seus discursos e conversação muita medi-
da e dignid'ide.

—Loc. ADV. : Com excesso.

—

Este ho-

mem affligiu-se acima da medida.—Sem medida : s<*m limites.— Uma fe-

licidade sem medida, sem fim.

MEDIDAGEH, .<. f. (De medida, com o

suftix') «agem» V O trabalh > de medir.—O que se paga por esse trabalho ao
jornaleiro ou ao fisco.

MEDIDEIRA, .<; f. (De medida, com o

suftixo <eira>.) Mulher que mede trigo

ou cevada no terreiro.

MEDIDO, A, part. pass. de Medir.—Adj. Que se mediu.

— l^iguradamente : Apreciado moral, in-
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tellectualmente.— Os homens meáiáospelo

seu saber.

— Proporcionado. — Uma recompensa

medida ao serviço.—O contheudo d'esta

carta é medido segundo a dignidade das

pessoas.

— Regular.

—

Caminhemos com passos

mais medidos.— a Primo:—Uma das re-

gras capitães da verdadeira arte histórica

é que as testemunhas irrecusáveis de

qualquer successo vem a ser aquellas que
vivem três ou quatro séculos post factum.

Ora o auctor distada eporhade D. Joãoi

quatrocentos annos bria medidos. Logo,

na hjpothese do Monge, é de per si au-

ctoridsde sufticientissiraa. — Secundo: a

precedente narração foi tirada, a bem di-

zer textualmente, de um manuscripto que
estava no mosteiro de . . . da comarca
de . . . da provincia de . . . e que só o au-

ctor teve a fortuna de ver.» Alexandre

Herculano, Monge de Cister, notas.

— Calculado com medida ; com pru-

dência.

—Em verso.

—

Versos medidos.
MEDIDOR, s. ?/i. (Do latim mensurato-

rem). U que mede.—Medidor depannos,

medidor de terras ; medidor de trigo, de

vinho, etc.

— S. f. Medideira. Vid. esta palavra,

f MEDIEVISTA, s. m. (Do latim medi-

vus, Qcevum). Pessoa que se occupa do
estudo da historia da idade media.

jMEDIFIXO, A, adj. Termo botânico.

Nome dado a uma parte que está fira a

outra pelo meio.

—

Anthera medifixa.

1 MEDIFURGO, s. f. Parte do corpo dos

insectos a qual estão ligados os múscu-
los da aza.

MEDIISTA, s. »n. Termo escol. Par-

tidário da scieacia média, na theologia.

Vid. Sciencia.

MEDIMNO, s. m. (Do grego medim-
nos). Medida grega para cousas seccas,

equivalente a 6 alqueires nossos.

{-MEDINO, s. m. Espécie de moeda
turca.

MÉDIO, A, adj. (Do latim medius, a,

um). Que medeia
;
que está entre os dous

extremos.—O ponto médio de uma linha; o que
dista igualmente dos pontos que a ter-

minam de um e de outro lado.—Termos médios de qualquer propor-

ção ; os que estão entra os extremos da

mesma proporção.

—Preço médio ; o preço entre o máxi-
mo e o minimo, entre c alto e o baixo.
—Classe media ; a que dista igualmen-

te da superior e da inferior.

— Verho médio ; na lingua grega, o que
participa de significação activa e passiva.
—Edade media ; o período da histo-

ria moderna que decorre desde a queda
do impt^rio do occideute até á queda do
império do Oriente. — «Foi a de alatinar

aquella alcunha, satisfazendo assim á pie-

dade filial e ás orelhas pechosas. Refle-

ctia, e com agudeza, que Pataburro se

compunha de dous vocábulos pata e bur-

ro ; que pata, fallando do animal homem,
a quem muitas vezes é applicado e ap-

plicavel, vinha a ser synonymo de pé, e

que pé, se não mentia o Catholicon de

Joannes de Janua, espécie de Magnum
Lexicon da idade media, soava em latim

pes ; que burro era a olhos vistos o m^s-
mo que asno, e que asno latinisado da-

va asinus, quer natural, quer metijpho-

ricamente.K Alexandre Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 11.

MEDÍOCRE, adj. 2 gen. (Do latim me-
diocris, e). M-^diano, meiáo

;
que está en-

tre o grande e o pequeno, entre o bom
e o máu.

—

Os tolos lêem um livro e não o

entendem ; os espíritos mediocres julgam
entendel-o perfeitamente.— Seic talento é

bem medíocre; seu engeriho é muito me-
diocre.

—De pouco espirito, de pouco talento,

de pouca capacidade.
— Substantivamente: Este quadro es-

tá abaixo do medíocre.—PI.— Os mediocres; pessoas que es-

tão em condições de fortuna mediocres.

—

Os grandes, os pequenos e os mediocres ri-

fe)» igualmeyite sujeitos ás mesmas neces-

sidades naturaes, expostos aos mesmos pe-
rigos, etc.

MEDIOCREMENTE, adi\ (De medíocre,
e o suftiio «mente»). D'um modo medío-
cre, medianamente, com mediania, com
mediocridade. — Um ho7nem mediocre-
mente sabío.

—Familiarmente: Muito pouco.

MEDIOCRIDADE, s. f. (Do latim medio-
critatem). Mediania; estado, qualidade de
ser medíocre. — A mediocridade de sua

fortuna.—Ha em certos homens uma cer-

ta mediocridade de espirito que contribue

a tornal-os sábios.

—Insufficiencia do lado do mérito, da
qualidade.

—

Esta mulher, que me repre-

sentaste como uma mulher tão hábil, tão

fina, écom effeito de uma mediocridade...—Ha certas cousas cuja mediocridade é

insupportavel : a musica, a poesia, o dis-

curso publico, a pintura, etc.

— Obra de um mérito medíocre. —
Esta obra é uma das mediocridades ^'es-

te século.— Este personagem é de uma me-
diocridade, em quanto ao talento e espi-

rito, a toda a prova.

— Estado de fortuna, posição entre o

alto e o baixo na sociedade. — Este ho-

mem deixou sua família na mediocrida-
de.—Não quero ser nem feliz nem infe-

liz ; vou lancar-me e refugiar-me name-
diocridade.

—Moderação, justo meio.— Vós, cegos

filhos de Adão, nunca achareis a medio-
cridade, onde a justiça, a verdade e asã
razão tem coUocado o seu throno '?

—Na-
da ha maior perante Deus, 7iem mais in-

útil perante os homensque esta mediocri-
dade temperada em que a virtude consis-

te.—E' mister guardar a mediocridade
em todas as cousas.—A mediocridade dos

desejos é a fortuna do philosopho, ea in-

dependência de tudo, á excepção dos de-

veres, é sua ambição.

f MEDIO-DORSAL, adj. 2 gen. (Do la-

tim medius, e dorsal). Que está coUoca-
do ao meio do comprimento do bordo
superior do ouvido interno.

j- MEDIO-JURASSICO, A, adj. Termo
geológico. Que abrange os terrenos ooli-

thicos intermediários.

—

Terrenos medio-
jurassicos.

MEDIOXIMOS, s. m. plur. (Do latim

medioximi). Deusesaereos, ou génios que
se acreditava habitarem entre os deuses

celestes e os terrestres.

MEDIQUINHO. Diminutivo de Medico.
— Mediquinho de agua doce ; medi-

co indouto, imperito ; mau medico.

MEDIR, v. a. (Do latim metior, íri). Co-
nhecer uma quantidade por meio de uma
medida qualquer. — Medir a largura de

um rio.—Medir os graus do frio, do ca-

lor.— «Confeçoque estou já agora recean-

do haver de vira contar ainda este pou-
co que delles vimos, naõ porqueisto pos-

sa parecer estranho a quem vioas outras

grandesas deste Reyno da China, senão

porque temo que os que quizerem me-
dir o mujto que ha pelas terras que
elles naõ viraõ, com o pouco que vem
nas terras, em que se criáraõ, queyraõ

pòr duvida, ou por ventura negar de to-

do o credito aquellas cousas, que se naõ
conformaõ com o seu entendimento, e

com a sua pouca experiência.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 88.

— «Este muro vi eu algumas vezes e o

medi, que he por todo geralmente deseis

braças de alto, e quarenta palmos de lar-

go no mociço da parede, mas das qua-

tro braças para bayxo corre hum entu-

lho a modo de terrapleno, alamborado da

face de fora de hum betume como ar-

gamassa, de mais largura que o mesmo
muro quasi duasvezes, por ondefica sen-

do taõ forte que nem mil basiliscos o po-

derão derrubar, e em lugar de torres, ou
baluartes tem humas guaritas de dous

sobrados armados sobre esteyos de pao

preto, a que elles chamão Caubesy, que

quer dizf-r pao ferro, de grossura de hu-

ma pipa cada hum, e muyto altos por

onde estas guaritas parece que ficaõ sen-

do muyto mais fortes, que se foraõ de pe-

dra e cal.» Ibidem, cap. 95.

Polo mesmo caminho os passos mede
Da ordem dos mais Orbes declaradii

o combusto Mercúrio só tirando

Que com cinco ou dous centos vai voltando.

ROLIM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, Cant. 4,

est. 21.

— «Fr. Vasco ergueu-se. Mediu o apo-

sento a passos largos, de angulo a angu-

lo. Parou de novo, cruzando os braços,

e pòs-se a contemplar sua irman, que,
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assentada no nstrado, com a cabfiÇR en-

tro as niMos, si)l)r(i ns qnaes lho cnliiam

desaliiiliadns «s louras inadoixas. sonie-

Ihava a cstiliia da amarKura, roclinada,

como syiuUulo da saudado, nos di^Rráus

do um liwnulo. A vida rovolavo so-llio só-

mento no s<úo, qno arfava com os mal

comprimidos soluros.» Aloxatidro Hercu-

lano, Monge de Cisler, (^ap. 13.

— Figurada o fanjíliarmenlo : Exami-

nar.

Se 09 lioment illustrou Sabedoiia,

Teve seu Templo cm mim bíiee «rgura ;

Se 08 Ceo3 ílcvriBsa a douta Astronomia,

NaCuMéa brilhou com lui m;il« pura :

Oa que Ggypto nymbulico eRcuIpia,

Signaes envoltos iK-je em sombra escura.

De mim levun Sesoslri^í, e o cumpxsso,

Que os fulgurantes Si^es tnede no espíiijo.

J. A. DE MACEDO, O OníENTE, cimt. 1, est. 32.

Vai o grande Argonauta, que naspi"Ta

Onde (arcano dos Ceos) o lltuntre infante

O projecto formou, principio dura

A conquista do mar, v;t.sto, espumante :

Os Ceos medindo, contemplando a esfera,

Alem das laases foi do immenso Atlante;

Nesta terra feliz tem berço o Gama,

Digna, por fíltio tal, de eterna Fama.

IDEM, IBIUKM, cant. 2, e^t. 2.

—Medir; vender, dar á medida.—Me-
di-me wn alqueire de batatas.

—Medir aproximadainenlc as distan-

cias com os olhos, com a vista; avaliar

por mtíio da vista a grandeza do um ob-

jecto.—Medir UM homem com a vista.—
«Vis sandeus,—disse era vós baixa—dei-

xam passar os poderosos que opprimem,
o escarnecem do aggravado, porque é

um pobre mouro I»— Porventura esta re-

flexão nascia do que eu também era op-

presso. T.irtjbein eavalleiros me haviam
calcado como ao pobre maiiinello. A mi-

nha rcílexão foi ouvida por uui velho que
estava au pé de mim. Mediu-me com a

vista e, sorrindo-s»?, disse- mo.» A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 2.

— ['roporcionar, regular. — O ceu que
melhor conhece o que somos, mede seus

favores pelos méritos dos homois,
—Medi bem vossas palavras, vossos

discursos; fallai Cora mais conveniência.

—Medir a espada; bater-se com al-

guém; brigar com algum individuo.

—Medir as forças; experimentar as

suas for(,:as contra as d'outrem ; exami-
nal-as.— «Não scy exucutar o quo disse,

o confesso ((uo medi rauito. mal as vos-

sas forças, e as minhas. Por in.-íis dili-

gencias quo tenho feilo não ho possivtd

defendor-me das inquietaçoons que acom-
panhão ordinariamente o Amor. Ha três

dias quo o combaio. e a vicloria quo al-

cancei foi n do ficar m.nis rendido.» Ca-
valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 2, pag. 24.— Kiguradamonte; Avaliar, .ijiiizar, jiil-

g.-tr as virtudes o vicius dos outros pelos
seus.

—Medir versos; examinar se tem o

numero do syllabas que «levem ter, e es-

sas com as d-!vidas quafitidados.

—Comparar para achar o valor.— Me-

dir o exercido das obras pelas obrigurõef

da consciência.

—Medir (dgnma cousa com o compri-

mento do nosso braço ; fazer uma idéa

aproximada.

ICntam me mandam que mera

amor C6m qua^n longe estamos

pêra ([uo mais nam mo empoi^a,

o se prazeres pas-^.-lmos

OH de.^seinule e esqueça :

E que entam io« buscarío

hum mui grande casamento

tani de meu contentamento

quanto meus olhos verão,

o que o maia crea que he vento.

ciinisTovÀo FALCÃO, OBRAS, psg. 12 (ediç.

do 1871).

— Medir cinta; antigamente era uma
operação de feiticeiras, que provavel-

mento consistia em medir a cinta á pes-

soa a quem se queria fazer mal.^— < K pur

isso ordenaram os alvazis o os vereailo-

res que dabi em diante «nenhuma pesson

nem usasse nem obrasse de feitiços, nem
do ligamento, nem de chamar os diabos,

nem descantações, nem d'obra do vea-

deira, nem obrasse de carantulas, nem
de geitos, nem do sonhos, nem dVncan-
tamentos, nem lançasse roda, nem sor-

tes, nem obrasse de adivinhamentos,»—
prohibindo igualmente o «medir cinda,
e lançar agua pela joeira.» e rematando
por substituir as janeiras e maias com
procissões mui dev()tas, que realmente
nâo deviam divertir tanto o povo como
os seus antigos e costumados folguedos.»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 4.

—Absolutamente: Applie.ar successi-

vãmente sobre todas as partes de uma
grandeza uma outra conhecida.
— Medir-se, v. re/l. Ser medido.

—

Tu-
do o que se mede, acaba.—O tempo me-
de-se por horas, dias, mezes, a7inos.

—Ser apreciado. — Vosso poder deve
medir-se pelo numero dos homens.
— Ser proporcionado.

—

Espantoso abys-

mo, onde os castigos se medem pelos cri-

mes.

—Não estimar-so mais do que deve.

—

Este homem éum homeyn que se não me-
de, que se não conhece; seu caracter é

não saber encerrar-se n'aquillo que lhe é

próprio.

— Medir-se com a vista; examinar-se
attentamente.

—Medir-se com alguém; lutar com
ello, co(iiparar-se com elle; igualar-se-

Iho.

—

Tu queres medir-te commigo? tu,

que nuucd manejaste as armas?
MEDITABUNDO, A, adj. Com génio pen-

sativo; fntr-.'guo á meditação.

—

Este ho-

mem que ha pouco se achava tão jovial,

tão alfgre, está nesta hora tão medita-
bundo...

MEDITAÇÃO, s. f. (Do latim medila-

tio). Acção de meditar: contemplação.

—

Ha homens para qaitn uma meditação
profunda é uma necessidade, tudo o que
« dijfiril, lhes parece (franja. — «Ide: —
pro.scguiu a abbadessa. que parecia náo
(' hav.-r escutado, euib-bida itn medita-

ção profunda:— (Juatido os infiéis se «p-

pr<iximar>-m, invian-lh-s luensageirus de

paz.» A. Herculano, Eurico, cap. 12.

— Escriplo coiiÉposli sobre um assum-
pto religioso.

—

As Meditações dt Lamar-
tine; poema d'um caracter elegiaco so-

bre a contemplação de beus, da nature-

za o do homem.
—Oriíçáo mental. — Entrar em medi-

tação.

—

Os religiosos fazem a sua medi-
tação.
—Syn. : Meditação, applicaçúo. A me-

ditação é a attençáo demorada o refle-

ctida; é indispensável para conhecer pro-

fundamonle qualquer verdade. A appli-

cação é uma «tlenção seguida e séria; é

necessária para conhecer o lodo. A ap-
plicução suppõe a vunlado de saber ; exi-

ge assiduidade ao estudo. A meditação
siippõe o dest-jo de profundar ; exige exa-

ctidão nas miudezas, e justeza nas com-
parações. O resultado da applicaçúo de-

|)ende de uma razão sã ; o da medita-
ção de uma razão penetrante.

I MEDITADO, A, part. pass. de Medi-
tar. Km que se meditou.—Adj. Que é objecto de uma medita-

ção.

—Um assumpto muito tempo medi-
tado.

— Um discurso meditado.
— Que está em projecto.

—

A empreza
meditada pflo general.

MEDITADOR, A, s. (Do lalim medita-
tor). Pessoa entregue á meditação, que
ren^Mtf oiuito, que medita.

MEDITAR, V. a. [U.> latira meditari.
Fazer disto ou d'aquillo objecto de uma
reflexão profunda.

A ruioa do Luso a^sim medita

O Mouro sempre infesto, e cavilloso,

.\ varia plebe, e discordante cxciti

Contra o feito iiomortal, sublime, honroso :

A negra Inveja os coraçoens irrita

Do torpe Jogue, e Naire cauteloso.

Que dos ilUiãtres Csmpeons murmarâo,

E deshumanos, em sen mal conjurio.

JOSÉ AGOSTINHO ni UaCEOO, O ORIENTT, Cint.

11, est. 12.

— Pensar em fazer uma cousa. — Co-
riolano, pntricio romano, meditou a rui-

na da sua pátria.

— R> flectir com madurez.^ sobre algu-

ma cousa.— Meditar sobre Deus, sobre a
alma.—Mais vale não meditar, que me-
ditar sobre chimeras.—Ler pouco e me-
ditar muito nas nossas leituras.

Ou.mtos tiveste j.-l Conqul^ladorea!

Vejo-os romper do poitento*o Egypto,

Rompem do Tjbre duros Vencedores.

:>eu férreo imm«nso Imperio em ti meditot
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Mai3 fortea vais sentir dominadores,

De outras víctori:is ouvirás o grito

;

Com quanto Siingue. e lagrimas eu vejo

Alçar-se o tlirono, que te vem do Tejo!

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cant. St,

est. 25.

—Rf flectir nos meios de fazer alguma

cousa.—Ha muito tempo que eu medito

em vos escrever.—Meditar por onde irei,

•por onde atacarei o inimigo.—Meditar a

quem devo confiar o deposito d'este obje-

cto.

—Fazer uma meditação piedosa.

—

Es-

coltai a profunda razão, não d'um philo-

sopho que disputa nas escolas, nem de

um religioso que medita nos claustros.

—Absolutamente:— «Para isso enten-

deu elle que era necessário estudar e

meditar muito, e durante mais de três

annos, entregue á realisitçào desse pen-

samento, guardou um silencio lilterario

raras vezes interrompido. Quando sup-

pôs que era tempo de provocar o julga-

mento dos esforços que fizera, disse ao

seu paiz :—«Eis aqui um modesto speci-

men do methodo que eu creio dever se-

guir-se ao escrever a tua historia.» A.

Herculano, Monge de Cister, nota.

—Meditar-se, i>. refl. Ser meditado ;

ser projectado.—Ha 7nuito tempo que isto

se projectava, se meditava.

MEDITATIVO, A, adj. (Do latim medi-

tativus). Entregue á meditação; que é

meditador
;
que gosta da meditação.—

A

vida meditativa.— «Mas porque chegara

o cistercieuse naquelle momento, e por-

que tanto ardor em salvar o réu? Eis o

que nem Fr. Amaro, nem Fr. Sueiro, nem
o meditativo Fr. Julião comprehendiam.
O refugiado passara como relâmpago pela

tumba, esQ que parecera não reparar.»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 28.

—Que tem o caracter de meditação.

—

Ar meditativo.

—

Semblante meditativo.
—Syn. : Meditativo, pensado)-, pensa-

tivo, e visionário.

Meditativo é um espirito entregue á

meditação. Pensador é um homem d'uma
grande força de pensar. Pensativo éaquel-

ie que só pensa desde o momento em
que um pensamento qualquer o preoc-

cupa. Visionário é aquello que só pensa

desde o momento em que se entrega a

chimeras, visões, etc. ; confina algum tan-

to com o demente.

O ar do visio7iario dá ao semblante al-

guma cousa de vago e distrahido ; o ar

pe7isativo, alguma cousa do sério e preoc-

cupado.

Um pensador é raras vezes pensativo

ou visionário; sua physionomia annun-
cia ordinariamente liberdade dVspirito,

que resulta da facilidade e da lucidez de

seus pensamentos. O silencio d'um espi-

rito meditativo indica a reflexão e não a

preoccupação.

Um pensador não se liga ordinaria-

mente senão a ideias gtraes ; um espiri-

to meditativo acha por toda a parte as-

sumptos de meditação que o levam a

ideias importantes.

MEDITAVEL, adj. 2 gen. Que se pôde

meditar ou considerar ; digno de medi-

tação, de consideração.

—

Que objecto me-
ditavel 1

MEDITERRÂNEO, A, adj. (Do latim).

Que está entre terras.

—

Os paizes medi-

terrâneos.— «Raaiala he Cidade cercada

de paredes, e Mouros modernos funda-

dos sobre outros, muyto antigos de can-

taria, da mesma maneyra, saõ as casas.

Está junto do mar medioterraneo : me-
tida para o sertão duas, ou três legoas

:

do caminho do dito mar : onde está huma
povoação com huma torro, em que des-

embarcaõ, os poregrinos, que vaõ a Je-

rusalém em Romaria.» Tenreiro, Itine-

rário, cap. 35. — «>ós o atravessamos

sem nenhum risco nem perigo, cami-

nhando ao mais quatro legoas cada dia,

pelas áreas naõ darem lugar. E cami-

nhando por elle seis jornadas, chegamos

á borda, ou praya do mar medioter-

raneo, onde vem ter huma serra, que

vem correndo da parte do meyo dia

e chega junto com este mar.» Ibidem,

cap. 36.— «Tripoli de Soria he huma Ci-

dade cercada de muro de pedraria, e can-

taria lavrada, e de muytas torres em elle,

que me pareceo s>ír edifício feyto dos

Christãos, e de boas casarias de terra-

dos, e de ruas largas, e boas, situada

juuto do mar mediterrâneo afastada do

porto, e baya, onde ancorão os navios,

quasi hum tiro de besta para dentro do

Sertão, e parte de levante.» Ibidem, ca-

pitulo 64.

— Central, interior. — As montanhas
mediterrâneas.
— S. m. Mar interno.

—

As aberturas dos

golfos, das enseadas, dos mediterrâneos,

nada escapa á sabedoria d'este sábio ho-

mem.
—Absolutamente : O mar que existe

entre a Europa, Ásia e Africa.

MEDITRINAES, s. /. pi. (Do latim me-

ditrinalia). Festas celebradas em honra

da deusa Meditrina, que presidia á cura

dos doentes.

MEDITULLIO, s. m. (Do latim). Subs-

tancia esponjosa dos ossos.

f MEDIVALVULA, s. m. Termo botâ-

nico. Que se liga ao centro das válvulas

d'um fructo.

MEDIVEL, adj. 2 gen. Que se pôde me-
dir ; commemmoravel; ailequado para a

medição.
-}- MEDJIDICH, s. m. (Do árabe medjid,

glorioso). Nome d'uma decoração oito-

mana instituída em 1851 pelo falleciJo

sultão Abdul-Medjid, e destinada a re-

compensar o mérito civil e militar.

MEDO, s. m. (Do latim melus). Receio

de algum mal, a que se julga que se não

pôde resistir.— alão perto estamos disso

segundo me parece, disse Vasiliardo, que

hei medo que essa vossa fúria, Benhor
Oiiistaldo, S"ja p^Ta môr mal seu. Fran-

cião quizera que logo os foram desafiar.

Mas a dona o impediu, dizendo que que-
ria outra vez mandar a elles, e se se não

chegassem a concerto algum, que ella o

faria
;
porem que se armassem e estives-

sem prestes.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Iuglaterra, cap. 37. — «Outras

vezes praticavam nos medos de Agriola,

nas obras do famoso Palmeirim d'Oliva,

que então era cavalleiro andante. Mas
comtudo quando lhes lembrava que isto

perderam co'a idade, e que já não se

podia cobrar, algum tanto aquílla triste-

za lhe fez vir as l.igrirrjas aos olhos
;
pos-

to que d'outra parte a alegria da vista de

seus filhos desbaratava todos est'oulros

accidentes. Assim passaram a noite com
menos somno io que outrem podia ter.»

Ibidem, cap. 44. — «INisío veio a noite

com tamauha escuridão e o vento se avi-

vou de maneira, que o piloto perdeu de

todo o tino da viagem e os marinheiros

andavam tão sem acor.io, que o não ti-

nham pêra mais que cuidar na morte, e

não esperavam por seu trabalho guarne-

cer a vida : em a náo foi o rumor e medo
tão grande, que neiíhuma pessoa, que
ahi fosse, tinha esforço senão pêra cho-

rar.» Ibidem, cap. 53. — «E tirando-lhe

o ekao, por \ci o estado em que estava,

viu que já era morto e a sua alma arran-

cada da carne, pêra ir povoar outro lu-

gar peior, que era o inferno, verdadeiro

galardão de suas obras; os outros que

andavam na batalha, vendo seu senhor

morto, desampararam o campo, fogindo

com tanta pressa, como quem cuidava

que nella só teria sua guarida certa ; Pal-

meirim se chegou ás dunzellas, que es-

tavam pasmadas do que viram e mais de

ver ante si morto squelle temeroso Dar-

maco, que em tamanho temor os posera

e vendo-as fermosas e inda torvadas de

medo, lhe disse.» Ibidem, cap. 54.— «E

posto que Selvião lhe trazia á memoria
algumas cousas, pêra lhe fazer perder

este medo, nenhuma delias aproveitava;

que o amor desbaratava tudo. Assim que

neste tempo era Palmeirim posto em môr
cuidado que nunca. E também havia por

quebra lembrar-lhe que não poderá ven-

cer Florendos ante Miraguarda, sendo a

batalha sobre a fermosura de sua senho-

ra. Assim que todas estas cousas o fa-

ziam tão descontente, quanto em nenhum
outro tempo o foi.» Ibidem, capitulo 67.

—«Espantado de tanta variedade de cou-

sas, vendo que, inda que os princípios

eram cheios de t^mor e espanto, no fim

se desfaziam em vaidade, começou per-

der-lhe medo.» Ibidem, cap. 99.— «As-

sim passava o tempo, indo muitas vezes

a casa da imperatriz, onde podia vêr sua

senhora, e pondo n'ella os olhus com
menos medo que antes, fallando muitas

vezes com a rainha de Trácia, sua ami-
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ga, o que té li nSo ousara fazer; assim

polo que já coro nlU passara, como por-

que l«n)i» qnii d'isso se oiiojassn sua se-

nhora.» Ibidem, <;ap. 136.— nNãolhocorn-

mettais iiaiia, disse Torsi, que esiá láo

liberal iio (iroriintur, que hi-i medo que

vos coni;eila luilo. Folgo, siiiiliitra, que

me conheceis, disso ello, e iiâo seria ra-

sâo quererdes vós nenhuma cousa, que

vol-a negasse.» Ibidem, cap. 139.—iVós

a podeis dar a quem vol-a pedir e não a

esporar de ninguém: mas hei medo, que

por me não verdes conlonto dos males

que me fazeis, mo não façais nenhum,
6 desejais que venham d'outrem, pêra

os passar sem conlentamonto, o que não

podaria ser vindo de vós.» Ibidem, cap.

141.— «Como eslas palavras algum tanto

disse alto o cavalleiro da espnra disse

contra Latranja : Parece-me, senhora,

que o medo de aquello homem não é

pequeno, pois as razões são da derradei-

ra unção. Ambos remeterão juntamente.»

Ibidem, cap. 143.

E áa 3«pte horas do dia

foy outro tremor estranho,

que pós medo, e couardia

;

e depois do meo dia

outro, porem non tamanho;

e em outra quinta feira

ante manhãa, da miineira

que foy o grande, espantoso,

foy outro muy temeioso,

outro ante a ter(;a feira.

GARCIA DE HEZENUE, MISCELl.ANEA.

—«O Amor faz com que os Amantes
se vejào, e se desejem. Ilymeneo faz com
que os casados desejem de se não ver.

D'aqui procedem entre ell<>s as contra-

riedades, as loucuras, as payxoens, e não
quero diser mais com medo de diser pou-
co.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv. 2,

n.' 56.

Sobre leoens de bronze alto s'erguião

Funestas urnas de inscripçoens coalhadas,

Em turno áureas alampadas, qu'ardião

Lhes ospancào as sombras carregadas

:

Com desusado assombro os nautas vino

Em duro jaspe efligíes entalhjdas

De Reis, qu'inda no rosto iramobil, quedo

laculcão mageatade, inspiíão medo.

1. A. DE MACEDO, ORIENTE, cant. &, esl. 42.

—«Oh, ohl—tornou rindo elrei.—Náo
tenhaes medo, doutor! Nunca os meus
portugueses, que são como filhos queri-

dos, e de quem sou pae, me dirão :
—

mestre de Aviz, desce do throno a que
te elevámos...» A. Herculano, Monge de
Cister, cap. 15.

— Ter medo da morte, dos perigos, dos

maUs.—Muitas vezes o medo de um mal
tios cotuht; a outro pear.
— Fa:er medo, metter medo, causar

medo; ameaçar com alguma cousa. —
«Como os corações costumados a desven-
turas qualquer cousa lhe faz medo, ta-

manho foi o receio em Arlanta de se vèr

ficar sem seu guardador e em terra es-

tranha, que quasi setn acconlo se sentou

no chão, lorcdiido as mãos urna com ou-

tra, rlizi^ndo.B Franciscf» de M<)rae8, Pal-

meirim d'IngLaterra, cap. 148 — «E tor-

nando-se apus este pregtõ a locar de no-

vo toila aquulla vozari» de iiislrumenlos,

era tamanho o estrondo, e o medo que
isto fazia aos ouvintes, e tamanha a im-

pressão que lhes f«s nos coraçoens, que
só em sette noites que isto se continuou
se passAraõ para o arrayal do .Vemindò

passante de sessenta mil pessoas, porque
tanto credito davaõ todos áquillo que ou-
viaõ, como se lho dicera um Atijo que
viera do Ceo.» Kernáo Mendes Piuto, Pe-

regrinações, cap. 193.—Fazer medo; diz-se de uma p»»ssoa

CHJi physiouomia é muito feia.— «AlTron-

tailo Kumecan daquella ousadia, deu re-

cado a lodos os Capilaens. que ao outro

dia havia de dar hum geral assalto, pê-

ra o que se prepararão. E cm rompendo
a luz da manhãa, começarão a aparecer

os imigos com suas bandeiras desenrola-

das, levando diante de todas outra nova,

em que estava a figura de .Mafamede, taõ

fea, e disforme, que causava medo.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 2, cap. 7.

— Familiarmente: Púr-se a fazer me-
do; estar vestido d'uma maneira extra-

vagante e ridícula.—Metter medo aos meninos; eicitan-

do-lhe vãos terrores.

— Loc. ADv. : A medo; de medo; por
effeito de medo, com receio, com susto,

temor.— Consentiu a medo.— Voltou pa-
ra traz de medo, porque caminhando po-
dia ser victima.— «O Siqueira tanto que
soube as novas pela gente de huma al-

madia que tomou, vollt)U pêra o Gover-
nador, o lhe disse tudo o que vira. E

como elle estava jà determinado a entrar

dentro, e haver vista da fortaleza, dan-
dolhe a desconfiança, não querendo que
em algum tempo se dissesse que se re-

colhera de medo de ElRey de Cambaya,
determinou de lhe dar vista.» Diogo de
Couto. Década 6, liv. 5, cap. 7.—Dizei medos ; dizer cousas que o pos-
sam causar.—Pôr medo; caiisar medo; ameaçar.
— «Folgara de vos poder servir neste pas-
so, como ja outros fizeram, mas pêra o

fazer acho o esforço na vontade e no co-

ração mil receios, que me põe em maior
medo, do que nunca tive : porem, se sen-

tira nelle algum atrevimento pêra vos

olhar, no mais eu vos mostrara pêra quan-
to sou; mas já que pêra isto não fui.

olhe-vos quem o merece, e ao servir fa-

çamol-o todos, que pêra isto nascestes

vós.» Francisco de Moraes, Palmeirim de
Inglaterra, cap. 62.

Co'a a vista vai correndo as ondas frias,

Eocapelladas pelo austral Oceano,

Rebentando no Cabo, onde as sombrias

TcmpMtadec põe medo a «sforço humano:

St, dobra-le já pôde «m áureo* diaa

Do Rei perfeito hum forte Lusitano,

Nfto quiz que elle ultimasse a nobre empreza

O Summo Arquitector da Natureza.

J. A. Dl MACZOO, ORiEifTE, cant. 1, est. U.

—Phantasma, cousa vá, apparencia.

—

«Ouvindo istí), o digno prciado apertou
de novo a mão do chanct^lltir e partiu

apressadamente. João das Kegras pôs-se

á escuta. Apenas sentiu cerrar a porta

da rua, soltou uma destas gargalhadas,

agudas, chirriaiili-s, contrisladoras, attri-

buidas pelo povo aos medos e cousas más
que afiparect-m á muia noite.» A. Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 16.—Sy.n. : Medo, espanto, terror, receio,

apprehensão. O medo é um erro dos sen-

tidos. O espanto d uma perturbação maior,

mais penetrante. O terror é uma paixão,

causada pela presença real, ou pela ideia

fortíssima do um grande perigo. Receio é

geralmente uma emoçã i incommoda que
chega até a perturbar o espirito: é a ap-

parencia do mal que a produz. A appre-

hensão é a ideia present*» de um perigo :

apprehendem se os elTeitos do trovão.

f MEDO BACTRIANO, A, ad>. Que per-

tence aos Medos e aos Bactrianos.
•j- MEDOC, s. m. Vinho proveniente do

antigo .Medoc.—Pedras de Medoc, OU simplesmente
medoques; seiíiiihos brilhantes que se

encontrara nos paizes de .M^iloc.

MEDONHAMENTE, adv. íDe medonho,
e o suffiio <mente>). De modo medonho,
horrível.

MEDONHO, A, adj. Que produz medo,
horrível, terrível, horrendo; que causa

medo, que o excita.— «De lololos remé-
dios carecia, e, pêra mais receiar, viu

queda outra parte d'agua andavam mui-
tas alimárias de diversas maneiras, me-
donhas e espantosas, que parecia que o

esperavam pêra lograr suas carnes e so-

bre quaes seriam as primeiras começaram
antre si uma contenda tão áspera, favo-

recendo-se umas a outras, que parecia

desafio ou batalha de tantos por tantos.»

Francisco de .Moraes. Palmeirim de In-

glaterra, cap. 99.— «E locando hum si-

no, toda a turbamulta destt^s ministros, e

gente de guarda dava hum tamanho gri-

lo, que era cousa medonha de ourir, e

muyto para temer, querendo jà os cruéis

algozes dar elTeylo àquella rigorosa jus-

tiça as miseráveis padecentes com assas

de lagrimas se abraçarão humas com as

outras, o pondo os olhos na Nhay Cana-

tó, que a este tempo estava como morta
encostada no collo de huma mulher ve-

lha, lhe fizeraõ as mais delias suas zum-
btyas. e huma delias como que falava

em nome das mcis fracas, qne o naõ po-
diaõ fazer, lhe disse.» Pernáo Mendes
Pinto. Peregrinações, cap. 152.— «Seria

o Sol posto, quâdo quinhentos cavallos

dos inimigos, que antes linhaõ feylo

algumas sahidas, deram vistosa mostra
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diante da Fortalesa, e em anoytecendo

com alaridos, e granles algazareí a som
de infinitos iostrumentos de guerra se

descobrio o exercito inimigo, em que ha-

via oyto mil Soldados pagos, e muytos
Ximinis, e outros Fidalgos aventureyros,

os quaes cercando por todas as partes a

nossa Fortalesa, deraõ principio ao bra-

Tissimo assalto, arremeçádo lanças, des-

parando furiosos arcabuses, e deytando
medonhas bombas de fogo de tão perto,

que muytos entravam nas cavas, aonde
alguns ficàraõ para sempre cosidos em
azeyte, e agoa, que de sima lhes lança-

vam.» Discurso (no fim das antigas edi

çôes de Fernão Mendes Pinto i.— «tm tu-

do porem que a honra o permite, julgo

que em consideração dos nossos corpos

devemos evitar os perigos, e as incom-
modidades, procurando principalmente

sermos livres da pobresa, da enfermida-
de, e da opressão dos Grandes, que são

os três mayores rayos, os três medonhos
açoites, e os três peores carrascos da vi-

da humana.» Cavalleiro d'01iveira, Car-

tes, liv. 2, n." 10.

AppUco (em Tão o acautelado ouvido)

A colher algum som, que guiar-me possa

Na medonha mudez d'esse remanso . .

.

Só sinto, o coração, que me lateja.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, MABTY-
RES. liV. D.

Tndo o tempo acabou 1 iíedonha e triste

Do grande Cyro a sombra inda vjguêa
Do Eufrates pela marge, ondinda eiiste

Hum resto de Babel n*adU5ta arêa:

Dos séculos ao braço em \'ão resiste,

A que oatr'ora sergueo de gloria chèa,

E vè, jazendo a que assustara o Muudo,

Do esquecimento em túmulo profundo.

J. A. DE MACEDO, O ORIEKTE, cant. 2, est. 49.

De tão medonha scena espavorido

Se lhe antolha rasgado eterno arcano,

Crê que o Ceo se applacava enfurecido

Cbum golpe, qual não dera hum Tigre Hircano

:

Do fanatismo bárbaro opprimido

Seu mesmo mal abraça o peito humano ;

E surdo então da Natureza ao grito

Julgou que era virtude atroz dsUcto.

IBIDEM, cant. 5. eet. 49.

— «Duque de Cantábria, desde muito
que o somno é sempre breve para mim:
ha muito que nestas veias elle não der-
rama consolação nem frescor. Adormeci-
do ou desperto, o meu espirito vê sem-
pre ante si immutavel a realidade, e a
realidade é medonha. Oiala podesse esta
alma dormir.'. Ali^iandre Herculano, Eu-
rico, cap. 17.

—Hediondo
; de máo aspecto. — c Es-

tava levantada sobre os pés, o collo alto,

a composição do rosto tão vivo, a cata-
dura tão espantosa e medonha, que co-
nhecendo-a por obra artificial, criava te-
mor em quem a via. O cavalleiro do Sal-
vaje se chegou pêra ella e a esteve olhan-
do em roda: na dianteira se deteve al-
gum espaço, porque havia alli mais que

vêr.s Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, csp. 154. — «Era este dia

vespf-ra do Apostolo Santiago Padroeiro

das H-spanhas, e em rompendo o quar-

to d'alva, apareceo toda a fortaleza cer-

cada à roda de todo o poder dos imigos

postos em armas com muitas bandeiras

desenroladas, e em meyo de todas huma
muito grande, e em que estava pintada

a figura de Mafamede, taô fea, e medo-
nha, como foraõ suas obras, que tiravão

este dia por grande relíquia, havendo
que nelle se arremataria a vitoria que
elles tinhaô por muito certa.» Conto,

Década 6, liv. 2, cap. 5. — «Escondida
atraz d'esse vulto medonho, a morte se

aproximara também e s** assentara ao pé
do leito de agonia.» .\leiandre Hercula-
no, Monge de Cister, cap. 22.

MEDÕO, s. 7íi. Lugar alto, medão, ou-
teiro.

I MEDO-PERSICO, A, adj. Que diz res-

peito aos Medos e Persas; que pertence
ao império dos Medos e Persas conjun-
ctami^nte.

—

Epocha medo-persica.
MEDOROSO, A, adj. ant. Medroso.

MEDRA, s. /. Viçosa vegetação das

plantas e dos animaes; crescimento na
vegetação.

—Figuradamente : Medra em lucros, na
fazenda e 7io estado. — Medra em amor.
— «Tafues não tinhão comigo medra por-

que Sados no Relógio, que não dera ain-

da, ou sim dera, os fszia recolher por
chuvas, neves, e ventos.» Francisco Ma-
noel de Mello, Apol. Dial., pag. 21 a 22.

MEDRADO, A, part. pass. de Medrar.
Que medrou, que vegetou bem. — Eóte

homem está bem medrado; isto é, está

gordo (fallando physicamente).

—Medrado de fortuna; melhorado de
fortuna, de meios, de condições.

MEDRANÇA, s. f. (Do thema medra, com
o suffixo «ançacV Continuação da me-
dra ; estado d'ella.—Medrança em estado,

em fortuna, rio physico.

Vimos bem brenes medranças,

6 outras bem vagarosas,

rimos ja muylas priuanças

ficar com vãas esperanças.

REZENDE, MlSCELLANEA.

MEDRAR, V. a. (Do latim maturará).

Augmentar, fazer crescer.

— Fazer lucrar, aproveitar; melhorar

ganhando.

—Adquirir cousa com que se melho-
re fortuna, condição, estado e patri-

mónio.
—Absolutamente: Crescer vegetando;

estar viçoso, engordar.

E vimos hos dous hirmãos

mestres, que tanto mandaram,

Pachecos, queassi Tnedraram,

que grandes, pouo, meãos

hos mais delles goueroaram,

ho moço determinou

de ser Rey, e adjuntou

cinco mil lanças possante

para casar com ha Infante,

no caminho se íinou.

REZENDE, MISCELLANEA.

São mores volteadores,

que nunca foram sabidas,

muy grandes esgrimidores,

archeiros, tresectadores

mores que virão nascidos

:

hã por grade honra engordar,

e fazem bem por alargar:

quem me dera la víuer,

para por isso valer,

pois que nã posso medrar.

D'hora em hora medrara a grei de Christo;

Nem de Jove os Cultores, sós logravão

As honras, os trophéos. pompas, riquezas.

Vendo o Tártaro alluir-se-lhe o Reinado,

A's victorias do Céo quiz pòr atalho.

FRANCISCO MANOEL DO NASdMKNTO, OS HAR-

TTBES, IÍT. 1.

—Figuradamente: Prosperar, augmen-
tar-seem riquezas, fortuna, bens.

—Medrar o trabalho; ir em augmen-
to ; ir adiantado, luzir, crescer.

—Melhorar, augmentar-se em virtu-

des, crescer n'ellas.

E desde Çamora até Salvaterra,

E desde Almeirim bem até Herra,

E tudo per alli,

E a terrs que tenho de cardos e pedras,

Que vai desde Cintra até Torres Vedras

;

Tudo he meu. Olha pêra mi,

Verás como medras.

GIL VICENTE, AUTO DA HISTORIA DE DEOS.

—oAppnas pude salva de perigo pôr-

me em jornada, e (mercês da vida que
alli desfructava) tanto me não desfalle-

cia a criação, que medrei em saúde, per-

dendo grande parte d'aquf'lla melindrosa

compleição, que me obrigava a certo re-

gime desagradável na idade que eu ti-

nha.» Francisco Manoel do >'ascimento,

Successos de Madame de Seneterre.

MEDRO, erro por Medão.
MEDRONHEIRO, s. m. (De medronho,

com o Siffixo «eiró»). Arvore de folhas

quasi similhantes ás do loureiro de côr

verde amarellada, que produz medro-
nhos. — «.Menos frequentes, as bastas e

perennes folhagens dos medronheiros
passam como globos negros, que, ele-

vando-se a pouca altura da terra, voam
despedidos, por um e por outro lado,

para trás delles.» Alexandre Herculano,

Eurico, cap. 15.

— Medronheiro ursino ; arbusto, vul-

garrrente chamado uva de urso.

MEDRONHO, s. m. Fructo do medro-
nheiro.

Largo pomar mas breve çurrão era

D« pastor o çurrão, com qvie se ampara.
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nuivo o medronho, desmayda a per»,

O humilde abrunho, a camoeza clara.

JEItONYMO lUIII,

liv. 7.

POLYPIIKMO E OALATMl^

— Figur(id«mpntfl : A arvoro medrn-

nhfiro

MEDROSAMENTE, adv. (De medroso,

com o siiflixo amentei»). D'um modo loe-

droso; cnrn iiicdi), com reopio.

MEDROSO, A, adj. Que tem medo.—
As pessona de natural medroso são muito

infelizes.

—Timido, pusillanime, fraco, cobarde.

Deu 8ignal a trombeta cantolhana

Horrendo, fero, ingente e temeroso;

Ouviu-o o monte Artabro; e Guadiana

Atra: tornou as ondiía de medroso

;

Ouviu-o o Douro o a terra TrauBtitgana;

Correu ao mar o Tejo du\ idoso

:

E as mães, que o som terribil escuitaram.

Aos peitos os nihinlios apertaram.

c*M., LDS., cant. 4, est. 28.

— «Não importa, antPS quero que sai-

bais que s('ii medroso, do qun entendaes
que deyxo do sor homem honrado eni^o-

brindo-vos a voni.ide. Quando avisley

Ilderstorf andava passeando na entrada

d'aquHlle Lup^ar hiima Inf^rata etitre hum
Traydor, e híiiii Demimio.» Cnvaileiro

d'Oliveira, Cartas, liv. 2, cap. 64.

Os esquadries dos bárbaros rompentes

Do sua espada fugirão meároííos ;

Apartad.H Naçíies, o ignotas gentes,

Llie hão de pagar tributos preciosos
;

Dos thalamos dWurora os Reis potentes

Km feudo lhe d.irão Sceptros gloriosos;

Que Eu f<<ma lhe darei, vasta, inflnita,

Nunca acabada, nunca circumscripta.

J. A. DK MACEDO, O OWIENTIS, Cant. 1, est. IH.

—Substantivamente : Este homem é

mesmo um medroso; não tem anirao

nem c()raf{p(n para cousa alguma.
MEDRUSAN(voz da Pérsia). Vid. Mer-

cusau.

MEDULLA, .s. f. (Do latim). O tutano.— «Kste inclinar-se, este escutar era que
hi>sitiiva onlre o desejo e o perigo. As
artérias baliam-lhe com violência, e pela

medulla dos ossos corria-lhe a espaços
um calafrio.» A. H Tculano, Monge de
Cister, cap. 21.

—Medulla espinal ou espinhal; subs-
tancia que vera pelo meio do espinhaço
desde o cérebro até ao osso sacro.

—Figuradamente: O âmago, o intimo,

realidade, substancia.

—

A morte d'este

amigo sensibilisoii-»ie a um ponto tal que
me penetrou as meduUas da alma.
—Termo botânico, t.orne, miolo con-

tido no canal m"(lullar dos vegetaps

;

diz-so também medulla interna: medul-
la externa diz-se a laminado tecido col-

lular que une a epiderme com as cama-
das corlit-aes.

MEDULLANTE, r>art. act. de Medullar,

aadj. 2 gen. Que corre as rnedullas; que
mtiduUa.— Veia medullante de pólvora;

fiirrni^ão ou rastilho pnrn dar fíigo á mi-

na, o qual correi como a medulla espi-

nhal.

MEDULLAR, adj. 2 gen (Do latim me-

duWiris). TeriDo de anatomia. Que per-

tence á medulla ; ou que á da nalurt-za

da medulla.

—

Canal medullar; o que
occupa o idterOr dos ossos Intigis, e con-

tém a medulla.

—

Sustema medullar
;
por-

ção do syslfma a'liposo próprio aos os-

sos.

—

Raios meduUares ; ramificações nu-

tritivas, que penetram no interior dos

ossos.

— Diz-so tambpm : A subitanrAa me-
dullar dos rins, do cérebro.

—Termo do botânica. Canal medul-
lar; caviílade cylindrii-,a, que occup.i o

centro da haste das plantas nicotyledo-

neas.

—

fíaios medullares ; laminas ver-

ticais que partem da medulla em todo o

sentido, e dirigem-se para a cirou-nfe-

rencia da haste, sendo visíveis debaixo
da f(^rma de raios, no corte transversal

do tronco d'uma arvore. — Substancia

medullar dos vegetaes.

— V. n. (Do latim medullare, ou me-
dullnri). Correr as medullas ; occupar o

interior da cavidade dos ossos das ex-

tremidades.
— Figur.<daraonte : Grassar, ir-se pau-

latinamente introduzindo ; correr por en-
tro. — Medulla a epidemia no povo por-

tuguez. —Medulla o fogo no palácio real.

MEDULLATO, A, adj. (Do latim me-
dullatus). Gordo, ft-rlil, pingue, cheio do

tutano, abundante de gordura.— Comic/a
meduUata.
— Figuradamente: Sacramento.

f MEDDLLINA, s. f. Principio imme-
diato existente na parede das cellulas

da medulla dos vegetaes, e que quasi
nada flilTero da cellulosa.

7 MEDULLITE, s. f. InQammação da me-
dulla dos ossos.

MEDULLOSO, A, adj. (Do latim me-
duUosus. a, um). Que tom medulla,

—

Ossos medullosos.

—Termo botânico. Diz-se das hastes
quo tem um grande canal medullar.—

O

sabugni'iro c medulloso.

I MEDUSA, s.
f. (Ito latim). Uma das

Gorgonas, cujo olhar o cab.-ça tinham a
virtude do converter era pedra aquelles
que a contemplavam.
—Termo de astronomia. Cabeça de

Medusa; estrella variável da constella-
ção de Perseo.

—Cabeça de Medusa; uma espécie de
agarico.

—

Cabeça de Medusa
; nomo vul-

gar das artérias multiplicadas.
— Borboleta da Europa.
—Nome de animaes inverti brados da

classe dos acalephos, notáveis por sui
ligura e semi-transparencia dos seus te-
cidos, « quem sua fealdade fez dar o no-
me do Medusa.

f MEDUSARIO, A, adj. Termo zooló-
gico Oi].' se assemelhi a uma medusa.
MEDUSEO, A, adj. ' Do latim meduiojus,

a, uini. De medusa, muito horrendo,
muito feiíi.

MEDUSICO, A, adj. Vid. Meduseo.
MEDUZA, s. f. Hi;rva, chamada esto-

que.

MÉE, Ò-. i<i. ant. Carneiro.

— Instrumento mechanico que serve

para a mistura dos mineraes.

MEEFESTAR, ant Vi I. Manifestar.

MEEFESTO, 'í;ií. .M.Miif-sto.

MEEIRA, s. f. Mulher que faz meia.

MEEIRO, s. f. Vid. Meieiro. — Bem
meeiros ; bens quo devem ser meeiros
entre os cônjuges, isto é, partiveis por

metades. Vi I. A r.etade (carta de).

— Ant. .>Ieiii,ineiro.

MEENFESTAR, v. a. ant. Vid. Mani-
festar.

— Confessar, declarar, patentear, de-

latar, denunciar.

MEESMO. Vid. Mesmo.
MEESTEIRAL, ard. Vid Mesteiral.

MEESTRU. Vil. Mestria.
-j- MEETING, .«!. m. Palavra ingleza si-

gnificando um congresso popular tendo

por ol)jeclo deliberar sobre alguma ques-

tão politica.

MIFITICO. Vid. Mephitico.

f MEGA. Pr>jGxo grego signiQcando
grande.

I MEGACEPHALO, A, adj. Diz-se de
um animal que tem a cabeça grande; e

d'u(na plania que tem as flores reunidas

era grari 1-s r(dos.

j MEGACERO, A, adj. Termo de zoo-

legif». Que tem grandes cornos, ou gran-
des antennas.

MEGALANTHROPOGENESIA, s. f. (Do
grego )negas, anlhropos, e genotnai). A
supposta arte de crear homeus de talen-

to, grandes homens.

f MEGALEGORIA, s. f. Termo de rhe-

torica. Estylo pomposo, grandioso, ma-
gnifico

MEGALESIOS, s. m. plttr. (Do latim

megalesia) . Jogos que os romanos cele-

bravam em honra de Cybeles, instituídos

no anno 550 la fundação de Roma.

f MEGALITHICO, A, adj Termo de
archi^olojiia Que está em grossas pedras.

— Os dolmcns, as pedras erectas são mo-
nuDientos megalithicos.

—

Túmulos mega-
lithicos ; túmulos conhecidos pelo nome
de galerias cobertas, de camarás subter-

râneas, que tem o mais das vezes a for-

ma de rectângulos muito extensos, for-

mados de pedras lisas, brutas e que pa-

recem pertencer a um período precel-

tico.

f MEGALOGONIO, A, adj. Termo de mi-
neralogia. — Cri/Mal megalogonio; crys-

tal cujas faces furmam entre si ângulos
obliisns.

MEGALOGRAPHIA, s. f. Termo de an-

tiguidade e de bellas artes. Arte de de-
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senhar e pintsr grandes assumptos, taes

como os amores dos deusps, etc.

f MEGALOPORO, A. adj. Termo de his-

toria nfltural. Que tem grandes poros.

f MEGALOSAURO, s. m. Espécie de um
grande lagarto fóssil.

-j- MEGALOSPLENIÂ, s. f. Termo de me-
dicina. Augmento de volume do baço sem
dureza.

MEGAMETRO, s. m. (Do grego megas, e

7netron). Termo astronómico. Instrumen-

to próprio para medir as distancias an-

gulares de muitos graus entre os astros

;

serve para determinar as longitudes no
mar.

MEGARENSE, adj. e s. 2 gen. Natural

ou pertencente a Megare, cidade da Grécia.

f MEGARICO, A, adj. Termo de phi-

losnphia. Que pertence a uma escola de

philosophia fundada em Megare por Eu-
clides no anno de 400 antes doChristo;

esta escola admittia a unidade absolu-

ta
;
punha em duvida o testemunho dos

sentidos, e olhava o ser e o bem como
idênticos.

MEGASCOPIO, s. m. (Do grego megas,

e skopeô, eu observo). Termo de óptica.

Instrumento que representa os objectos

em ponto grande e com a maior exacti-

dão.

f MEGASTOMO, A, adj. Termo zooló-

gico. Que tem uma grande bocca ou uma
grande abertura.

f MEGATHERIO, s. m. Grande mamí-
fero, do qual somente se conhecem os-

sos fosseis.

f MEGE, s. m. ant. (Do latim medi-
cus, que tendo o assento sobre me, deu
mega regularmente). Medico. Nome dado
em algumas provindas e na Suissa aos

medicastros.— Os meges e os charlatães

são um dos maiores flngellos do povo;é
indispensável livrar d'elles a sociedade.

MEGERA, s. f. Termo mythologico. No-
me próprio de uma das três fúrias infer-

naes.—O ódios! ó furores dignos de uma
Megera

!

—Figuradamente: Mulher má e endia-
brada. — Tullia, abomÍ7iavel megera, foi

digna de um tratamento rigorosissimo.

—Borboleta da Europa.

—Género de serpentes.

t MEGETHOLOGIA, s. f. Theoria das
grandezas ; synonymo da palavra álge-

bra, proposto por Ampere.
MEHEU, ant. Vid. Meu.
MEIA (Meya, orthographia preferível),

ouMÉA, s. /'. Parte da vestidura, que
cobre a perna e pé, feita de ponto de
malha, de fio de lá, seda ou linho. =Este
vocábulo é mais usado no plural.

— Ponto de malha.

—

Calções, hivas de

meia.

—Figuradamente: Meias de couro.

—Vid. Meio, s. e adj., e Meias.

MEIACANA, ou MEIACANNA,s. /".Lima

de que usam os espingardeiros, plana de

uma face, da outra arredondada.

MEIADA, ou MEADA, s. f. Porção de
fios de liflhas, seda ou lã dobada.
— Figuradamente : Artificio ardiloso,

enredo.

MEIADADE. Vid. Metade.
ME(ADEIRO. Vid. Meeiro.

MEIADO, A, part. pass. de Meiar.—Adj. Collocado no meio, ou apro-
ximado ao meio. — Este homem partiu
de Coimbra meiado o mez de outubro.
—Pão meiado; mistura de cevada, tri-

go, centeio, milho, etc. ; metade de cada
espécie d'estes cereaes.

—Figuradamente: A liyiguagem meia-
da d'cste homem é bem intrincada e pou-
co intelligivel.

MEIÁGOO, ant. Vid. Meio.

MEIAIDO, s. m. ant. Raia, limite, con-
fim, divisão do termo, marco.
MEIALHA, s. f. Vid. Mealha.

MEIALHARÍA, s. f. (Do theraa mea-
lha, com o suffixo «ária»). A taxa ou
imposto que pagam as vendedeiras de
Lisboa por cada vaso de palha como
cestos, tecidos em rolletes, que pousam
no chão, ao senado (hoje camará muni-
cipal). — Pagar açougagem, mealharía,
relego.

MEIALHEIRO, s. e adj. Vid. Mealheiro.
MEIA, adj. f. de Meião. Vid. esta pa-

lavra.

— N. f.—Meia de porco ; carne do meio
do porco da cernelha para baixo.

—Ave. Vid. Mean.
MEIÃMENTE, adv. (De meia, com o

suffixo »mente»). Vid. Meãmente.
MEIANOITANO, ou MEIANOUTANO, A,

adj. Da meia noute.

—

Ha no dia 8 de de-

zembro um saráo meianoitano, uma ceia

meianoitana.

—

No coro meianoitano lou-

va-se ao Creador.

MEIANOITE, ou MEIANOUTE, s. /. (De
meia, e noite). Hora que divide a noute
em duas metades perfeitamente eguaes,

em que o sol está no ponto diametral-

mente opposto ao zenith, que é o na-
dir.

—Fazer meia-noute ; estar esperando
que passe a meia noute dos dias de je-

jum para comer carne.

MEIANTE, part. act. de Meiar.
—Adj. de 2 gen. Que meia.

—

Homem
meiante, mulher meiante ; indivíduos de

meia idade, nem velhos, nem novos.

MEIÃO, Ã, adj. Vid. Meão. Medíocre

na qualidade, condição, grandeza, me-
diano, não excessivo.

—

Estatura meia;
estatura mediana.
—Homem meião; homem nem nobre,

nem plebeu.

—S. m. Peça da roda do carro, do
meio, onde entra a mecha do eixo ; so-

bre elle vão de cada lado as peças de

que se faz a circumferencia das caibas,

e onde entram os raios que sahem do

cubo, e as peças da roda do carro que
fecham o circulo e assentam sobre a cai-

ba, e formam o rodeiro.

—Termo de tanoeiro. E' no fundo das
vasilhas a peça do meio.
MEIAR, ou MEYAR (melhor orthogra-

phia), ou MEAR {ant.}. v. a. Partir pelo

meio, levar ao meio, permear. — O sol

collocado 710 meridiano meia o dia, a
lua a noute.

—Pôr em meio a obra. — Este traba-

lho não c possível meial-o, nem termi-

nal- o.

— Meiar-se, v. refl. Chegar ao meio.
Meiar-se o anno, o dia, o mez; chegar
ao meio d'estas divisões do tempo. Vid.

Meio, s., no fim.

MEIAS, s. f. pi. Contracto, sociedade

de meio
;
perdas e lucros eguaes.—A meias, loc. adv.; a despezas, per-

das ou ganhos iguaes.

—Figuradamente: Entremos de meias
n'este prazer, n'este sentimento ; partici-

pômol-o por igual.

MEIAS VAGAS, s. f. pi. ant. Os fru-

ctos que se venciam na metade do tem-
po, em que as igrejís estavam vagas.

MEIATADE. Vid. Metade.
MEIDADO,A, adj. ant. Divididoao meio,

ou pelo meio.

MEIEIRA, s. /'. de Meieiro. (Vid. este

vocábulo). Mulher que faz meias.

MEIEIRO, s. m. O que tem metade no
total da fazenda, bens, etc.—Adj. Que é de metade. Vid. Meio, no
fim.

— Fabricante de meias de calçar.

MEIGA, s f. Palavra usada na phrase

familiar : Faier meiga em alguma cousa;

achar n'ella prazer, gosto, consolação.

MEIGAMENTE, adv. (De meigo, e o

suffixo «mente»). Cora meiguice, com
doçura, com carinho, affabilidade.

MEIGENGRO, A, adj. Peco, chocho,
torto, etc; diz-se da fructa.

MEIGO, A, adj. AtTavel na conversação

familiar, de boa maneira, que attrahe com
brandura, affabilidade, mansidão; aíTe-

ctuoso, carinhoso.

—

Semblante meigo.

Lido em toda a sciencia, alU Demódoco

Moldava meigo a infância sobre-humana.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MARTVRES.

— Figuradamente : Diz-se das cousas.
—Desculpns meigas.

MEIGUICE, s. f. Afago, doçura, cari-

nho, affabilidade, brandura, qualidade

de ser meigo; a boa maneira da conver-

sação, que capta a benevolência.— «Des-

gostado finalmente da louca feresa de

huma, e enfeitiçado da afabilidade, eda
meiguice da outra, disse hum dia a Dis-

crição que elle queria communicar-lhe

huma noticia que esperava que fosse de

seu gosto, e rompendo em poucas pala-

vras lhe declarou o seguinte.» Cavallei-

ro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, cap. 28.

—Pi. Meiguices; palavras doces, affa-

veis; acções carinhosas que enternecem

o coração.
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MEIGUICEIRO, A, adj. Que faz meigui-

ces, que aiiiciga.

MEIHO Vid. Meio.

MEIJOADA, s. f. Trsbulho ou serviço

nocturno. Vid. Ameijoada.
—Lançar anzul de. meijoada ; armndi-

Iha do arizocs, qnti li('aiii toda a noule

no mar para apanhar peixes. Vid. Amei-
joar.

MEIMENDRO, s. )>i. Plania iiarcolica

venenosa; herva meilicinal.

MEIMIGO, pliraso cuntrahida de Meu
amigo.

MEIMINHO, A, adj. laltorado de Mini-

mo).

—

Dedo meiminho; o dcilo rainimo.

—SiibslHnlivsmontii: " meiminho.
MEIO, ou MÉO, 011 MEYO (orthogra-

phia preffriviil ,i. m. (Do latim médium).
O lugar quH está igualmenle distante das

eilremidades. — O meio do cominho. —
Cortar itm fructo pelo meio. — O rio atra-

vessa o meio da cidade.— «Ao quinto dia

quo entrou no n^ino, horas de véspera,

caminhando por uma floresta cheia de
arvores, tão bastas e altas que tiravam

os raios do sol não chegassem a terra, no
meio delia aritre uns freixos achou uma
fonte de muita agua, coberta d'aboba(la

de singular invenção.» Francisco de Mo-
raes, Palm. d'Inglalerra.cap. 133.—«Está

situada para a banda do Oriente, donde a

cerca huma serra, de que eslà afastada

bua jornada lie caminho para a banda do
Poente : da qual serra vem dous rios,

hum afastado do outro, que a toraão em
meyo. He terra muyto viçosa de agoa, e

de muytos arvoredos, aciprestes, o ale-

mos, 6 de arvores do espinho, terra de
muyto trato.» António Tenreiro, Itine-

rário, cap. 33.— «(Confina com Bengala
o Reyno de Arracaõ, dos limites no Por-

to de Negrains, que he o primeyro, co-
meça a correr a ribeyra do mar; o Rey-
no Pegú, cujo segundo porto se chama
Cosmí, quasi no meyo liça Sariaõ, depois

se segu'>Sartáo, e ultimamente Martavâo,
que parto com o grande Reyno de Siso,

cujo senhorio estendendo-se alem do Es
treyto de Sincapura. chega aos limit'S da
Chins no Rnyno Cacho, ou Cochinchina.»
Discurso (no tim das anligis edições de Fer-

não Mendes Tinto).— «Mo mesmo tempo
encaminhou Deos nosso Senhor hum pt^-

louro de hum camelo, e tomando a Jn-
zarcaõ de meyo a meyo, o desfez em pe-

daços. Esta nova correo logo pelos seus
que «codiraõ ao lugar aonde estava fei-

to peçaços pêra o levarem.» Diogo de
Couto, Década 6, liv. 2. cap. 6.— «Nes-
ta ordem foraõ entrando pelo rio acima
por meyo daquellefermoso. » alegre bos-
que de almadias. bateis, e outrasembar-
caçons embandeiradas.» Ibidem, liv. 4,

cap. 6.— uE no meyo destes dous cor-

pos de gente, que era mães na frontaria

da cidade, sairia Diogo Mendez de Vas-
conrellos com até cento e rincoenta ho-
mens, que erão d'arraada pêra Malaca,

de que ello ora capitão mór com os ou-

tros capitães delia » Barros, Década 2,

liv. 5. cap. 9.—«E o Principe, e o Du-

que beijarão a mão a el K<y, eassiato-
dos os outros senhores, e ptissoas prin-

cipaes que ahy erão. E o Marquez foy

nquelle dia conuidado dei Hf.y, e corado

corn elle, a mesa, que assi era ordenado,

era a sala ricamente armada com dorsel

de brocado, e grande baixela, com to-

dolos officiaes, e ministros, o rnuylas

iguarias, tudo em rauyla iii'rfeiçâo. El

Rey estaua assentado no meio d<i dors«-l,

e o Principe a máo diroyta, e alem do
Principe o Mar([uez, e da outra parte dei

R''y á mão esquerda estaua o Duque, e

assi comerão todos com gran Iií festa."

Garcia de Rezende, ChronicadeD João II,

cap. 79.— «E perguntando Sf tinhão es-

tes homens armas responderão que náo
tinhaõ outras, senão somente paos tosta-

dos, e crises de dous palmos de corte,

e também disseraõ que se podia la ir por

aqiielle rio em dous mezes, alè dous e

meyo de caminho, o isto por respeyto das

agoas que de.sciaõ cora grande Ímpeto a

mayor parte do anno, porém que á vin-

da si' vinha em nyto até dès ilias.» F.

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 41.

l£ntre todos no meio se sublima.

Das insigpUs Reines acompanhado.

O valeroso AÍTonso, qne por cima

De todos leva o coUo alevantjido.

CAM., Lus., cant. 3, est. 108.

I^utefrega naval barbara, e dura

O triunfante Gama descani;ava

;

E ao meio da carreira a noite escura

No rorfjiinte coelie então cticgava.

.1. A. DE MACEDO, OBIENTB, Cant. 12, eSt. 2

— «Quem lhe conhecesse a fundo o

caracter diria que D. João d'Or:iellas es-

tava no meio de inveterados inimigos,

tal era o excesso da sna benevolência.»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. lo.— «As armas delles (dos ber^bé-

res e árabes africanos) quasi se limitam

a paus coiTipriíios a que se pr-ndem pe-

quenos ti^ros atados pelo meio, que no
combate desearregam soiíre os ininiigis

com ambas as mãos: Alkliathib, Pleni

Lxinii S/dendor, oro Casiri. T. 2. p. 258.»
Idem, Eurico, notwí. — «Ao chegarem a

planicie ura dos Ires desconheciílos es-

tava diante delles, esperando-os queJo
no meio da estreita trilha aberta por en-

tre as urzes.» Ibidem, cap. 11.

—Loc. ADV. : Xo meio de; í ntre, no
centro de.

—

No meio da assembleia.— .1

aí/uia !te eleva uo meio dos ares.— «fie-

gat. .Mano náo me tinhaes vós por tal. a

vós só arao. a vós só quero, a vós só le-

nho na vnutade. e ainda esta por nascer

a quem eu desse lenço da Bretanha de
setenta reaes a vara, lavrado pelos can-

tos, com molhos de setas de verde, e en-
carnado, como dei a vós. no meu o meu
coração atravessado com muitas, que assi

trazia eu o meu, e toalha de olanda para

alimpardes o rosto, que como determi-

nava receber-vos por marido, me esme-
rava era tudo, lendn minha cantareira

alva como a neve, « talhas vermelhas co-

mo o sangue piistas nelln : púcaro de Es-

tremoz peilradtj por dentro com s^rpi-

nhi no meio, feita do mesmo barro.»

Francisco de .Moraes, Dialogo 3. — «Ert

um dos liialgos da cort>í, que, tomado
de repentino mal. perdera os sentidos.

Tinhum-no tirado em braçr)8 do meio do

tropel. Attribuiu-se o successo ao ardor

do sol; porque mais de uma vez, em se-

melhantes autos, se haviam verificado fa-

ctos íinalogos. .Muitas pessoas se recor-

davaru d'isso.e Alexandre Herculano,

Monge de Cister, cap. 19. — «Debayxo
destes alTectados exl-riores de alegria, e

no meyo destes triumphos de vaidade, e

do loucura, he certo que não gosou V.

P,. hum só instante de contentaujento so-

lido. Incapaz de despresar absolutamen-
te o seu entendimento, e de se esquecer

inleyramente dos princípios da boa edu-

cação que se lhe deo, se via acompa-
nhado sempre de remorsos, e de escrú-

pulos.» Cavalleiro óOliveira, Cartas, liv.

2, cap. 33.— «.No meio daquelle sussur-

ro, dous escudeiros mancebos, lançando

de relance a vista ao digno procorador

de Celorico, murmuraram ao mesmo tem-

po um para o outro. Não vès? Não vês?»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 11. — «A pouca distancia do valle

onde se viam as ruinas de Augustobriga,

caminho de Legii>, no meio de uma so-

lidão profunda, aquella silenciosa n;ora-

da de virgens innocentes achava-se con-

vertida em praça de guerro.» Idem, En-
rico, cap. 12.

—Do meio de; d'entre. — Este homem
levantoji-se do meio da assembleia.

— .\ parle media do teiupo.
—O meio da noute, do dia. — No meio

do inverno, do estio, ele.

— Pessoa intermediaria, que intervém

em algum negocij.

— Proposição, plano, modo, traça, ideia,

expediente por que v* consegue alguma
cousa. — aCiuar lay-o cm quanto vos agra-

dar, ou em quanto vos lhe agradares,

sendo sempre tão amável coroo sois ago-

ra. Se vos enfastiardes, náo pertondaes

desfaser-vos de roim dando-mo a primeyra
das vossas amigas. Vós tendes hum meyo
muito mais seguro, e muito curto para o

conseguires, executando aquelie de qne o

outro dia vos servistes qu»^rendo-m« afo-

gar. »C. d'01iveira. Cartas, cap 29.—«Isto

he assim como vós diseis, porem eu di-

go vos em respo.^ta que náo acho cousa
alguma na Sagrada Scriplura que autori-

se esta opinião, eatrevo-me a segurar ,fa-

sendo abstracção do poder invencivel da
(iraçai qn» o Matrimonio he o único meyo
para rA)nservar a castidade, e o singular
remédio que ha para apagar os fogos da
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concuspicencia. pois que nem todo o mun-
do t'^m o humor. Ibidem, cap. 56.— «.Na-

da tem. quem se não contenta com o que
tem.—Um excellentemeio de nos cooten-

tarmos com a nossa situação, é o de a

compararmos com outra peor.— Esperai

embora muito, mas coiitt'ntai-vos com
pouco.» R idrigues de Bastos, Máximas e

Pensamentos, tom. 1.

—Modo, via, iotervenção.—«E Palmei-

rim, que nos lugares onde palavras não
eram necessárias, havia por escusado

aproveitar-se delias, lhe respondeu com
um golpe por cima do elmo em desco-

berto, que lhe fez abaixar a cab-^ça té os

peitos; mas o cavalleiro uo Csstello lhe

tornou com outro, e toiuando-o p:ir meio
do escudo, entrou a espada tanto, que
cortou té as embraçaduras dí-Ue.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 57.— «Dom Lourenço, mdo elles pre-

sos em carretas de hum lugar de Cam-
baya chamado Góga porto de mar per

Champanel huma cidade das principaes

do Reyno : e o modo que teue de lhe

falar, foi chegarse a huma das carretas

onde ião Tristão de Gaa, e Bastião Rõiz,

e fazendo que lhe pedia esmola como que
fossem Gentios, deulhe um pelouro de

cera, e disse-lhe : Respondei ao que
achardes dentro, e eu tornarei a vós da-

qui a dous dias.p Barros, Década 2, li?.

2, cap. 9.— «E tanto que fuv o quarto

dalva cometeo a barra, dando a diantei-

ra a D. .Álvaro de Castro, e foy pôr a

proa na prava da Cidade, por meyo de

todas as bombardadas que lhe atirarão.»

Couto, Década 6, liv. 5, cap. 9.—«Para

consentir na possibilidade deste projecto,

he necessário dar muita at>^nção a que
os meninos por meyo dos sons que o ou-
vido lhe faz ent-nder, acquirem como
por gráos o conhecimento das palavras,

e o das suas di.Terentes construiçoens

;

de sorte que em poucos annos chegão á

grande facilidade de se explicar ua sua
lingoa, ao menos com os termos, e com
as frases mais commuas.» Cavalleiro de

O iveira. Cartas, liv. 2. cap. 3.— «Bem-
dicta a mão do Senhor, que te salvou,

Eurico, leal e nobre entre os mais no-
bres e leaes filhos dos godos! Graças á

piedade do céu, que por meio de tantas

desventuras e perigos nos uniu nos pa-
ços que restam ao tilho do duque de Can-
tabrial No devaneiar do terror revelei- te.

sem querer, o segredo do meu coração :

a sua historia, ouviste-a. » Alexandre
Herculano, Eurico, csp. 18.

— M-^tade.— «.ilevantaes-vos com a es-

mola e é a nós outros que chamaes vil-

lãns-ruius?! Parti a contenda ao meio.
Villâos nós; ruins vós. Pensaes, acaso,

que o povo ignora quantas vez-^s tendes
amoaçado D. João I, se vos nát) pagar
as quantias, de vos retirardes para os
vossos solares? Para os de Portugal ou
para os de Castella, meus leaes cavallei-

ros?» Alexandre Herculano, Monge de

Cister, cap. 12.

— Adv. subentendendo-se a preposi-

ção per ou [jor. Vid. Meio, adj., uolim.

—Z)f; meio a meio; inteiramente, to

taltaente.

I

— Meter-se de per meio para compor

I

desavenças; ser medianeiro.

—O espaço material no qual seu cor-

! po está coUocado.

—

Os peixes vivem n'um
meio ambiente differente do das aves.

—Todo o corpo, quer solido, quer li-

quido, que póle ser atravessado por um
outro corpo, 3specialmente pela luz.—.4

agua, o ar, o diamante são meios para a

luz.

— Moderação. — Ter meio em alguma
cousa.

—Figuradamente: Tomar as cousas em
sew meio ; fugir de extremos.

—Termo biológico. O todo complexo
representado pelos objectos que cercam
os corpos organisados.

—

O meio social;

aquella reunião de condições sociaes no
meio das quaes um individuo está coUo-
cado.
— Dar meio ao negocio; compôl-o a

bem das partes, cedendo cada uma um
pouco.—Morar parede em meio com alguém;
estar tão unido com essa pessoa, que
só os divide uma parede.—Ádj. Que é metade de alguma gran-

deza, todo, ou medida.—«Uespedido del-

leá, caminhou por aquelle reiuo sempre
por onde o cavallo o queria guiar; mas
como já a hora era chegada, aconteceu

que aos sete dias de suas jornadas, sua
fortuna o apertou no Valle da Perdição

a horas de meio dia : e discorrendo por

elle abaixo, não andou muito, que viu

aquella torre edificada no meio do rio, e

cercada d'8lemos verdes, que do fundo
d'agua saíam, e a altura delles tal que
as ameias delia ficavam á sombra das

suas folhas. Muito desejoso o cavalleiro

do Salvage saber cujo gracioso assento

fosse, e com esta vontade chegou junto
da fortaleza.» Francisco de Moraes. Pal-

meirim de Inglaterra, capitulo 39. —
—«Mas fòzeudo-lhe forol, nos responde-
rão logo a nosso propósito, e sendo jâ
meyo quarto da Alva passado, chf-gâraõ

a nós, e depois da fazerem suas sfilvas

assas tristemente, perguntarão pele capi-

tão mór, e pela mais companhia, \ que
então se respondeu que como fosse ma-
nhã lho diriaô. e que se afastassem d'al-

li até que o dia mais aclarasse, porque
andavaõ ainda os mares taõ grossos que
poderia acontecer algum desastre. n Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

64.— oE foy mandado aos soldados, e á

mais gente da nossa companhia que ca-

da hum por si apanhasse o que pudes-
se, porque naô havia de haver reparti-

ção nenhuma senaõ que o que cada hum
levasse havia de ser tudo seu, mas que

lhes rogava que fosse muyto depressa,
porque lhe naõ dava mais espaço que só
meya hora muyto pequena, a que todos
respon íernõ que eraõ muyto contentes.!
Ibidem, rap. 65.— «Esta lançarão elles

diante, com determinação de cansarem os
inimigos nella, a qual arremetendo logo
a elles se travou huma cruel briga, que
durou por espaço de uma meya hora, em
que a mayi r parte da chusma foy con-
sumida.» Ibidem, cap. 156. — «Acabado
este feito ás duas horas depois de meyo
dia, acodindo sempre os nossos aos re-
bates de Mouros, que cometião per am-
balas partes da pote, cõ que andauaõ
bem cansados sem lhe darem vagar a que
acabassem de se fechar nas tranqueiras
qtift faziaõ: sisteuese ACfonso d'Alboquer-
que huiú pouco em pratica cõ os capi-
tães assi em pê como estauão, dandolhe
graças do que tinhão feito, e também
representandolhe algumas cousas que por
então contrariauão soster a posse daquel-
la ponte.» Ibidem, liv. 6, cap. 4.— «Per
detrás das serranias em que esta gente
agreste viue, as quaes correm ao longo
da ribeira desta costa, ficão as terras do
estado do Preste loão: que contra o Cai-
ro não decem mães que tê a paragem da
cidade Çuáquem, e dahi pêra o Meyodia
e Ponente se estendem per muita dis-

tancia, e de tanta terra somente tem hum
porto de mar. que he Arquico.» Ibidem,
liv. 8, cap. 1.

—Meia còr ; degradação de cores for-

tes ou das principaes; cores adoçantes,
declinantes : também são as que não são
brancas nem pretas.— Classe meia; classe media.
—Meias línguas ; meadas de barba-

rismo.

—Incompleto.—Meiaproua; isto ó, que
não convence de todo.

—Meio íeí-))!o,no syllogismo é aquel-
le nome em cuja extensão se contém o
sujeito da proposição menor, e que por
conseguinte participa dos attributos da
comprehensão d'es5e meio termo.—Parede meia; isto é, conimum a
dous edifícios.

—.Alguns escriptores costumam tam-
bém juntar este adjectivo a outro. — As
casas meias construídas.— «Moço. Como
senhora, e casada sois vós? Regai. Não
me intendeis : digo-vos, que mo promet-
teu quatro vezes, mas eu nunca fui ca-

sada, que depois me ingeitou. e ficou o
casamento em vão. Moco. Agora me des-

cançastes, que estava já meio morto.»
Francisco de Moraes, Dialogo 3.

o Pertugoez o encontra denodado,

Pelos peitoá as lanças lhe atravessa

;

Hirns cahem meios mortos, e outros vão

A ajuda convocando do Alcorão.

CAM., Lus., cant. 3, est. 50.

— «A terra em si he mui estéril sem
aguoa, e toda a que se ali bebe, se traz
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em camnkis perto de duas legunas, e ain-

da láo solobra. quo ho iJja>ís pura os ca-

melos que a Irazum, que pêra homens:

e o quH confirma o parecer de dom loúo

ser ali a cidade dos Huroes, iie que iiaquel-

le sitio se moslrão algumas ruirias dos

editicios d.illa, meyos cuherlos de ar»ia,

e Krande numero ile cisternas mães chHas

delia, que de nguoa.» Barros, Década 2,

liv. 8, cap. 1.— «K tanto he isto assim

quo nas ruas, o praças, ou lugares aon-

de se vendem estas cousas de comer, se

os que vende ovos do adem lhe acha-

rem ovos de gallitiha, de (pie se presu-

ma que os tem para viuider, logo alli

aonde o tomão com a falsidade lhe daõ

trinta aroutes nas nádegas, sem ser ou-

vido por nenhum caso; e se os quizer

ter, para naõ cair na pena, ha os de ter

meyos quebrados por cima, porque pa-

reça que os tem para seu comer, e isto

que he de huns, he tamb«m dos outros

nem mais, nem menos." Fernáo Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 97.

— Entrar em alguns negócios de meias.

Vid. Meias.

MEIO-BUSTO, s. m. A cabeça e hom-
bros, ou só cabeça humana, esculpida

em pedra, ou outra matéria.

MEIODIA, s. m. Hora que divide o

dia em duas partes iguaes, em quo o sol

está no ponto diametralmente opposto

ao nadir, que é o zenilh.

—O sul, um dos quatro pontos car-

deaes oa rumos de ventos, contraposto

ao norte.

f MEIOGONO,A, adj. Termo de mine-

rologia. .Si(í)sí(íHCíi( meiogona; substancia

cryslallisada debaixo da forma de pris-

mas, cujas faces se desviam do maneira

quo o angulo que formam entre si se

acha successivameute diminuído.

MEIOR. Vid. Menor.
MEIO-RELEVO, s. m. Figura meio es-

culpida, meio embebida ua plana, me-

dalha avultada sobre a face d'ella.

—Pinturas que representam assim as

figuras.

—Figuradamente: Homem sem cara-

cter decidido, expressivo.

MEIOTERRANEO, A, adj. Vid. Medi-

terrâneo

MEIRINHADO, s. m. (De meirinho, e

o suflixo uadou). Officio do meirinho;

território onde havia meirinho d'el-rei.

MEIRINHAR, r. n. Kxercer o officio

de meirinho; fazer os officios de meiri-

nho.

MEIRINHO, .S-. m. Official de justiça

que prende, cita, penhora o cumpre ou-

tras ordens judiciaes, como as dos cor-

regedores, ouvidores, provedores, etc.

VÓ3 não fazeis guerra cm que eu faça sorte,

E Keiidu »)eirtn/iú sem prisioneiros

Me pesa de morte

:

K foste maiviiir Sutanaz ajjora.

Com todo poder do vosso vigor,

Accresceataiido por ombsiixador.

MEL

Ao novo Senhor e nova .Senhora,

I»or<''m a rnim n.^lo.

CilL V1CE.STE, AUTO DA HISTORIA DK DEU».

— • Finalmente chegou a ousadia des-

te láo a tanto, que indo hum Naire já

feito Ghristâo dos da terra .Malabar á sua

pouoíçúo, elln o mandou prender: e

porque o meirinho da cidade foi a elle

que lho mandasse entregar aquelle ho-

mem.» Barros, Década 2, liv. 6, cap. 1.

—Meirinho môr ; aquelle aquém com-
petia prender os indivíduos do estado da

corte. Antigamente o meirinho-mór era

magistra<lo maior das c(jmarcas.— «Us ca-

pitães das quaes erão Hieronymo Teixei-

ra filho de loão Teixeira de Macedo,

(lonçalo de Sousa hum caualleiro, que
despois foi meirinho do Paço d'elKe)'

dom Manuel, loão .Nunez outro cauallei-

ro de sua casa.» Barros, Década 2, liv.

3, cap. 1.— «E mandou el Rei ao mei-

rinho, e ha elles, que qualquer pessoa

que no paço ou no terreiro tirasse espa-

da que o matassem, sem auor hy pri-

sam, nom outra cousa, e assi o mandou
notificar por escritos postos as portas do

paço, o com este mandado dei Key, que
todos tinhão por muy certo, ouueráo ta-

manho receo, quo todos os bandos se

desfizeram per si, sem mais auer ajun-

tamento. E este foy o primeiro meirinho
do paço que em Portugal ouue, e por

ser officio tam necessitado ficou sempre
de antam para ca.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 192. —
«Não tens de que to arreceiar. Sou eul
Parecia-te o meirinho da corte com seus

algozes? Hein?» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 10.

— losecto, que vive de moscas que
apanha.—Adj.—Lã de ovelha meirinha.—Panno meirinho, isto é, feito de tal

lã. Vid. Merino.

Mart. Tendes vós aqui borel,

Do pardo de lan meirinha?
Bran. fe^u queria liuma pucarinlia

Pequenina para mel.

GIL VICENTE, AUTO DA FEIRA.

MEISON, s. m. (do francez maison,
casa) ant. t^asa. Vid. Mesão.
MEITEGA, s. f. ajit. Almeitiga.

MEIXER, V. o. Vid. Mexer.
MEIXERICAR, v. a. Vid. Mexericar.
MEJAR, V. a. Vid. Mijar.

MEJO, s. líi. Vid. Mijo.

MEJOADA, s. f. Vid. Meijoada, o Amei-
joada.

MEL, s. m. (Do latim). Sueco sacha-
rino que as abelhas recolhem dos necta-

rios das flores em seus favos.

— Figuradamente: Doçura. — Encon-
trar mel nos vícios.— «Zombais senhora?
pois eu vos digo que náo sois camuzes de

cair no mel da sua arte. Sois ca moça de
villa, não sabeis mais que amassar, e pe-

HELA

neirar : fazer filhoos, e boUos de sobor-

ralho.» Jurge Ferreirs de Vasconcellos,

Ulysippo, act. 1, se. 3.— Ter pouco mel e muito fel; isto é,

ter pouco bom e muito mau.
— Comprar, vender por dez reis de mel

coado; isto é, por pouco mais de nada.

— Loc. FiG. : Pôr mel pelos beiços a

alguém; fazer-lhe cousa, com que elle

se engode e ameigue, se deixe eaganar
de quem lh'o põe.

—Mel silvestre ; creado no mato por

abelhas que náo fazem colmeias regula-

res; (; lio áspero gosto.

—Mel de pau; é o mel das abelhas

uruçu, jatahi, e outras que o ajuntam
em ocos de arvores.

—Mel, no Brazil, é a calda do assu-

car que se filtra nas formas que estão a

purgar para se lavar o assucar e alvejar;

este é o mel de furo.

—Mel de engenho; é o caldo da can-

na cozido e grosso que se apura para ir

para as formas e purgar-se.—Assucar de mel na cara; o assucar

bruto.

MELA, s. f. Lacuna que existe na es-

criptura por náo se perceber bem quem
dita; branco na escriptura.

—Moléstia que vem ao trigo espigado,

com que elle se aperta, e consome de
modo que não dá nada.

—Calva parcial de c&bellos do ho-
mem, ou do pello dus animaes.
MELAÇO, s. m. Mel de furo do assu-

car, fezes da calda do assucar de plan-

tas.

MELADO, part. pass. de Melar.—Adj. Temperado, adoçado com mel.

—Còr de mel. — «O Governador hia

em hum palanquim, de que em lhe dan-
do as novas saltou logo fijra, e cavalgou

em hum formoso cavallo melado, e to-

mando huma lança, e adarga correo por

todo o exercito muito rizonbo dizendo a

todos.* Couto, Década 6, liv. 5, capitu-

lo 10.
—Palavras meladas ; meigas, doces,

afiáveis.

—Oue tem melas ou falta de cabello.

—Termo de agricultura. Trigo mela-
do; trigo chocho.

—S. «1. No Brazil, o caldo da canua
do assucar, limpo na caldeira, e pouco
grosso; o liquido que se distilla do as-

sucar bruto quando leva barro.

— Viíi. Melladura, no fim.

MELADURA, s. f. Vid. Melladura.
MELAFOLIO, ». m. Vid. Acantho.
-j- MELAM, s. m. Termo chimico. Su-

bstancia branca, descoberta no residuo

insolúvel quo se ublem distillando uma
mistura de uma parte de sulfo-cyanure-
to de potássio com duas partes de sal

ammoniaco.
MELAMBO, s. m. Casca resinosa e

amarga da America; é usaJa pela scien-

cia medica.



MELA MELA MELA 189

f Mr.LAMINA, s. f. Termo chimico.

Base salinavcl produzida pelo melam.

7 MELAMPYRINA, s. f. Termo chimi-

co. Principio extrahido do melampyro.
MELAMPYRO, s. m. (Do grego melas,

e pyros, trigo). Trigo de vacca
;

planta

escrcfularina.

MELANAGOGO, A, adj. (Do grego me-
las, negro, e agõ, eu expulso). Termo
medico. Que eipulsa os humores negros.

—Substantivamente: Medicamento pró-

prio para purgar a bilis negra.

MELANCHOLIA, s. f. Vid. Melancolia.

— lEra um bello dia de estio aquelle. Os

campos como que sorriam, e até o inte-

rior da cidade, em cujas vísceras obscu-

ras e lodacentas penetrava a viva clari-

dade do sol esplendido, e d'onde a ara-

gem aíTugentava o cheiro repugnante de

crassa atmosphera, pareciarevivescer, re-

moçar, desempoeirar-se, e o seu borbo-

rinho, habitualmente roufenho, cavo, tris-

te sem melancholia, tornava-se harmo-
nioso e accorde com o sussurro da bri-

sa.» Alexandre Herculano. Monge de Cis-

ter, cap. 17.—«Em que? Eu sei lai Em
nada, provavelmente. Mas scismava e sen-

tia levantar-se-me no coração um fumo-
sinho de tranquilla melancholia, fumo-
sinho que se condensava brevemente nos

olhos em lagrymas, que não chegavam a

rolar, masque nelles bailavam. E alli me
achava a noite, e buscavam-me e desfa-

ziam-me o encanto ; mas ficava-me cá a

saudade. . . Domingos dos duze ânuos, em
que o meu espirito iufante se harmoui-
sava com o hymno eterno da natureza,

salvei K Ibidem.

t MELANCHOLICAMENTE, adv. (De

melancholico, e o suftlxo omente»). De
uma maneira melancólica. Vid. Melan-
colicamente.

MELANCHOLICO, A, adj. Vid. Melan-
cólico. — «As Sobrancelhas grandes, lon-

gas, espessas, e unidas ate á rais supe-
rior do naris, mostraõ, que o sogeito

he Saturnino, melancholico, triste, e co-

gitabundo; se porem, ainda que juntas,

forem negras; e subtis, denoltaô com-
pltíxaõ phlegmatica por ajuniameoto de

Vénus, e da Lua. Se forem rubras, ain-

da, que raras vezes saõ unidas, sendo

desta cor, indicaó natureza choJH.rica, sub-

tileza de engenho, e promptidaõ na ira.

Se forem subtis, raras, arqueadas, e ele-

vadas, predizem arrogância, soberba, e

elevação de entendimento. Veja-se Tor-

reblanca.» Braz Luiz d' Abreu, Portugal

Medico, pag. 340, § 191.— tOclarãoque
transudando das vidraças multicores, re-

flectia brandamente na rua que media-
va entre o palácio e o presbyterio de S.

Martinho e por cima da qual corria um
passadiço que ligava os dous edifícios,

tornando durante o dia essa rua ainda

mais escura e melancholica, provinha

eflectivamente de uma grande lâmpada
pendente do tecto do aposento e de duas

tochas accesas postas em braços de fer-

ro que saíam das paredes.» Alexandre

Herculano, Monge de Cister, cap. 15.

MELANCIA, s. /'. Fructo vulgar ; tem

a casca branca, ou verde ou mesclada,

com miolo branco ou vermelho, e pevi-

des de varias côres ; é doce o sensabor.

MELANCIAL, s. m. Terreno, horta se-

meada de pevides de melancias.

MELANCIEIRA, s. f. Planta que dá me-
lancias.

MELANCOLIA, s. f. (Do latim). Termo
medico. Doença d'este nome.
—Um dos quatro humores do corpo

humano.
— Figuradamente: Disposição triste,

tristeza profunda.—«Rumecan tanto que
o soube quiz.^ra morrer de pezar, e to-

cando a recolher o fez pêra a Cidade

com tamanha melancolia, e tristeza, que
não ousava pessoa alguma a lhe falar.

Os nossos ticaraõdesalivadõs, e bem can-

çados.B Couto, Década 6, liv. 2, cap. 6.

— «E andando com estas melancolias,

surgio buma nao na barra de Goa, ile

seis que eraõ partidas do Reino, de que
era Capitão mór Lourenço Pires de Tá-

vora, e os mais Capitaens eraò D. Joaõ

Lobo, Joaõ Rodrigues Paçanha, Fernaõ
Alvarez da Cunha, Álvaro Barradas, e D.

Manoel de Lima, que era o que surgio

na barra a quinze de Setembro.» Ibidem,

liv. 3, cap. 7. — «Porque lha tinhaõ ja

engeitado muitos [como dissemos atraz

no Capitulo quarto deste quarto livro) de

que andava muito desgostoso. D. Joaõ

Mascarenhas entendendolhe suas melan-
colias, e que andava descoutiado «los Fi-

dalgos dizerem que pois elle havia de le-

var as honras, e satisfaçoens do cerco,

levasse também o trabalho da reedidca-

çaõ da fortaleza, se foy ter com o Gover-

nador, e se lhe otTereceo pêra tornar a fi-

car naquella fortaleza até a vinda das

nãos, porque entendia compria assim ao

serviço de tlBey.» Ibidem, liv. 4, cap 5.

MELANCOLICAMENTE, ado. De uma
maneira melancólica.
— Figuradamente: Enfadada, triste-

mente.

MELANCÓLICO, A, adj. Termo medico.

Que sotlre melancolia ; que diz respeito

ao género de loucura chamado melancolia.

— Figuradamente : Triste profunda-

mente.

Do quadra melancólico tocados

Vão cheios os Lusíadas de espanto,

E os dous amaates ledos, e abrai;ado3

De ternura, e de amor derraraão pranto .

Virão propícios os mesquinhos Fados,

Desvaneceo-se da tristeza o manto
;

Ao leito nupcial das mãos da morte,

Quanto inconstante he tudo! os leva a Sorte.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, cant. 4, est, 54.

—Figuradamente : Que produz, causa

melancolia; que inspira melancolia—
Lugar, entretenimento melancólico.

—

Es-

crever sobre assumptos melancólicos.

—

A
tumba é líííia/iaòiíapãDmtuío melancólica.

Os verdenegrog teixos corpolentos

Cruzão daqui, dalli, troncos annosos

;

Cedros, queondeão co'o soprar dos ventos,

.\lli dilatão ramos pavorosos :

Melancoíicos tunbres, e ornamentos

Do sepulchro os cyprestes luctuosos

Tanta tristeza dào na selva escura,

Qu'mda he menor o horror da sepultura.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, Cant. 11, est. l'J.

—Substantivamente: Um melancólico,

uma melancólica; pessoa alT-ictada de

melancolia.—Syn. : Melancólico, Atrabiliário.

— G melancólico e o atrabiliário são

atormentados d'uuia bilis negra, que. ad-

herente asvisc^-ras, perturba as iligostões,

vicia os humores, e produz emtim a maior

desordem em toda a economia animal.

O melancólico está n'uin estado de fra-

queza, de anciedade ; sua tristeza é pro-

funda e inquieta. O aícabíííario está n'um
estado de fermentação e de angustia. O
melancólico foge do mundo, quer estar

só ; o atrabiliário repelle os homens, e

não pôde viver comsigo mesmo. U me-
lancólico é sensível as penas de seus si-

milnantes ; o atrabiliário, inimigo dos

outros e de si mesmo, desejaria somente
vèr seres mais desgraçados que elle. O
melancólico morre com lentidão ; o atra-

biliário mata-se.

f MELANCOLIZADO, A, pari. pass. de

Melancolizar, e adj. Chrio de melancolia.

— a D. João .Mascarenhas andava hum
pouco melancolizado, porque não sabia

o que se passava no exerciti), nem tinha

espias que o avisassem decousa alguma.

s

Couto, Década 6, liv. 2, cap. 8.

MELANCOLIZAR, v. a. Tornar melan-

cólico
;
produzir melancolia.

—Melancolizar-se, v. rejl. Encher-se

de melancolia; ficar melancólico.

MELANCONIA,s. f. Vid. Melancolia.

f MELaNDRO, ou MELANDRINO, s. m.
Pequeno peixe do Mediterrâneo.

f MELANEMIA, s. f. Termo Medico. Es-

tado de sangue apresentando os caracte-

res do sangue venoso nos systemss ar-

terial e capillar.

\ MELANEO, A, adj. Que é de côr negra.

—Termo Medico. Que ó da natureza da

melanose.

—

Cancro melaneo.

MELANIA, s. f. Estofo de iá ou de seda

de uma só côr, porém tecido de modo
que faz ondas.

—Geoero de conchas univalves.

f MELANIANO, A, adj. Termo Didácti-

co. Que tem côr negra.

—Termo Medico. Nódoas melanianas.

—Substfintivamente : Os melanianos.

MELANICO, A, adj. Da natureza da me-

lanose.

f MELANINA, s. f. Substancia orgâni-

ca caracterisada por sua côr, podendo

variar.
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f MELANISMO, s m. Tormo de Merli-

ciiia. Aijoiualiii c«rai;lBrisada por uma còr

accidnnlalmeiile rifgra do pello dus aui-

maes.
MELANITE, s. f. (Do grego uieÁtmos,

prelo). KspiM-ln fie pildra, ou substancia

miniTítl df unia piírfrila côr prcla.

— (lOiíiTi) d(^ Ijiirbolelas.

f MELANOCHINA, s. /. Tí^rmo do Chi-

mica. l'ro(lu(to da decomposição da qui-

nina pido c.hldro.

\ MELANO GALLICO, A.dí//. Termo de

Chimica. Acido melano-gallico ou meta-

gallico, corpo obtido como n^siduo da dis-

tillaçáo dos ácidos tannico, gallico e pyro-

gallico.

f MELANONICO, s. m. Tormo Medico.

Syiioiiyiiio iln titnior melunico.

f MELANOPHTHALMIO, A, adj. Termo
de Historia iNatural. ^ue tem os olhos ne-

gros.

MELANOSE, s. f. Termo do Medicina.

Tecido rifgro quo se desenvolve patholo-

gicnmente em diversos pontos do corpo.

\- MELANOTICO, A, adj. Quo tem o ca-

racter da oi(daiiose.

f MELANOTRICO, A, adj. Que tem os

cabelloA prelos.

I MELANTHACEAS, s. m. pi. Termo de

Botânica. Synonymo das plantas colchi-

cacoas.

MELANTHEMO, ,s. m. Vid. C^momilla.
-j- MELANTHERITA, s. /'. Termo de .Mi-

neralogia. Scliislo (pedra) negro, que ser-

ve para drStMihar, riscar, etc.

MELANTHION.s. tn. (Do grego). Planta.

lVIELANTHO,.s. m. Planta juiicacea.

-]- MELANURINA, s. /'. Termo de Medi-

cina. Matéria negra que se acha na ou-

rina de certos doentes.

MELÃO, s. wi. (Do latim melo, onis).

Fructo vulgar de carne amarella, ou bran-

ca ou veidoenga ; ó doce e aromático
;

tem pevides amarellas.

Frades virfio vinte e sete,

Que vem de furtar melões

;

E vir.lo Ires liortelues,

Que trarão preso lium grumete

Sem jaqueta nem cagões.

GIL VICIINTK, AUTO P.VSTOnil. rOHTl'GLE7..

—lE como ao outro dia foy manháa
clara, nos mandou ao junco hum gran-

de paraò de refresco, em quo entravaõ

uvas, peras, melões, e toda a sorte de

hortaliça quo ha nesta terra ; com cuja

vista dêmos muylas graças, e louvores a

nosso Senhor, o Fertiâo Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 133.— aNão cuide ago-

ra o Amigo de V. M que esta circunstan-

cia empesta os meloeus, porque no ca-

pitulo em que eu di fendo a bondade da-

quelle fruto se enti-nde o que he perfei-

to, e o que serve proveroialmente do
comparação de tudo o que he bom, di-

sendo-se que he bom como o bom me-
láo.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

2, u." 67.

UELE

—Figuradamente: /íui melão; a calva

á mostra.

— Peças do freio, quo formam os assen-

tos, ou a parte quo se introduz na boca

do cavallo.

"i"
MELAPHYRO, s. m. Termo de Geo-

lij^iíi V/irii-dade de piirphyro no^ro.

MELAPIO, s. m. (Do latim ^ntlapiam).

{'uru lariíu, muito doce e ssb^froso.

MELAR, V. a. Adoçar, temperar com
mel.

— Untar cora mel. Vil. Mellificar.

— Kndnrecer do ferrngi'.m, «liíoegrir a

espiga.— O neooeiru melou todo o trigo.

— V. n. listar inelado.

-[- MELASICTERIO, s. m. Termo Me-
dico. Ic.cricia ni';^ra.

-\ MELASMO, s. m. Termo Medico. Nó-
doa ni'gra cominum entro os velhos, e

que alTecta principalmente as pernas.

f MELASOMOS, $. m. pi. Insectos co-

leopteios, coiiipn-hendeodo aquelles que
tem II cor|i ) rn-nro.

f MELASTOMACEAS, s. f. pi. Termo
botânico. Plantas dicotyledoneas polypo-

talas perigyneas.

MELCOCHADO, s. m. Seda de furU co-

res.

f MELCHISEDECH, s. m. Roi de Jerus-

além, de que falia o Génesis, que aben-

çoou Abrahão e lhe apresentou o pão e

o vinho, porque era sacerdote do Altís-

simo.

—Figuradamente: Filho de Melchise-

dech; pessoa que não sf sabe do quem é.

f MELCHISEDECIANO, s. m. Membro
d'uma antigi seita christã que conside-

rava MelchisHiiech como o Espirito Santo.

f MELCHITO, s. m. Nomo dado pelos

eutyehios aos orthodoxos.

—Nome dado aos christãos do Orien-

te qun professavam a rvdigião grega.

MELEAGRE, .s. m. Planta, cuja raiz 6

similhanle á da cebola branca, o a tlor

como a tulipa, virada para baixo, raiada

de brain-o e pardo.

MELECAS, s. /. Pequena povoação, pró-

xima de Lisboa, quo deu o nome aos

pãesinhos chamados de melecas.

MELEIRO. Vid. Melleiro, orthographia

preferivel.

MELENA, s. f. (Do grego mallos, lã).

Guedelha do cabello.

— Csbelleireira natural. — «Unido ás

grades que defendem a entrada daqueile

recincto, um velho, cujas melenas e lon-

ga barba lhe alvejam sobre os hombros
o peito, está de joelhos com os braços

estendidos através da balaustrada : agi-

ta-o uma convulsão horrível <ie pavor, que
lh':'mbarga na garganta os sons articu-

lados o só lhe consente murmurar um
ruído confuso, semelhante ao respiro an-

cioso de agonisaute.» Alexandre Hercu-
lano, Eurico, cap. 13.

—Termo medico. Vomito de matérias

negras com dejecções da mesma natu-

reza.

MELH

MELENAGOGO. Vid. Melanagogo.

MELENCONICO, A, adj. Vid. Melancó-

lico.

MELEOSOLIS, s. m. Droga medici-

nal.

MELGA, s. f.
Pequeno insecto; espe-

cii! de, inos';a, i]ue existe em terras pan-

tanosas ; mosquito pequeno, que uio pro-

duz zunido.

— Peixe pequeno, chato, quasi simi-

lhanle á raia.

— Meiga doí prados. Vid. Medica-

gem.
MELGUEIRA, s. f. Cortiço de favos.

— i'iira^e chula: Ter melgueira; ter

pecúlio occullo; ou cousa que se logra

ás escondidas.

— Dtí/* na melgueira ; descobrir o pe-

cúlio occulto.

—

Cakir-llie íia melgueira
;

a mesma significação.

MELHA, s. /. Milha.

MELHARUCO, 8. m. Vid. Abelbaruco.

MELHOR, adj. 2 gen. comparativo irre-

gular de Bom. (l)o latim melior). Mais

bom que outro.

E deus Seilor que lhe tanto ben ftt,

\'a juntar con quantas no mund'á

ri.TS tnelhorea (antela maisvalrrá.

THOVA3 E CANTARES, U.* 4Õ.

— «E por se achar algumas vezes ven-

cido, crescendo-lhe o olio, trabalhava

por executfil-o em cruzes e obras saídas

de má tenção, porque no mesmo torneio

o venceu Florendos, e a outro dia o ca-

valleiro do Salvage na floresta da Fonte

Clara sobro o escudo da palma, que a

donzella de Daliarte levava a corte, pêra

se dar ao cavalleiro novel, que o fizera

no tornei» melhor.» Krancisco de .Mo-

raes, Palmeirimdlnglaterra, cap. 136.

—

« Parece- vos, disse Floramão, que presta-

rei pêra servir á senhora Lalranja tanto

como vós? Não sei, dísseooutro, massei
que acnlpa que tenho <lo me parecer ou-

trem melhor que ella, me chega a estado

de vos parecer a vós isso.» Ibidem, cap.

137.— »Em forma que ali fizemos e desfi-

zemoscapilã'S, juntamos soldados, trou-

xemos soccorro, e alinhavamos todo o pro-

cesso do cerco; em duas palavras final-

mente puzemos o remate a nossa guiia, e

prognosticamos para diante melhor que
quantos astrólogos de semente ficaram

aposentados em Arrayolos.» Soropita,

Poesias e prosas inéditas, pag. 17.

Com nai;ões diflereotes se engrandece,

Cercadas com as ondas do Oceano ;

Todas d« tal nobreia o tal Talor,

Que qualquer delUs cuida que be niélhor.

CAM., Lvs., caut. 3, est. 18.

Uespoode Leornardo, que trasia

Pensamentos de Orme namorado :

Que cuDtos poderemos ler mellíores

Para passar o tempo, que de amores?

os. ciT., cant. 6, esi. *.i.
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— «Os elogios que se tem feito em to-

do o tempo á Amisadií, e o grande caso

que todfls as Naçoens, ainda as mais bar-

baras, fiserão sempre delia, são as me-
lhores provas da sua bondade. Quanto
mais pxcellente he esta virtude tanto

mais he necessário saber conhecel-a, a

fim de que de huma admiração estéril se

possão condusir os homens á posse de

hum bem tão precioso.» Cavalleiro d'01i-

veira, Cartas, liv. 2, n." 100.—«Eu com
as melhores palavras que pude me espe-

di deile, e me torney à carvançara, e alu-

guey huma busta a hum Christaõ, e logo

nos partimos. Junto desta Villa em hum
castellete antigo rae disseraõ que estava

huma lança e hum escudo de SansRo.

»

António Tenreiro, Itinerário, cap.26.—
«Vai cantar dessas trovas, Estevens, em
casa do senhor conde:—disse o besteiro,

voltando-se para traz e rindo. E porque
não? Eíle é tão bom vassallo d'elrei co-

mo João Rqdrigups de Sá ou outro qual-
quer dos melhores.» A.Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 10.

—Adverbialmonte : Mais bem.

Marta. Pois bom homem parece elle.

Den. Aquella he a minha froxa.

Marta. Deu-felle a fraldilha loxa?

Branc. Melhor lh'esfole eu a pelle.

GIL VICENTE, AUTO DA FEIRA.

— «Se his a carreira, acha-los lá, não
podeis dar um passo, que não embiqueis
com escudeiro, cuidaes que a passareis

bem, elles passam-na melhor, e dsqui
veio não haver já quem as corra, e cor-

rem a quem o faz, e tel-o. por cousa

baixa.» Francisco de Moraes, Dialogo 1.—O melhor, superlativo de bom; que
está acima de tudo no seu género pela

bondade, utilidade, etc. — «O outro ar-

rancou da espada pedindo batalha: isso

não pnsso fazer, disse o do touro, porque
quem este passo manda guardar, não
quer que a faça senão com qu^m conhe-
cidamente levar de mim o melhor da

justa ; e pois vós não o fizestes, não me
ponhais culpa : o outro se arredou ,ngas-

tadrt por rião fazer sua vontade. O cavallei-

ro da fortuna conheceu os tros que eram
de casa do imperador e seus amigos, e

não quis que ficass>^m sem emenda.»
Francisco de Moraes, Palmeirim de In-

glaterra, capitulo 20.— «Mas como meu
intento (como jâ stràs tenho dito) não
foy outro, senaõ deyxar isto a meus fi-

lhos por carta de A, B, C, para apren-

derem a ler por meus trabalhos, naõ me
deu ffiuyto escrevello assim toscamente

como eu o sube fazer, porque entendo
que o melhor destas cousas ho tratallas

eu da maneyra que a natufza me ensi-

nou, sem busi-ar palavras alheas com que
apontasse a fraqu^sa do meu rude enge-

nho
;
por temer que se isto fizesse me

tomassem co furto nas mãos, e se dices-

se por mim o rifão coramum : Donde veyo

a Pedro falar gallego?» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 105.

—Loc. FiG. : Levar a melhor de ou-
trem ; excedel-o, sobrepujal-o, vencel-o
na disputa,

MELHORA, s. f. Melhoria, melhora-
mento de esiado ou condição; mudança
para melhor; allivio no estado do doente.—PI. Figuradamente : Vantagens em
riqueza, dignidade, honra e gloria.

— Appellaçãopara superior, que emen-
de damno ou prejuiso.

MELHORADAMENTE, adv. (De melho-
ra, e o suffixo «mente»). Com melhora,
melhormente, com mudança para me-
lhor.

MELHORADO, part. pass. de Melho-
rar.

—Adj. Tornado melhor, avantajado,
que mudou de fortuna para melhor.

—

«E havendo jà sinco dias que eu estava

fora do poder dos outros, e algum tan-

to melhorado no cativeyro, pelo bom
tratamento que tive dalli pordiante no
podei deste meu amo novo, elle se pas-
sou para outro lugar dalli sinco legoas,

por nomo Sorobaya, aonde acabou de
carregar a embarcação da mercadoria em
que tratava, que como jâ disse eraõ ovas
de sáveis, os quaes nestes rios disse são
tantos em tanta quantidade, que lhe naõ
aproveytaõ mais que sò as ovas das fê-

meas.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 25.

MELHORADOR, s. m. Pessoa que faz

melhoramentos; que põe era melhor es-
tado ou condição.

—

Reformador e melho-
rador das leis. dos costumes.

MELHORAMENTO, s. m. (Do thema me-
lhora, o o suffixo «mento»). Melhora,
mudança para melhor, progresso, avanço.
—Melhoramento na vida, nos costu-

mes, etc.

MELHORAR, v. a. (Do latim meliora-
re). Tornar melhor, fazer mudança a me-
lhor condição, ou estado, quer physi-
co, quer politico, quer moral, quer reli-

gioso.

— Fazpr alguém de melhor condição,
physica ou moral.— «E nòs os oyto cons-
trangidos da necessidade nos foy forsa-

do assentarmos partido com elle, para
que nos levasse comsigo para onde quer
que fosse, até que Deus nos melhorasse
noutra embarcação mais segura, em que
nos fossemos para Malaca.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 132.

—Augraentar. — «E com isto me tor-

ney logo naquella monçaõ a embarcar
para a banda do Sul, e tornar de novo
a tentar fortuna pelas partes da China,
e Japaõ, para ver se aonde tantas vezes
perdera a capa, me poderia desta vez
melhorar noutra menos safada, que a

que entaõ sobre mim trasia.» Ibidem,
cap. 171.

—Representar melhor do que a pes-
soa ou cousa é.

—Melhorar amoeda; dar-lhe mais pe-
so e quilates.

—Absolutamente : Tornar-se melhor,
medrar. — Este homem melhorou consi-

deravelmente.

—CoUocar uma alavanca mais debai-
xo do peso, de maneira que produza mais
força.

—Melhorar-se, v. refl. Tornar-se me-
lhor, avantajar-se. — «Nam sendo nada
parte pêra faltar nunca aos mininos com
o exercício da santa doutrina, e ao pouo
com os sermões pela ordem, que escre-

uemos: antes acrecentou a estes mais
dous cada somana. Atras dizíamos quan-
to se melhoraram os Portugueses daquel-
la cidade, e fortaleza na honestidade
christã com a doutrina, e exemplo do
padre Francisco, e foy principal meyo
casalos, coojo fezera aos de Malaca, de
sam Thome, e doutras partes.» Lucena,
Vida de S. Francisco Xavier, liv. 4, ca-

pitulo 12.

—Fazer a sua condição melhor, tor-

nal-a mais vantajosa.—«Não foi isto tan-

to a salvo dos imigos, que el-rei d'Ar-

menia com mais de quinhentos de sua
parte não acabassem. A Vernao não valeo

tanto a def'za, que teve, que ao fim não
acabasse seus dias e fusse tirado do cam-
po e levado á cidade, onde tudo era des-

ventura e pranto. D. Duardos se achou
com Albayzar, assi o deteve, que Pom-
pides, Platir e os outros poderam me-
lhorar-se e retraer os imigos.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 166.

—Melhorar-se de dignidade, fortuna,

etc.

—Melhorar-se a outro estado.

Que a tormenta cruel escurecia

;

Até os mudos peixes se alegrarão.

Que no fundo do mar. temendo o dano,

Cada hum na lapa escura se escondia
;

E o que já perecia

No liquido elemento.

Com o novo Sol cobrou s doce alento

;

Tudo se melhorou numa mudança,

E só minha esperança.

Minha sorte, e queixume

Fez perder á mudançr» o seu costume.

F. B. LOBO. o DESENGANADO, pag. 5.

—Sobrepujar-se no posto ou em ou-
tro estado para melhor se cumprir o seu

plano.

MELHORIA, s. f. Melhora na doença
ou na fortuna ; adiantamento, progresso,

vantagem, augmento. — «Nesta segunda
batalha pelejaram tanto espaço, sem se

conhecer melhoria, que a maior parte

do dia se passou nella : e como o dia

fosse de muita calma, começaram a en-

fraquecer, arredando-se outra vez por

descansar do muito trabalho, que pas-

savam, e cobrar forças de que estavam
desfalecidos espantando-se cada um da
valentia de seu contrario, e temendo que
aquella batalha fosse a derradeira de seus
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dias.» Fríincisco do Moraes, Palmeirim

d'Inglaterra, csp. 9. — «VniituRti se iião

CoiihHCia ;
fr«qi)Hzn rn^tios : i'. Mirngimr-

da jiilfíivA flqiii'lla l)at«lha pnr cousa no-

tável; por(Hin rifto vira oiitrn tal: (i pos-

to qim elln pura doer-se do cavallniro

Trisln íivHSsrt a condiráo ismita, pêra

seu gosto di'spjava vnr-lhn virtona. O dia

la-sn (?n5lando, a noilo acudia tão esca-

ra, qiin quasi se não viam um ao outro,

de qui' ninl)os n-cfbiam assas <\òr. por

não poder li'var a batalha ao cabo, cou-

sa que cada ura bmn <lesejava. E inda

que cm nenhum se conhecesse melhoria,

o cavalleiro Triste estava pt^or f»Tido, e

trazia as armas rasis di»sfeiias.» Ibidem,

cap. 60.— «Kxaqui a qualidade que t'Mn

todas as cousas que S'^ parecem comvos-

co, sendo iifcfssario afíradecer lhe n mes-

mo mal qwi nos fasem. Se a agoa que

vem no frasquinho augmpnta a rainha

melhoria, cora a mesma força cora que

a atrasou a vossa crueldade, he preciso

que spji huma a^oa soberana.» Cavallei-

ro d'Oliv"ira, Cartas, liv. 12. cap. 88.

— HiTíiT itnria.

— Vil. Milhoria.

—Melhoria de 1 léguas; mais de, o

melhor de 7 léguas.

—Procttrar melhorias; usar de recur-

sos contra a infelicidade, aggravo, le-

sSo.

MELHORMENTE, ndiK (De melhor, cora

o siiflixo «mente»). Vid. Melhor.

MELHUR, aiit. Vid. Melhor.

f MELIA, ,"!. /'. Termo latino. Typo da

família das meliaceas.

—Termo zoológico. Género de dsca-

podos.— Kspecie de conchas fechadas.

f MELIANO.A, ndj.— rtcrenomeliano;

especio de terreno, que tera a virtude da

pedra-hume, e serve para conservar por

muito tniTipii as cores ás pinturas.

MELIANTHO, s. í>i. Tlanta originaria

da Africa, de tlôr anómala, e folhas imi-

tantes ás ila pimpinella.

MELICERIDES, s. m. Espécie de apos-

tema. Vid Meliceris.

MELICERIS, .•!. m. (Do grego melike-

ron). Termo cirúrgico. Espécie de tumor
enkystado das glândulas cutâneas seba-

ceas, formado por uraa matéria amarel-

lada (jue tem a consistência do mel.

MELIGIAS, s. /. phtr. Iguarias, em
que entra mel branco, á luaneira de raur-

cellas, feitas de amêndoas [)isadas, assu-

car em ponto, páo de rala, etc.

MELICO, A, adj. (Do latim). Termo
poético. Agradável e suave no som, har-

monioso.— Cunto melico.

MELIFILA, -s. /'. ^l)o latim meliphullum).

Herva cidreira, apiastro.

MELIGENO, A, <«(/. Termo poético.

Que produz mel; docii como mel.

MELILOTO, ,s. ))i. (Do latim). Nome do

uma hervi medicinal.

MELINDRE, .<!. m. AfTectada delicadeza

no tracto, na linguagem.

MELL

—Cuidado extremo em não lesar, ma-

goar, escandalisar. ele.

— Planta d» folhas corapridas, agudas,

que produz llores brancas, vermelhas, o

cartuesins, que, tefu o mesmo nome.
— Plur. (iemmas de ovos batidas em

um tacho co(n assucar, do qual se faz

um polme. (|iie se come.

MELINDROSAMENTE, nd». (De melin-

droso, com o sufliso «mente»). Com me-
lindre, de um modo melindroso.

MELINDROSO, A, adj. Affectado no

trato do cor()o, mui delicado, mimoso.

—Que não pôde tolerar o minimo tra-

balho.

— Que cora facilidade se offende.

—Agastado.

— Mui sujeito e arriscado a quebra, a

revezes.

f MELIOGRAPHIA, .s. f. (Do' grego).

Terrao didáctico. Historia dos costumes

das abelhas.

MELIPHYLLA. Vid. Melifila.

MELIQUE, >'. m. Género de tecido an-

tigo ije que se faziara vestidos.

j- MELITA, s. f. Planta da familia das

labiadas.

f MELITOSE, s. f. Terrao chimico.

Principio crystallisavel, formando uma
eisudação assucarada.

f MÊLITURGIA, s. f. Termo didácti-

co. Traballio. industria das abelhas.

f MELITURIA, s. f. Termo de medi-

cina. Evacuação de urina assucarada.

MELLA, s. f. Vid. Mela.

MELLAÇO, .s. í)í. Vid. Melaço.

MELLADO, .s. m. Vid. Melado.
— Pnrt. }ms$. e adj. Vil. Melado.

MELLADURA, s. f. A porção do cal-

do da canna, que nos engenhos de as-

sucar leva a caldeira, onde primeira-

mente se limpa e escuma, logo depois de

espremido.

MELLAR. V. a. Vid. Melar.

f MELLATO, s. m. Terrao chimico.

Nome genérico dos saes formados pela

combinação do acido mellitico com uma
base.

MELLEIRO, .s. »!. Homem que corapra

mel nos engenhos brazileiros; almocreve

que o conduz ; o que trata era raei.

f MELLEOLO, s. m. Termo do phar-

macia. [Nome dado aos medicamentos
formados de mel e pós.

f MELLIEIHO, s. m. Terceiro estôma-

go dos mamíferos ruminantes.

MELLIFERO, A, adj. (Do latim melli-

fer, a, um). Termo do historia natural.

Que traz mel ou que o faz.

—

Abelhas

melliferas.

1 MELLIFICAÇÃO, s. /. Fabricaçáo do

mel pel.is abelhas.

MELLIFICAR, v. a. (Do latim melU/i-

care). Fazer mel, adoçar com mel.

MELLIFICO,A, adj. (Do latim). Termo
zoológico Que fabrica o mel.

— Pertencente ao mel; que tem a na-

tureza do mel.

MELL

MELLIFLDIDADE, s. f. (De melliíluo,

com o suíliio «idade»). A qualidade de

ser mellifluo.

MELLIFLDO, A, adj. (Do latim mdli-

fluus). Que abunda era mel; que mana
mel.
—- Pigiiradaraent» : Muito doce, suave.
— I'fibt<rnn mellifluas.

MELLILOTO, s. m. Herva medicinal;
espécie, de trevo.

MELLISONO, A, adj. Que sôa táo do-

cemente como o mel é doce ao pala-

dar.

f MELLISDGO, A, ndj. Terrao zoolo-

logico. Qie suga o sueco das llores.

MELLITE, .s. m.'Do grego >r7e</í). Ter-

mo de pharmacia Xarope preparado com
mel, agua simples, diíTerentes cozimen-
tos e sueco de plantas.

—Terrao d« mineralogia. Pedra côr de

mel, combustível, que se encontra na

confederação helvética junto com betu-

me asphalto.
— PI. Familia de insectos hymenópte-

ros. cujo lábio inferior é prolongado á

maneira de lingua para alimpar o sueco

das plantas, e eitrahir um mel mais ou
menos agradável.

MELLITICO, A, adj. Termo chimico.
—Acido mellitico; acido eitrahido da

pedra mellite.

f MELLIVORO, A, ndj. Termo de zoo-

logia. Que vive de mel.

MELLO, s. )>í. T'»rrao asiático. Prohibi-

ção, que o gancar põe a alguma acção

justa, por não haver alcançado o seu in-

tento fazendo-se o contrario.

MELLODIA, ou MELODIA, n.
f. (Do la-

tim). Serie de sons donde resulta um
canto agradável e regular. Harmonia sua-

ve e doce de musica.

Cantando estava hum dia bem seenro,

Quando passava Sylvio, e me dizia

:

(Sylvio, pastor antiguoque sabia

Por o canto das aves o futuro)

Liso, quando quizer o fado escoro,

A opprimir-te virAo em hum sú dia

Dous lobos ; logo a voi e a melodia

Te fugirão, e o som suave e puro.

CAM., soNErros, n.- 172.

— Serie de sons successivos. que for-

mam uma ou maisphrasesmusicaes.

—

A
melodia c /jara a musica, o que o dese-

nho é para a pintura.

—Melodia doestylo, do verso, da prosa;

a escolha de vocábulos perfeitamente eu-
phonicos.
— Melodia das vozes das aves; a sua

linguagem suave, branda.
— PI. Vozes melodiosas.

MELLODIAR, r. «, Tornar melodioso.
—Melodiar a voz ; abrandar, adoçar a

voz.

—Cantar com melodia.

jMELLODIOSAMENTE, ndv. (De mel-
lodioso, e o suftiio «mente»'. De um
modo melodioso.
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MELLODIOSO, A, adj. Cheio de melo-

dia.

—

Ave melodiosa.

f MELLODICAMENTE, adv. (De mello-

dico, e o suflixo «mente»). De um mo-
do mellodico.

f MELLODICO, A, adj. Termo de mu-
sica. Pertencente á melodia. — Marcha
melódica.

f MELLODISTA, s. m. Pessoa que faz

melodias, cantos suaves e agradáveis.

—Musico que julga que a melodia é a

parte essencial da musica.

f MELLODRAMA, s. m. Hoje é uma es-

pécie de tragedia popular. Outr'ora signi-

ficava uma espécie de drama onde o dia-

logo era cortado e interrompido por uma
musica instrumental annunciando a en-

trada e a sahida dos personagens impor-

tantes.— «Ochanceller passara da come-
dia para o melodrama. Tinha a mão de
elrei segura entre as suas, e encostava a

fronte sobre ella. emquanto D. João Ifor-

cejava com a esquerda para o alevantar.

— «Que é isso, homem ?—dizia o monar-
cha, visivelmente commovido. — Deixae

essa postura, que nem é digna de vós,

nem de mim. Conhecemo-nos ha muito
para que hajamos de gastar mútuos dis-

farces.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 15.

fMELLODRAMATIÇO, A, adj. Que diz

respeito ao melodrama.

f MELLONA.s. f. Termo chimico.Nome
dado a um producto obtido principalmen-

te pela acção do chloro secco ao calor so-

bre o sulfo-cyanureto de potássio.

MELLOLONTHA, s. f. Vid. Besouro.

MELLONELLA, s. f. Traça ou tinha das

colmeias, insecto que destroe os favos do
mel.

MELLOSO, A, adj. (Do latim). Que tem
sueco como o mel.

MELLOTES, s. m. ant. Vestuário ' de
pelles de ovelhas, que traziam uns mon-
ges.

MELOAL, s. m. Campo, terreno onde
ha melões plantados.

MELOCOTÃO, s. m. Vid. Marocotão.
MELÓDICA, s. f. Instrumento musico

inventado em 1803, um pouco superior

á harmónica. Os sons d'este instrumen-
to são produzidos pela roçadura contra

um cylindro de aço, de pequenas barras

de latão, movidas por teclas dispostas

como as do piano.

MELOÉ, s. m. Termo de entomologia.

Género de insectos coleopteros, muito
maior que a cantharida. Quando tocam
este insecto, deixa sair pelas suas ar-

ticulações um humor amarello como o
mel.

MELOEIRO, s. m. A planta que dá me-
lões.

f MELOGRAPHIA, s. f. (Do grego meios,

e graphos). Arte de escrever e copiar mu-
sica.

f MELOIDES, s. pi. Género dos me-
lões.

voL. IV.—2rj.

MELOMANIA, s. f. (Do grego meios, e

mania). Amor excessivo pela musica.

f MELOMANO, s. 2 gen. (Do grego meios,

e mano). Aquelle ou aquella que tem pai-

xão pela musica,

f MELOMELO, A, adj. (Do grego). Ter-
mo de teratologia. — Monstros melome-
los ; monstros que tem um ou dous mem-
bros accessorios inseridos por sua base
sobre os mi^rabros principaes.

f MELONEO, A, adj. Termo de botâ-
nica. Que tem a forma de um melão.

f MELONIDE, s. m. Termo de botâni-
ca. Todo o fructo carnudo proveniente
de muitos ovários parietaes reunidos e

soldados com o tubo do calyx.

f MELONITA, ou MELOPEPONITA, s. f.

Termo de mineralogia. Seixo globuloso
que tem a forma d'um melão.
MELOPE, s. m. Peixe do género dos la-

bros; é côr de laranja, malhado de azul,

e com uma mancha preta por detraz do
olho.

MELOPÊA, s. f. (Do grego meios, e poio).

Arte de pronunciar harmoniosamente,
isto é, de declamar uma phrase do dis-

curso ou versos de tragedia.

—Arte de fazer uma phrase de musi-
ca, ou, melhor, uma phrase de recita-

tivo.

—A phrase do recitativo que a arte

produziu, isto é, a melodia.

—Nome dado a qualquer melodia va-
ga, sem sujeição a regras que reconhe-
cidas pela experiência possam tornar-se

agradáveis ao ouvido.

f MELOPHARO, s. m. (Do grego meios,

e pharos). Termo de Musica. Espécie de
estante ôca onde se colloca a luz, e cu-
jos caixilhos estão abertos ; collam-se de-

pois partes de musica escriptas sobre pa-
pel transparente. Serve-se do melopharo
para dar serenatas durante a noute ao ar

livre.

f MELOPHONIO, s. m. (Do grego me-
ios, e phonos). Termo de Musica. Instru-

mento de folie e á maneira de guitarra,

tendo no braço pequenas teclas melalli-

cas que abrem os tubos.

f MELOPLASTIA, s. f. (Do grego meios,

e plastia). Termo Cirúrgico. Operação
que tem por fim renovar a face prejudi-

cada por uma chaga.

f MELOPLASTO, s. m. (Do grego me-
ios, e plasto). Quadro representando as

cinco regras da musica em que se nota

a solfa, e no qual o professor indica com
uma varinha os sons que o discípulo de-

ve entoar.

MELOR, adj. 2 gen. ant. Vid. Melhor.
MELOSO. Vid. Melloso.

MELOTE, s. m. Pelle de ovelha com
a lã.

f MELPOMENE, s. f. (Do grego). Uma
das nove Musas, que preside á tragedia.

—Planeta telescópico descoberto em
1852.

MELRA, s, f. Vid. Melroa.

MELRO, s. m. (Do latim merula). Ave
vulgar, de suave e variado canto.
—Figuradamente: Homem sagaz, as-

tuto.

—Vid. Merlo.

MELROA, s. f. de Melro.
—Peixe do mar alto nas ilhas Canárias

na Africa; tema forma de um vezugo e
a côr de linguado.

MELROADO, A, adj. Diz-se dos cavai-
los côr de melro.

f MELUSINA, s. f. Espécie de feiticei-

ra, filha de Elenos, rei da Albânia, que
se convertia em serpente todos os sab-
bados para expiar a morte de seu pae.
—Familiarmente: Gritos de Melusina

;

gritos violentos.

—Termo de Brazão. Figura nua, des-
grenhada, metade mulher, e metade ser-

pente, que se banha em uma cuba, on-
de se mira e se pentêa.

t MEMACTERION, s. m. (Do grego).

Nome do undécimo mez do calendário
primitivo dos Athenienses

; pertencia ao
principio do inverno.

MEMBRANA, s. f. (Do latim). Termo
de Anatomia. Tela, cujos tecidos servem
umas vezes para conter certos órgãos, ou-
tras vezes para segregar certos fluidos.

—

Membranas mucosas.—Membranas sero-
sas.—Membranas aponevroticas. Vid. Adi-
poso.

—Termo de Botânica. Termo genérico
designando os órgãos delicados e fracos,

geralmente destinados a envolver outros.—«Quando se achão em huma raiz bol-
bosa muitos pequenos bolbos, ou dentro
da mesma membrana commua, ou late-

ralmente apegados huns aos outros so-

bre a mesma base fibrosa, dão-lhes o no-
me de bolbilhos {hulbuli, s. adnata), co-
mo se observa nalgumas espécies de
alho.» Avellar Brotero, Compendio de Bo-
tânica, tom. 1, pag. 18.

f MEMBRANACEO, A, adj. Termo de
Historia Nitural. Que tem membrana.

f MEMBRANIFORME, adj. 2 gen. (De
membrana, e forma). Que tem a forma
ou as qualidades d'uma membrana.

f MEMBRANO-CALCARIO,A,a(ij.—Po-
lypo membrano-calcario

;
polypo que tem

a forma de expansões membranosas en-
crustadas de saes calcários.

MEMBRANOSO, A, adj. (Do latim). Ter-
mo de anatomia. Que é da natureza das
membranas.

—

As dobras membranosas do
perito nêo.

—Termo de botânica. Diz-se do que
é composto de muitas membranas appli-

cadas umas contra as outras.

—Termo de mineralogia. Diz-se d'um
corpo de filamentos entrelaçados, quan-
do delgado e flexível.

f MEMBRANULA, s. f. Diminutivo de
Membrana. Pequena membrana.
MEMBRO, s. 7)1. (Do latim membrum).

Parte integrante d'um corpo ou d'um to-

do separada de todas as outras, e unida
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ao resto do corpo por articulações.—«E

antes de outra cousa nem praticarem em

ai, foram concertados dous leitos, ambos

era uma camará, o clles curados do suas

íeiidas, que ainda que não eram gran-

des, o sangue, que lhes sahia dfllts era

tanto, que os enfraquecia muito, como

se foram de mais damno. Que esta é sua

qualidade, que onde falece náo Ião so-

mente na côr se parece, mais inda a fra-

queza dos membros o manifesta.» Fran-

cisco do Moraes, Palmeirim dlnglater-

ra, cap. 51. — «Porem Palmeirim, que

assim o vio vir, temendo que sua chega-

da fosso muito danosa, segundo o que

nelle parecia pola grandeza de seus mem-
bros, lhe saiu diante, dizendo : A mim
mostrai vossas forras, e não a quem as

já náo tpm pêra se defender: e remetlen-

do a ollo se encontraram com tanta for-

ça, que ambos vieram ao cháo.» Ibidem.

— «Quanto mais se chegava a fresta, mais

o acompanhava este receio. Tremiam-lhe

os membros, desfalecia o alento, o juizo

naquelia hora náo era do tanta força,

que soubesse dar remédio a tamanha
afronta.» Ibidem, cap. 135. — «No cabo

de tudo, a rainha de Trácia e a prince-

zo Polinarda, por dar maior contenta-

mento ao cavalleiro do Salvaje, tomaram
entre si Arlança, que foi muito cousa

pêra ver, que como na desigualdade do

corpo fosso tamanha, quedos peitos aci-

ma sobejava a todas e tivesse os mem-
bros grossos, as feições do rosto da mes-

ma proporção, e ellas fossem delicadas e

bellas, faziam a mais disforme compos-

tura, que se podia dizer, de quo a ellas

nascia parecerem mais formosas, o Ar-

lança perdia algum lustro, se lho a na-

tureza dera.» Ibidem, cap. 152.

Os olhos contra seu querer abertos.

Mas esfregando, os membros estiraváo

;

Remédios contra o somno buscar querem,

Histórias contão, casos mil referem.

CÁU., Lus., cant. 6, est. 39.

V'em-se as abomináveis esculpturas,

Qual a Chimera em membros se varia:

Os Chrislãos olhos, a ver Deos usados

Em forma humana, estão maravilhados.

OBH, ciT., cant. 7, est. 47.

A's humanas canseiras, porque ceve

Da doce somno os membros trabalhados,

Os olhos occupando ao ócio dados.

OBR. ciT., cant. 7, est. tK>.

— «Mais adiante obra de vinte passos
estava huma figura de homem do mes-
mo bronze, a modo de gigante, também
assas estranha, e desacostumada, assim
na grandesa do corpo, como na grossu-
ra dos membros, o qual sustentava com
ambas as mãos hum pelouro de ferro

coado, e olhando para a serpe muylo ar-

reganhado a modo de colérico, fazia que
lhe atirava com elle.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 109.

HEMB

pálida a tei da face delicada,

Sem viva c4r os lábios graiiusoe:

No frio, ebúrneo neio as m;toe se rnirSo,

Ao moto usado oe membrvB se recuzJo.

1. A. DE UACKDO, O OníI.NTE, CaCt. '2, CSt. M.

por baixo de copados arvoredos

Vai com Irabjlbo abrindo Incerta estrada,

Arrojos d'hum volcão soltos penedos,

Tornilo mais sgra a encosta alcantilada;

Ualga-lhe acima em llm : altoa segredos,

Scena co'o véo dos séculos tapada

!

A' vista h'uITi reco huma figura

Oe fartes membros, villda estatura.

IDEM, IBIDEU, cant. 3, tst. D3.

—«De monge havia nelle, é verdade,

O habito e a cogula, mas o coração?! !So

coração do Fr. Vasco eslavatn ainda to-

das as paixões do século, tumultuosas,

fervidas, corrosivas, como quando, em
vez de trajar essa tela grosseira, cubria

os membros robustos com o arnez do ca-

valleiro.» Alexandre Herculano, Monge
de Cister, cap. 1.

—Membro viril ou genital; a parte do

homem ou do animal que serve para a

geração.

Ha tiimbem costumes taes

em Pegu, que homens cupetem,

a qual delles terá m»is

em seus membros genitais

cascaueis, onde os metem,

ha sua carne cortando.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

—Figuradamente: Cada uma das pes-

soas que formam um corpo politico, uma
sociedade religiosa, lilteraria, ele.— «Que
sim, mas quo aquello lugar aonde está-

vamos; não era aonde cila se fazia, se-

não outro porto mais adiante, que se

chamava Guamboy, porque nelle estava

a casa do contrato da gente estraugeyra

que a elle viuha, como em Canláo, e no

Chincheo, e Lamau, o Coiubay, c Sum-
bor, e Liampoo, e outras Cidades que es-

taváo ao longo do mar para desembar-

cação dos navegantes quo vinhão de fora,

pelo quo lhe aconselhavão como a cabe-

ça dos membros, quo trasia debayxo do

seu governo, que logo se fosse dalli.»

Fernão Mondes Pinto, Peregrinações, cap.

44 — oQue homem é este? Que preteti-

de? Que significa isto:' — gritou elrei,

pondo-se em pó. Todos olharam para D.

João d'Ornellas. O frade era um mem-
bro da sua ordem. Só elle podia, talvez,

responder a essas perguntas.» Alexan-

dre Herculano, Monge de Cister, capitu-

lo 26.

—Parte d'um império, d'um reino.

—

Provinda que se torna membro do pri-

meiro império do mundo.
—Membro do periodo ; as partes maio-

res em que o mesmo periodo se tlivide.

—Periodo de quatro membros, de três, de

dous.

—Em mathematioa. Membro de uma
equação: cada uma das partes que estão

separadas pelo signal igual.

MEMO

— Cada uma das partes maiores ou

menores que entram na composição de

uma obra do architprtura.

—Membro da Egreja; o sacerdote, o

ecclesiaslino.

— Membro podre; o excluído do entre

os da sua corporação por culpa, vicio, ou
por outro qualijuer defnito ; homem que

faz deshonra a uma corporação.

— Figuradamente :— «Deu elle também
em destnanchar sua pessoa; entornando os

membros pelo corpo abayxo, e descom-
passando as acções fora do todo o con-

certo, e afim de se inculcar homem pro-

fufido.» Francisco .Manoel de Mello, Apol.

Dial., pag. 1 õU.

MEMBROSINHO, s. m. Diminutivo de

Membro. PequiMio membro.
MEMBRUDO, A, adj. Termo familiar.

Quo teiu grandes membros. — «O Noby
também o fez com elle cahindo ambos,

e tornando-se logo alevantarsem se des-

asirem andàráo travados hum espaço, e

posto que o Moby era membrudo, gran-

de, e muito forçoso, Marlim Botelho que
nada lhe faltava daquellas partes, fechan-

do os dentes o arcou, o levantou nos

ares. hiiido-se recolhendo com elle pêra

a fortaleza.» Diogo de Couto. Década 6,

liv. 2, cap. 8.— «Estes movimentos suc-

cessivos do mancebo repeliram-se umas
poucas de vezes; por fim, a figura mem-
bruda e selvática do lusitano Gutislo as-

somou no arco irregular que servia do

pórtico áquella habitação roubada pela

desventura ás foras. Voltaram ?— pergun-

tou em voz baixa ao bárbaro do Hermí-
nio o duque de Cantábria.» Alexandre

Herculano, Eurico, cap. 17.

7 MEMBRURA, s. f. (Do latim membra-
tura). Keiuiião dos membros de um in-

dividuo.— f<;M forte, membrura.

f MEMECYLEAS,s /. Fa-oilia das plan-

tas diiotyleiloueas, quasi similhanlo ás

enothereas e composta de arbustos origi-

nários das regiões tropicaos.

MEMENDRO, s. m. Vid. Meimendro.
MEMENTO, s. yn. (Do latim). Signal des-

tinado a recordação de qr.alquer cousa.

—Termo do liturgia catholica. Oração

latina quo começa por esta palavra si-

gnificando lembra-te. — O memento dos

vivos, dos mortos; duas oraçõ-^s do cânon
da missa. — «Das mãos de B'atriz tom-

bara o crucifixo; ess-' memento do úni-

co amigo qu-i elle tivera no inundo; do

seu segundo pae. cujo vulto sereno e san-

eio lhe surgia agora no espirito cercado

desandados.» A.Herculano, Monge de

Cister, rap 22.

MEMFESTAR, v. ant. Vid. Manifestar.

MEMINHO. Vid. Meiminho.
MEMITHA. >. /. Hrva medicinal.

MEMORADO, part. pass. de Memorar.

Ja se hia o sol ardente recolhendo

Para a oa5.\ de Tethys. c iorlioado

P.<ra o Poaente o Vespero traxendo

KstavA o claro dia m^-mornrfo .
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Q lando o poder do Mouro grande e horrendo

Foi pelos fortes Reis desbaratado.

CA.M., LUS., cant. 3, est. 115.

MEMORANDO, A, adj. (Do latim). Di-

gno dtí ser le/ubrado, digno de memoria,
metvjoravel.— O l.^de dezembro ds 1640
é o dia memorando nos fastos da historia

portuguesa.

MEMORAR, V. a. (Do latim mernorare).

Ter na memoria, recordar, lembrar.

Caro Eudóro, a ti mesmo será grato

Memorar as tormentas aparadas

N'ura peito varonil.

FRANC. MAN. DO NASC, ÍJARTYRES, liv. 4.

MEMORATIVO, A, adj. Que tem me-
moria de alguma cousa; próprio da me-
moria; que faz lembrar.—oAo modo do
qual philosopho Acuz Farlu, não por imi-

tar a elle, porque ainda eu uão tinha

visto esta historia, mas porque em mo-
do de arte; memoratiua a memoria po-

desse reter esca doctriua moral, como
vsou o philosopho Cebótes na pintura de

sua tauoa, que. quiz introduzir a virtude

e reprouar osvicios.» Barros, Década 2,

liv. 4, cap. 4.

MEMORÁVEL, adj. 2 gen. (Do latim

memorabilis). Digno de memoria, me-
morando.— O dia 9 de Julho de 1832 é

um dia memorável nos fastos da historia

portugueza.

MEMORIA, s. f. (Do latim). Faculda,
de que a alma tem de reter as ideias e os

conhecimentos adquiridos; lembrança.
— «Maior gloria merece Catão por des-

terrar com sua sabedoria os viciosde Ro-
ma, que Cepião pelo vencimento de Car-

tago : Olhai os antigos se faziam mais
memoria de um filosofo só, que de trin-

ta capitães juntos, pois, se erraram, nas
obras lho sentireis.» Francisso de Mo-
raes, Dialogo 2.— «E o imperador Tri-

neu, com quanto ja era velho de muita
idade, o maior espaço da noite com Agrio-

la pola mão andou vendo as janellas e

paredes da casa, se lhe parecia que eram
aquellas próprias que dantes sohiam ser,

querendo lhe tamanho bem polo segre-

do, que lhe sempre tiveram, como se

foram pessoas de que se esperava algu-

ma hora o poderem romper, passando
então pela memoria as suas entradas
naquella casa, como e por onde foram;
folgando tanto de se ver naquelles luga-

res, que os fazia desejar tornar-so aven-
turar nelles sem necessidade.» Idem, Pal-

meirim d'Inglaterra,c.'ip. 44.— aPor der-

radeiro, vindolhe á memoria que do mal,

de que se sempre ternèra, estava seguro,

que era ter a vontade de sua senhora
ganhada, quiz, no mais que ficava por
fazer, dar lugar ao tempo que sempre
costumou descobrir algum remédio aos
mais desesperados delle.» Ibidem.

—

«Nunca me pareceu que usava comigo
cousa desarrozoada, que vindo-me a me-

moria a senhora princeza, minha senho-

ra, havia que meus males não eram me-
recedores de se apousentar tão alto ; e a

ufania e soberba que me ajudava a des-

baratar a pena, que me elles davam, com
isto pi.dia viver, apesar de meus cuida-

dos.» Ibidem.

Quão doce é o louvor e a justa gloria

Dos próprios feitos, quando são soados!

Qualquer nobre trabalha, que em memoria
\'ença, ou iguale os grandes já passados.

As invejas da iUustre e alheia historia

Fazem mil vezes feitos sublimados.

Quem valerosas obras exercita,

Louvor alheio muito o esperta e incita.

CAM., LUS., cant. 5, est. 02.

Os altos edifícios, cuja gloria

Riscar não pôde a negra mão dos Fados,

Píidrões de larga historia

A' publica saúde consagrados

Emhonrosa memoria.

J. X. DE MATTOS, RIMAS, pag. 122.

Cantar não pôde os versos, sem que exalte,

Com saudoso plectro, essa memoria;
Virtuosa, e pobre, a Mãe de Melegisenes.

FRANC. MAN. DO NASCIMENTO, MARTYBES.

Vão do Gama espantoso em companhia

Heróes, cujas acções d'imraensa gloria

Impressas ha de vêr a Europa hum dia

Nas indeléveis paginas da Historia

:

Seu nome, inda apezar da morte fria.

Ha de viver cm posthuma memoria ;

Que o feito que commettem sublimado

Quebranta as leis do tempo, as leis do Fado.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, Cant. 2, est. 3.

— «Perdoa á memoria de meu pae, e,

se de mim depende a tua felicidade, as

palavras que me saíram involuntaria-

mente da boca te asseguram que serás

feliz. O orgulho que a ambos nos fez des-

graçados não o herdou Pelagio. Que o

herdasse, mal caberia n'estas brenhas,

na caverna dos fugitivos.» A. Herculano,
Eurico, cap. 18.

—Memoria artifial ; methodo destina-

do a auxiliar a memoria natural.

— A boa ou má reputação que fica

d'uma pessoa, monumento.

—

Elevaram-
ae momanentos á memoria d'aquelles que
succumbiram no combate.— «D. Francisco

meu irmão, além de ter de sua parte os me-
recimentos de seu pae, e meu, juntamente
com suas qualidades V. A. o tem approva-
do em seu serviço, e cuido achado nelle a

confiança, que se deve ter dos de sua qua-
lidade, por onde parece que V. A. quererá,

e receberá contentamento, e serviço, que
nelle se renove a memoria de meu pae,

com lhe conceder o titulo, e honra, que
a mim, como filho mais velho, tinha con-
cedido, e eu, crendo que nisto sirvo a V.

A. e com D. Francisco, e com a alma de
mou pae cumpro o que devo ; e para mi-
nha coLiSiiiencia, descanso, e repouso.»
i^rancisco de Moraes, Cartas.— «E a ses-

ta feyra, e ao sábado esteue a Princesa

no ditu mosteiro, onde dei Rey, e do Prín-

cipe per suas pessoas foy sempre visita-

da. E segundo fama antes delia 'entrar

na Cidade, ally nas casas do mosteiro
onde pousaua, teue o Príncipe ajunta-
mento com ella, o que de muytos^foy es-

tranhado por ser em casa de nossa Se-

nhora, e de tanta deuaçam. E affirmou-
se por muy certo, que naquella noite ca-

hio da parede da Igreja huma amea jun-
to da camará donde jouueram, a qual
amea ate oje não foy concertada, e está

assi por memoria que os frades disso fi-

zeram.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 122.

—Facto memorável.
— Escripto que serve de monumento

decoroso, poemas, orações, etc.—Fazer memoria de alguma cousa ; re-

feril-a para lembrança.—Ter em memoria ; lembrar-se.
— Memoria de gallo ; memoria fraca,

que esquece logo.

—Annel para conservar-se a lembran-
ça de alguma pessoa, facto, etc.

— Escripto que os ministros da lega-

ção apresentam aos da corte onde resi-

dem.
—PI. Diz-se de factos litterarios, scien-

tificos.

—

As Memorias de D. João I.—Syn. : Memoria, lembrança, recor-
dação e reminiscência.

Estas quatro palavras exprimem igual-

mente a attenção renovada do espirito ás

ideias de que já tem conhecimento; po-
rém a differença dos pontos de vista acces-

sorios que accrescentamos á ideia com-
mum, assigna a estas palavras caracte-

res distinctos.

A memoria e a lembrança exprimem
uma attenção livre do espirito ás ideias

que nunca esquecem, ainda que não con-
tinuasse a occupar-se d'ellas.

A recordação e a reminiscência expri-

mem uma attenção fortuita a ideias que
o espirito tinha inteiramente esquecido
e perdido de vista.

A memoria e a lembrança recordam-se
das cousas quando querem, isso depende
unicamente da liberdade da alma : mas
a memoria não diz respeito senão ás

ideias do espirito, é o acto de uma fa-

culdade subordinada á intelligencia, ser-

ve para a esclarecer ; ao passo que a lem-
brança attende ás ideias que interessam
o coração, é o acto de uma faculdade ne-

cessária á sensibilidade, serve para a ani-

mar.
A recordação e a reminiscência lembrana-

se das causas quando podem, isso depen-
de de cousas independentes da nossa li-

berdade ; mas a recordação traz comsigo
ao mesmo tempo as ideias extinctas e a

convicção da sua preexistência ; o espi-

rito as reconhece, ao passo que a re^ní-

niscencia só recorda as ideias antigas sem
despertar vestígio algum d'aquella pre-

existência, o espirito crê conhecel-as pe-
la primeira vez.

Assim tem memoria aquelle que con-
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serva as espécies <]as cousas, que foram

objecto dos seus punsninanlos, o as po-

do rHproiliizir facilmi-iilti. T.'m leinlirani,a

aqinill'j qiii-) aclaaliuiiiitii luin prfS';nl.!S «s

espDcios dos seus objectos, qu'^ já o fo-

ram de seus pensamentos. Tom rccorda-

çuu aquello que traz à lombram;» as es-

pécies dos objectos quo niilrogou á mu-
moria; o homum ^raXo recordu-se muitas

vez<5s dos benefícios que recebeu ; o es-

tudante recorda a sua lição, antes de eu-

trar na aula; o orador, quer sagrado,

quer profano, recorda o discurso, antes

do o recitar ora publico.

Tom linaloientH reminiscência aquelie

que se l<>mt)ra mui tardiainente de al|{um

objecto que eui outro tciupo viu ou co-

nheceu.
—Syn. : Memorias, fastos, chronicas,

annaes, historia, commentarios, relações,

aiterdolas, e rida. As memorias sãoos raa-

tetiaes da historia. Cliam»rara-se assim,

porque conservam e fixam a memoria das

cousas.

Os fastos são notas, iiiscripções, no-

menclaturiís, em uma palavra, lembran-

ças de muilanras authenticss na ordem
publica, actos soleranes, instituii;òos no-

vas, origens importantes, personagens il-

lustres as mais dignas de serem transmit-

tidas a posteridade.

A chronica é a historia dos tempos, ou

a historia chronologica dividida segundo

a ordem dos tempos : a chrouologia é o

sou objecto principal.

Os annaes são chronicas ou historias

chronologicas divididas por annos como
os jornaes propriamente ditos o são por

dias.

A historia é a exposição ou a narração

ligada e discursiva dos factos e aconte-

cimentos memoráveis para a instrucçáo

da humanidade.
Os conmentarios são esboços de histo-

ria, ou memorias summarias.
A relação é a narração circumstancia-

da de um acontecimento, de uma em-
presa, de uma conjuração, de uma revo-

lução, de uma festa, de uma viagem,

etc. O merecimento d'este género consiste

mormente na exactidão, escolha, utilida-

de das miudezas e verdade das cores.

As anecdotas são coUecçóes de factos

secretos, de particularidades curiosas,

próprias para esclarecer os mysterios da
politica o a desenvolver os segredos dos
acontecimentos.

A vida é a historia do homem em to-

dos os acontecimentos e em todas ascir-

cumstancias, até em sua casa, familia,

entre seus amigos, e comsigo mesmo.
A Itiítoria descreve-nos o homem na

sua vida publica ; a vida descreve-nos o

homem na sua vida p.^rticular.

MEMORIAL, s. m. Livro onde estáo

consignadas as lembranças do que escre-

ve.— O Memorial de. Santa Helena.

—Petição para lembrar o que se pede.

HENA

—Escriptura de factos e acontecimen-

tos.

—Apontamento p')r escripto de algu-

ma resolução tomada para se pôr em pra-

tica; lembrança.
—Adj. 2 'jen. (Do latim rnemoriulis).

Que traz á memoria. — Arithmelica me-
morial.
—.Memorável, digno do memoria.— «Se

me dizeis, que escreveoOzar seus com-
mentarios, eu assim volo confesso, se,

porque foi em latim, quereis quo fossa

doutor, eslaes enganado, que essa era a

sua própria lingua, e escreveo seus feitos

nella como eu farei na nossa o que vir

fazor a alguém; em fim, se Cezar fora o

que vós quereis que fosse, nem entrara

cora Amidos na barca, nem tão pouco
Alexandre, bebera o vaso de Filippe, nem
Judas Machabeo se mettera no trabuco,

nem outros por conseguinte fizeram fei-

tos memoriaes, que vós achaes em Ho-
mero, Plutarco, Tito Lirio, e outros des-

ta qualidade, que em ler gastaram seu

tempo.» Francisco de Moraes, Dialogo 2.

[ MEMORIALISTA, s. m. Auctor de
Meinnrifis.

MEMORIÃO, s. m. Augmentativo de

Memoria.
— Pessoa que tem grande memoria.
MEMORIAR, V. a. Vid. Memorar.
MEMORIOSO, A, adj. (Do latim memo-

riosuá, a, um). Dotado de grande memo-
ria, e de tenacidade em reproduzir ideias.

MEMORISTA, s. m. O que escreve .Me-

morias.

MEMORQSO,A,a(í/.=Poucoem uso. Di-

gno de memoria, memorável.
MEMPASTOR, ant. Vid. Mamposteiro.
MEMPHITES, s. f. Pedra preciosa, es-

pécie de onyx, do côr preta e branca,
que se dá na Arábia, na Ásia.

MEMPHITICO, A, adj. (Do latim mem-
phiticus. a. um). Que pertence a Mem-
phis, cidade do Cairo, no Egypto.— Z);/-

nastia memphitica; dyuastia egypciaca
que tinha Memphis por capital.

MEMPOSTEIRO. Vid. Mamposteiro.
MENACHANITE, s. m. Termo de Mi-

neralogia. O mesmo que titano ; metal
descoberto em 1791.

MENAGEM, s. f. (Do francez mén^ige).

A ordem e a despeza d'uma casa ; ou, na
linguagem scientifica, a economia domes-
tica.

—

Põo de menagem; que se coze em
casas particulares.

—Reunião de pratos, de vasos, e ou-
tros utensílios de cozinha necessários.

—Cuidado que se dá ao arranjo e á

propriedade dos moveis de uma sala. —
Mulher de menagem; mulher que vem
de fora para tomar cuidado das cousas

da menagem.
— Fa:er menagens; diz-se da mulher

que vem fazer o que é necessário para o

serviço da menagem. — Esta mulher ga-
nha sua vida a fa:er menagens.
—Conducta económica que se tem na

MENÇ

administração dos bens, do dinheiro, etc.

— Viver de menagem; viver com econo-

mia.

—Reunião de pessoas de que uma fa-

milia (; composta.

—

N'esta casa ha quatro

ou cinco menagens alojadas.

— A associação de um homem o d'uma
mulher casa los.

—

Fazer boa ou má mena-
gem ; diz-se de um marido e d'uma mu-
lher que vivem em boa ou ma intelligeu-

cia.

— Figuradamente: Sábia maneira de

conduzir, de fazer as cousas.

— Lugar quo serve de prisão a pessoa

nobre. — «E tanto que el Rey veo do

sayraento, mandou recado a tolalas ci-

dades, e villas notaueis, e assi aos al-

caydes mór>'S, que no mes de Nouem-
bro seguinte fossem todos na cidade De-

uora pêra Cortes que ahy auia de fazer,

e assi pêra darem obediências, e mena-
jens.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 23.—Quebra de menagem; o que anda
fora dos limites que lhe deram por pri-

são.

— Pacto, contracto, promessa de obrar

alguma cousa sobre a fé de homem de

bem.

—

Preito e menagem.—Fazer menagem fiara guardar cas-

tello; dar sua fé de atteoder á sentença
do juiz.

— Castello, torre de menagem; forte,

Q a principal, a que se podia acolher, e

n'ella defender-se quem fazia menagem.
— Vid. Homenagem.
MENAGOGO. Termo de medicina. Vid.

Emmenagogo.
MENÇÃO, s. f. (Do latim mentione^n).

Comraemoração ou lembrança de algu-

ma pessoa feita de viva voz ou por es-

cripto.—Farei menção de certas pessoas

nas vossas cartas.— (i.\qui torna a histo-

ria ao gigante Dramusiaodo, de quem é

bem que se faça menção, assim porque
suas obras são pêra isso, como também
por ser necessário, por não ir fora de

sua ordem.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 62. — «E na
esteira de lorge de Mello auia de ir Pê-

ro Barreto de Magalhães na Taforea gra-

de, e despois Francisco de Tauora em a

nao Rey grande, e trás elle tiarcia de
Sousa na Taforea pequena, e todolos ou-
tros capitães, de que atras fizemos men-
ção á partida de Cananor. » Barros, Dé-
cada 2. liv. 3, cap. 5. — <E porque no
feito, que (oão .Machado no dia seguinte

fez, que foi sesta feira da redenção nos-

sa, saluou a cidade (loa de ser tomada
pelo que estaua ordenado per alguns
mãos Chrislãus. e delle fizemos ja men-
ção, por memoria de tão catholico barão

e esforçado caualleiro, como elle mos-
trou ser neste dia.» Ibidem, liv. 6, cap.

9.— tDt^pois da qual cavalgada se feze-

ram outras, de que por serem de menos
substancia naó faço mençam, senam de
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huma que neste mesmo anno fez no pri-

meiro dia Douctubro em que soube co-

mo dous irmãos dei Rey de Fez tinham
sobre Septa com dez mil lanças, e algu-

ma gente de pe, e outra que traziam

per mar.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. 52.— «Certo que
muyto grandes Reys ha uo Mundo, de

que os nossos antigos escrittores naõ ti-

veraõ nenhuma noticia, para fazerem

mençaõ delles nas suas escrituras, e hum
destes Reys, de que mais caso se deve-

rá fazer parece que deve ser o destes ho-

mens, porque segundo o que delle te-

mos ouvido, he mais rico, e mais pode-
roso, e senhor de muyto mayor terra

que o Tártaro, n^m o Cauchim e quasi

que se pudera dizer, senaõ fora pecca-

do, que emparelhava co filho do Sol,

Leaõ coroado no throno do mundo.

«

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 68.—cO Fucírandono, de que pou-
co ha fis menção, vendo quanto este

Príncipe lhe arma /a para o casar com
huma filha que tinha pedido a ElKey de

mercê que lhe quizesso ser terceyro nis-

to, e tirar este casamento, o que elle lhe

concedeu levemente.» Ibidem, cap. 199.
— «Estimey os escudos como huma cou-

sa de jogo, e se eu não soubesse que a

zombaria he indigna de hum Anjo, en-
tenderia que elle tinha feito menção das

armas somente para ridicularisar aos ho-
mens; quaes são os feitiços que se po-

dem achar em todas estas ninherias?»

Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv. 2, ca-

pitulo 60.

MENCIONADO, A, part. pass. de Men-
cionar.—Adj. Contado, referido, relatado.

—Um facto mencionado nas chroni-

cas.

MENCIONAR, c a. Fazer menção, con-

signar por menção.

—

E' mister mencio-
nar esta proposição no processo verbal.

MENDACIDADE, s. f. (\)o latim menda-
citas). Qualidade de ser mentiroso; cos-

tume de mentir.

MENDACIO, s. m. (do latim) p. us.

Vid. Mentira.

MENDACISSIMO, A, adj. superl. de
Mendaz.

f MENDAÍTES, s. m. plur. Seita chris-

tá. Vii. Sabeismo.
MENDAZ, adj. 2 gen. (Do latim men-

dax). Termo poético. Mentiroso.
MENDES, ou MEDES, ant. Mesmo,

mesma.
MENDICÂNCIA, s. f. Mendicidade; ac-

ção de mendigar ; vida de pobre, de men-
digo, de necessitado.

MENDICANTE, ou MENDIGANTE, adj.

(Do latim tneadicatis, antis). Que men-
diga, que pede esmola

;
que vive d'el-

las.

—Substantivamente : Pobre pedinte.
-}• MENDICADO, A, ;jarí. pass. ant. de

Mendigar. Vid. Mendigado.

MENDIGAR, v. a.=Desusado. Vid. Men-
digar.

MENDICIDADE, s. f. [Do latim mendi-

citas, atis). Estado do que é obrigado a

mendigar. — «Em consequência, as de-

mandas eram intentadas, pelos que nis-

so interessavam, na instancia superior,

e os juizes ordinários ou de foro ficavam

ás moscas, emquanto os litigantes eram

arrastados de terra em terra ao tribunal

ambulante do senhor e reduzidos á men-
dicidade pelos gastos da demanda e das

forçadas viagens.» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 12.

—Profissão de mendicante.

—Os mendigos tomados coUectiva-

mente.
—Vid. Mendigaria, Pedintaria, Men-

diguez.

MENDIGAÇÃO, s. f. (Do latim metidi-

catio). Acto de mendigar, mendiguez,

pedintaria.

MENDIGADO, A, part. pass. de Mendi-

gar.—Algum dinheiro mendigado.
MENDIGAR, v. a. [Do latim mendica-

re). Pedir por esmola.

—

Este homem men-
diga o seu pão.

—Mendigar sua vida; pedir por es-

mola o que é necessário para a vida.

— Figuradamente : Mendigar dos es-

criptos alheios; ir a elles peiir auxilio.

MENDIGARIA, s. f. Vid. Mendicidade.

MENDIGO, s. m. (Do latim mendicus).

O que faz profissão de pobre; necessita-

do. Vid. Pobre, que é synonymo.
MENDIGUEZ, s. f. Vid. Mendicidade.

MENDIGUIDADE, s. f. (De mendigo,

com o suffiio oidade»). A condição de

ser pobre, do que é obrigado a mendi-

gar, pedintaria. Vid. Mendicidade.

MENDINHO, A, adj. (Do latim meyida,

falta). Que tem falta.

—

Dedo mendinho
;

o que é mais pequeno e curto. Vid. Mei-

minho (dedo).

7 MENDOLA, s. f. Peixe do mar me-
diterrâneo, similhante ao arenque.

MENDOSO, A, adj. (Do latim). Cheio

de faltas; sem correcção.

—Termo de anatomia. Costellas men-
dosas; as mais curtas de todas, que não

chegam a unir-se ao osso sterno.

MENDRACULA, s. f. iCorrupçáo de

Mandragorai. Herva.

MENDRAGORA, s. /". Vid. Mandragora.

MENDRUGO, s. m. Pedaço de pão que

se da ao pobre necessitado.

MENDDÍ, s. m. Fructa brazileira, côr

de cinza.

MENEADO, A, part. pass. de Menear.
—Adj. Manejado, movido para vários

lados.

—Figuradamente: Dirigido, tratado,

conduzido, guiado.

MENEAMENTO, s. m. Acto de menear;
moviniento.

MENEAR, ouMENEIAR, v. a. Mover pa-

ra vários lados.— o Os que ficarão mais

perto da tenda do Banha Lao, sentindo
o dano, que as espaias Portuguesas de-
pois da primeyra carga das escopetas fa-

ziaõ, muytos fttltandolhes o animo e alen-

to para se menearem, primeyro morriaõ
de temor, que d,is feridas, outros que se

achavaõ mais desviados, não estando cer-

tos da causa de tanta confusão, e revol-

ta, ouvindo em todas as partes instru-

mentos de guerra, tomavão o caminho,
que mais fácil lhes parecia para pode-
rem escapar, e cuidando serem inimi-

gos, se matavaõ huns aos outros, por

acharem caminho de livrar as vidas.»

Discurso (00 fim das antigas (.dições de

Fernão .Mendes Pinto).— «E querendo pór

em efleyto curar-se com elle, o mandou
buscar a Tanixumá aonde o junco esta-

va, e se curou com elle, e foy logo saõ

em trinta dias, havendo jâ dous annos

que daquella infirmidade estava entreva-

do na cama sem se poder bullir, nem
menear os braços.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 136.— «Partimos.

Caminhávamos emquanto os cavallos se

podiam meneiar e ficávamos onde nos

colhia a noite. Approximámo-nos certo

dia de uma povoação : era domingo : o

sino tocava á missa: o povo apinhaya-se

á porta da igreja. Cheguei ahi e passei.»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 2.

— «Os olhos lios espectadores assestam

milhares de raios visuaes sobre esse gru-

po esplendente que precede, ladeia e se-

gue o pallio ; mas lá não se distingue se-

não uma certa perturbação, o abrir de

bocas que falam, o estender de braços

que se meneiam, o desapparecer e reap-

parecer de alguns vultos que se curvam.»
Ibidem, cap. 19.

—Manejar a espada, o alfange.

—Guiar, conduzir, tratar, dirigir.

—Menear-se, v. refL. MoTer-se para

diversos lados.

—Cooduzir-se, guiar-se, dirigir-se.

MENEAVEL, adj. 2 ;/e/i. Que é possí-

vel menear-se ou fazer-se mover com a

mão.
—Figuradamente: Fácil de dirigir, de

guiar.

MENEFESTAR, r. a. ant. Vid. Mani-

festar.

— Ouvir de confissão.

—Menefestar-se, v. refl. Confessar-se.

MENEIO, ou MENÊO, s. m. Agitação,

movimento em diversos pontos de todo

o corpo organisado de vários membros.
— «O cavalleiro, posto que por alguma

parte de seu corpo estivesse ferido, an-

dava tão vivo e com tamanha desenvol-

tura, que parecia que naquella hora co-

meçara a batalha
;
porque nem nos gol-

pes, nem meneio de sua pessoa se podia

parecer, nem ver, cousa em que se en-

xergasse alguma fraqueza. Palmeirim,

espantado de ver o que nunca vira, dis-

se contra Floriano : Por certo agora vejo

o que nunca cuidei ver.» Francisco de
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Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, oap. 75.

— «(irsriile esparilo poz ai rei a forra do

cavnlliiiro d» espera, quB da do ouiro ja

tinham i>xpi!ríe(icia. Latraiija, chi;ía do

gloria d(t Sfii dia ser do luór risco, que
os |)fl.ssado5, dava laiila parto de si ao

desassoeego, que eiu todolos meneos se

lli(! coiiliecifl.w Ibidem, caj). 145.— «Po-

réiu o humeiu enleiídoiido o lueu propó-

sito, tornou a escarrar muylo mais alto,

o tornando ini a olhar para elle, o vi sen-

tarse de joelhos, e inosuarnio uma Cruz
de prata de qunsi huiu palmo de com-
prido, o levantar as máos ambas para o

Ceo, de que liqiiey taõ espantado, (jue

não sabendo determinar o que aquillo

pudesse ser, rae pus como pasmado a

olhar para elhí o qual em todo este tera-

do naõ deyxava d^^ me acenar com huns
meneyos piedosos que me chegasse a

elle.» Kerrjão Mendes l'inlo. Peregrina-

ções, cap. 116.— «A um sigual dtíChrim-
hildo as monjas saíram do coro; a don-
zella vestida de branco, ao lado da ve-

nerável abbadessa, apertava-lhe a mão
entre as suas: mas os seus meneios eram
firmes como os delia o mais do que os

delia altivos. Desde que a ultima freira

passou, as preces misturadas de soluços

que sussurravam na igreja converteram-
se n'um som único de choro perdido, co-

mo se a ultima esperança houvera iles-

apparecido com ellas.» A. Herculano,
Eurico, cap. 12.

— Gesto.

—Trabalho, industria para viver dos
que ganham por ella.

—Figuradamente: Artimanha, astúcia,

artificio para obter algum fim, mormen-
te mao.
—Administrarão, governo, guia, di-

recção.

— Meneio de cahedaes; o giro d'elles

em empréstimos, negociações commer-
ciaes, que dêem em resultado lucros; gi-

ros lucrativos.—Decima do meneio ; impostos sobre o

meneio; impostos sobre o trato e com-
mercio d'aquelles que tratam com seus
dinheiros. Vid. Maneio.
—Figuradamente : (ianho, lucro, pro-

veito.

— Livro que encerra as preces e os
hymnos que os gregos rezam mensal-
mente.

MENENCORIA, s. /. ant. Vid. Melan-
colia. — «O cavalleiro da serpe virou a

rédea ao cavallo, e tornando sobre elle,

lhe tomou polas rédeas do seu e lho dis-

se : Senhor cavalleiro, ainda que respon-
dêsseis a quem vos falia não perderíeis
nada do vosso. Vernao houve tamanha
menencoria de lhe quebrar o fio do em
que ia cuidando, que lhe disse : Maior
erro me parece a mim quererdes vós que
por força vos falle quem não vos ouviu.»
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla-
terra, cap. t).

MENENCORIAMENTE, adv. ant. Vid.

Melancolicamente.

MLNENCORICO, A, adj. a7i(. Vid. Me-
lancólico, a

MENESTER, ant. Vid. Ministério.

MENESTEKIAL, s. m. \id. Mesteiral,

oflic.ifll de liiest>r.

MENESTEROSO, A, adj. ant. Falto do
necessário, indi(<efite, pobre.

f MENESTRVNDIA, s. /. ant. A cor-

poraçiio dos menestréis.

MENESTREL, s. m. (do francez miries-

Irei) ant. Musico, cantor.

— Grande menestrel; o musico por

arte. — Pequeno menestrel; o musico dos

que aprendem por ouviiio.— «Alevaotau-

do-se após elles, 1). João I dou a mão á

rainha o dirigiu-so para uma tribuna ra-

sa, d'ondo mídhor se podia gosar o es-

pectáculo dos momos, para os quaes fora

reservada a nave central, onde os me-
nestréis, (duirameieiros e jograes instru-

mentistas preludiavam já com vários to-

nilhos e retoruellos de guerra e de caça.»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 25.

— «Emliiii, ouviu-se a voz do meslre-sa-

la, que bradava: Sus, menestréis, jo-

graes, tregeiladores, bufõesl Corueçao vos-

sos momos, que assiin o ordena ,sua alta

o mui graciosa senhoria.» Ibidem, capi-

tulo 2tJ.

MENFESTAR, v. a. Uar ao manifesto.
— Menfestar-se, v. re/l. Coufessar-se.

MENFESTO, s. m. attt. Coufissão sa-

cramental.

MENGA, s. f. ant. Miogoa, falta do
necessário.

MENGOA. Vid. Mingoa.
MENGOAR. Vid. Mingoar.
MENGUAR. Vid. Mingoar.
MENHÃA. Vid. Manhã.—«Aqui estiva

sinco ou seis dias, sempre deytado sobre
huma pouca de rama de palmeyra, e sem
me poder bolir, nem aievantar, e alli

mo traziaõ sempre cada dia pela menhãa
do comer, leyte que vinha quente, e al-

gumas tâmaras, e boleymas de cevada,
com que logo torney a esforçar, i\ como
me aehey melhor, e assim os .Mouros
que viuhaõ em minha companhia, nos
partimos com nosso odre de agoa, que
às vezes levávamos a revezes ás cos-

tas, e chegamos a outra Villa.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 53.—«Passando o rio que seria menhã clara,

viram per riba de huiua serra hum Al-

corão dos da cidade de que dizem que a

nella mais do cento, dalli corameçarão
de caminhar em ordem dando ?íuno fer-

nandez dataide o guião a seu genrro dom
Afonso, e a bandeira a Aluaro dataide
com a outra uerite.» Dfimiáo de Góes,
Chronica de D. M.inoel, part. 3, cap.

74 — .listo assi acabado, estando o Prín-
cipe era Eluas com sua gente, veo a Euo-
ra aforrado, e no dia que chegou lhe

deram noua como o Mestre do Sanctiago
de Castella com duas mil lanças era en-

trado, o estaua pousado na ribeyra do

Dig-be. cora tenção de ao outro dia pel-

la menhãa cedo vir correr as portas l)e-

uora, sem saber que elle ahy esiaua.>

Garcia de Rezende. Chronica de João II,

cap. 16.— «Em est^ (liila ie fez o Gover-

nador delia, ao Embiyxador hum soleri-

no cõvite á sua maneyra, que por estra-

nho contarey. Começáo logo pela me-
nhaà a beber sobre cousas de appetite e

dura, ate lueya noyte. ou junto da ma-
drugaila, se o que dá não cahe de todo,

até que se embebedáo, naõ cessam de

beber vinho.» António Tenreiro, Itine-

rário, cap. 6. — «Destes pós tomará o

doente albe duas outavas em vinho huma
hora antes do jantar, ou da cea. Tam-
bém para encher esta intensão tem bom
uzo o Chocolate tomado de menbaã em
j-jum com quatro ou cinco gotas de eli-

xir proprietatis, ou do espirito de erva

doce; ou sobre tudo do espirito de vi-

da, cuja receita fica nas observaçoens da

dor de Cabeça. As tiocturas do Chà, do
CalTo, o o Cachunde sà(j remédios appro-

priados neste cazo; ainda com maior es-

pecialidade a Agoa de Rainha de Ungria,

tomando huma. ou duas colheres delia,

ou também do agoa de, Canella nos cal-

dos de galinha ordinários.* Braz Luiz

d'Abreu, Portugal Medico, pagina 298,

§ 68.

MENI, s. m. Panno grosseiro, de que
se vestia a gente camponeza, fazendo

d'elle mantilhas.

MENICE, s. f. Meiguice, afabilidade,

carinho, afago.

MENIGREPA, s. f. Mulher de vida mor-
tificada e penitente, no Pegu ; na Tarta-

ria, freira.

MENIGREPOS, s. m. plur. Certos er-

mit.ães do Pegú.— «A cujas vozes toda a

gente acordou, e acodindo rijo á porta,

o acharão quasi morto deytado no chão
de tristesa, e cansaço por ser ja muyto
velho, polo que todos os grepos, e meni-

grepos fizeram os fogos que vistes, e a

grande pressa mandarão logo recado às

Cidades de Coroilera, e Fumbana, para

que cora rauyta brevidade acodissem com
toda a gente que se pudesse ajuntar, e

appellidassem toda a terra para que fi-

zesse o mesmo.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 78.— «Destes pago-

des que digo ha muytos de edificios muy-
to sumptuosos, principalmente os das re-

ligioens em que vivem os Menigrepos,

Conquiaes, o Talagrepos. que saõ os sa-

cerdotes das quatro seylasdo Xaca, .Ami-

da, Gizom. e Canom, as quaes procedem
por antiguidade As outras trinta e duas
deste diabólico labyriutho, em que o de-

mónio se lhes mostra algumas vezes em
diversas fiijuras. para os fazer dar mais
credito a estes seus enganos, e falsida-

des.» Ibidem, cap. 107.— «Determinado
isto assim entre todos, se concertarão

logo que os três juizes religiosos fossem
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três Menigrepos de hum pagode, que se

dizia Quiar Hifarom, deos da pobresa,

e Qos outros três juizps de naçoens es-

trangeyras se ordenou que se lançassetn

sortes piitre ElKey. © os amotinados, so-

bre qual delles escolheria hum ou dous

por sua parte, e prouve a nosso Senhor

que coube a EIRey por sorte escolher os

dous, porque elle por permiss.iõ Divina

os escolheu ambos Portuguezes dos cen-

to e oytenta que entaõ estavaõ na Cida-

de.» Ibidem, cap. 195.

f MENILITA, s. f. Termo de minera-

logia. Variedade de opala commum.
MENINA, s. f. A fêmea do menino.

Assi como a bonina, que cortada

Antes do tempo foi, cândida e be\U,

Sendo das mãos lascivas maltratada

Da meyiina, que a trouxe na capella,

cheiro traz perdido, e a cõr murchada:

Tal está morta a pallida donzella,

Séccas do rosto as rosas, e perdida

A branca e viva c6r, co'a doce vida.

CAM., LU5., cant. 3, est. 134.

—No paço, ou corte de Hespanha, aia

das infantas.

—Termo de óptica. Menina do olho;

pupilla.

—Menina da tocha; menina que a le-

va accesa á noute, diante da rainha, den-

tro do paço.
—Adj. f. Vid. Menino, no fim.

MENINEIRO, A, adj. Amigo de jogos

infantis; de brincadeiras de creanças.
—Cara menineira ; cara de feições de-

licadês, mimosas, e com todt) o viço da

juventude.— «Apezar da tristeza que lhe

causava a nossa separação, foi a Soror de

Sancta Úrsula quem me deo os primeiros

parabéns da oocasiâo que se me oíTere-

cia de conhecer o mundo, antes de nelle

me empenhar: Querida Menina, (medis-

se então) não é culpa nossa que tão raro

se aproveitem nossas educandas dos des-

velos que para as instruir tomámos.»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-

cessos de Madame de Seneterre.—«Ven-

do o Goveruf.dor aquella grande lealda-

de, amor, e liberalidade, ficou admirado:

e não tocando nas joyas, lhas tornou a

mandar com palavras de grandes agrade-

cimentos dizendo: «Que mais estimava

aquelle amor, e vontade, que todos os

thesouros da terra, e às meninas que le-

vavaõ as joyas, deu peças de damasco,

e de outras sedas.» fc por aqoi se verá

o amor, e gosto com que todos serviaõ

o seu Rey, porque achavaõ nos seus Go-

vernadores este primor, honra, e verda-

de.» Diogo de Couto, Década 6, liv. 5,

cap. 3.—«As mulheres entaõ tocáraõ de

novo seus instrumentos como antes fa-

ziaõ, e seis delias dançarão com seis me-

ninos pequenos por espaço de três, ou
quatro Credos, e após estes dançarão seis

meninas pequenas com seis homens dos

velhos, que estavaõ na casa, que a todos

nos pareceu rouyto bem.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 164.

MENINEZ, s. f. .yeninice, idade de me-
nino, piieriria.

MENINGE,s. f. Termo anatómico. Mem-
brana do tympano do ouvido.

-j- MENINGINA, s. f. Termo anatómico.

Nome dado á arachnoidea. e á pia-mater

conjunctamente, que se consideram como
uma membrana única, formada de duas

folhas.

MENINGITE, s. f. Termo medico. Inflam-

mação lias meninges, e particularmente

da arachnoidea.—Meningite pnríeíd/; in-

fl.immação da dura-roater eda f(3lha df ara-

chnoidea que lhe está adherente.—Me-
ningite cerebro-especiul; meningit<í que

ataca os invólucros do cérebro e da me-

dulla-espinal. — Meningite cerebral; in-

flammação de que participam a arachnoi-

dea visceral, a pia-mater mormente, e a

superfície cerebral.

f MENINGO ENCEPHALITE, s. f. Ter-

mo medico. Inflammação simultânea das

meninges e do encephalo.

MENINGO- GÁSTRICA, s. f. Termo me-
dico. Diz-se d'uma espécie de febre, cha-

mada outr'ora febre biliosa, cujo assento é

nas membranas do estômago, duodeno,

etc.

MENINGOPHYLAX, s. f. (Do grego me-
niggos, e phylax). Instrumento cirúrgico

que serve para resguardar as meningens
na operação da trepanação.

f MENINGOSE, s. f. (Do grego). Termo
de anatomia. União de dous ossos por

meio de ligamentos estendidos á manei-
ra de membrana.
MENINHO, ant. Vid. Menino.

MENINICE, s. f. Idade tenra do homem
ou mulher, até aos 7 aonos.

— Fazer meninices ; praticar actos pró-

prios de menino, puerilidades.

MENINO, s. m. Rapaz até á idade de 7

annos. — «O duque de Galez, que mui
velho era e estava desarmado, não pôde

defender que o salvagem não tomasse os

meninos debaixo do braço: o caminhan-
do contra a cova se foi sem fazer mais
damno. Flerida ficou tal, que, perdido o

sentido ejuizo, não dava acordo de cou-

sa alguma; perdida a côr natural pare-

cia não ser viva; porque nos grandes

medos ou paixões sempre ella desampara
os lugares onde mora por acodir á parte

mais principal, que é o coração, onde
qualquer destes estremos faz cnais da-

mno.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 3.

Fé. Cassandra d'elrei Priámo

Mostrou essa rosa frol

Com hum tneiiirio a par do sol

A César Octaviano,

Que o adorou por Senhor.

GIL VICENTE, AUTO DA MOFINA MENDES.

Da alva petrina flammas lhe sahião,

Onde o menino as almas accendia;

Pelas lisas columnas lha trepavão

Desejos, que como bera se enrolavão.

CAM., Lus., cant. 2, est. 26.

Nestas e outras palavras que diziâo

De amor, e de piedosa humanidade.

Os velhos, e os ííii'ninos os seguíão.

Em quem menos esforço p5e a idade.

CAM., LUS., cant. 4, est. 92.

— «E em tempo do primeiro irmaõ que
ficou menino em poder de tutores, tor-

nàraõ-se-lhe a rebellar os Reinos do Dely,

e Mandou, e aquelle Rey que era Xaiio

Saradim, como Joaõ de Barros lhe cha-

ma, e as escripturas Canaràs, Tagalaca,

como jà na quinta Década temos dito.»

Diogo de Couto, Década 5, cap. 5. —
«Succedeolho nos Estados seu filho Diva

Rào, que foy vingar a morte do pay, e

conquistou os Reinos do Dely, e man-
dou, e reinou dez annos, ficanJolhe dous

filhos meninos, a que não soubemos os

nomes, que ambos reinarão, hum doze

annos, e outro dezaseis.» Ibidem.— «Naõ

cuydes de mim, ainda que me vejas me-
nino, que sou tão parvo, que possa cuy-

dar de ti que roubandome meu pay, me
hsjas a mim de UrUt coíúo filho.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

55.— «António de Faria vendo hum me-
nino que também alli estava de doze até

treze annos, muylo alvo, e betu assom-

brado, lhe perguntou donde vinha aquel-

la lanteà, ou porque causa viera alli ter,

cuja era, e para onde, hia?» Ibidem.

—

«Vós sois a Rosa Senhora, a que os seis

meninos respondiaõ. Senhora vòs sois a

Rosa, descantando taõ suavemente cos

instrumentos que tangiaõ. que a gente

estava toda pasmada, e fora de si, sem
haver quem pudesse ter as lagrimas, nas-

cidíis da muyta devoção que isto causou

em todos. Após isto tocando o Vigário

huma viola grande ao modo antigo, que

tinha nas mãos, disse com a mesma voz

entoada algumas voltas a este vilancico,

muyto devotas, e conformes ao tempo, e

no cabo de cada huma delias respondiaõ

os meninos.» Ibidem, cap. 69.

Mas aos qxie agora vivemos.

Nestes trabalhos continos,

Daõno-la quindo nascemos;

Porque nascemos meninos,

Como néscios a queremos.

EGLOGAS DE FBANCISCO RODRIGUES LOBO.

— «Se V. E. tomar a resolução de fa-

lar ao Conde como determina, não dey-

xe de lhe contar esta historia : talvez que

a simplicidade com que a refiro tenha o

mesmo effeito da innocencia do meni-

no.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2,

cap 58.

Com dor a lingna fala desatinos,

E faz homens chorar como meninos.

.io.*o VAZ, G.VIA. pag. 18 (edição de 1868).
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—Moço criado no paço de Hespanha.
— Ver os meninos orj)h(los a cuvallo

;

provérbio: vèr cousas exlraordinarias,

desagradáveis e mortificantes.

—Tcriuo poftico. O «mor, Cupido.
— Ajfictivo figurado : Quo tem pou-

ca pratica, experiência, assento, pru-

dência.
— Vid. Infante, que ó synonymo.
MENIO, (iHf. Menino.
-}- MENIOCA, s. /". Género de plantas

perlencenle a fimilia das crucifi-ras.

[ MENIPPÉA, s. /'. Género de polypei-

ros rornlligeiíos.

MENISCO, s. ))i. Termo de óptica. Vi-

dro convexo d'ura lado, e concavo do

outro.

f MENISCOIDE, adj. 2 gen. Que tem

• forma (1'uiu menisco.

I MENISPERMEAS, s. f. pi. Plantas di-

colyledoneas, semelhantes ás berberi-

deas.

MENISTRE, s. m. Vid. Menestrel.

MENISTRIL. Vid. Menestrel.

f MENNONISMO, s. m. Doutrina dos

meniiiinilas.

j- MENNONITA.s. m. Nome d'uma sei-

ta entro os anabaptistas que repelle todo

o emprego da forra e da violência e que

se dá a si própria o nome de christãos

sem defeza.

MENODILHA, s. /. Planta medicinal ou-

trora conhecida pelo nome de solda »ie-

nor.

MENOLOGIO, s. m. (Do latim menolo-

gium). Tratado sobre os mozes dos dif-

fereutes povos antigos ou modernos.

—Livro da Igreja grega, que compos-

to exclusivamente das vidas dos marty-

res, se estendeu mais tarde á vida de to-

dos os santos.

MENOR, adj. 2. gen. comparativo de

Pequeno. i^Do latim niínor). .Mais peque-

no, menos grande.— «Não quero, mi-

nha senhora, disse a rainha, ouvir-vos

isso, pois no que cuidaes que me con-

tentaes, me fazeis aggravo, que náo sou

do táo baixo entendimento, que não veja

que por vós se deve engeilar tudo, nem
ha no mundo estado nem parecer, por-

que se deve trocar a menor qualidade

vossa. Por isso nem eu terei razão de me
aggravar de quem me não quiz, nem vós

de cuidardes que lhe deveis mais do que

vos deve. » Francisco de .Moraes, Palmeirim
(i'Inglaterra, cap. 136. — «Polo qual di-

go, que nesta, que ó a primeira e mais no-

bre, farei conhecer a todos os que ser-

vem damas, que nenhuma iguala ao me-
nor quilate da figura que sobre a porta

de minha tenda esta.» Ibidem, cap. ii.

— «Como nas palmas o mar sobre as

ondas, os algozes os «dorauam, os mes-
mos Tyrannos se lhes rendiam, preten-

dendo o Senhor que nestes víssemos

quam solida era a confiança, que elles

delle tinham, e nos que deixava morrer,

que uam era menor, nem de menos glo-

MENO

ria sua, a que elle tinha delies.» Lucena,

Vida de S. Francisco Xavier, liv. 4, cap.

8.— «Destes principios de conhecimento

passão ao dos movimentos menos distin-

ctos, depois ao dos que são quasi imper-

ceptíveis, e finalmente chegào os surdos

a advinhar os pensamentos ao menor
movimento dos beiços, com especialida-

de daqueilas pessoas que mais frequen-

táo.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv. 2,

cap. 3.

debuchftndo

Os dois menoreg círculos present«a,

Como cm seus motas faz o Sol volUodo

Outros que o nome lhe darão d'ardentee;

Seis mais o bello Orbe estão marcando

Da Machina tutal iguaes fcodtntcs,

Dos quaes, posto qtie tem igual loogiira,

Este sA considerão com largura.

R. DE MOURA, NOV. DO RÚM., cant. 4, ett. 30.

Ei-los os Apenoinos '.

Ei-lo o Ciucaso ! E * menor Toupeiremp61a

Era a seus olhos monte.

rRANCIECO MANOEL DO NASCIMENTO, FAB. DE

LAroNTAiNK, liv. 3, n." 26.

—.Mais novo, mais moço.

—

Irmão me-
nor.
—Proporção menor; tempo dos que se

usam na musica, que se observa no prin-

cipio das linhas de solfa d'esta maneira

]- ; neste tempo entram três nimimas em
um compasso.
—A Ásia Menor; parte occidental da

Ásia.

—Termo de Liturgia. Ordens menores;

as quatro p-^quenas ordens, de ostiario,

leitor, acolyto, e exorcista.

—Termo do Ordens religiosas. Irmãos

menores; religiosos, de cuja ordem S.

Francisco de Assis foi o fundador.

—Termo de Jurisprudência. Que ain-

da não atlingiu a idade prescripta pelas

leis para dispor da sua pessoa © bens.

—

Filhos menores.

—Loc. : Tratar de menor; tratar com
pouco respeito e consideração.
—Escolas menores; escolas de gram-

matica, rheiorica, poesia, e philosopbia

nacional, etc.

—Proposição menor; num syllogismo,

diz-se a das duas premissas que contém

o sujeito da conclusão; éo pequeno ter-

mo, aquelle que refere a espécie ao gé-

nero, em quanto a proposição maior re-

fere o género ao attributo, e a conclusão

a espécie ao attributo. — Toda a sciencia

é utH (proposição maior) ; mas a Mathema-
tica (• uma sciencia [proposição menor''

;

logo a mathematica é útil (Conclusão).

—Termo de Marinha. Léguas meno-
res ; léguas que se percorrem ou que se

contam sobre um pequeno circulo paral-

lelo ao equador.

— Se)>it-ío»>i menor ; aquelle que se en-

contra entre uma das notas da gamma e

a nota superior accidenlalmeute bemoli-

sada.

MEÍIO

—Camareiro-msnor ; vid. Camareiro.
— «Posto que, unido com o abbade de

Alcobaça n'um pensamento profundo de

rancor, houvessem ambos jurado vingan-

ça implacável contra o camareiro-menor
;

postoque, digamos assim, tivesse vendi-

do alma e corpo a D. .loão d'Ornellas, o

desejo de salvar Beatriz e de remir a des-

honra da sua familia lhe fizera conceber

a esperança d*» que p«ra Fernando AíTon-

so ainda houvesse um clarão de arrepen-

dimento.» A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 14.

— Substantivamente: Um menor.

—

Uma menor.
—PI. Netos, descendentes.

Em luzentM assentos, marcheUdoa

De oaro e de perlas, mais abaUo estarlo

Os outros deoses todos assentados.

Como a razão e a ordem concertavão

:

Precedem os anliguos mais honrados.

Mais abaixo os menoreg se aaeentavío;

Quando Júpiter alto assi dizendo

Chum tom de voz começa, grave e horrendo.

CA»., Lus., canl. 1, e.<;t. 22

— .1$ menores; nome das religiosas de
S. Francisco.

MENOREÇA. Vid. Menoretas.
MENORETAS, s. /". jil. Termo antiqua-

do. As religiosas de Santa Clara, em at-

tenção a que o seu patriarcha, e pela sua

rara humildade se intitulou sempre o

Menor; e mesmo porque distinguindo-se

com o titulo de .Menores os religiosos de

S. Francisco, as suas religiosas faziam

timbre do mesmo distinctivo.

MENORIDADE, s. f. (Do latim minori-

tas). Idade do menor.
— Idade daquelle que ainda náo che-

gou ao tempo prescripto pelas leis para

dispor de sua pessoa e bens.

MENORISTA, s. m. Homem que tem
ordens menores.

MENORITA, adj. 2 gen. Menoritico.

MENORITICO. k,adj. Concernente aos

religiosos menores, que professam a or-

dem de S. Francisco.

I MENOPANSA, s. f. Termo de Physio-

logia. Interrupção das regras, tempo cri-

tico das mulheres,

i f MENOPLANIA, s. f. Termo de Medi-

I

cina. Substituição da menstruação por

I uma hemorrhagia mensal, tendo a sua

1

sele Pm outros órgãos como o útero.

MENORRHAGIA, s. /'. Termo de Medici-

I

na. Fluxo do sangue menstrual muito

I

abundante, e levado a um ponto de es-

I

tragar a saúde.
'

f MENORRHAGICO, A, adj. Que tem
relação com a menorrhagia.

•J-
MENORRHEA, s. /'. Termo de Medici-

na. Fluii dos mezes nas mulheres.

1.) MENOS, adj. ? gen. (Do latim mi-

mts). Menor porção, menor quantidade.— *Fid. Maior é logo o tempo, que a per-

da ; cousa é, que pouco custa : necessá-

rio é para o reino haver menos escudei-
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ros. Escud. !Sâo parecia assim a elrei D.

João, quando dizia, que só elles susten-

tavam este reino. I. Francisco de Moraes,
Dialogo 1. — «Guarde-vos Deos de ani-

mo robusto, e costumado a p.issar me-
dos, que este tal commette o impossivel,

e para o deixar de fazer não acha ne-
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te a cabeça.» Francisco de Moraes, Pal-
meirim d'Inglaterra, cap. 132.— «E pos-
to que este jogo de lançadas náo era mui-
to apraziuel aos noss')s, por ser à custa
do seu sangue, por menos perigo auiáo
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dia era capitão o soldão de Pérsia, e fi-

zera muito damno com sua riuda, se da
outra parte não soccorrera Fluramão,rei
de Cerdenha, com sua capitania.» Ibi-

. _ . . ,

dem, cap. 169.— .A estas p?Javras che-
estes dos dias, que o das noites, com o gou seu primo Florambel, e todolos ou-
cometimento dos Mouros que elles não

|
tros, que sentirão seus encontros, que

nhuma escusa; e vós outros ainda para
|

podião afastar da ponte; té que no fim
|
naõ menos alvoroço tinhaõ pelo abraçar

Dão commetter o possível tendes allega-
i

destes dias era já tanto o danno que os
|
e lembraudo-lhe õ que passarão, naõ sê

ções, com que esperaes salvar-vos, ou ti-
\

Mouros tinhão recebido, que dos mortos,
j

podiaõ ter com riso, dando sua deshon-

al-

Clari-
mundo, liv. -2, cap. 8.

2. MENOS, s. m. Quantidade inferior.— Do mui o menos ; isto é, do mal e
menor.
—Grau inferior. Vid. Somenos.—Achar menos ; faltar.

—Menor numero.—«Como a peleja fos-
se a pé quedo, e nenhum procurasse nem
quizesse salvar a viJa, bem prestes ss
consumiram e desfizeram: nesta parte a

car com menos culpa.» Idem, Dialogo 2. ' feridos, e fugidos ficou a cidade meya ra por ditdsa gloria, pois por ella o—«E pois a vós vos parece outra cousa, despejada, recolhendose pelos matos, e cançsrõ naquella terra.» Barros, Cl
quero-vos desculpar com esse amor, que "os seus duções aquelles que os tinhão.» -

dizeis que me tendes, que onde elle es- Barros, Década 2, liv. 6, cap. 6.— «Des-
ta, tem tão cega a razão, como agora en- le terreyro para diante continuámos nos-
lergo Pm vós

;
por isso ficais dino áf me- sa viagem pelo rio asima mais onze dias,

nos culpa. E porem pois com razões, que o qual nesta paragem he jà taõ povoado
me não agradecestes, me comecei penho-

!

de Cidades, Villas, Aldeãs, lugares. For-
rar, quero-vos satisfazer de todo, que não talesas, e Castellos, que em muytas par-
consente a vontade, que m'aqui troux»^,

j

t^s ha menos distancia de huns aos ou-
ver-vos ir descontente.» Idem, Palmei- tros que tiro de espingarda.» Fernão
rim d'Inglaterra, cap. 135.— «Leonarda, Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 91. _ _
princeza de Trácia, como alheia daquella

,

— «Vayte embora, e lá dize de mim este grãa sobegidão dos muitos leVfêz^^aWr
casa, teve menos comprimentos com Ar- bem que te fis por serviço de Deos. E tude aos menos; que como os Turcos
lança, e não por falta de vontade de os

j

estas embarcações em que estas cousas fossem em quantidade mais três partes
fazer, como quem cuidava, que por e!la I se trasem a vender, se haõ de contar por que os christãos, a poder de todos os
ocavalleirodoSalvaj»' tinha vida. s Idem, menos soma quede cento e duzentas mataram todos.» Francisco de Moraes,
Ibidem, cap. 149.— «Por esta razão tinha para sima, e outras muytas de outras Palmeirim d'Inglaterra, cap. 169.
um em Inglaterra, de que se mpnns ser-

,

cousas em muyto mayor quantidade.. —Achar alguém menos em sua obriga-
ria; e assim também era de menos obra.

;

Ibidem, cap. 98.— «E porque as cousas çõo ; achar em falta.
Tinha estoutro em Grécia muito mais ex- desta qualidade saõ de menos preço, se [ —Ahi ha mais ou menos ; ahi ha cou-
cellente na composição e maneira delle

;
|

permitte aos que trataõ nella tratarem sa duvidosa.
porque aqui despendeo grande parte de

j

em muytas sortes delias, porque a tudo 3.) MENOS, adv. opposlo a iMais.
sua vida. O outro, a que msis afeiçoada

j

se tem respeyto; com tudo se fazem cer-
|

dPor certo naquelle auto, ainda que hou-
era, e onde sempre fazia sua principal

j

tas franquesas mais numas cousas, que
, vesse tantas formosas, nãofoi menos olha-

habitação, estava em Pérsia, onde era I em outras, porque naõ falte quem ven-
;

da e louvada Fleridà, que todas ellas
sua natureza, o qual em obras, grandeza

;

da tudo.» Ibidem. posto que a idade e' seus trabalhos li-
e artificio excedia todos.» Idem, Ibidem, i —Em menor grau, em mais pequena vessem gastado muita parte de sua for-
cap. 154.— «E porque fez menos deten- graduação.—«Um de vós outros, so pe.- mosura e parecer. Logo veioabelia prin-
ça em andar pela costa, como Francisco

,

leja per si só, mas o doutor, que gover- '. ceza Polinarda, cujo era aquelle dia, a
de Tauora andou, foi primeiro á índia : na, peleja pur todo o povo, e daqui veio qual traziam no meio a rainha de Fran-
estando o Viso-Rey dom Franeisco em

j

aos alhenienses estimarem mais o con- ça e a imperatrizde Alemanha, suas tias o

Cananor, onde lhe fez os requerimentos selho de Solo que a victoria de Themis- Ibidem, cap. 152. aPola dôr de sua
da entrega da gouernança da índia, que

j

totles, porque a uma, ainda que glorio- ' morte se lhe acrescentou a ira aos imi-
neste capitulo precedente dissemos.» Bar-

,

sa, teve o fim acelerado, e o outro ain- gos. O gosto desta victoria de Palmeirim
ros. Década 2. liv. 3, cap, 2.— «E sem

j

da que de menos fama, aproveitara per- se tornou algum tanto com a morte de
nunca se fallarem neste tempo, remete- petuamente.» Francisco de Moraes, Dia- Polinardo, que como fizesse sua batalha

logo 2. — . E não podendo dissimular com Ferabroca, cavalleiro de grãa conta,
em si tamanha paixão, disse contra Dra- e fosse menos soccorndo que seu con-
musiando : Bem se parece, cavalleiro, que trario, cargado de muitas feridas, deu fim
não achastes neste passo quem téaquio

:

a vida, não sendo tão a salvo, que o mes-
miaõ, dizendo: Traição, traição. d Idem, 'guardou aos outros, e o defendera a vós I mo Ferabroca e outros muitos lhe não
Clarimundo, liv. 2, cap. 8. — «He tão se aqui viéreis, pêra com menos soberba

j

tivessem companhia.» Ibidem, cap. 169.
grande porem a imprudência dos ho- e confiança o guardardes do que agora
mens, que buscão com mayor cuidado os fazeis.» Idem, Palmeirim dlnglaterra,
bens que estão mais longe, fasendo me- cap, 63.— «Todas a acompanharam té o
nos caso dos que estão perto sendo es- terreiro, onde o apartamento foi tão cheio
tes os essenciaes. Pelos bens do corpo se de lagrimas, que não deu lugar a pala-
despresão os do spirito, e pelos da for- vras nem cumprimentos. Com Arménia

se tiveram alguns, porque como com el-

la tivessem menos amizade e conheci-

mento, teve menos força o amor nem o sas crescerão com a nobreza e trato da
choro pêra lh'as impedir.» Ibidem, cap.

|

cidade, o que per aqui cresce ao tempo
164.— aO grão Primalião, que antre el-

> dos Mouros, se refaz por as terras queelles
pessoa >os podereis aproveitar de meu

]

les não era o que menos honra ganha-
^

traziáo, cujo rendimento aqui náo conta-
conselho, o não quizesles fazer, inda

j

va, trabalhou tanto queaos turcos foi ue- mospornão vir anossauoticia, nem menos
agora é necessário que ou esteis a obe-

j

cessario pur derradeiro remédio sahir
j

outros tributos e rendimentos.» Barros, De-
diencia da senhora Artimisia, ou vos cór-

j
com a terceira batalha, de que aquelle

| cada 2, liv. 5, cap. 2. — «Muitos, e graves

raõ a huma porta, que com menos tra-

balho que a outra, arrancarão de seu lu-

gar, e da pancada que deu acordarão al-

guns servidores, que naquella casa dor-

tuna se despresão os do corpo.» Caval-

leiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n.° 71.

—Menor, mais pequeno.— «OdoTou-
ro lhe tirou o elmo, dizendo: Pois em
tempo qne com menos risco de vossa

Não he por isso em nós menos sabido
Da Dobra geração o grande preço.

Para soflrermos ser-nos preferido

Hum que da Terra \-il tem seu começo.

ROLIM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, Cant.

est. 36.

— «De maneira que se as outras cou-
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authores nos princípios de suas Chronicas

trabaiharôo emloau/ira historia, da qual

tuilo o que dixiirúo foi Sfmprt) muito me-

nos <Jo que se iluvia dizer, porque nssi

como ella iie infinita, assi seus louuores

naõ tem fim nem termo a que se possaõ

reduzir, e [)OÍs tudo o tratado nesta par-

te, he quasi uada em compararam do

que deue ser, voltarei daqui a vela, po-

rá poer a proa nesla.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, Prologo. — «Ni

briga, e revolta que teve com os Mouros
lhe cahio da cabeça sem o elle sentir,

nem achar menos se não depois de en-

trar na fortaleza, e o soldado lho pedir.

Senhor, disse elle, eu o vou buscar.»

Couto, Década 6, liv. 11, cap. 9.— «To-

maram viuo, por mor afronta sua, ao Ty-

ranno; que nara poilendo com olla, c

menos com o temor do castigo, cora que
a conciencia das próprias culpas o amea-
çaua, valeo se da peronha, e acabou co-

mo merecia, ja nam lley de Geilolo, mas
algoz de si mesmo. Cuja morte foy a vi-

da, paz, o felicidade de todo Moro.» Lu-
cena, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

4, cap. 11.— «(jue das pérolas de sinco

quilates asima os dous terços, e das mais
bayias ametade, e do aljofaro o terço;

e que quanto a renda, não era a certa

;

porque nunsannos se pescava mais, e nou-
tros menos, mas que lhe parecia quehuns
por outros rendia quatrocentos mil,

taeis.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 44.— «Se vos obslinaes a escre-

ver persuadi-vosabsolutamenteque não ha
pessoa que escreva como vós, porque ain-

da os Autores menos habrfis não deyxáo
de lograr o sentido commum que Deos
foi servido dar a Adão, e aos seus des-

cendentes, para que falassem a fira de
que se entendessem.» Cavalleiro d'01i-

Yeira, Cartas, liv. 2, cap. 79.

Bem como o claro Sol metios fulgura,

Se a Lua se interpoz ao disco ardente,

Nem todo o dia fulgido .ipp.M-ece,

E nem de todo a noite s"enegrecc.

J. A. DK MACEDO, ORIENTE, Cant. 3. est. 1.

— «Mas para que o esconderia Alie?

As uniões menos puras eram naquelle
tempo uma espécie de panem nostritm

quotidianum para christáos, para mouros
e para judeus, e quando o nân fossem,
bastava ser Alie ura truão professo, e de
mais sectário do Alcorão.» A. Herculano,
Monge de Cister, cap. 4.— «Suagarnacha
que o seu eicellenle amigo se ia fazen-

do cada vez menos visivel na corte. Scis-

mou algum tempo no caso; mas, como
não atinava a deduzir d'ahi uma illaçâo

rasoavel, não pensou mais n'isso.i> Ibi-

dem, cap. 20.

—Excepto, á excepção.—«E porque del-

ias se fallará a seu tempo, torna a his-

toria a el-rei Tarnaes, que depois da nu-
vem desfeita, achando-se em Constanti-

nopla sem a imperatriz nem alguma das

outras princezas, só com a gente do po-

vo e Ufliiarte menos, occupado do me-
do, acoin[)/irilia'lo de sua fraqueza, mor-

ri'o d'um accili-nle sufiito. i- Francisco de

iMoraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

168.

o» rocliedofi do Caiicaao eacalvadoa

Comcc/io de Hurglr. o aa nnvena vAão,

Menoa densaa nos área dilaladoa,

E OH ares mmnH os tufoens atròáo

:

Do immenso Tauro, e Gato levantados

Oe todo as a^fuas tumidaB cscúSo,

Hum vento abrazador sopra, e recresce,

o mar o termo original conhece.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 9, est. 1.

— «Oh, reverendo nonno, eu perdoa-

ria tudo, monos uma eíTronta ao nome
de meus avós; eu csquecer-me-hia do

tudo, menos de um amor puroe ardente,

como era o meu, desprezado, escarneci-

do por mulher leviuna e refalsada ; eu
cerraria os ouvidos a todas assuggestões,

raas não posso cerrá-los á voz do meu
pae, que lá dobiixo da terra me brada :

Vingança!» A. Herculano, Mongede Cis-

ter, cap. 2. t

—Pouco mais ou menos ; aproximada-

mente.— «Audentes furtxma JKvat. Se eu

não soubesse que este lugar he de Vir-

gílio, diria certamente a V. M. que ers

Evangelho. No tempo em que eu era ra-

paz haverá trinta annos pouco mais ou
menos, imsginava-se commumente que

a Modéstia era huma qualidade perfeita,

e huma virtuile recoramendavel.» Caval-

leiro d'01ÍTeira, Cartas, liv. 2, n." 65.

— Loc. ADV. Ao menos; quando mais

pouco.— aQuero-vos dizer que os ânimos
desviados de si mesmos, uns quereriam

ir, outros, quereriam ficar, raas aqui su-

prem os ministros da justiça, presiden-

tes nos logares, que a causa venturosa,

ou ao menos necessária fazem pôr era

execução, e não sei porque a vitoria não

é antes destes que dos outros, que a al-

cançam, pois está claro, que a descrição

do uns fez ganhar a fama a outros.»

Francisco de Moraes, Dialogo 2.— «Vôs,

senhora, que sabeis que isto não são pa-

lavras buscadas pêra com ellas obrigar,

pois as obras, cora que vos sempre ser-

vi, me tiram desta suspeita, olhai se no

cabo de tamanha prova, como delias

tendes visto, seria bom alguma satisfa-

ção, com que ao menos parecesse que se

agradeciam, que pêra comvosco sou tão

bom de contentar, que nem ouso pedir

nada, nem trago meus merecimentos a

campo, por não parecer que quero obri-

gar com elles.» Idem, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 135.— (A qual cousa o fez

mães desconfiado da defensão da cidade,

e tinhase por cousa mui leue n ) parect?r

da muitos, que se o Viso-Rey quisesse

pór o peito em terra, que não auia de

achar muita resistência, ou ao menos
que Melique Az se sobmíleria a sua obe-

diência com qualquer lei de jugo que
lhe posesse.» Barros. Década 2, liv. 3,

cap. 7. — «Havendo jà sinco annos que

vivia nesta miséria, e pobresa de esta-

do, temeiído-se o tyranno Silau por naõ

ser bem quisto do povo, que como os

Ires moços fossem de mais idade, o po-

deriaõ desapossar daquillo que indevida-

mente tinha usurpado, ou ao menos o

poderiaõ desinquietar com alvoroços, e

levantamentos de gentes, causados do
direyto que pretenderiaõ ter no Keyno.»

Fernão .Mendes Pinlo, Peregrinações, cap.

92.— tPenetrado das lagrimas, dos sus-

piros, e das angustias com que a dita

Senhora disse hontem a V. E. que ao

menos se consolaria se nesta separação

de seu filho recebesse huma Carta sua,

úz a seguinte em seu nome, a qual se

pareceer bem a V. E a póle mandar
copiar, e fazer com que chegue á mão
da Senhora Baron'^sa por alguma via que
pareça extraordinária." Cavalleiro d'Oli-

veira. Cartas, liv. 2, cap. 60.

Vendo urdidas tâo pérfidas ciladas

Aos que na terra barftara detidos.

Não descobrem as chammaA ateadas.

Nas mãos dos Génios pela inveja UDÍdes;

Vendo as possantes Nãos quasi abratadas,

Tantos trabalhas, tanto afan perdidos.

Sem que da grande acção. QUia da gloria.

Ficasse ao Mundo ao menos a memoria.

J. A. DE MACEDO, O OníENTE, CaDt. 6, eSt. i.

— «As minhas armas e o meu cavallol

Que me dêem o meu frankisk! velho vi-

lissirao, ja que não soubeste deixar-te

despedaçar juncto delia, dize, ao menos,
onde p (derei encontrar os pagãos que
capti varam Hermengarda.» .4. Hercula-

no, Eurico, rap. 13. — «E que nos im-

porta as suas almas tisnadas — replicou

Abdallah — se elles nos ajudam a sujei-

tar á lei do sani;to propheta o império

do Andalús? Sera Deus e sem pátria,

deix«e-lhes ao monos a sua bruteza.»

Ibidem. — «E por outra parte, abando-
ná-lo-hia seu irmão? Abandoná-lo hiam
os cavalloiros de Portugal? Estas cogita-

ções, postoque vagas, tumultuosas, in-

distimUas, reslituiram-lho, senão a p«z

interior, ao menos bastante energia pa-

ra reassumir tranquillidade apparente.»

idem. Monge de Cister, cap. 27.

—Menos, junto anão, augmenta a ne-

gação.

Logo do Macedónia estão as gentes.

A quem lava do Axio a agua fria

:

E vós tuubem, o terras ci^elleutes

Nos costumes, engenhos e ousadia;

Que cre.istes os peitos eloquentes,

E os juízos de alti phmtisia.

Com quem tu, cUra Grécia, o Ceo penetras,

E não tnenos por armas, que por letras.

CAU., LUS., cant. 3.

— iJa que tratey da origem, e funda-
ção deste Império Chim, e da cerca des-
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ta grande Cidade do Pequim, também
me pareceu razaõ tratar o mais breve-

mente que puder de outra cousa naõ

menos espantosa, que cada huma des-

tas.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 95. — «E outra cousa de mi-

nha ida naõ menos importante que esta

era ir também chamar hum Lançarote

Guerreyro, que entaô andava na costa

de Tanauçarem com cem bomens em
quatro fustas com nome de alevantado,

para que acodisse á Fortalesa, porque se

dizia vinha o Rey do Achem sobre ella.«

Ibidem, cap. 144. — «Esse personagem,

que tão grande parte teve nos successos

contidos nesta veridica historia e que não

menos importante papel politico repre-

sentou nas guerras e revoltas por que
passou Portugal nos fins do século xiv,

é o celebre abbade de Alcobaça D. João

d'Ornellas ou Dornellas, um dos caracte-

res mais notáveis d'aquella epocha.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 7.

— Loc. ADv. : ^1 menos de; se não sal-

vo, salvo se, somente no caso de, só se.

— «E não paraes aqui, que até neste

reino pondes tacha a algumas casas il-

iustres delle. e então daqui provaes, que
a mais da fidalguia procede de escudei-

ros; e a menos de reis, e não vos lem-

bra que tem isto outros descontos, que
vos eu não quero dar, por não gastar

mal o tempo.» Francisco de Moraes, Dia-

logo 1.

—Mancebo de menos de trinta annos;
que ainda não completou trinta annos.

—

«E dando a primeira justa ai rei de Trapi-

sonda, mancebo de menos de trinta an-

nos, que vinha n'um cavallo ruço e ar-

mas verdes, fortes e lustrosas, no escu-

do em campo verde um gigante morto,

em signal d'outro, que matou em bata-

lha ; antes que saísse, baixou a cabeça a

Albayzsr, como todos costumavam, e

pondo as pernas ao cavallo, remetteu
contra o cavalleiro da dona.» Idem, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 161.

—O menos bom ; o Ínfimo dos bons.—«Como me pedis que vos diga a ver-

dade isso costumo, e isso faço. A res-

peito de Gongora, haveis de críT que he
hum espaço infinito entre o menos bom
dos seus versos, e entre o menos máo
dos vossos, em tal forma que no mundo
rasoavel se pôde auito bem diser sem
afrontar-vos, que vós, e elle são dous
Antípodas.» Cavalleiro d'Oliveíra, Cartas,

liv. 2, cap. 79.

—Peio menos
;
quando menos.— aT.s-1-

vez que ero Ortilio se achem todos aquel-

les crimes, talvfz que eu falasse somen-
te delle, e talvez que me levantem qua-
tro testemunhos falsos pelo menos os

meus L>^ytor>'S, quando elles pelo que
julgáo, e não p^lo que eu disse criticão

as Nimevias, as Levinías, os Sulpurios,

e os Milesios que não conheço.» Caval-

leiro d'01iveira. Cartas, liv. 2, cap. 58.

—Ter em menos alguma cousa; tel-a

em pouco apreço, dar-lhe pouco valor.—«Mas depois que elle e Onistaldo sou-

beram o que passava, tiveram em me-
nos seu receio ; e aconselhando-lhe que
não fosse a Londres, temendo que aquel-
la nova fizesse algum aballo em el-rei e

Flerida, lhe disseram que os aguardasse
em algum lugar certo, e com isto se des-

pediram delle com preposito de o ir bus-
car, atravessando o mar a todas as par-

tes. B Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 56.—Em menos de um anuo, de uma ho-
ra ; antes de um anno, de uma hora.

—

«He do sem ventura de meu pay, a quem
cahio em sorte triste, e dasaventurada
tomardeslhe vós outros em menos de hu-
ma hora o que elle ganhou em mais de
trinta annos, o qual vinha de hum lu-

gar que se chama Ouoamão, donde a tro-

co de prata comprou toda essa fasenda

que ahi tendes, para a ir vender aos jun-
cos de Siaõ, que estaõ no porto de Com-
bay.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 55.— «Sancta Maria vali—ex-

clamou o chanceller—Vinte por cento?...

Mas os pedidos estão pagos em menos de
anno... Quatro soldos por livra de vin-

te'?! Micer Percival, isso é desbaratar as

rendas da coroai... Deus nos livre de que
tal ouvisse elrei meu senhor I» A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 15.—Em menos de um credo; n'um es-

paço de tempo menor do que é necessá-

rio para dizer um credo.— «A pos as qu.-ies

palavras foraõ tantas as pedradas sobre
o padecente Diogo Soares, que em me-
nos de hum Credo ficou soterrado debay-
xo de huma infinidade de pedras, e sey-

xos, os quaes se arremeçavaõ com tanto

desatino, que muytos dos que as atira-

vaõ ficáraõ também escalavrados.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

192.

MENOSCABADO, piri. ;jass, de Menos-
cabar. Deslustrado.— Reputação menos-
cabada.

MENOSCABAR, v. a. Despojar alguma
cousa do que era perfeito.

—Menosprezar.

—Figuradamente:— Desestimar, des-

acreditar, detrahir, diffamar, deslustrar.

MENOSCABO, s. m. Desprezo, descré-

dito, detrimento.— «Passada esta falia de
Palmeirim com sua senhora, e contente

do que n'ella alcançara, todavia não aca-

bava de descançar de todo, que havia
por grave fallar ao imperador, e que cui-

dasse que por satisfazer ao desejo, se

queria affastar do trabalho das armas,

cous». pêra que a fortuna e sua boa ven-

tura o estremara antre os outros homens,
e que faria gram menoscabo em sua pes-

soa.» Krancisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 136.— «Tenho por me-
noscabo da pessoa de Christo querer

pequenos bens delle tendo elle feito tan-

to por nòs porque não podia tomar ta-

manhos meyos para pequenos effeitos.»

Paiva de Andrade, Sermões, parte 1, pa-
gina 9.

—Vilipendio, vitupério.— Syn. : Menoscabo, daynno. Vid. Dam-
no.

MENOSPREÇO. Vid. Menosprezo.

7 MENOSPREZADO, part. pass. de Me-
nosprezar.

MENOSPREZADOR, A, s. Pessoa que
desestima, que despreza.

MENOSPREZAR, r. a. Desestimar, des-
prezar.

MENOSPREZO, ou MENOSPREÇO, s. m.
Desestima, desprezo.

—Menos apreço que das pessoas ou
cousas se faz.

—Menos valor, menoscabo.

f MENOSTASIA, s. f. Termo de Medi-
cina. Retenção ou suppressão do fluxo

menstrual.

I MENOXENIA, s. f. Termo de Medici-

na. Synonymo de Menoplania. Vid. Me-
noplania.

MENSAGEIRO, A, s. e adj. (Do latim

misíus). Pessoa que vem annunciar al-

guma cousa, quer de si mesmo, quer da
parte de ura outro.—«Não passaram mui-
tos dias depois da vinda destes senhores,

que a Constantinopla chegou um caval-

leiro da casa do Soldão Belagriz com re-

cado ao imperador, que o recebeu como
mensageiro de tal pessoa.» Francisco de
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 52.— «Depois de responder ao Soldão Bela-

griz, e lhe dar os agradecimentos d'ami-

zade e aviso que lhe dera, fez mensagei-
ros a Arnedos rei de França, seu genro,

Recin los rei de Hespanha, D. Duardos
de Inglaterra, ao imperailor Vernao da
Allemanha, Mayortes o gram-can, a to-

dolos príncipes e senhores da Christan-

dade, que então não havia nenhum, que
nesta casa não tivesse parentesco ou es-

treita amizade.» Ibidem, cap. 136.

Isto disse : e nas aguas se escondia

O Olho de Latona ; e o Mensageiro

Co'a embaixada alegre se partia

Para a Frota, no seu batel ligeiro.

CAM., LUS., cant. 2, est. 89,

SIanda seus mensageiros, que passarão

Hespanha, França, Itália celebrada
;

E lá no illustrc porto se embarcarão,

Onde ja foi Parthenope enterrada.

IDEU, I6IDE1I, cant. 4, est. 61.

—«Com resposta do qual recado não
tornou mães o mensageiro, somente dos

mercadores das nãos que ainda estauão

na cidade, lhe enuiarão dizpr em respos-

ta da notificação que lhe elle Affonso de

Alboquerque mando» fazer, que não ou-

sauão de se vir a ellas com temor da sua

gente de armas, em cujo poder ellas já

estauão.» Barros, Década 2, liv. 1, cap.

1.—«O Píecodá do junco lhe mandou pe-

lo mensageyro algumas peças ricas, e
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brincos da China ^m rpitorno do refres-

co, e lhe mandou ()iz.'r, que corao o jun-

co ancorasso no surgidouro aonde esti-

vesse seguro do imnpo, o iria logo vera

tt^Tra, e íevíirlLe as amostras da fssenda

que Irasia para vendi-r. k Fiírnãi) Mendes
Pinto, Peregrinações, oap. 133.

—Mensageiro <l'Kl-l!ei; funccionario

encarregado de iiivar as mensagens do

rei.— «V. fe.v capitão mor delia dom Fran-

cisco Dalraeida, que depois foy o pri-

meiro Vison^y da índia, homem do muito

confiança, e muyto bom caualleiro, e

SiMido já a arrnaila prestos chegou a el-

Iloy um mensageyro dvl Rey e da Kai-

nha dii Caslclia, os quaes por serem cer-

tificados que a dita armada hia contra

outra sua que jugo la auia <lo tornar, man-
darão ri-qui'rer a el Uey que a não man-
dasse, atB se ver per direyto, era cujos

mares e conquistas o dito deseul)rimento

cabia.» Garcia de Kezendo, Chronica de

João II, cap. 165.

—Mensageiro do Estado; funccionario

encarreirado de levar as mensagens d'um
dos grandes poderes do Estado, de uma
assembleia politica.

— Poeticamente: Mensageiro dos deu-

ses; Mercúrio.

—Mensageira de Juno; a deusa íris.

—Figuradamente: Que annnncia, que
faz esperar.

—

As andorinhas suo as men-
sageiras da primavera.
—(Jue vem adiante annunciar a vin-

da de alguém.

—

Lagrimas mensageiras
de af/licç.ão.

MENSAGEM, s. f. (Do latim missio).

Commissão de que é encarregado o men-
sageiro.

Mas vendo em lím, que a força da inei}$age)n

Sú para o Hoi da terra relevava,

Lhe diz, que eátava fora Aa cid.ide,

Mas de camiulio pouca quantidade.

CAM., LUS., caot. 7, est. '2C.

Assim lhe brada o Anjo, a se dissolve

Em subtil névoa o corpo luminoso

;

Eterno arcano assim se desenvolve

Tó alli fechado em \ò\} calíginoso :

Atónito o Monarcha os olhos volve

Aqui, e alli suspenso, « duvidoso.

Mas a celeste Iu7., que a estancia cobre,

A grão m^i$LiQein divinal descobre.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 1, «st. G2.

—«Eu! eu levar semelhante mensa-
gem a nm desbragado daquelles, em dia

de S. Corpus e na procissão e diante do
senhor sacramentado o nas barbas d'el-

rei, que costuma ir alli com a sua real

opa, tão magestoso e grave que faz tre-

mer 1 Oh, minha Virgem saneia da Es-

cada da igreja de S. Domingos que é o
meu padrinho e osancto do im-u nome!»
A. Herculano, Monge de Cister, cap. 14.

—A cousa que o mensageiro é encar-
regado de dizer ou de levar.

—

É este ho-
mem que leva as mensagens.

—CommunicaçSo ofllcial entre o po-

der executivo e o poder legislativo, ou en-

tre as duas carnaras.

—

A mensagem an-

nual do presidente dos Ksludos- Unidos.

—Alguns pronunciam incorrectamen-

te mensage.
MENSAL, adj. -2 gen. (Do latim men-

sis). Que se faz em cada mez.

—

A despe-

la mensal.

—

A receita mensal.

—Do todos os mezes.

—

A receita men-
sal.

—Termo de chiromancia.— />iíi/ia men-
sal; linha da palma da máo, que corren-

do pelo meio d'ella desde o dedo Índice

até o minimo, fica quasi parallela á li-

nha do ligado, ou hepática
•

—

Snbatiiui mensal. Vid. Sabatina.

MENSALMENTE, adc. (De mensal, e o

suffixo omentC"). Todos os inrzes, aos

mezos.

MENSARIO, ou MESARIO, s. m. (Do

latim mensa). Deputado, que aggregado a

outros, tem a seu cargo tudo quanto é

concernente a uma confraria ou irman-
dade.

MENSORIO, s. w. (Do latira mensa).

Roupa, e outros aprestes da mesa.

MENSTRUA, s. f. (Do latim mens-
truus). Despeza para o mantimento de

um mez.—Plur. Terofo de Physiologia. Eva-

cuarão sanguínea que nas mulheres se

faz todos os mezes, tanto que elias estão

aptas para a procroação e reproducçâu

da espécie.—Menstruas abundantes.

MENSTRUAÇÃO, s. f. Termo de Medi-
cina. Fluxos dos menstruos.

MENSTRUADA, part. pass. de Mens-
truar-se.—Adj. f. Mulher menstruada; mulher
assistida do fluxo menstrual.—.Mulher bem menstruada ; mal mens-
truada ; mulher em que a funcção mens-
trual se faz bem ou se faz mal.

MENSTRUAL, adj. '2 gen. Termo de
Physiologia. Que diz respeito aos mens-
truos das mulheres.—

O

/Zkxo menstrual.
—.4 eporha menstrual.
MENSTRUAR-SE, v. refl. Ter o fluxo

do menstruo. — Começam a menstruar-
se as mulheres logo que cheguem d idade
da puberdade.

MENSTRUO, s. m. (Do latim menstrua).

Termo de Chimica. Licor próprio para

dissolver os corpos sólidos.

—

A agua re-

gia é o menstruo do ouro.

— Regra, catamenios, purgações san-

guíneas que tem as mulheres todos os

mezes.—Adj.—Purgações menstruas.—Fii<-

-iDs menstruos.
i

MENSURA, s. /. (Do latim mensura).
Medida.

— Medida do tempo na musica.

f MENSURABILIDADE, s. f. Termo di-

dáctico. Propriedade, qualidade do que
é mensurável.

f*MENSURAÇÃO,s. /. (Do latim men-

nuratio). Termo didáctico. Acto de me-
dir.

—Termo de Medicina. Modo de explo-

ração das vísceras thoracicas, que con-
siste em medir coinparativaruerile o cir-

cuito em cada lado do ttixrax por moio
de uma fita estendida da linha media do
esterno ;i columna vertebral.

MENSURAL, adj. '2 gen. (Do latim men-
suralisj. Concernente a medida.
— De marco, de limite.

—Teraio de musica. Canto mensurai;
canto dirigido por compasso; cauto com-
pass«di>.

MENSURAR, c. a. (Do lalim mensura-
rei. Vid, Medir.

MENSURÁVEL, adj. 2 gen. (Do latim

men^utaliili-i. Termo didáctico. Que pô-
de medir sií.— Grandeza mensurável.

MENTADO, A, adj. ant. Lembrado,
memorado, recordado.
— ['art. pasi. de Mentar.
MENTAGRA, s. /. (Do latim mentagra).

Termo de medicina. AíTecção parasitica

dos pellos da barba.
— Espécie de doença da face que af-

fligiu nos primeiros tempos do império,

que se extinguiu immediatameute, c cujo

caracter não está ainda bem determi-

nado.

f MENTAGRAPHYTE, s. m. Termo de

Palholugia. Parasita vegetal, que se des-

envolvi' na mentagra.
MENTAL, ad. 2 gen. (Do latim mens,

tis). Que se faz no espirito. — «Pensaes

Tós que me esquece aquelle grande alvi-

tre vosso, da lei que ha-de cortar as

unhas e encolher os braços á fldaiguia e

que dizeis se náo deve escrever, mas con-

servar na minha memoria e vontade, o

que por isso se ha-de chamar mental, al-

vitre na verdade violento, ma» efticaz?...»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 15.

— Oração mental; oraçáo feita inte-

riormente, e sem alguma pronunciação
de vocábulos.

—Termo de Casuista. Restricção men-
tal; reserva tacita que se faz d'uma par-

te do que se pensa, para enganar aquel-

les a quem se falia.

— Que tem relação com o entendi-

mento.—Estado mental.

—

Condições mentaes

;

exprimem o modo geral de pensar que
prevalece n'uma sociedade.

—Termo do medicina, .líiejias^ão men-
tal; loucura.

—

Doenças mentaes; doen-
ças que perturbara as funcções intelle-

ctuaes. — «O mózinbo disse-lhe eutáo

—

que, depois de ter vivido algum tempo
num estado de alienação mental, inquie-

ta e loquaz, a boa da velha cahira por

âm era estúpido idiotismo, ao que ape-

nas sobrevivera poucos mezes. Havia Ires

a quatro semanas que fallecera numa
albergaria próxima, onde o abbade da
parochia, curador da pobre sandia, a re-
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colhera para ser cuidadosamente tracta-

da. » Alexandre Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 30.—Lei mental; lei ideada no tempo de

D. Jdáo I, e promulgada no tempo de D.

Duarte, por conselho do dr. João das Re-
gras, que consistia em não admittir á

successão dos bens da coroa, senão os

filhos primogénitos e legítimos, com ex-

clusão das fêmeas, dos ascendentes e col-

lateraes, excepto se o rei dispensar.

MENTALMENTE, adv. (De mental, e

o suftixo «mente»). De um modo mental.

—Com o pensamento, abstrahindo da
realidade objectiva.—«Como alli, desat-

tendeu-a. Indignado da própria fraque-

za, galgou ao longo dessa renque de por-

tas, que ia contando mentalmente. Pa-

rou perto da duodécima, a do reposteiro

corrido. Estava meia-aberta. De dentro,

uma claridade débil, que parecia atra-

vessar dous ou três aposentos, prolonga-

va^se pelo chão do corredor.» Alexandre
Herculano, Monge de Cister, cap. 21.

—

«O refeitório era a barreira do estádio

que o reverendo cantor-mór mentalmen-
te enxergava no horisonte das antipho-
nas, kiries, orações e psalmos.» Ibidem,
cap. 28.

— Orar mentalmente ; fazer oração
mental.

MENTAR, V. a. ant. Fazer recordar,

chamar á mente.
—Mentar ou ementar os defuntos; re-

ferir os nomes á estação da missa con-
ventual, com o fim dos fieis os encom-
mendarem a Deus.

f MENTARIO, s. m. Termo antiqua-
do. Inventario, partilhas, divisão.

MENTASTRO, s. m. (Do latim mentas-
trum). Termo de botânica. Hortelã agres-
te, planta.

MENTE, s. m. (Do latim mens). O en-
tendimento, o espirito; o espirito intel-

ligente.

Este orbe, que primeiro vai cercando

Os outros mais pequenos que em si tem

;

Que está com luz tão clara radiando.

Que a vista cega, e a mente vil também,
Empyreo se nomeia ; onde logrando

Puras almas estão d'aquelle bem
Tamanho, que elle só se entende e alcau(;a:

De quem não ha no mundo semelhaona.

CAM., Lus., cant. 10, est. 81.

Põe, ó Musa, tanta alma no conceito

Deste alto assumpto, que me occupa a mente,
Que, ferida de hum raio intelligente,

Faça o que for compondo
Armonia no Ceo, no Inferno estrondo.

J. X. DE MA.TT03, HlUAS.

Do luminoso Alcaçar do Oriente
Qu'he dado abrir-pj, quando a rubra Aurora,
Do recatado. i,erço auri-splendente,
Quasi rtonuncia a luz animadora,

ÍTompto hum sonho sahio, que ali-potente

Apôs si deixa a seta voiídora

;

Na mente ao Gama súbito a'entranha,

E de celestes néctares o banha.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 6, est. 10.

MENT

-Engenho, destreza, talento, astúcia.

-Lembrança, memoria.

Desterrei da minha mente
Os meus perfeitos arreios

Naturaes;

Não me prezei de prudente,

Mas contente

Me gozei c'o3 trajos feios

Mundanaes.

GIL VICENTE, AUTO DA ALMA.

Sim, lhe responde o Gama, he lei gravada

Em nossos coraçoens, e em nossa meníe,
Depois escripta foi, e aos homens dada.

Por mão de Deus Eterno, Omnipotente.

J. A. DE Macedo, o oriente, cant. 9, est. 'i3.

—Entra também na composição dos ad-
vérbios de qualidade como suffixo de-

baixo da significação de modo, maneira.
— Procedeu prwdejííemente. — 4 mente
do auctor; o que elle tinha em seu con-
ceito ; o que queria dizer.

MENTECAPTO, ou MENTECATO, A, adj.

(Do latim menti, e captus). Qaa não tem
juizo, falto de senso commum.
— Substantivamente : Um mentecapto.
MENTECAUTO. Vid. Mentecapto.
MENTES, s. f. pi. Cuidado, pensamen-

to, lembrança.—Ter mentes; estar attento.—Parar mentes; ter attenção.—Metier mentes; recordar-se.—Adv. Em quanto.
—Loc. ADV.: Em mentes; em tanto

que, no entretanto, no iaterim. Vid.

Mentre.

MENTESQUE, conj. Termo antiquado.
Em tanto que, no Ínterim. Vid. Men-
tes.

MENTHASTRO. Vid. Mentastro.

f MENTHENA, s. /'. Termo de chimi-
ca. Essência liquida que se encontra na
hortelã com a estearoptena da hortelã.

MENTIDEIRO, A, adj. Termo antiqua-
do. Mentiroso, doloso, illusorio.

MENTIDO, part. pass. de Mentir.
—Falso, falloso, frauduloso.

—Contrafeito, fingido, illusivo, simu-
lado.

MENTIR, V. a. (Do latim mentiri). Di-

zer uma mentira.

Amei vos muito mais ca mi,

E se o non fizesse assy.

De dur verri aqui mentir,

A vós nen mlria partir.

l)'Ú eu amasse outra moUer.

trovas e cantares, n.- 129.

—Enganar, dizer o que assim não é,

simular.

—Contrafazer, fingir.

— Petear, falhar, fallir.

— V. 71. Dizer o contrario do que se

sente.

Ja o raio ApoUineo visitava

Os montes Nabatbeios accendido.
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Quando Gama co'os seus determinava

De vir por agua A terra apercebido

:

A gente nos batéis se concertava.

Como se fosse o engano ja sabido

;

Mas pôde suspeitar-se facilmente

;

Que o coração presago nunca mente.

CAM., LUS., cant. 1, est. 81.

Todas de correr cansão, nymplia pura.

Hendeudo-se á vontade do inimigo :

Tu só de mi só foges na espessura?

Quem te disse, que eu era o que te sigo .*

Se to tem dito ja aquella ventura,

Que em toda a parte .«iempre anda comigo
Oh não na creas, porque eu quando a cria,

Mil vezes cada hora me lyientid.

OB. ciT., cant. 9, est. 11.

— «Pelo que to peço que mo jures por
esta agoa do mar, que te sustenta em
sima de si, por que se mentires jurando,
cré certo qua o Senhor da mão poderosa
com Ímpeto de ira se iiidirisrá contra ti

de tal maneyra, que os ventos por sima,
e ella por bayxo nunca cessem em tuas
viagens de te contrariar a vontad'-! » Fer-
não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.
62. — «E recolhido nellas se fes logo à
vela com mujta pressa, e se foy pelo rio

abayxo, e fazendo perguntas a hum dos
dous que hia mais em seu acordo, e com
grandes aojeaças se mentisse, respondeu.
Que era verdflde que hum santo homem
de huma daquellas Ermidas por nome
Pilau Augirò, cht^gàra jâ muyto de noy-
te à casa do jazigo dos Reys, e batendo
muyto apressadamente à porta dera hum
grilo muyto alto dizendo.» Ibidem, cap.
78.— «ISos tempos d'agora anda acovar-
dada a verdade, prevalece a mentira com
algumas pessoas. Os ricos mostram-se
mais do que sam, os pobres fazem-se
mais pobres, todos mentem, huns por
pouco outros por muyto : todos preten-
dem ganhar vontades alheas.» D. Joan-
na da (4ama, Ditos da Freira. —«Mas eu
mentia dizendo-vos que não achei na
corte um amigo. Ei-lo aqui. Achin o no-
bre D. João d'Ornellas... Agora, apenas
soube que o mui revt^rendo abbade era
chegado a Lisboa, expuz-lhe a situação
dos negócios. » Alexandre Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 10.— «Rui Casco teve

tentações de lhe dizer que a opinião pu-
blica mentia desaforadamente pelo que
tocava á bruxa Domingas.» Ibidem, c. 29.

—Fallir, falhar.

—Mentir-se, v. refl. Enganar-se, illu-

dir-se.

MENTIRA, s. /. Acto de mentir.
— Palavras contrarias á verdade, ditas

com intento de enganar.— «Junto da ci-

dade foram recebidos de tantas inven-
ções e cousas de folgar, como então o
povo podia inventar. Chegando ao paço
acharam a rainha e Flerida vestidas tão

louçãas, que cuidar que já alguma hora
antr'ellas houvera tristeza parecia men-
tira. » Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 44.
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OcUvio, entra aa maiores opprauSM,

CompunliB vernoa duutoa e veouatoa.

Nâo dtrá Kulvia certo que he mentira,

Quaodo a deiíava António por GUpbyra.

CAiá., Lus., canl. 5, est. 05.

— «Assi que consideradas pstas e ou-

tras cousas, seu volo era ilissiinular cõ

as cousas du Melique Az, porque com as

taes pessoas, a elle lho parecia ser mayor

ÍDJuria sofrer huiua mentira, que dissi-

mular hum damno-í Barros, Década 2,

liv. 3, cap. 7.— «E segundo nosso juizo,

este ardil desta espia foy pêra os Portu-

guezes se descuidarem, e pêra o Capitáo

Daó puiar tanto pelo soccorro de Baçaim

que se esperava cada dia, e pêra que es-

crevesse ao Governador que se náo aba-

lasse, porque tudo o que o Guzarate disse

era mentira.» ('outo, Década 6, liv. i,

cap. 9. — oE refreando entaõ a cólera,

obedeceu ao conselho que seus amigos

lhe déraõ, mas todavia não tanto fora

delia, que deyxasse de jurar, pondo a

mão nas barbas, que se dalli a três dias

lhe naõ mostrasse o engano, ou desen-

gano de suas mentiras, de o matar ás

punhaladas, de que o Similau ficou taõ

assombrado, que logo aquella noyte se-

guinte, estando surtos ao longo da terra,

se Itneou ao rio muyto calladamente, sem
os da vigia o sentirem, senaõ depois do
quarto rendido.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 73. — «Va-se enfor-

car o Mundo, e suas mentiras; enforque-

se Malaca, o suas promessas, que por

derradoyro tu só bemaventurado ès o que
acertastes em servires a Deos tanto de

verdade quanto todos agora em que nos

pez, para mais confusão nossa de ti con-

feçamos.» Idem, Ibidem, cap. 216.

Vimos taes cousas passar

«m nosso tempo e idade,

que, se se ouuiraiu contar,

por mentira e vaidade

se ouueram de julgar

;

e pois as temos sabidas,

e estam tio esquecidas,

que não Icmbrao a ninguém.

nUENDE, M13CELLANC*.

—cA receyla he verdadeyra, e be de
hum homem que compoz muitos Trata-

dos sobre a mentira. He de Ovídio, e isso

basta, pois que nos segura no Terceyro
Livro das suas Metamorphoses, que Ti-

resias mudou duas veses de sexo com este

remédio.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 2, n.° 25. — «Se é mentira ou não,

sabei-lo vós e sei-o eu :—retrucou Mem
Bugalho, que sentia desapertar-se-lhe al-

gum tanto o coração, vendo que, emfim,
achava uma junctura por onde falsar as

armas dos seus cinlrarios. » A. Hercula-
no, Monge de Cister, cap. 12

—Figuradamente ; Vender mentiras.

Vender-Tos-hei nesta feira

Meiítiriií vinte três mil,

Todaa de nova maneira,

Cada buma tio subtil,

Que oio vivais em canceir».

OIL VICENTE, AUTO DA FEIRA.

—Mentira escusutoria ; diz-se quando
é para desviar a imputAçã(j das próprias

faltas.

—Mentiras jocosas; diz-se quando o

engano só serve de recreio.

—Mentira o'(iciosa ; diz-se quando ten-

de á utilidade dos outros.

—Mentira perniciosa ; diz-se quando
procura o prejuizo alheio.

— Kngauo, illusáo, erro.

—Poeticamente: Fabula, ficção. — A
poesia vive de mentiras.

MENTIRINHA, s. f. Diminutivo de Men-
tira.

— Loc. ADT. : De mentirinhas; ficticia-

mente. simuladamente.

MENTIROSAMENTE, adv. (De menti-
roso, e o suftiio «mente»). De um modo
mentiroso.

—Com mentira, enganando.
MENTIROSO, A, adj. (Do termo men-

tir, e o suftixo «030»). Que diz menli-

ras. habitualo a mentir, falUndu das pes-

soas.— «O qual chegado a Moçábiquede-
teuese ali vinte quatro dias em quanto
se tomou buma aguoa que pela roda f«-

zião a nao Bellem : e tornado a seu ca-

minho passou com bom tempo o cabo de

Boa-esperança, e como quem se auia por

uaueg.ido, disse : lá agora, louuado Deos,

as feiticeiras de Cochij ficarão mentiro-
sas.» Barros, Década 2, liv. 3, cap. 10.

—Figuradamente : Oue illude, e falha.

— «Porem como eu vi por meus olhos

ambos estes successos, ainda que encu-
bri a grandesa do primeyro, quis decla-

rar a miséria do segundo, para que nes-

tas notáveis difTerenças succedidas em taõ

poucos dias entenda a gente quaõ pouco
caso ha de fazer das prosperidades da ter-

ra, e de todos os bens que dà a incon-
stante, e mentirosa fortuna. » Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 198.

— Falso, enganoso, doloso.— tOs ver-

mes ainda náo receberam a parte da sua
herança que eu lhes retenho. Morri; po-

rém não para isso que, na linguagem
mentirosa do mundo, se chama a vida.

Durante annos dei-a a devorar á deses-

peração, o a desesperação náo pôde con-

summi-la.» A. Herculano, Eurico, capi-

tulo 18.
—Homeyn mentiroso; homem que tem

o habito de mentir.—Livro mentiroso ; livro que tem mui-
tos erros, que diz mentiras.

MENTOR, s. ))i. Chefe, guia. conselhei-

ro, governador.— Óptimo mentor.
—Nome próprio de um nobre habitan-

te de Ithaca, amigo de Ulysses, de que
Minerva tomou a forma, segundo Home-
ro, para acompanhar Telemaco a Pylos
e a Lacederaonia.

MENTRASTO, s. m. Yid. Mentastro.

MENTRE, adv. Vid. Mentes.
— Lm mentre; em quanto, ao ínte-

rim.

MENTRES, adi'. Em quanto, pelo tem-

po quH. Vid. Mentre, e Mentes.

MENUDENCIA, .5 /. Vid. Minudência,

f MENZA, 3. / Vid Mesa.— «Eu o Sul-

tão Aiaradiíu Key do Achem, de Barros

Pèedir de 1'aaceYu, e dos Senhorios de

Dayà, e Balas Principe de toda a terra

de ambos os mares .Mediterrâneo, e Oc-

ceano, e das minas de Menamcabo, e do

novo Keyuo de Aarú. com justa causa

agora tomado, a ti Key cheyo de festa

com desejo de duvidosa herança, vi tua

carta escrita em menza de boda, e pelas

inconsideradas palavras delia conheci a

bebedice dos teus cooselbeyrus. á qual

não quizera responder se mo naõ pedi-

rão os meus.» Fernão .Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 31.

MEO. Vid. Meio, e Meu.
—Meo, por meio; recurso de ippella-

ção para juiz, que não é de ultima in-

stancia, mas que ainda tem superior.

—Meo branco; meio real branco, ou
trez ceitis. Doe. de Pinhel de 1423, em
Viterbo, Elucid.

MEOGO, nu MEOGOO, s. m. Termo an-
tiquado. O m>-io de alguma cousa.

IMEOLO. Vid. Miolo.— «Palavras atre-

vidas mostram sayr de meolj vazio.» D.

Joanna da (>ama. Ditos da Freira, pag.

44 lull. ed.)

f MEONO, s. m. Significa o mesmo que
senhor. =rElucid.

MEOR. Termo antiquado. Vid. Menor.
MEOS, adv. mH. Menos.
MEOTERRANEO. Vid. Mediterrâneo.

7 MEPHISTOPHELES, s. m. Nome. na

legenda do Fausto, do diabo, que faz

pacto com elle.

—Figuradamente : E' um Mephistophe
les; diz-se de um homem, cuja maldade
tem os caracteres dos d'este demónio.

7 MEPHISTOPHELICO, A, adj. Digno

de .Mephislopheles, satânico.

—

Associação

mephistophelica.

I MEPHITE, ou MEPHITIS, s. m. ^Do

latim mephitis). Termo da antiga chimi-

ca. Nome dado to produclo da combus-
tão do enxofre.

—Nome de muitos carbonatos e sub-

carbonitos.

—Mephite ammoniacal ; carbonato de

ammoniaco.
— Mephite calcareo : carbonato de

cal.

JfEPHlTICO, , adj. (Do latim mephi-

ticus. u'c inephitis').—Acido mephitico ;

dizia-se antigunjente do acido carbónico,

que se chamava tau.'bem acido aéreo.

— Hoje é asphixiante. 0\l to.vico.— Ar
mephitico —Ga: mephitico.

MEPHITISMO, s. ni.Quslidade àu5 f?a-

zes não respiráveis, e dos vapores noci-

vos.— O mephitismo dos pântanos.

MEQUETREFE, adj. -2 gen. Termo po-



MERC MERC MERC 297

pular. Tumultuoso, revoltoso, amotina-

dor.

—Homem presumido de fiao, e sa-

bido.

MEQUIA, s, /'. (Do latim mcechia). Adul-

tério, copula illicila com injuria do tha-

lamo nupcial.

1.) MERA, s. f. Licor oleoso, de que

os pastores e os alreitares se servem pa-

ra curarem as cavalgaduras.

2.) MERA, s. f. Termo de historia na-

tural. Significa o mesmo que porca (pei-

le).

MERAMENTE, adv. (Do termo mero,

com o suffixo «mente»]. Simplesmente,

sem mescla, somente.

—Sem restricção, sem clausula.

MERCADANTE, s. m. Termo antiqua-

do. Homem que trata em mercadorias,

mercador.

MERCADEJAR, v. n. Fazer negocio co-

mo mercador, fazer vida de mercador

1.) MERCADO, s. m. (Do latim merca-

tus). Sitio, logar publico onde se ven-

dem viveres; feira.—«Um mercador da

Catalunha, náo podendo obter dos alva-

zis ou juizes municipaes de Lisboa o des-

aggravo que entpndia ser-lhe devido por

offensas recebidas de um compatrício seu,

fora ao mercado e na presença de nu-

meroso concurso pegara em vários vasos

de barro e, despedaçando-os, guardara

cuidosameate as tampas ou testos e, mos-

trando-os ao povo apinh.ido, exclamara:
— Eis as testemunhas que levo para o

meu paiz da justiça que se faz em Por-

tugal!» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 15.

—O valor do objecto que se compra.
—Bom mercado; bom, barato.
—Melhor mercado ; mais barato,

— Vender a bom mercado; fazer bom
mercado; comprar ou vender por módi-

co preço.
—Dar bom mercado ; vender barato.

2.) MERCADO, part. pass. do Mercar.

Comprado.
—Dar de mercado ; vender por preço

mediano.
MERCADOR, A, s. (Do latim mercator).

Pessoa que merca para vender por junto

ou a retalho.— «Herdenamos, e manda-
mos, e defendemos que nenhum Merca-

dor de fora de nossos Regnos nom Com-
pre por sy, nem per outrem nenhuum
aver de peso comisinho, salvo pêra seu

mantimento.» Ord. Aff., t. 4, t. 4, § 2.

Tiveram longamente na cidade.

Sem vender-se, a fazenda ob dous feitores;

Que os inâeis por manha e falsidade,

Fazem que não lb"a cíimprem niercudoreB :

Que todo seu propósito e vontade,

Era deter ali os deicobridores

Da índia tanto tempo, que Tiessem

De Meca as naus, que as suas desfizessem.

CAii., Lus., cant. 9, est 1.

— cNem menos ouue effecto huraa en-

comenda que mandou dar da fazenda
d'elRey a outro Mouro por nome Coge
Amir, também natural da Pérsia, o qual

era mercador abastado e mui conhecido
naquella cidade, por costumar trazer ali

cauallos : e este l^uou em huma nao sua

o embaixador do Xeque Ismael, e p-^s

soas que Aflonso d'Alboquerque com el-

le mandou.» Barros, Década 2, liv. 5,

cap. 3.— «Havendo poucos dias que es-

tava surto na parte em que o deixamos,
veyo dar com elle huma fermosa nào de
Cambaya chea de muitos, e muy ricos

mercadores da Pérsia, dos Reinos do
Zamaluco, e Idalià, quo se nella embar-
carão por trazer st^guro, e cartaz do Go-
vernador, que tomou antes que a guerra

se rompesse.» Couto, Década 6, liv. 4,

rap. 4.— «Amofiiiáo-se muyto os merca-
dores Latinos, que tratão naquellss par-

tes de Turquia negoce.nado sua vida, com
o bradar destes Cacizes de noyte, e de
madrugada.» Fr. Pantaleáo d'Aveiro, Iti-

nerário da Terra Santa, cap. 43. — «E
dahy a cinco dias veyo o dinheyro que
el Rey esperaua, e mandou logo dar a

Pêro Pantoja setecentos mil reis, e elle

os náo quis tomar, e se veyo logo agra-

uar a el Rey dizendo, que pois spruia
sua Alteza com tão verdadeira vontade,
e tinha pêra o seruir muyto, de que lhe

fizera mercê, que como lhe daua ganho
do seu dinheiro em cinco dias que o te-

uera, que não se faria mais a hum mer-
cador cobiçoso.» Garcia de Rezende,
Chronica de D, João II, cap, 84,— «Es-
te negocio foy logo posto em cõselh ), e

se determinou por todos que as três náos
delRey fossem a Dio, como a Provisão
mandava, eas duas de mercadores fossem
a Goa, por protestos que seus procura-
dores sobre este caso jà tinhaô f^yto.»

F. Mendes Piato, Peregrinações, cap. 2.— «Esta terra está dentro para o sertaõ

huma pequena jornada de caminho afas-

tada do mar meyo lerraneo, e em muy-
tos passos delia se ajuntaõ muytas ve-

zes muytos ladrões que roubaõ as cáfi-

las, e mercadores, porque he terra muy-
to larga, e fragosa, e me disseraõ que
era mais de quarenta legoas de compri-
do,» António Tenreiro, Itinerário, cap.
31.—«Então é noitada de vulto? Temos
algum mercador judeu, prazenlim ou
flamengo a esfolar? Ou é o arraes da
carraca de Alexandria que chegou ha
pouco, e que vem arrevesar com vomi-
tório de dados as marcas esterlingas de
bom ouro por que vendeu os assucares
rosados nas boticas da Rua nova? Ou
é...» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 10.

—A respeito d'este vocábulo acha-se
nos prazos antigos de Santa Cruz de
Coimbra a seguinte phrase: fPagão de
pensão ás safras, de dous em dous an-
nos, oito alqueires de azeite belo, e re-

cebondo, de mercador a mercador;» is-

to é, susceptível de com elle se 'com-
merciar, e vender por bom preço, com
lucro de quem compra e vende.=Em Vi-

terbo, Elucid.

—Mercador de sobrado; qne vende ás

partidas, por junto, por atacado.

—Mercador de loja; mercador de re-

talho.

—Também se diz no sentido figurado :

Mercador de espirituaes mercancias.

— Stn. : Mercador, cowííiercmníe.Vid.

Commerciante.
MERCADORIA, s. ;. (Do latim merca-

tura). Profissão de mercador.

—Cousas que se compram e vendem,
cousas em que o mercador trata. — «E
mandou mais, e deffendeo que os ditos

Almuxarifes, e Escripvaães, e outros Of-

ficisaes nom comprem panos, nem ou-

tras mercadorias nas ditas .alfandegas,

porque achou que pelas ditas compras

se faziam enganos, e seus direitos eram

defraudados : e se o contrario fizessem,

que lho estranharia como fosse sua mer-

cee.» Ord. Affons., liv. 2, tit. 50, § 1.

Mais avante fareis que se conheça

Malaca por empório ennobrecido,

Onde toda a provinda do mar grande.

Suas viercadurias ricas mande.

CAM., Lus., cant. 10, est. 123.

—«E por a noua náo ser de autor de

vista, e ao porto de Dio ordinariamente

cada anno vinháo nãos de mercadoria

do estreito do Mecha, e em guarda del-

ias poderiáo vir algumas mães velas ar-

madas pêra a defender das nossas pelo

danno que recebião os annos passados.»

B.<irros, Década 2, liv. 2, cap, 7.— «Tam-

bém o informey da pescaria do aljôfar,

que está entre Pullo Tiquos, e Pullo Que-

nim, donde os Batas o levavaõ antigua-

mente a Pacem, e Peedir, que os Tur-

cos do Estreyto de Meca, e as nãos de

Judá ahi lhes rompravaõ a troco de ou-

tras mercadorias, que trasiaõ do Cayro,

e dos portos de toda a Arábia Félix.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

20. — «Vimos também nestf rio grande

soma de embarcações como fustas, a que

chamaõ paaouras, fechadas de poppa, e

de proa com redes de can.is como ca-

poeyras, de três e quatro sobrados, de

dous palmos de alto cada sobrado, cheas

de adens, que homens trasiaõ a vender,

os quaes vaõ pelo rimo acima ao remo,

e á vela, ou como querem, vendendo es-

tas adens que trasem por mercadoria.»

Ibidem, cap. 97.

Tractam ricas pedrarias,

sam muv grades mercadorei,

tem ricas mercfjdorias,

drogas, especiarias,

sam nisso muy sabedoree

;

tractam na terra, no mar,

sabem tudo bem guardar

ho que na terra se cria,

para quando tem valia.

G. DK REZENDE, MISCELLANEA.
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—Negociaçfies, mercancias.—«E nona

lhes levem outra ilizima <l«s ditas mer-

cadnrias qm- assy levan^ni, salvo cia

aqiiflUs m.Tcailarias dn que so sempre

daiilimiaraciil'* cu^turaou levar duas di-

zimas; [lorqun cm liaes mercadarias

tuaiidou, qu'i sff guardasse, a uzança, qun

sti guardou nos tempos de seus anteces-

sores.» Ordenações Affonsinas, livro 2,

til. 57.

— Kiguradaraenle : Trato de mercado-

ria; trato ctuno de merca<ior ; negocio

entre mercadores.— «Mas a verdade era

trato de mercadoria, porque todo pere-

grino quti pai tia do Cairo ou das terras

delle Si>ldúo, na catila em que ia, ficaua

registrado pelos seus offuiaes, e pagaua

dous soltanis, hum que d'aMles pagaua

do porl«gL'm, e outro que elle dizia pa-

gar ao Xeque, na qual passagem tinha

huraa grande renda.» Barros, Década

2, liv. 2, cap. 6.

—Levar de mercadoria; levar para

coratuercio, para trato.

MERCADORINHO, s. m. DiminutÍTO de

Mercador.

MERCANCEAR, r. n. Mercadejar, ne-

gociar c^mo mercador.

MERCANCIA, s. /' Arte de mercadejar.

— uE depids que nos deraò novas da ter-

ra, e da mercancia, e da paz, e quieta-

ção do porto, nos disseraõ que de Liam-

póo naõ sahiaõ nada, mais que dizereiu-

Ihe os Chins que havia là muitos Portu-

gueses de invernada, e outros vindos

novamente de Malaca, da Çurida, de Siaõ,

6 de Patane, e que faziaõ na terra suas

faseadas picilicamente.» fernão Mendes

Pinto. Peregrinações, cap. 57.

—Trato de mercancia; trato de ne-

gociar como mercador, trato de merca-

dejar.—«Porém elle o não quis aceytar,

dizendo que uaõ nacera para tamanha
honra, como aquella que lhe queriaõ fa-

zer, e seguiu seu caminho sem mais faus-

to que o primoyro, que era acompanhai-

lo muyta gente, assim Portuguesa, como
de terra, e de outras muylas nações, que

alli por trato de mercancia era junta,

por ser este o melhor o o mais rico por-

to que enlaò se sabia em todas aquellas

partes.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 69.

—Figuradamente : Trato á similhan-

ça de mercador, negocio. — O trato de

amor não c de mercancia.

MERCANDIA, s. /'. Termo antiquado.

Profissão de mercador ;
profissão do com-

merciaiite.

MERCANTE, s. m. Mercador.
—.l(//. - gen. Mercantil, que diz res-

peito ao commercio. Vid. Navio.
— Pari. (ict. de Mercar.

MERCANTEAR, v. n. Negociar como
mercador, mercadejar.

MERCANTIL, adj. (De mercante). Que
diz respeito ao commercio.
—Qae se entrega ao commercio.

MERC

V«ii a MU Udo llirio, qu« predomina

Da mercantil Kenicia o llaiao undoao;

Que rompe ao p^go a v^a cryRtaUioa,

Immobil vom hum astro lummoao.

1. A. DC MACUK), o OníEKTI, CjLOt. (, a«t. 7U.

—Homem mercantil ; mercador.
—Arithmetica mercantil; arithmetica

que não 6 própria senão para os merca-

dores, para a distinguir da dos geóme-
tras, dos aigeliristas, etc.

— Figuradamente: Avarento, mesqui-

nho, sem liberalidade.

I MERCANTILISMO, s. m. Neologis-

mo. Propensão em referir tudo ao com-
mercio, ao interesse.

f MERCANTILMENTE, adv. (De mer-
cantil, e o suflixo «mente»). De um mo-
do mercantil.

7 MERCAPTAU, s. m. Termo de Chi-

mica. Radical particular de uma classe

de hydracidos.

f MERCAPTDRA, s. f. Termo de Chi-

mica. Combinação do mercaptau com um
metal.

MERCAR, f. a. (Do latim mercari).

Comprar.
— Figuradamente: Permutar, trocar,

supprir, compensar.

o grande Capitão, que o fado ordena

Que com tr.ibalhos glória eterna merque.

Mais ha de ser bum brando companheiro

Para os seus, que juiz cruel e inteiro.

CAM., LU3., cant. lo, est. 4õ.

—Termo antiquado. Conlractar, fazer

de qualquer modo veniaga, ou contracto

licito.—Syn. : Mercar, comprar.

Geralmentij ideiitificamse estes dous
termos, porém diflerem entre si. Merca,
compra e vende todo que aquelle exerce o

trato de mercador. Compra todo aquelle

que adquire pecuniariamente um objecto

para seu uso. Este satisfaz uma necessi-

dade presente; aquelle satisfaz uma ne-
cessidade presente e outras futuras.

MERCATDDO, adj. á gen. Termo po-
pular. Que merca tudo o que se lhe apre-
senta, Sem selecção.

MERCATURA, s. /". Arte de mercan-
cia.

MERCAVEL, adj. '2 gen. Susceptível

de mercar-se.
— Eicellente para commercio.
—Figuradamente : Que se peita, su-

bornavel por interesse. — Testemunhas
mercaTeis.

MERCAZOTA. Vid. Marquezota.
MERCÊ, s. f. (Do latim mercês). Paga,

galardão, premio, soldada.

— Graça, favor, beneficio, dom gratui-

to. — f Cavai. Bem aviado estaria quem
com palavras esperasse vencer-vos: uma
mercê me fizesse Deos, e morresse logo,

que visse um batalhão de turcos, e um
de doutores, para ver como passavam.»
Francisco de Moraes, Dialogo 2.— «Oca-
valleiro lhe rogou, que se fosse pêra Lon-

MERC

dreg, qae o levaria a el-rei, qne o cria-

ria, e lhe faria mercês: elle o outorgou:

porque inda que não tivesse idade pêra

sintir o proveito que lhe d'íhi vinha, lá

tinha uma inclinação alta pêra não en-

gf^itar as cousas grandes.» Idem, Palmei-

rim dlnglaterra, cap. 7.—«E como ho-

mem que queria comprazer pêra o que
diante succedesse, não tardou muito com
huma carta de crença dVlRey assellada

do seu sello, e com elle outro Mouro que
despois ficou corrente nestes recados,

chamado C(')ge Beirame Arménio, que
pelo seruiço que aqui e despois fez, yeyo

a este Reyno. e recebeo mercê dVlRey.»
Ilarros, Década 2, liv. 2, cap. 3. — «O
Fucarandono se lançou aos pés de Rey,

e lhes b»-yjou com palavras convenientes

à obrigação, em que lhe estava por ta-

manha mercê, e honra mmo aquella que
por seu raeyo Deos lhe tinha feyto.» F.

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 199.
— «Nestas nãos foy D. Joaõ Mascarenhas,

que EIRey recebeo muito honradamente
pelo grande cerco que sustentou em Dio,

e lho fes depois muitas honras e mer-
cês.» Couto, Década 6. liv. 5, cap. 10.

— «Mas el Rei dom Emanuel, que em
humanidade, e liberalidade, clemência,

e virtude a ninhum Rei Christáo foi in-

ferior, tanto que regnou libertou logo

estes Judeus capliuos, e lhes deu poder

pêra de suas pessoas disporem ás suas

vontades, sem delles nem das commu-
nas dos ludeos naturaes do Regno, que-

rer aceptar hum grande seruiço, que lhe

por esta taõ assinalada mercê quiseraó

fazer.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 10. — «E por este

grande seruiço, que Gaspar lufarte, e

Pêro lufarte fiz-»ram a el Ri-y. que lhe

fez muyta mercê, e acrecentamento, prin-

cipalmente a Fero lufarte, que o fez se-

nhor da Villa Darrayolos com todas as

suas rendas em vida, e de hum seu fi-

lho, e era vida sempre os fauoreceo, hon-

rou, e acrecentou.» Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 40.— «E

andando assim, amanhecemos hum dia

dentro de um Aduar de outros Alarves

seus contrários, e os roubarão todos sem
lhe deyiar senão as pessoas que ficavão

captivas, e por lhe fazer grande mercê,

e humanidade os deyiaraõ ir sem nada. >

António Tenreiro, Itinerário, cap. 52.

—

«Só depois de partirmos lhe disse qne
a pessoa que eu acabava de confessar

era sua irman ; era Beatriz. Custou-me
a relè-lo, impedindo que voltasse atraz

e a assassinasse. Mas salveí-a e salvei-o

a elle. Agora pedir-vos-hei a mercê que
espero me concedaes.» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 8.—Padre das mercês. Vid. Mercená-
rio.

— Entregar-se d mercê do vencedor:

render-se a discripçáo.— Ter em mercê; reconhecer alguma
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cousa por bemfeitoria ; receber por be-

neficio. — «Por certo diíse o iroperador,

do Soldão B-^!agriz conheci eu sempre

ser grande meu smigo. A nova, qu"^ me
por vós manda, lhe tenho muito em mer-

cê não por temor, qu-j dessa gente te-

nha, senão pola vontade, que pêra esse

caso offerece. Vós repousai hoje, ama-
nháa partir-ros-heis, ou quando vós qui-

zerdes, que para tamanhas jornadas ai-
|

gum repouso ha mister.» Francisco de
j

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra.— «Luiz

Falcaõ lhe teve cm mercê aquella lem-

brança, e deS''jo que mostrava de lhe fa-

zer mercê, dizendolhe que estava muito

prestes pêra servir a ElRey assim naquil-

ío, como em tudo o mais que lhe man-
dasse, e despender quanta fasenda tinha

com muito gosto.» Couto, Década 6, liv.

5, cap. 8.—«E logo sobre isso manda-
rão a el Rey por terra huma muy hon-
rada embaixada, com muy ricos presen-

tes e seruiços, a reconhecer, e ter em
mercê as muytas honras, e mercês que
a seus capitães fez, em que veo por em-
baixador hum leronymo Donato grande
letrado, e singular orador, que foy muy-
to honradamente recebido, e el Rey lhe

fez muyta honra, e ao despedir muyta
mercê de muyta e muyto rica prata la-

urada de bastiães, e ginetes.» Garcia de
Rezende, Chronica de D. João n, capi-

tulo 59.

—Mercês á morte ; graças á hora da

morte.

—Loc. FiG. : Â mercê do tento; á von-

tade do vento.

—Ellipticamente: Mercê do céo, em
vez de por mercê do céo.—Prisioneiro ou mouro de mercê. Vid.

Prisioneiro.

—Tratamento que se dá, segundo as

regras da civilidade, ás pessoas que não
tem senhoria, e ás qnaes se não trata

por tu. Este tratamento dava-se antiga-

mente aos monarchas.— v(.\partei-me de
Tossa mercê, entreguei-me ao vento e

aos barqueiros de Santarém, como quem
sthe da vida para o purgatório.» Fernão
Soropita, Poesias e Prosas Inéditas.

—

«Contemple vossa mercê qual iria o pas-

tor Lereno nesta floresta, Riheras dei sa-

cro Tajo...t Ibidem. — tPorém quanto
aos Turcos em que lhe apontava, que só

Deos, a quem elia tomava por Juiz nes-

te caso, sabia quanto contra seu gosto
elles alli eraô vindos, e que pois sua
mercê trasia forças para os poder lançar

fora, o fizesse, que ella lhe daria para
isso todo o favor quanto lhe fosse pos-
sível, que para mais bem sabia elle que
naô era ella poderosa, nem se atrevia

a pelejar com tamanha força.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, capitulo 9.— «Apertemo-nos nós... Façam praça a
suas mercês que passam... E vivam os
doutores que os protegem e que tão bem
regulam pelas leis romanas o direito e a

justiça.» A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 12.

— Os da mercê de el-rei; os que vi-

vem da ou na sua mercê; são os officiaes

de justiça, fazenda, ou da milicia; os

vassallos. criados, cavalleiros, etc.

— Locução usada nos requerimentos

ao rei: Seja vossa mercê; permitti, con

cedei, ordenai como por dom, beneficio

e mercê.—Syn. : Graça, mercê. Vid. Graça.

MERCEARIA, s. /'. Mercan -ias, que ven-

dem os mercieiros. Vid. Merciaria, e

Marcaria.

MERCEDONIO, s. m. (Do latim mercê

-

doniíP, arum). Mez intercalar, instituído

outr'ora pelos Romanos para coadunar o

anno do sol com o da lua.

MERCEEIRO, A, s. (De mercê). Pessoa

que acceita certa gratificação, por en-

commeodar a Deus a alma de algum de-

funto.

—Pessoa que pede incessantemente a

Deus por outro.

—Vid. Marceiro, que é differente.

—Alguns pronunciam merceeiro por

mercieiro.

MERCEERIA, s. f. Profissão do mer-
ceeiro, de orar a Deus pelos defuntos,

de ouvir missas por suas almas.

MERCENÁRIA, s. f. Vid. Merceeria.

MERCENÁRIO, A, s. e adj. (Do latim

mercenarius) . O que trabalha somente
por salário.

—

Operário mercenário.

—O que se faz por paga.

—

Obra mer-
cenária.

—Frades, que além dos mais votos re-

ligiosos, fazem um quarto voto de vi-

giar, e laborar pela redempção dos ca-

ptivos.—Trabalhar como um mercenário ; tra-

balhar muito.

—Nome dado aos estrangeiros que ser-

vem n'um exercito por dinheiro.

—Figuradamente: Homem interessado

e fácil de corromper-se pelo dinheiro.

—

E' um vil mercenário.

MERCERIA, s. f. Marceria, commercio
de mercieiro.

—As diversas mercadorias, de que os

mercieiros fazem trafego.

—Vendagem de cousas miúdas.

—Vid. Bofarinheiro, que é differente.

—k populaça dá-lhe o nome de mer-

cearia e merciaria.

MERCHANDIA, s. /'. Termo antiquado.

Todo o género de mercadorias que n'u-

ma feira se podem vender.

—Exercido de mercador. Vid. Rega-

tia.— «E ainda dizemos, que nom pode
seer Cavalleiro homem, que per sua pes-

soa andasse fazendo merchandias. E nom
deve outro sy seer Cavalleiro o que fos-

se conhicidamente treedor, ou aleivoso,

ou dado em Juizo por tal.» Ord. Affon-

sinas, liv. 1, tit. 63, § 16.

MERCHANTE, s. 2 gen. Termo antiqua-

do. Mercador.

—Adj. 2 gen. Avario merchante ; navio
mercante.

MERCIA, s. /. (Do latim merx, eis).

Termo popular. Commeicio, trato secreto.

—Conversação clandestinamente amo-
rosa.

MERCIARIA, s. f. Vid. Marceria, e Mer-
ceeria, e Marcaria.

MERCIEIRO, A, s. em vez de Merceei-
ro. Vid. este vocábulo.

—HomeLQ que vende todo o género de
miúdas mercadorias, mormente das que
dizem respeito ao vestido. Vid. Mar-
ceiro.

—Hoje toma se por todo aquelle que
vende arroz, assucar, bacalhau, mantei-
ga, queijo, e não navalhas, fitas, e outras

quinquilharias d'esta ordem.
MERCIMONIA, s. f. (Do latim mercimo-

nium). Termo pouco usado. Mercancia.

MERCDRIAL, s. m. (Do latim mercu-
rialis). Género de plantas dioicas da fa-

mília das euphorbiaceas.

—Um dos nomes vulgares da ortiga

morta.

MERCURIAL, adj. 2 gen. (Do latim mer-
curialis). Que contém mercúrio. — Os

saes mercuriaes.

—

Preparações mercu-
riaes.

— Fricções mercuriaes ; fricções fei-

tas com uma pomada que contém mer-
cúrio.
—Agua mercurial; liquido emprega-

do em medicina para destruir as carnes

babosas; é uma dissolução nitrida do
mercúrio.

—Termo de medicina. Que é produ-
zido pelo mercúrio.

—

Doença mercurial.
— Tremor mercurial.
—Plur. Termo de pharmacia. Medica-

mentos cujo mercúrio é a base e o prin-

cipio activo. — Administrar os mercu-
riaes.

f MERCURIALISAR, v. a. Termo de

medicina. Produzir o mercurialismo.
]- MERCURIALISMO, s. m. Termo de

medicina. Synonymo de hijdragijria.

I MERCDRICO, adj. Termo de chimi-

ca.

—

Oxydo mercurico ; o segundo grau

de oxydação do mercúrio.
— Saes mercuricos ; saes em que este

oxydo entra, ou cuja composição corres-

ponde á sua.

-{- MERCURICO-AMMONIACO, adj. Ter-

mo de chiniica. Diz-se de um sal mercu-

rico com um sal ammoniaco.
—Diz-se do mesmo modo mercurico-

argentico, mercurico-baryíico.

7MERCURICO-FERROSO, adj. Termo
de chimica. Diz-se de um sal mercurico

com um sal ferroso.

—Diz-se do mesmo modo mercurico-
manganoso

.

I MERCURIFICAÇÃO, s. f. (De mercú-
rio, e do latim facere). Operação pela

qual se tira o mercúrio dos metaes.

—Termo de alchimia. Pretendida con-

versão de um metal em mercúrio ; ou

TOL. rv.—27.
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Sretendida extracçíio do mercúrio consi-

erfldo como elemento de ciutos mpt«ps.

MERCÚRIO, s. m. (Do latim mercu-

riiís). Diíiis do paganismo greco-roma-

no qiin presidia ao comranrcio e á elo-

quência ; mensageiro dos deuses, encar-

regado de conduzir as almas dos mortos

aos infernos.

Roma. O Mercúrio, valei-me ora,

Que vejo mnos apparellioa.

Merc. nrt-Hie, Tempo, a enKa Senhora

o cofre dob meuscontelhos;

E podes-to ir muito embora.

GIL VICENTK, AUTO DA KKIBA.

— Figurada o popularmente: Mensa-

geiro de amor; homem que leva cartas

amorosas.
—Titulo de diversos escriptos periódi-

cos que tratam de politica, de litteratu-

ra, e que contém annuncios, noticias.

—O planeta raais próximo do sol; a

distancia do Mercúrio ao sol á aproxima-

damente de seis milhões de myriaraetros;

percorre sua orbita em oitenta e oito dias,

e o sou volume é a decima sexta parte

da terra. Mercúrio é tSo p;íqupno e pró-

ximo do sol, que escapa a toda a destre-

za dos astrónomos.
—Substancia metallica fluida á tem-

peratura ordinária.—O mercúrio do ba-

rómetro.

—Mercúrio doce.—Mercúrio dxdcifica-

do; antigo nome do proto-chlorureto de

mercúrio.

—Mercúrio hepático ; variedade de sul-

fureto de mercúrio contendo bitume.

—Termo de medicina. Nome dado ás

preparações mercuriaes, empregadas para

diversos usos, e particularmente para o

tratamento do mal syphilitico. — Tomar
mercúrio.

-J-
MERCUROSO, adj. Termo de chimi-

ca. Que diz respeito ao mercúrio.
— OjLtjdo mercuroso ; oxydo que é o

primeiro grau de oxydação do mercúrio.

—Diz-se também dos saes era que este

oxydo entra, ou que tem uma composi-
ção correspondente á sua.

f MERCUROSO MERCURICO, «(?/. Ter-

mo de chimica. Diz-se de um sal mer-
curoso com um sal mercurico.

MERCUZAN, s. m. União, juntura dos
ossos do casco da cabeça entre si. Vid.

Medruzan.
MERDA, s. f. (Do latim merda). Termo

baixo e grosseiro. Excremento do homem
e de alguns animaes. — Estes intestinos

estão cheios de merda. Vid. Bonico.
—JHeráa. em hocca ; a injuriado a met-

ter na bocca a alguém, sujeita nos foraes

antigos a penas, e talvez capitães. Vid.

Lixo em bocca, e Enfiar.

—Merda do diabo; nome dado algu-

mas vezes ao assafetido, por causa do seu
máo cheiro.

—Figuradamente: Cousa de mera im-

MERE

porta ncia, cousa a que se nfio d;t valor

algum.— ^sío é uma merda.

1 MERDEIRA,s. f. Vid. Merda.

iJiubo. De quemorreats?
1'iirvo. Do que'.'

Samicade caganeira.

tfiabo. De que?
l'arvo. nectgamerdeira.

Ma rabugem ({ue te dò!

Diabo. Kntra, o pfie iqui o pé.

Parvc. liou lá, nSo lumbo o zambuco.

(IIL VICKNTE, AUTO PA BABCA DO IHFERNO.

f MERDICOLA, adj. Termo de ento-

mologia. Que construe seu ninho com ex-

cremento de cavallo e de arganaz.

—

For-
miç/a merdicola.

f MERDIGERO, adj. Termo de zoolo-

gia. Diz-se dos insectos cujas larvas se

cobrem dos seus próprios excrementos.

f MERDOSO, A, adj. (De merda, e o suf-

fixo «oso».). Termo grosseiro. Sujo de
merda.

—

Camisas merdosas.
— Substantivamente: Um merdoso,

uma merdosa.
MERECEDOR, A, adj. (De merecer, com

o suffixo fldôr»). Que merece, que se tor-

na digno de alcançar alguma cousa.

—

Homem merecedor de elogios.

Espera em tanto per hi,

Veremos se vem alguém

Merecedor de tal bem,

Que deva d'entrar aqui.

GIL VICENTE, AUTO DA BABCA DO INFEBNO.

—«E posto que pela tristeza, em que
a corte d'lnglaterra os dias passados vi-

vera, não havia muitas damas no paço,
a imperatriz Agriola trouxe comsigo al-

gumas táo merecedoras de as servirem,
e perigosas pêra matarem, que só com
seu parecer enchiam os cadafalsos, cou-
sa muito pêra vêr, e náo menos pêra de-
sejar.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 46.— «Algumas rasga-
vam as faces, outras destruiam os ca-
bellos, merecedores de não os tratarem
assi. Antre estas houve em quem a pai-
xão teve tanta força, que, esmorecidas e
fora de seu acordo, foram levadas a suas
pousadas.» Ibidem, cap. 167. — oE a
pos estes perguntas lhe fes António de
Faria outras muytas, a que elles respon-
derão outras muytas cousas da quella ter-

ra assas merecedoras de qualquer espi-

rito desejar de se empregar nellas; e qui-

çá de mayor proveyto, e menos custo,

assim de sangue, como de tudo o mais,
do que tudo o da índia, em que tanto
cabedal se tem metido atègora.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 41.— Que tem mento. — Homem muito
merecedor.

—

Pessoas merecedoras.
— Substantivamente: Pessoa que me-

rece.

—

Dar recotnpeiisas aos mais mere-
cedores.

MERECER, V. a (Do latim merere). Ser

MERE

digno, fallnndo das pessoas.

—

Vós mere-
ceis os bens que vos estão reservados.

Antre o*; Judeus acharás

O bem qu'elle« oâo i-onher^m,

Nem tu o conhecerás ;

Porque elles náo nortitr^cem,

Nem tu o merecerás.

Gil VICENTE, AUTO DA IfSTOBIA DE DEM.

Cuidando nisto tíuo, isto me vai

Na triste ausência vossa, do tormento

Que vos mereço l<em seruoe igual.

CORTE REAL, NALFB. DE SEPULT.,cant. 2.

Mas Marte, que da deosa eusteatava

Entre todos as partes em por<U;

Ou porque o amor anti;uo o obrigara,

Ou porque a gente forte o merecia ;

Dentre os deosee em \>'- se levantava:

Merencório no gesto parecia ;

O forte escudo ao collo pendurado

Deitando para traz, medonho e irado.

CAM., LUS., cant. 1, est36.

—«E os que diante chegaram e todos

a um tempo, foram Claribalte d'Hun-
gria, Esmeraldo o fermoso, Crespiáo de

Macedónia, Flaraiano e Rocandor, Me-

drusam o temido, Trofolante e o forte

Forbolando, que estes sem ser vassallos

do imperador, mas antes de casta de gi-

gantes e imigos seus, vieram a sua corte

pêra serem no torneio, e vingar algumas
paixões encobertas, nascidas de ódios an-

tigos, em quem lho náo merecia.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglalerra,

cap. 13.—«Bem entendo, disse Albayzar,

que vossa vontade náo é quererdes nada
de mim, mais polo que eu vi de vossas

obras epolo que parece que ess» senho-

ra merece, a quero acompanhar-te jun-

to da cidade; que bem sei que estando

ahi el-rei Recindos e esses senhores, vou

seguro ; todos lh'o tiveram em mercê e o

da dona lhe fez por isso cortesia.» Ibi-

dem, capitulo 161.— «Fizemos esta rela-

ção deste Príncipe Melrao, porque ao

diante (segundo veremos) assi elle, co-

mo Timoja per seruiços que fezeráo a

eIRey dõ Manual, merecem serem aqui

lembrados : e mães por serem hum fu-

zil que encadeáo os feitos da nossa his-

toria, como se adiante mostra.» Barros,

Década 2, liv. 5, cap. 10.—«SenhorJesu

Christo, pelas dores da vossa sagradaPay-

laõ TOS peço que permitaes, meu Deos,

por quem sois que na acusação destes

cem mil cães esfaymados se satisfaça em
mim o castigo da vossa Divina justiça,

porque senão perca o muyto que na sal-

vação de minha alma de vossa parte pu-

sestes sem o eu merecer. » Fernáo Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 192. —
«Tanto que o padecente emparelhoucom
o lugaraonde esteve Gousalo Pacheco com
lodos os mais Portuguezes, disse com vo-

zes muyto altas, que todas o ouvirão : O'

ladraô Xemindò, lembrate quando te foy

fazer queyiume dos que me roobáraõ
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minha íazenda, de que me não fizeste

justiça? pois agora pagarás o que tuas

obras merecem, porque ainda hoje hey

de cear hum pedaro dessa tua carne, com
que hey de convidar dous cães que te-

nho.» Ibidem, cap. 198.— «A qua o Pa-

dre fazendo mostras de lhe querer bey-

jar o treçado que tinha na sinta, a mo-
do de lhe dar graças, como entre eiles se

costuma, lhe disse : Deos nosso Senhor,

por cujo respfyto me fazes isso, te com-
munique de lá do Ceo tanto da sua gra-

ça que por ella mereças profeçar a sua

Ley, como verdadeyro servo seu para que

DO íim de teus dias mereças possuillo.»

Ibidem, cap. 210.—»Huma cousa se vio

cà que escandalizou muito a todos, que

foy prover V. A. os cargos desta Alfande-

ga em Castelhanos criados da Rainha,

havendo cá muitos cavalleiros que pele-

jarão em ambos os cercos, e íicáraõ alei-

jados, que os mereciaõ melhor.» Couto,

Década 6, liv. 4, cap. 5.— iPor obediên-

cia, e por sua dignidade, e por outras

muytas cousas lhe parecia bem hirse pê-

ra o Príncipe, e o acompanhar, e seruir

até a Corte, e em suas terras lhe fazer

aquelle recebimento, e serviço que era

rezam, e elle por ser seu senhor mere-
cia, e da outra receaua de o fazer por

não saber quanto elRey disso seria serui-

do, e contente, pois lhe naõ escreuia.i

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 41.— «Porquanto, vós Marquez,

por vossa grande dignidade vos foi dada
bandeyra quadrada como a Príncipe, e

por esta honra, e dignidade, que rece-

bestes, éreis obrigado guardar a honra,

e estado dei Rey vosso senhor, e seruil-

lo, e acatalo como natural, e verdadeiro

Rey, e senhor, e vòs tudo isto fizestes ao

contrairo, tal bandeyra não deueis ter,

porque a não mereceis.» Ibidem, cap.

49.—«Apedrejada merecia, diz Saõ Ber-

nardo, no sermaõ terceiro de anauntia-
tione, conforme á ley aquella adultera

:

mas mal a podiaõ condennar os phari-

seos que auiaõ quebrantado a mesma ley

per tantas outras vias, sendo verdade que
o juiz que ouuer de ser de culpas alheas,

dene ser innoscente, e falto de próprias.»

Veiga, Sermões, part 1, cap. 101. — «O
Amigo que V. S. chora merecia sem du-
vida a estimação que lograva pois quehe
digno agora das suas lagrimas, porem.
Senhor, os Reys, e os Imperadores mor-
rem, e devemos olhar para todos os ho-

mens como perdidos, ou como promptos
para se perderem.» Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 2, cap. 93. — «Ai, filha,—
acudiu a velha com um tregeito beato

—

Deus se amerceie de nós! Essas são ou-
tras mil e quinhentas! O excommunga-
do, andar de mancebia com aquella per-
ra 1 Não ! lá isso não ! o maldicto não aca-
ba bem. O que elles mereciam era se-
rem queimados. No meu tempo...»
—Attrahir sobre si, incorrer.— Mere-

cer o castigo.— aBemauenturada seja a

minha culpa, que mereceo tal ajunta-

mento, tal vontade, tal amor, e tal fer-

uor de vingança, como vejo em todos,

pêra ir pugnar pela honra de seu Deos,

de seu Key, e de seu nome, e finalmen-

te pêra ir derramar o sangue daquelles

que derramarão o vosso e dos vossos per

parentesco, per natureza, e per congre-

gação de fé.» Barros, Década 2, liv. 3,

cap. 3.— «Duarte de Lemos, porque este

era o artificio de que elle queria vsar,

respõdeo que a principal causa porque

vinha per aquella costa, era pêra saber

a verdade das cousas que este capitão ti-

nha per ella feito, pêra o escreuer a el-

Rey seu senhor, por ser huma das cou-

sas que lhe mães encomendaua : e seudo

ellas taes que merecessem castigo, po-

diáo crer que elle o aueria.» Ibidem, liv.

4, cap. 2.— «Passadas todas estas adver-

sidades, de que tenho tratado, nos em-
barcarão na companhia de outros trinta,

ou quarenta presos que também por ca-

sos graves hiaõ remettidos por appella-

çaõ ás Relações competentes aos delitos,

porque eraõ sentenciados, para lá se exe-

cutar nelles a pena que mereciaõ.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

87.— «O qual em quanto reynou foyini-

micissimo desta naçaõ Pègiàa, e usou com
ella de huma taõ desacostumada cruel-

dade, que nunca passou dia que naõ

mandasse matar, e degoUar de quinhen-

tos para cima, e às vezes quatro, e siu-

co mil, e isto por casos muyto leves, e

que por justiça, se fora verdadeyra, naõ

mereciaõ pena alguma.» Ibidem, cap.

198.— «Ostracismo era hum Bando que

se usava em Athenas, e que se apregoa-

va para «bater o grande credito, ea gran-

de autoridade das pessoas qualificadas, e

respeitadas, ainda que não tivessem co-

metido crime, ou falta, por onde mere-
cessem aquelle castigo.» Cavalleiro d'01i-

veira, Cartas, liv. 2, cap. 5.

—Diz-se das cousas que fazem obter

alguma graça, recompensa.— «Os Juizes

do campo lhe pediram empreza, segun-

do a ordenança da justa. Hoje é o dia,

disse Polinardo, que a eu queria mere-
cer, porque té agora, nem a tive, nem
atrevimento pêra a pedir. Os juizes o dis-

seram a Floramão, e elle disse : Que pê-

ra os desfavorecidos só com as mostras

se contentava.» F. de Moraes, Palmeirim

d'Inglaterra, cap. 23.— « A senhora Po-

linarda mostre-se quam livre quizer, que
eu quero que me devais confessar-vos que
o não é, e que tanta pena lhe tem dado

a saudade, em que té agora viveo, como
a vós os receios, que dizeis que vos acom-
panham. Se eu mereço alviçaras, não
quero que mas deis em mais, que em me
tirardes a salvo do qun por vós lhe tenho

dito.» Ibidem, cap. 135.— «Contentesfi-

caram ambos da resposta da senhora Tor-

si. No paço houve servidores, que sahi-

ram ao campo : os primeiros foraín Ro-
ber llosHJim, cavalleiro extremado, que
servia Telensi; Bricião de Rocafort, que
servia Mansi ; o conde Brialt'*, servidor

de I.itranja, e cada um naquelle dia es-

perava merecer perfeito nome de ser-

vidor daquella, por quem se combates-
se.» Ibidem, cap. 138.—«A donzella se

poz a cavallo, enfadada de tanta parola,

que como era virtuosa, e a virtude em si

seja constante, teve suas cousas em na-

da; e que cuidasse seu parecer merecia

verdade nas palavras, nem por isso cui-

dou que lhe devia nada, que ainda, que
o amor, com que lhas dizia, merecesse
alguma paga, tornava a desmerecer com
ser guiado a querer deshonesto.» Ibidem,

cap. 148.—«Augmeutando-se as minhas
esperanças comecey a tratar em termos

geraes sobre o capitulo das Damas da Cor-

te, e da Cidade, e queyiey-me de pro-

pósito que não ha alli huma só que me-
reça o nome de fermosa, para o obri-

gar a que me dissesse o contrario no-

meando-vos.» Cavalleiro d'01iveira. Car-

tas, liv. 2, cap. 46.— « Para que dobreis

o gosto de me atormentar, e eu tenha al-

gum de por vossa vontade perder a vida :

esta me vaõ acabando por momentos vos-

sas semrazoens, e minha culpa, pois a

penitencia, e arrependimento delia naõ
mereceu perdaõ em vosso rigor.» Rodri-

gues Lobo, O Desenganado.
—Ganhar por seu trabalho e cuidado

e zelo.— «O sábio Daliarte, primeiro que
entendesse no desencantamento de Leo-

narda, quiz vêr aquella casa; e ainda

que o tesouro delia fosse muito pêra es-

timar, a livraria lhe pareceu de muito'

maior preço, e com consentimento do

cavalleiro do Salvaje e com sua arte a

mandou á ilha perigosa, onde tinha to-

da a que Urganda deixara, como se dis-

se, ficando as outras cousas ao cavallei-

ro do Salvaje, como a quem por seu tra-

balho as ganhara e merecia. Francisco

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap.

155.

—Ser benemérito. —Este homem tudo

me merece.
—Ser recompensado.

Se amor como cruel os aboixece,

Seodo elles de meu mal rico tributo,

Que a alma em tanto aparto lhe oílerece,

Dias ha que aprendo a merecer sem fructo.

FEKNÃO RODRIGUES LOBO SOROPITA, POESIAS

E PROSAS INÉDITAS, pag. 33.

—Valer, custar. — Esta propriedade

merece bem o preço que por ella se deu.
—Syn. : Merecer, ser digno.
—Ser digno diz-se das pessoas e das

cousas. Paliando das pessoas, e tomado
em bom sentido, significa ter as qualida-

des necessárias para possuir uma cousa,

gozar d'ella, etc. Fallando das cousas,

ser digno designa uma relação de con-

formidade, de conveniência.
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Merecer liiz-sft tambnra das pessoas

e das cousas. Kiillanlo das pessoas, si-

gnifica qiin assisto a uma pessoa corto e

dcterrniiiatlo direito para iilcnnç.ir, para

fruir urua cousa, o ate para a exigir di)

quem lh'a negar: quando se fazora ser-

viços a uma pessoa, carece-se d'oiia r.<-

compoiísa, ou pelo menos gratidão. Pal-

iando das cousas, merecer indica que

uma cousa trouxe a um individuo gran-

des benclicios, e qm- se prepara para

recom[ir'nsa!-os.

—Merecer suppõo d,^ ordinário acções.

!Ser ditjno suppõe sempre qualidades.

—Pedro é diijno da elogi«», da estima

publica, do cargo qun occupa. Este dra-

ma '! digno da vossa penna.

—O lionii^m beneíoerito da pátria é di-

gno da estima dos seus concidadãos. Es-

ta acção merece recompensa.

MERECIDAMENTE, ndv. (De merecido,

com o suflixo emente»). De um modo di-

gno.

—Com mérito, com dignidade.

MERECIDO, part. pnss. de Merecer.

—

«Tel-o-hei merecido n Deos como pecca-

dor, mas não, a V. A., a quem sempre,

como filho d(í meu pae, despjfi servir

com aquolla fí, amor, o verdade, que
delle herdei : alem de também obedecer

a V. A. como a meu rei, e soberano se-

nhor, e por muitas mercôs, e banevolen-

cias, admoestaçõft»; que delle recebi, náo

costumadas cora outrem.» Francisco de

Moraes, Cartas. — aCom minhas forças,

guiadas do amor que ra'aqui fez vir, que-

ro merecer ser vosso : e depois venha o

favor e a mercê, se vos quizerdes, por-

que depois de merecido, será mais pêra

estimar. Pondo as pernas ao cavallo, não
achou seu contrario tão fraco, que o po-

desse mover da sella, rompendo a lança

nelle. » Idem, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 138.

Aqnelles sns direi, qvie .^ventu^a^am,

Por seu Deos, por seu rei a amada vida.

Onde perdendo-a, em fama a dilataram.

Tão bem de suas obras merecida.

CA.M., LU3., cant. 7, est. 87.

—«Com esta alegria, e regozijo che-

garão aos Paços onde os Vereadores se

despedirão do Governador jà de noite,

que toda se passou em folias, tangeres,

e outros sinaes de alegria, andando o

povo pelas ruas bradando a altas vozes

«viva o nosso libertador da pátria, titulo

lambem merecido, e taõ bem dado, co-

mo os Romanos deraõ a Furio Camillo.»

Couto, Década 6, liv. 4, cap. 6.

—Substantivamente: A boa ou má re-

compensa que alguém mereceu.
MERECIMENTO, s. m. Acto praticado

por alguém, que o toma digno de re-

compensa ou fie punição. — «Assentan-

do em suas vontades náo sahir dslli té o

cavalleiro da Fortuna ser de todo são, ou
lhe darem sepultura conformo a seu me-

MEHE

recimento. Mas depois qu ; viram que ia

melhorando, e que as donzidlas, quo os

cur.-tvam, certificaram sua saúde, orde-

naram fazer mensajeiro ai rei d'Inglater-

ra, que lhe levasse aquellas novas, sa-

bendo quão necessárias eram porá ata-

lhar sua drtr de tanto fmpo.» Francisco

d,' Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

42.— «E jiirtiu iiublicanioiito nn cinza do

morto quo em quanto reynasse naõ lan-

çari:\ ptyta a nenhum povo, nem os obri-

garia ao servirem por forsR, como antes

fazia, e quo dalli por diante teria muyto
particular cuydado de ouvir os pequenos,

e fazer justiça dos gríindes, conformo ao

merecimento de cada hum, e assim pro-

raetteu mais outras cousas muyto justas,

e boas, que para Gentio nos confundio

grandi^mente. u Fernão Mondes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 168. — «Como a seu

merecimento, e esforço, com fama de-

pois de morto, jà que na vida lhe faltou

ventura di- ter com que matasse a fome.

Prometeo este Fidalgo ao soldado, que
lhe emprestou o capacete, de lho tornar

a trazer, certificandolhe, que antes dei-

xaria a vida que o pro[>rio capacete.»

Couto, Década 6, liv. 1, cap. 9.

— Rias qualidades, que fazem os ho-
mens dignos de prémios, de occuparem
cargos, etc.

Pois vens ver os segredos escondidos

Da natureza, e do húmido elemento^

A nentuim grande humano concedidos

De nobre ou de immortal merecimento.

CAM., LUS., cant. 5, est. C2.

—«Ao perto náo pode contrafazer-so,

que tudo se enxerga ; nem pode cora es-

peranças vãassosler quem das verdadei-
ras está desenganado. Já que meus me-
recimentos ante vós valem tão pouco, te-

nha algum preço a tenção, com que sem-
pre foram guiados, caso que nisto algu-
ma cousa vos devo, pois os perigos que
em vosso nome corametti, na virtude del-

le os acabei.» Francisco do Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 135.—«E con-
feçavamos, escarnecido, despresado, açou-
tado, coroado de espinhos, e por fim de
tudo crucificado nu'n duro pao, por nos
crucificar a nôs no seu doce amor, e es-

maltar nossas almas co seu sangue sem
preço, com que justificava nosso pouco
merecimento diante do Padre Eterno.»
Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 203.— «Vinha este Fidalgo provido
da fortaleza de Ormuz apoz D. .Manoel

da Silveyra, e alem dos merecimentos
que tinha pêra lhe darem tudo o que pe-
disse, teve o seu despacho esta occasiaõ.»

Couto, Década 6, liv. 3, cap. 7.— «Por-

que como estando no cabo de Comorij
de todas as consolações, que tinha de
Deos, e seruiços, que lhe fazia, daua per
suas cartas as graças aos de nossa Com-
panhia em Europa, crendo, e dizendo
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que por sejs merecimentos recebia elle

do Senhor aijuillas •• muytas graças.»

Lucena, Vida de S. Francisco Xavier,

liv. 4, cap. 4.—«O Imperador cumprio
com o que se devia «>) merecimento de
V. A. o neste caso náo me ai-^gro tanto

de que S. Magestadi^ Imperial nomi^asse

a V. A. Coronel do Ri-gimenlo dos Hus-
sares, como de mpor que toda a Cjrte

se ali'gra com esla noaeaçáo.» Cavallei-

ro d'01iveira. Cartas, liv. 2, cap. 2.

— Engenho, talento, habilidade. —
«Exaqui o meu Esposo. He Estrangeyro,

porem as suas acçomis lhe tem dado o

titulo de Pay da 1'atria. Não he Princi-

pe, mas o seu merecimento iguala aos

dos Reis.» Cavalleiro dOliveira, Cartas,

liv. 2, cap. 13.

—-Is pessoas de merecimento ; pes-

soas de préstimo, de consideração. —
«Mas como o síu coração nunca temeu
os perigos antes que os visse, perdido

todo temor, entrou no pateo ; dahi so-

biu a uma sala, onde foi recebido de

uma dona, que em sua presença repre-

sentava ser pessoa de merecimento, ten-

do tal aparência e autoridade, que obri-

gava todo homin a tratal-a cora mais
acatamento do que suas obras mereciam .

»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 1. — «Ignoro se o successo

corresponderá favorável ás bondades de
V. S. porem o que me consola na rainha

desgraça he que huma pessoa do mere-
cimento, da qualidade, e das circunstan-

cias de V. S. me conserve hum lugar na
sua consideração » Cavalleiro d'Oliveira,

Cartas, liv. 2, cap. 16.— «Para desapres-

sar Ormuz dessa oppressam, e da gente

do Sufi, mandou o Governador huma
Embayxada, por hum homem de muyto
merecimento, chamado Balthasar Pessoa,

o qual partio da Cidade de Ormuz, de

que farey mençaô.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 1.— Ter merecimento de. ou a alguma
cousa; tornar-se digno d'ella, ter direito

a ella.— «E não ousandii de dormir ncl-

la, passouse a hum lugar, a que ora cha-

máo o Tanque de Tiraoja, e teue a loáo

Machado em mães estima vendo que lhe

falaua verdade acerca do que sentia de

nós ; do qual loào Machado a diáte fa-

remos particular relação por os mereci-

mentos que despois teue assi de caual-

leiro, como do catholico Chrisláo.» Bar-

ros, Década 2, liv. 5, cap. 6.

— Loc. -VNT. : Ter merecimento a al-

guém, ou com alguém; sor benemérito
d'elle, ter-lhe feito bem, serviço.— Os merecimentos da paixão de Je-

sus Christo ; seus solTrimentos e morte.
— Oí merecimentos dos santos; as boas

obras d'elles.

—As boas obras, referiado-se á recom-

pensa que Deus lhe dá.
— Dinito á misericórdia divina.

MEREJAR, i'. a. Vid. Marejar.
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MERENCOREO, ou MERENCÓRIO, A, adj.

ant. Hypoc.ondrico, triste, rpplancolico.

—Aborrido, molpstado, carregado, en-

fndado.— «Hum Egas Coelho, que ora he

capitam de huma das Ilhas terceiras, era

moço da csmara dei Ri^y, ja homem, e

liaha morto ham cavalleiro, de que era li-

ure, 6 t^miasse rouyto dos irmãos, e an-

daua armado e guardado, sendo ainda

moço da camará, e huraí» noite ceando
el Rey, loam Fogaça veador andava me-
rencoreo dos moços da camará, e a quan-
tos entrauam daua com huma cana e

arrepelaria, que era algum tanto áspero

de conciiçnm no officio.» Garcia de Re-
zende, Chrouica de D. João II, capitulo

149.

MERENCORIOSO, A, «rf/. Merencório,

triste, abiirrecidc.

f MERENCHYMO, s. m. Termo de bo-

tânica. Variõdade do tecido utricular ve-

getal, caracterisada p^^la forma esphe-

roidal, e pela fraca uuião dos utriculos

constituintes.

MERENDA, s. f. (Do latim merenda).

Alimento que se toma á tardinha, antes

da ceia e depois do jantar. — «A hora

para começar a merenda publica, intrói-

to ao sarau, fora designada para antes

do sol-posto, e por isso D. João I parti-

ra tanto ex-abrupto do gabinete particu-

lar, t A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 25.

— Loc. POF. : ÍVaier a merenaa os cos-

tas; ser corcunda.

—Foragem, que algumas vezes paga-
vam os caseiros aos senhorios quando
entravam para os prazos.

f MERENDADO, part. pass. de Meren-
dar.

MERENDAL, s. m. Termo antiquado.
Certo panno baixo, iuferior.— «Três va-

ras de merendai.» Doe. de Pendorada,
do anno de 1277, em Viterbo, Eluc.

—Merenda, almoço e qualquer refei-

ção corporal, que o caseiro pagava ao
senhorio, ou seu mordomo.
—Metade de um bragal, que eram três

varas e meia.

MERENDAR, v. a. Tomar algum ali-

mento como merenda.—Merendar quei-

jo e pão.
— V. n. Comer á tardinha antes de

cear.

MERENDEIRA, s. f. Vid. Merendeiro.
MERENDEIRO, s. m. Pão pequeno, á

similhança dos que se põe para se me-
rendar.

—Pessoa que tem por costume me-
rendar.

MERENDONA, s. f. Augmentalivo de
Merenda. Grande merenda ; merenda lau-

ta, grandiosa, magnifica.

f MERESCER, v. a. Vid. Merecer.

Vimos O gram Capitam,

que tanto honrou Castella,

que bondade, que razam,

epQ tudo que perfeiçam

!

outro tal non vimos nella:

que batalhas que venceo,

quG senhores que preudeo!

nicresceo ter triumphal carro

:

vimos o Conde Nauarro

quem foy, e como se ergueo.

G. DE REZENDE, MISCELLANKA.

MERETRICAL, adj. 2 gen. Vid. Mere-

trício.

MERETRICE, s. /. Vid. Meretriz.
—Adj. Vid. Meretrício.

MERETRÍCIO, A, adj. (Do latim mere-

trich(^). Concernente a meretriz.— Vida

meretrícia.

MERETRIZ, s. f. (Do latim meretrix).

Mulher que vende a sua honra, que tem
copula carnal com differentes homens,
por interesse, mormente pecuniário.

— Prostituta, mulher da vida. ramei-

ra, puta.

f MERGULHADA, adj. f. Termo de náu-

tica. Alagtda, metlida, mareia.

MERGULHADO, -pari. pass. de Mergu-
lhar.— «Quando pela primeira vez, daquel-

la mesma janella, contemplei essa ira-

mensa copia d'8guas, apesar do insensa-

to prazer que sentia de me achar então

ao lado de Fernando, experimentei uma
violenta impressão de terror e, não sei

porque, veio-me ao espirito a idéa do

me ver mergulhada no immenso pego

que brilhava tremulo, debatendo-me nas

ondas e afundando-me sem que nin-

guém me soccorresse.» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 13.

-—Termo de marinha. Mettido debai-

xo d'agua, encoberto n'ella.

MERGULHADOR, A, s. Termo de ma-
rinha. Homem que mergulha, chamado
biizio, que vai ao fundo do mar buscar

o qui^ lá está ou passar algum cabo.

MERGULHÃO, s. m. Termo de zoologia.

Ave da espécie dos marrecos, porém um
pouco mais ppquena.
—Mergulhão da vide; vara comprida

que nasce ao pé da videira junto da ter-

ra, a qual se mergulha n'ella, abrindo-

se conforme a sua extensão um fosso de

dous palmírs de altura, e egual largura,

deixando se de fora a ponta, que se tor-

na depois videira nova.

MERGULHAR, t'. a. (Do latim merge-

re). Introduzir debaixo da agua algum
corpo.

—Pôr de mergulhía os renovos, ou os

ramos da videira, ou outra arvore; fazer

mergulhão.

—Figuradamente ; Engolfar, submer-

gir.—Mergulhar nas paixões.

—Mergulhar-se, v. refl. Engolfar-se,

submergir-se, emmaranhar-se.
— y. 11. Iníroduzir-se na agua até ao

fundo.

— Ficar coberto com agua.

—Figuradamente: Entranhar-se, en-

golfar-se.

MERGULHÍA, s. f. Operação da vinha-

taria, em virtude da qual se mergulha.

ou enterra o mergulhão da videira ou
outra arvore. Vid. Mergulhão.
MERGULHO, s. m. Acto de mergulhar,

ou do se mergulhar.
— Mergulho da vide. Vid. Mergulhão.
MERI, s. m. Termo de anatomia. O

esophago.

MERIADA. Vid. Myríada.

f MERICARPO, s. m. Termo de botâ-

nica. Porção do fructo isolado natural-

mente no sentido longitudinal, e conten-

do só uma semente.

MERIDIANA, s. /'. Linha sobre a su-

perfície da terra, e tirada de norte a sul

no plano do meridiano.

— Longa linha, que se suppõe traçada

na superfície de um paiz no plano d'um
meridiano determinado.
— Linha que é a secção do plano do

meridiano sobre um outro plano qual-

quer, horizontal, vortical ou inclinado,

e que indica a hora do meio dia.

1.) MERIDIANO, s. m. Circulo máxi-

mo da esphera passando pelos dous po-

ios, pelo zenith e pelo nadir, e cortan-

do o equador em ângulos rectos.

—Primeiro meridiano; circulo máxi-

mo, que se representa descripto sobre o

globo terrestre para contar d'ahi os graus

de longitude.

—Meridiano magnético ; plano que pas-

sa pelo centro da terra, e pela direcção

da agulha msgr^tisada horizontal.

—Termo de architeclura. Espécie de

quadrante solar que indica a hora do
meio dia pela queda da sombra de um
gnomon sobre a linha meridiana.

—Termo de physiologia. Diz-se dos

differentes arcos da córnea.

2.) MERIDIANO, A, adj. (Do latim me-

ridianus). Tprmo de geographia astronó-

mica. Que diz respeito ao meridiano.

—

Aspecto meridiano.
— Soynbra meridiana; sombra que pro-

jectam os objectos brilhantes na occasião

do meio dia.

—Altura meridi^^na do sol, ou d'uma

estreita; sua altura acima do horizonte,

no taoraento em que estão no meridiano

do losjar, onde está o observador.

—Termo de botânica. Diz-se das plan-

tas, cujas flores se abrem para o meio

dia.

—Linha meridiana. Vid. Meridiana.

—Figuradaffif^nte: Demónio meridia-

no, ou do meio dia; demónio que tenta

ao meio dia, e dizem ser as paixões da

lascívia, que produzem os regalos da

mesa, e as bebidas, que excitam, provo-

cam e accendem. Este nome foi também
dado pelos portuguezes a Philippe i de

Portugal e ii de Castella.

MERIDIO, A, adj. Termo de Poesia.

Meridiano, do meio dia.

MERIDIONAL, adj. 2 gen. (Do latim mt-

ridionalis). Que fica do lado do meio dia.

—Os paizes merídionaes.— «Ao lado del-

le viam-se os paços do Almirante, já meio
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demolidos, e no pendor meridional do

descampado descorlinavam-se até meia

altura os dous templos dos Martjrres o de

S. Francisco, quasi solitários o parecen-

do, a corta distancia, encostados nm ao

outro.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 10-

— Quadrante meridional; quadrante

que está no plano, que vai do letante ao

poente, e que está directamente voltado

para o meio dia.

—O })olo meridional; o polo antárctico.

—Termo do Astronomia. Distancia me-

ridional; diz-se algumas vezes da diffe-

rença de longitude entre dous astros.

—Partes meridionaes; diz-so, na na-

vegação, das partes, dos minutos conta-

dos no meridiano nas costas marinhas.

—Substantivamente: Os meridionaes;

pessoas que habitam os paizes do sul.

—

E' ^tm meridional.

MERIGANGA, s. f. Pedra artificial medi-

cinal, formada secretamente pelos jesuí-

tas; cmpregava-se para os estillicidios.

MERIM, s. m. Fruclo do Brazil produ-

zido por uma planta conhecida n'aquelle

império vulgarmente pelo nome de ro-

seira de rnartyrios, ou roseira da paixão.

—Alguns dão-lhe o nome de meri, ou

miri.

1.) MERINO, A, adj.— Carneiro meri-

no. Vid. Meirinho (adj.)

2.) MERINO, s. m. Estofo feito com a

lã do carneiro merino de raça hespanho-
la, e cuja lã é muito fina.— Í7)>i hello me-
rino.

I MERISMATICO, A, adj. Termo de
Physiologia.

—

Multiplicação ou reproduc-

ção merismatica ; aquella que tem logar

por divisão das cellulas ou dos seres in-

teiros.

MERISMO, s. )/i. Figura de rhetorica.

Divisão de um assumpto para se tratar

nas suas diversas partes.

f MERITALO, s. m. Termo de Botâ-

nica. Intervallo que eiiste entre dous
nós, ou entre duas inserções de folhas

sobre um raminho.
MERITAMENTE, adv. Com mérito, me-

recidamente, com dignidade.

MERITISSIMAMENTE, adv. superl. de
Meritamente.

MERITISSIMO, A, adj. superl. de Méri-
to. Muito merecedor, mui digno, dignís-
simo.

1.) MÉRITO, s. m. (Do latim meritum).
Merecimento de prémios ou da castigos,

segundo as acções.— «E porque a maior
parte dos méritos pêra auerem estas co-

medias, está no uso da guerra.» Barros,

Década 3, liv. 2, cap. 5.

E.\i&teucia raortal, cato te custa

A clara fama, o Dome sublimado!

Opposta sempre tens fortuna injusta,

Es«mpre foi teu mérito invejado!

Cinge-te, õ forte Gama. a fronta augusta

Louro, em fadigas sempre grongeado.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, cant. II. esl. ki.

MERO

—Diz-se do que torna uma cousa di-

gna de recompensa ou de punição.

E Aleixo quanta ouvira ao miuiooario

Breve lhe expAe: o merilo da obra

o glorioso renome que lhe Oca

lie protector daa leUras: em fim tudo

Quanto para mflammar o animo ardente

Do majjcebo real melltor convinha.

GAnnETT, CAMúES, cant. 4, cap. 8.

—Benemerência, qualidade de bene-

mérito.

—Pessoa, individuo de merecimentos.

2.) MÉRITO, A, adj. (Do latim meri-

tus). Termo pouco usado. Merecido.

—Merecedor.

MERITORIAMENTE, adv. (De meritó-

rio, H o suffiiLO «mente»). De um modo
meritório.

—

N'estas circumstancias obrou
meritoriamente.

MERITÓRIO, A, adj. (Do latim merito-

riíts). Digno de ser recompensado, fal-

lando das cousas.— «Finalmente o que
me parece mais acertado no caso que náo
queyraes emmendar o vosso estilo, he

que renuncieis integramente a tudo o

que se chama penna, tinta, e papel, em-
pregando o dinheyro que nisso despen-
deis em outras obras que vos possáo ser

meritórias.» Cavalleiro d'01iveira. Car-

tas, liv. 2, n." 79.

—Figuradamente : Merecedor, credor,

digno.

MERLÃO, s. m. (Do francez merlon).

Termo de Fortificação. A parte do para-

peito que fica entre duas canhoneiras.

1.) MERLIM, s. m. Termo de Náutica.

Cordinha muito delgada, e alcatroada,

com que se forram os cabos dos navios,

e serve para botões, e obras mais delica-

das.

2.) MERLIM, s. m. Personagem tradi-

cional, nas populações célticas, que pos-

sue um grande poder magico.

— Por extensão : Nome dado aos que
pretendem occupar-se das scioncias oc-

cultas.

—Figuradamente: Pessoa astuta, sa-

gaz, fina.

MERLO, s. ))i. (Do francez merle). Vid.

Melro.

MERO, A, adj. (Do latim merus). Sim-
ples, sem mescla, puro.
—Doação mera; doação feita sem clau-

sulas, nem condições.

—Mero império ; soberania, ou summo
império, sem restricção, nem sujeição a

outrem, com direito do vida e de morto,

etc. — fliE o illustrissimo senhor Duque
daua á muito eicellente senhora Infante

Duquesa, pêra soster seu estado, todalas

cidades, villas, fortalezas, e lugares que
tinha a illustrissima Madama Branca, que
foy Duquesa de Saboya, com todas suas

jurdições, mero e misto império, e nel-

las quinze mil cruzados de renda em ca-

da hum anno, e se mais rendessem fosse

pêra a senhora Infanta.» Garcia de Re-
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zende, Cbronica de D. João II, pag. 321

(ult. ediç.j

MEROCELE, s. f. (Do grego meros, e

ke.le). T''rmo de Cirurgia. Hérnia forma-

da na dobra da virilha através do canal

crural.

f MEROLOGIA, s. f. (Do grego meros,

e logoíi). Termo Didaclic». Tratado das

partes simples ou eleuieuiares.

MERÚ, ». m. Termo de Zoologia. Ani-

mal da Ethiopia oriental : tem a forma
do asno, com cornos, e unha fendida.

7 MERYCICO, A, adj. Termo de Phy-
siologia. — .Mastigação merycica; masti-

gação dos alimentos levados para a boca.

MERYCISMO, s. m. (Do grego merykis-

mos). Termo de .Medicina. .ÍCfecçáo em
que os alimentos, depois da estarem mais
ou menos tempo no estômago, voltam

para a boca, para ahi serem rumiados e

engulidos, pouco mais ou menos como
entre os animaes ruminantes.

f MERYCOLOGIA, s. f. (Do grego mery-
kos, e togas, tratado). Tratado sobre a ru-

minação ou sobre os ruminant«'S.

1.) MES. Vid. Mez.—«Hoqual testamen-

to foy feito nas Alcaçouas per Frei loão da
Pouoa seu confessor, esobscripto, assinado

pérho mesmo Rei, aos xxix. dias do mes de

Septembro do Anno do Nascimento do Se-

nhor, de -M. cccc. icv. de que aqui pus
somente ho que conuem à nossa Histo-

ria.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. l,cap. 1.— t Estando el Rey
em Almada no mes de Agosto deste anno
de mil e quatrocentos e 'i lenta e oito t?ue

conselho com todos os do seu conselho, que
presentes erào, sobre o casamento do Prín-

cipe seu filho. Porque como atras sedisseao

tempo que as terçarias se desfizeram em
Moura foy desatado ho casamento do Prín-

cipe com a Infanta dona Isabel, o ficou

concertado com a Infanta dona loana mais

moça.» Idem, Chronica de João 11, cap.

73. — €0 qual se tornou com elle polo

agasalhar, onde o deixou como quem fi-

caua no paraiso terreal, tão desejosos vi-

nhào os homens de terra e em tal des-

posição, como quem auia sete meses e

onze dias que era partido da ilha de saõ

Thome, porque elle chegou a Moçambi-
que a onze dias de Março do anno de

quinhentos e doze, e partio da ilha o pri-

meiro de Agosto de onze.» Barros, Déca-

da 2.— <Com o que creciam os fieis de

tal maneira, que em espaço de poucos

meses bautizou hum só irmam da Com-
panhia huma parte seiscentas pessoas,

noutra duzentas, queim<>u, e assolou muy-
tos pagodes em terras de imigos sem ou-

tras armas, nem ajuda, que a da santa

Cruz, e em pouco tempo chegou o nu-

mero d'aquella christandade a cincoenta

mil almas em muytas igrejas muy bem
edificadas.» Lucena, Vida de S. Francis-

co Xavier, liv. 6, cap. 6.— «Náo sey lam-

bem o que me embaraça para o náo ris-

1
car ; mas náo, náo o rbcarey pois que
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huma yez o escrevi. Que he o que eu fa-

rey para poder estar dous meses ausen-

te da vossa vista? Tomara saber o que

fasem os outros vossos Atoantes quando
se separãn de vós por annos, e por toda

a vida.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv.

2, n.« 47.

2). Mes, por Mas.

MESA, ou MEZA, s. f. (Do latim mema).
Movei de pau ou pedra sobre que se es-

tende alguma cousa.

E Timos a grande empresa

do Conde de Ribadeo,

polia qual el Rey lhe deu

comer eom elle a mesa,

também o vestido sen

:

este valeo tanto em França,

sendo homem de huma lança,

que dez mil lanças mandou,

e em Castella alcançou

ho que quem tal faz alcança.

GAROA DE REZENDR. MISCELLANEA.

— «E a mesa dei Rey com todolos of-

ficiaes vestidos de brocados, e seruida

per moços fidalgos, que seruiam de to-

chas, e bacios, ricamente vestidos. E as

outras mesas todas com trinchantes, e

officiaes vestidos de ricas sedas, e broca-

dos, e muy galantes, e assi os moços da

camará ordenados a cada mesa todos ves-

tidos de veludo preto.» Idem, Chronica

de D. João II, cap. 124. — aGrandeza,

muito pêra ver, foram as mesas daquel-

le dia, que o convite foi geral, em espe-

cial a mesa das princezas, que como nel-

1« se juntasse a flor do mundo, quem
nella punha os olhos, alli tinha tanto,

de que se soster, que podia escusar bem
as outras iguarias : não havia quem sou-

besse dar vantagem conhecida a nenhu-
ma, senão os afíeiçoados, que Palmeirim
náo confessara que ninguém igualasse

com sua senhora ; Florendos julgava o
mesmo em favor de Miraguarda : o ca-

valleiro do Salvaje sobre soster esta ra-

zão por parte da sua senhora se comba-
tera com todos elles.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 151.— «O Estribeyro preferio o bem da vida

á honra de ser a victima da payxão aman-
te de seu Amo, e contou todo o caso jus-

tamente ao cioso marido, o qual voltan-

do para sua casa não cuidou em outra

cousa, que no género de vingança com
que havia de castigar sua molher. Man-
dou guisar o coração do Senhor de Cou-
ci, e ordenou que se apresentasse este

prato na sua mesa.» Cavalleiro d'01ivei-

ra. Cartas, liv. 2, n.» 23.

—Figuradamente : A própria comida
que serve sobre a mesa.
— Superfície horisontal de qualquer

corpo

.

—Mesa do estado ; aquella em que por
conta do rei se serve a comida aos caval-

leiros, e outros personagens.—Mesa de truques; a construída para
o jogo d'e9te nome.

MESA

—Mesa franca; aquella em que se dá
de comer a todos quantos chegam sem
distincção de pessoas.

—Mesa redonda; em que não ha cere-

monia ou preferencia de logar.

—Mesa redonda, onde se serve comi-
da, a horas fixas, por preço determi-
nado.
— Mesa de vilões ; mesa mal servida,

onde é escassa a comida.
—Mesa travessa ; a que está no topo

do refeitório e salas de jantar de com-
munidades, onde se sentam os superio-
res. Também se dá este nome aos que
n'elia tomam assento.

— Pôr. cobrir a mesa; guarnecel-a,
pôr-lhe por ordem os pratos, viandas ou
iguarias que se servem.— Estnr de mesa com alguém; comer
diariamente com elle.

— Mesa dos criados ; a segunda mesa
que se põe mais barata nas hospedarias,
e pousadas, para os criados comerem.—Pôr a mesa; cobril-a com a toalha,
pondo-lhe em cima os talheres, e mais
aprestos, e manjares.
— Levantara mesa; tirar a toalha e

mais aprestos que estaváo na mesa. —
«Entre as mais antigas, que eram Gri-
donia. Flerida, Francelina, Vasilia, es-
tava tão formosa Flerida, que a nenhu-
ma tinha inveja. Acabado o comer, que
durou muito, levantadas as mesas, sen-
tados todos por ordem e em silencio, o
imperador lhe quizera fazer uma fala

;

mas como tivesse já a voz fraca, e era
necessário soar ao longe pêra ser bem
ouvido dos que estavam á roda, rogou a
dom Duardos que em seu nome a fizes-

se conforme ao que lhe tinha dito.» F.

de Moraes, Palmeirim dTnglaterra, cap.
151.

—Termo de jogo
; ganhar a partida, e

levantar o bolo.—Junta depessoasâ roda de uma mesa

;

em assembleia, irmandade, etc.—Enxertar de mesa ; introduzir o en-
xerto na fenda que se faz no tronco, ser-

rando horizontalmente.

—Mesa do carro, a taboa do leito do
mesmo, que está mais chegado ás rodas

;

onde se põe a carga.

—Mesa da atafona; o barrote, que por
cima sustém as taboas largas chamadas
emparamentos.
—Mesa da safra, ou bigorna ; a super-

fície plana superior, sobre que se bate a
peça.

—Mesa da moenda de cannas ; as ta-

boas a par das gargantas, onde se põe e

sustém as cannas que passam por entre

os eixos e o bagaço.

— Mesa da consciência; tribunal crea-

do por D. João iii, para os fins declara-

dos no seu regimento.

—Mesa grande ; uma repartição da al-

fandega.

—Mesa das carnes; repartição da al-

MESM 215

fandega onde se tratam todos os negó-
cios concernentes ás carnes, e se rece-
bem os direitos que ellas pagam.
MESADA. Vid. Mezada.
MESÃO, s. m. Casa.
—AoAG. : Lá vais ao mesão, onde te

queira a mulher, e o verão não.
MESARIO. Vid. Mensario.
MESCABAR. Vid. Menoscabar.
MESCAR. Vid. Mesclar.
MESCLA, s. fem. Mistura, mixto. —

«Transponho dez annos da minha vida,

que foráo como um único instante de fe-
licidade sem mescla. M. de Senneterre
abençoava de continuo o dia em que eu
o tinha conhecido; e meu filho crescia

e

se criava diante de nossos olhos, dando-
me a sua educação, á qual seu Páe pre-
sidia, a esperança que algum dia lhe
semelhasse em tudo. » Francisco Manoel
do Nascimento, Successos de Madame de
Seneterre.

MESCLADO, part. pass. de Mesclar.
MESCLAR, V. a. Misturar cousas diver-

sas.

MESENA, s. /'. Termo de náutica. Vela
de popa do navio.

MESENTERICO, adj. Que respeita ao
mesenterio.

MESENTERIO, s. m. (Do latim mesen-
terium). T^^^mo de anatomia. Túnica on-
de estão recolhidos os intestinos.

MESENTERITIS, s. f. Termo de medi-
cina. Inílammação do mesenterio.
—Afftícção tuberculosa dos ganglios

mesentericos.

MESERAIGA, adj. Termo de anatomia.
Diz-se de cada uma das veias que des-

cem do fígado ao mesenterio por meio
da veia porta.

1.) MESINHA. Vid. Mezinha.

2.) MESINHA, diui. de Mesa.
MESMAMENTE, adv. (De mesmo, e o

suffixo «mente»). Da mesma maneira.
MESMEIDADE. Vid. Identidade.

MESMERISMO, s. w. (De Mesmer).

Doutrina d>í Mesmer sobre o magnetismo
animal.

MESMÍSSIMO, adj. superl. de Mesmo.
MESMO, A, adj. Próprio ; fallando das

pessoas.— «Afíonso d'Alboquerque poros
sinaes que lhe deu dos homens, que auia

pouco tempo que andauão naquellas par-

tes, os quaes elle mesmo pos em terra

no cabo Guardafu a este fim de se com-
municar este Príncipe per nós chamado
Preste loão das índias com elRey dom
Manuel, cousa que elle tanto desejaua, e

tanto sempre encomendou a seus capi-

tães (como atras fica).» Barros, Década 2,

liv. 7, cap. 6.—«Chegando ao campo on-

de havia de ser a batalha, que era mais

perto da cidade que do exercito dos ímí-

gos, que o Soldâo o quiz assim, porque

a imperatriz e suas damas a podessem

vér de mais perto, acharam já o mesmo
Soldão com seus companheiros, armados,

como homens, que além de no modo das
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armas e riquezas delias parec«r grandes

seiíhords, queriam lambein parecer ás da-

mas.» Francisco de Moraes, Palmeirim

d'Inglaterra, cap. 163.— «Pelo conlrariu,

quando liuiua alma com os olhos nas

promessas diuiiias, e nam duuidaado

hum ponto do poder, e bondado do Se-

nhor se dispõem a ludo, o mesmo Deos

ha que he houra, e obrigaçam sua aju-

dala, saluala, como o lemos naquelle

terso do psalmo trinta, e seis :
Ajudalos-

ha.» Lucena, Vida de S. Francisco Xa-

vier, liv. 6, cap. 17. —«A siguiíic&çaõ

desta estranha monstruosidade porgun-

ta-nios nós ao Knibayiador Tártaro o qual

nos respondeu: Se vòi outros soubésseis

a conta deste deos forte, e quaõ neces-

sário vos era terdelo por amigo, houvé-

reis por bem empregado dardeslho tudo

o que tendes antes que aos vossos mes-

mos filhos; porque haveis de .saber que

este grande santo, que aqui vedes, he o

thesouro de lodos os ossos de quantos

nascerão no Mundo.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 126.— «Livre da

escravidão que acompanhasempre a Mages-

tíde, estabeleci em mim mesmo hum Im-

pério, que fundado sobre as minhas pay-

xoens, e sobre os meus desejos, era mais

glorioso, emais commodoque ofalso es-

plendor do Reynado antecedente.» Ca-

valleiro d'Uliveira. Cartas, liv. 2, n.*13.

—«O Amor do Próximo consisteem ama-

lo como a nós mesmos, não bastando que

o não aborreçamos, nem lhe façamos

damao algum, mas sendo necessário que

o soccorramos, que lhe assistamos, e que

lhe procuremos todo o bem. Disey aFrey

Frade que se vá encommendar a Nosso

Senhor, e a Deos que vos guarde muitos

annos. » Idem, Ibidem.

Quo tigre, iju© leoa embravecida

Me estorvou, que seus f\lh03 lhe levasse

Das tetas, e após isso a mesma Wda,

Se resistio, nas mãos me não deixasse ?

K qual oa velocissima corrida

Houve ligeiro cervo, que escapasse

De dar a dura lesta, carregada

Das armas, de que foy vãmente armada '^

GABRIEL PEREIRA DE CASTRO, ULISSÉA, Cant. 3.

est. 'i^.

—A mesma significação, fallando das

cousas.— «Porque el Uey desejaua muy-
to de ver a Princesa a quis yr ver a Es-

tremoz aforrado com o Príncipe, e al-

guns principaes do Ueyno, a elle mais

aceytos, o mesmo dia que ella aby che-

gasse. E foram todos vestidos de cami-

nho, e para o tempo os mais ricos, mais

galantes, e escolheitos que podiam ser,

com muytos brocados, tellas, e chapa-

dos, e ricos forros, e singular pedraria,

e em estremo ataulados.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D.João II, cap. 122.

—íE porque elle escreueo a estes capi-

tães, e assi a cidade que logo como o

tempo lhe seruisse, seria com elles: res-

ponderão-lhe quo em nenhuma maneira

MESH

o fezesse com tão pequena armada, co-

mo tinha : porque ainda que sua pessoa

importaua tanto, como a mesma salua-

ção ái^uella cidade, ao pris iite <dla fi-

câua com .seiscentos homens, e quinhen-

tos piãí-s CMiarils. pi'ra poier resistir a

todo o puder do Hidalcà.», ainda que

viesse sobre ella.» Barros, Década 2, liv.

7, cap. 1.

Na metma guerra v4 que prCiai ganha

Katoutro capitáo de pouca gente!

Commeodadores vence, e o gado apanha,

Que levaváo roubado ousadamente.

CAH., LUS,cant. b, est. 33.

Aaai dizia quando commettendo

Huma abertura, que n'bum canto estava,

(Da qual qiiasi no cabo for.ío vendo

O dia que jamais por ella entrava)

Derão na ttieama parte em que temendo

Adão, a escura via duvidava,

Aonde dando á dor logar o espanto

.\ft8i rompia em lastimoso pranto

.

R. Dl MOURA, NOV. DO BOM., cant. 3, e«t. M.

— «No mesmo dia que elle tomou pos-

se da Cidade, foi logo com todos os Fi-

dalgos, e Capitães nolar o sitio pêra fa-

zer huma fortaleza pêra segurança da

terra, que traçou hum pouco aíTastada da

agua, porque a praia era toda de hum
areal solto.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 9, cap. 2.—«E dando por despedida

outras três pancadas no mesmo sino, em
que se derão as prlmeyras, os agrens

ambos assim como estavaõ ornamenta-

dos foraõ logo queymados com outra no-

va ceremouia, de que me escuso dar re-

lação, porque me parece desnecessário

gastar tempo nestas gentílicas superflui-

dades, para as quaes basta o que jà te-

nho ditto.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 168.—«Deste modo não
era raro achá-lo successivamente no mes-
mo dia, ua mesma hora até, de duas opi-

niões diversas acerca dos negócios pú-
blicos, opiniões que, seja dicto sem of-

fensa do caracter moral do illustre de-

cretallsta. taiubem vacillavam um pouco
segundo a direcção que lhes imprimiam
os particulares instinctos e pretensões

deste.» Alexandre Herculano, Monge de
Cister, cap. 11.

—Igual, idêntico, semelhante.

—

Todos

estes frtxscos teem o mesmo cheiro.— «E
logo aos quinze dias do mes de Mayo do

dito anuo de oitenta e três tomou con-

cruzam, e assento, jurando, e affirman-

do no desfazimento das ditas terçarias,

por que o Priucipe, e Infanta ficarão del-

ias liures, e assi dasatados, e soltos to-

dos os seguradores, e desnaturamentos,

e assi todalas obrigações, que por elles

erão feyias, e o casamento ficou eulào
concertado de futuro com a Infanta dona
loana filha segunda dos ditos Reys, com
as mesmas condições, e obrigações, que
com a dita Infanta dona Isabel, e o Prin-

MESM

cipe dom AtTonso era concertado. > Gar-

cia de Rezend-, Chrouica de D. João II,

cap. 41.—«Verdade he qu>; despols per

lempu vendo a gt-nt»^ <Ja terra qu'' aquel-

le fructo era estimado cutre os Mouro»,

que tem communicaçáo com elles, vieráo

a iMitendiT em buinas certas aruores, qua

dão hum fructo como baga de louro, que
tem o mesmo sabor de crauo : e começa-

rão dt; o trazer aos portos de mar a ver

se lhe dauão por isso alguma cousa.*

Barros, Década 2, liv. 4, cap. 3.— «Vi-

nham em sua cou>ptuhla quatro caval-

leiros anciãos vestidos da mesma sorte,

ao parecer de quem os via, tri.-.lrs.» Fran-

cisco de .Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 6.— «Para as mulheres publicas

que na velhice vleraõ a adoecer de al-

gumas doenças incuráveis, ba também
outras casas da mesma maneyra, em que

saõ usadas, e providas muyto abastada-

damente á custa das outras mulheres

publicas do mesmo officlo, para a qual

obra cada huma destas paga de foro hum
tanto cada mes, porque também cada hu-

ma destas pôde vir depois a cablr na

mesma infirmidade, e entaõ as outras que
forem saus pagarão para ella o que ella

agora em sá paga para as outras doen-

tes.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 112.— «EiTectivamente, os fi-

lhos são favores do Ceo, na mesma opi-

nião de S. Jerónimo, que exaltou tanto

como se sabe o estado da Virgindade. No
Testamento Velho he o Matrimonio pre-

ferido a todos os estados da vi Ja, e he

fácil conhecer-se que na Ley antiga se

antepunha á Virgindade, e que a esteri-

lidade das molheres passava por huma
espécie de oproorio.» Cavalleiro d'Oli-

veira. Cartas, liv. 2, n." 19.— tNáo se

pode reflectir sem admiração nos traba-

lhos, e nas penas que tomavam os An-

tigos, para conseguirem as mesmas cou-

sas que se podem alcançar hoje muy fá-

cil, e seguramente; graças ás ditosas des-

cobertas dos engenhosos Modernos, acha-

das ua educação que se da a hum Fi-

dalgo moço.» Ibidem, n.° 65.

— Mencionado, dito, referido. — «K

neste mesmo auno de mil e quatrocen-

tos e oitenta e sete no mes Dagosto man-
dou el Rey fazer huma armada junto de

Pouos, e Villa Franca, porque morrião

em Lisboa então de peste.» Garcia de

Rezende, Chronica de D. João II, cap.

70. — «D. Rosuel e Dramiante, tiraram

armas de branco, semeadas de rosas d'ou-

ro, tomados os elmos com cordões do

mesmo: o escudo, em campo d'ouro cis-

ne branco.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim dlnglaterra, cap. 165. — «Sey

que a liberdade dn Paiz de V. S., e tam-
bém a deste, de que tenho bastante ex-

periência, não conduz á virtude as Se-

nhoras casadas, porem sey ao mesmo tem-

po que as leys dos mesmos Paist»s em-
baração prudente e chrisláamente some-
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Ihantes trágicas desordiiDS querendo pro-

vas incoutestaveis em tal caso.i^ Cavallei-

ro d'01iveira. Cartas, liv. 2, n.° 95.

—Ao mesmo íeíjijjo; juntamente, tam-

bém.— «Apenas descavalgou, D. João de

Ornellas deu varias ordens aos dous ca-

valleiros, que partiram com a gente d'ar-

mas, e seguido de todo.s os frades e bar-

batos, que tinham vinho esperá-lo á por-

taria, subiu com aspecto risonho e ade-

manes cortezãos para a cella do reitor

do coUegio, que de relance e atrapalha-

do, ia incumbindo ao leigo encarregado

da cosinha uma ceia mais lauta que de

costume e ao mesmo tempo respondia as

perguntas que sobre o governo o estado

da casa lhe fazia D. João dOrnellas.»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 7.

MESNÂDA, s. f. ant. Gente de guerra

assoldadada pelos reis antigamente.

MESNADEIRO, s. m. ant. Soldado, ho-

mem da mesnada.
MESNADERIA, s. f. ant. Soldo de mes-

nadeiro.

MESOCHONDRIACO, adj. Termo de Ana-

tomia. Some que Boerhaave deu a dous

planos de libras musculosas, situados en-

tre os segmentos cartilaginosos da tracha-

arteria.

MESOCOLON, s. w. (Do grego mesos, e

kolon). Termo de Anatomia. Expansões
de periíoneu, em cujas dobras estão com-
prehendidas as diversas porções do intes-

tino cólon.

MESOLABIO, s. m. do grego mesola-

bion). Termo de Mathematica. Instru-

mento antigo para achar uma medida
proporcional.

MESOLOBO, s. m. Termo de Anatomia.
Parte do cérebro situada entre dous he-

mispherios; corpo cellular.

MESOMERIA, s. f. Termo de Anatomia.
Parte do corpo coUocada entre as coxas.

HESONEIRO, s. m. ant. Dono de esta-

lagem ; estalajadeiro.

MESO-RECTDM, s. m. Termo de Ana-
tomia. Prolongamento triangular do pe-

ritoneu.

MESOSPERMA,s. f. Termo de Botâni-

ca. Parte do tegumento da semente, si-

tuada entre a pellicula externa, e a in-

terna.

MESOTHENAR, s. m. Termo de Anato-
mia. Musculo do dedo poUegar, por meio
do qual este se pôde dobrar para a pal-

ma da mão.
MESOZEUGMA, s. f. (Do grego mesos. e

zeugma). Figura grammatical, que con-
siste em estar no meio da phrase a pa-
lavra que falta, e se houvera de repetir

na outra phrase connexa.
MESQUINDADE, s. f. ant. Escacez, po-

breza, desamparo.
—Porção mesquinha.
—Figuradamente : Desgraça, mofina,

infortúnio.

MESQUINHAMENTE, adv. (De mesqui-

VOL. IV.— K.

nho, com o suffiio (mentem). Pobremen-
te, misfravelmeate.

—Avessamente.

MESQUINHAR, v. a. Dar com taesqui-

nhez.

—Mesquinhar-se, v. refl. Fazer-se mes-
quinho, recusando dar o que era justo

que se <]é5se.

MESQUINHARIA, s. f. Acção de mes-
quinho, lie avarento.

MESQUINHEZ, EZA, s. Parcimonia vi-

ciosa, avareza. — «A frontaria da parte

do convento que deita sobre a praia é

toda tam recosida de remendos caiados

no meio d'aquella pedra puilida e ama-
rellada dos séculos, com tanta janellioha

de agua-furtada por entre aquelles ve-

neráveis arcos da sua primitiva structu-

ra, que alli sa, está o verdadeiro emble-

ma do triste Portugal d'hoje : ruínas da

grandeza antiga implastadas da mesqui-
nhez moderna, o triumpho do mau gos-

to e da ignorância sobre a sciencia des-

prezada e proscripla.» Garrett, Camões,
notas.

MESQUINHIDADE, s. f. Vid. Mesquin-
dade.

MESQUINHO, adj. Pobre, misero, ne-

cessitado; desditoso, infeliz, desgraçado.

Maria perdi, mesquinha,

logo em sermos apartadas,

do meu mal fui adevinha,

melhor sejam saas fadas

do que foi a fada mipha :

Deos a dé ao seu Crlsfai

por ambos contentes seer

e mais nam lhe quero veer,

mas jaa sei pelo meu mal

o bem d'outrem escolher.

CHRISTOVÃO FA.LCÃO, OBRAS, pag. 7 (edioâo

1S71).

Na eterna Estancia alem do Firmamento,

Mais das Estrellas fúlgidas distante.

Que do mesquinho, e terreal assento.

Urano vai no circulo brilhante :

Onde em voos não chega o pensamento.

Sobre base immortal s'ergue o radiante

Immobil Sólio da Divina Essência,

Immensa Força, imraensa IntelUgeccia.

J. A. DE MACEDO, ORIB.NTE, Cant. 1 , eSt. 11

.

—«Que faleis a elrei neste caso atroz

e que imploreis a sua justiça a lavor de
um monge da nossa ordem e de sua mes-
quinha irman. Atroz... sim atroz...—tor-

nou o abbade hesitando e fazendo uma
,

pausa a cada palavra que proferia— atro-
,

cissimol... Mas, em verdade, reverendo
Fr. Lourenço, que quereis que elrei fa-

ça? Taes crimes, em tempos trabalhosos

como estes, convém disfarçá-los; porque
j

elrei ha mister de bons cavalleiros...» i

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 8.

—

«Era a hora em que o homem está reco-

lhido nas suas mesquinhas moradas ; em
que pelos cemitérios o orvalho se pen-
dura do topo das cruzes e, sósinho, go-

teja das bordas das campas; em que só

elle chora os mortos. As larvas da ima-

ginação e o gear nocturno aílastam do
campo sancto a saudade da viuva e do
orpham, a desesperação da amante, o
coração despedaçado do amigo.» Idem,
Eurico, cap. 4.

—Que dá com mesquinhez; miserá-
vel, sordidamente avarento.

—Mesquinho de mim '. maneira de la-

mentar-se, mesquiobar-se.—Gente mesquinha; de baixa sorte,

plebêâ.

Não, puro Cherubim, Satan dizia.

Não te lembres, que be st' mesquinha gente.

Quem se me opp^iz no m?r com força Ímpia,

Sou no Inferno, e na Terra omnipotente:

Porem meu braço em vão levantaria

Em tempestade o pélago fervente,

Qa*o Luso audaz em contrasta-lo insiste

Da força armado, que no Eterno existe.

J. A. Dí MACEDO, O OIUK.STE, cant. õ, est. 14

MESQUITA, s. m. Templo dos maho-
metanos. — «O primeiro que subio esta

tranqueira, eaentroufoi Simaôdandrade,
e quanto a de dom João de lima elle com
os que com elle hiam entraram per for-

ça a outra tranqueira da banda da mes-
quita, leuando os imigos diante de sim,

ate darem com el Rei, que vinha sobre
hum Elephante posto em hum caslello

com alguns contínuos de sua casa.x Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 3, cap. 18.— «Porque AlTonso d'Al-

boquerque como se agasalhaua de noite

em huma mesquita, e vinda a luz da
manhaá, «codia logo abaixo á ribeira, e

este rebite era no cabo da cidade mui
longe delle, trazião os Mouros mui apres-

sados a estes dous capitães, porque co-
mo a gente estaua quebrantada da vigia,

em quãto a fúria os não aceodeo, anda-
vão frios na defensão.» Barros, Década
2, liv. 3, cap. 2.— «E querendo-o apla-

car ordenou de noite grandes procissoeos

sahindo da Cidade em romaria às mes-
quitas da Ilha, com todo o exercito pos-

to em ordem, com grandes, e fermosas

luminárias, e com muitos clamores, e vo-

zes, pedindo soccorro a Mafamede.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. â, cap. 5.

—

«Aqui esta huroa mesquita muyto notá-

vel entre os Mouros onde está enterrado

o pay do Sufi, por junto destas comar-
cas em campos, e serras andou o arrayal

do Sufi alguns dias, hum dia ao mejo
dia veyo ter com o Embayxador hum
Mouro criado do Sufi que de Ormuz ha-

via vindo com nosco, e disse ao Embai-
xador que logo com grande diligencia, e

pressa entrouxássemos, e déssemos de

comer aos cavallos.» Tenreiro, Itinerá-

rio, cap. 19.

MESSAGEIRO, ou MESAGEIRO. Vid.

Mensageiro.— «Este embaixador do Xe-
que Ismael mandou visitar Afonso dal-

buquerque a Goa, onde o mesageiro o

naõ achou por ser ido ao mar Darabis,

mas depois que veo o tornou a mandar
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visitar pp,lo mesmo, quo so. chamaua Co-

jcaloam, que o achou CiO Cochim pfidin-

dolhp que em sua comp.mhin quisesso

maiitlar hum Embaixador, porqun a cou-

sa quo mais (h-sej.iua era tflo por ami-

go, ft ver alguns liomens Portugueses

ppla fama qu'- tinha delles, c das cousas

que lidham fiMtas nn índia.» Damião do

Gops, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 67.— ciE dahy por diantf nunca o

senhor Duque deiírai per s-iis mesagei-

ros e cartas dapertar, e falar no dito ca-

samento, como homem que. em estremo

desejaua de se acabar. Nefte tempo fa-

leceo a Serenissima e muyto virtuosa se-

nhora Raynha dona Maria, quo santa

gloria aja, e depois de seu falecimento el

Rey nosso Senhor casou cora ha Sere-

níssima o eicellenle Princesa a Raynha
dona Lianc, r nossa Senhora, irmãa do

Emp.-rador Carlos Rey de Castella, e do

Aragam, e Nápoles, e de Granada, de

Cecilia. e Nauarra, etc» Gsrcia de Re-

zende, Chronica de D. João II, pag.

319.—«E a resposta que est" messagei-

ro, ou mães verdadeiramente espia de

Melique Az ouue. foi escreuerlhe o Viso-

Rey agradecimentos de sua visitação, e

de bom tratamento, que lhe os Portu-

gueses í-screuião receberem delle : e por-

que elle estaua em caminho pêra de

mães perto lhe dar as graças de tudo,

podia dar noua aos seus hospedes os

Ruraes desta sua ida, pêra se apercebe-

rem entre tanto pêra estas vistns que to-

dos auiáo de ter.» Barros, Década 2, Uv.

3, cap. 3.

MESSAGEM. Vid. Mensagem.
MESSAGRA. Vid. Bisagra.

MESSAR, V. a. ant. Puxar.

—Messar a harba : injuriar.

MESSE, s. f. (Do latim messis). Seara

ou pães maduros.

Este o buíto do Her6e, que o Lusitano

Salvou das garras do Leão rompente,
j

O que depois do vencedor Romano,

Maior gnerr.i lev.tra :i Libia ardente:

Toma por armas Ceuta ao Mauritano,

sulco abrio da messe florccante

Dos louros immortaes na illustre guerra,

Que pouoo admira, ou desconhece a Terra.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, Cant. 6, CSt. 75.

—Figuradamente : Colheita.—Ant. Centeio.

MESSER. Vid. Misser.

MESSIADEGO, s. m. Messiado.

MESSIADO, s. m. (De Messias). A di-

gnidade de Messias.

MESSIAS, s. m. Nome quo os hebreus
davam aos seus sacerdotes, prophetas, e

aos seus reis, e foi especialmente usado
para designar Jesus Christo.

MESSO, a<tj. Signiticação incerta.

MESTEIRAL, .s. m. ant. Official mecha-
nico.

MESTEIRIAL, í. m. ant. Mesteiral.

MESTEIROSO, adj. ant. Necessitado,

em ur;?eiicia de necessidade.

MESTER, s. )>i. Officio, arte mecha-

nica.

— Official mechanico.
— Ceeiros de mesteres; officiaes me-

chanicos, e casados. — «E porem nós man-
damos, quo Ihi- leixões .issi fazer, e os

ajades por Apurador, e Escripvam dos

beesleiros do cotito, e homens do mar,
o cousas, quo a ello perteenccm, e os

ajudees a ello, o cumprades sobre ello

lodalas Cartas, e Alvaraaeos sinados per

ellos, e seellados do seello do nosso Ca-

pitam, o Anadal Moor por nosso serviço

sem outro ncnhuum embarguo; e que
veendo sobre ello seos recados, façades

vir perante elles todolos homeens ceei-

ros do mesteres, quo ouvor em esses lu-

guares, e em cada huura delles, pêra el-

les delles fdzerem, o escolherem os que
acharem que som pertencentes pêra os

fazerem nossos beesteiros do conto pêra

nosso serviço.» Ord. Affons., liv. 1, tit.

68, ,§ 3.

—A banca dos mesteres; a banca dos

instrumentos, de que precisam os artífi-

ces.

—Figuradamente : Emprego.
—Haver mester; haver necessidade,

falta de uma cousa.— «Cegueira do co-

raeam se a tem pessoas poderosas, tem
a razam sojeita e torcida á sua vontade,

e nam a vontade á razam. Falta de co-

nhecimento faz sobeja, e os que a tem
sam ydolos de si mesmos : nào ha juyzo

por excelente e delicado que seja, que
ás vezes nam haja mester conselho.» D.

Joanna da Gama, Ditos da Freira, pag.

11 (ediç. 1872).— PI. Os mesteres; os 24 officios me-
chanicos, que tinham seus procuradores

na casa dos 24, os quaes concorriam com
a camará no dar regimento aos officios,

e taxa aos preços da máo d'obra, ou fei-

tios.

MESTEROSO. adj. ant. Necessitado,

pobre, indigente.

MESTIÇO, ou MÍSTICO, adj. Diz-se

da pessoa nu animal, filho de pae e mão
de difíerentes raças; applica-se com es-

pecialidade ao lilho de europeu, e ainda

ao do branco e mulata, etc.

MESTO, A, adj. (Do latim mestus).

Termo poético. Triste, afflicto.

Eu Fó fcm meus vassallos. e com esta,

(G dizendo isto arranca meia espada)

Defenderei da força dura e infesta

A terra nunca de outrem sobjugada.

Em virtude do Rei, da Pátria mesta,

Ha iMldade. ja por \(<s negada.

Vencerei não sA estes adversários,

M.ts q\antos a meu Rei forem contrarias.

CAM.. ixs.. cant 4, est. 19.

MESTRA, s. f. (Vid. MestreV Mulher
que ensina.

—Figuradamente

:

Serra i|<ic tal gado tem
Sia na subirá i.inguem.

Ku um Lei da Natureza,

K per nome Silvealra,

Das gantea primeira mettra

Que liouve na redondeu.

niL VICK.STe, AUTO DA CA.VANKA.

Asai lho acon«elhira a meétra experta,

(jna andis^em }i*-\on campos espalhadas

:

Qua viftH doa HirSe» a prtaa incerta.

Se rizeesem priniciro deaejadaa.

CAM., Li-S., cant. O, est. tlT».

—Mulher de qualquer mestre.

—Cousa de que se tira alguma lição,

ou proveito.—.idj. Que é a primeira, a príocipal.—Abelha mestra.—Chave mestra; a que abre todas as

portas d-? uma casa, etc.—Cilha mestra ; a que aperta a caral-

gadura pela barriga.—Hoda mestra ; em qualquer maehi-
na, fabrica, etc, a que põe todas as ou-
tras em movimento.—Parede mestra; a parede sobre que
assenta o msior peso d'nm edifício.

—Figuradamente : Hábil.— .Vãos mes-
tras.

MESTRAÇO, s. m. AugmenUtivo de
Mestre. Mestre muito hábil, que sabe
muito.

MESTRADO, s. m. Dignidade, cargo

de mestre em qualquer das ordens mili-

tares ; também se chama grão-mestre.—
Os mestrados das ."? ordens militare» es-

tão encorporados na coroa depois de D.
Manoel.

ICste foy ho que lançou

hos judeos e mouroa fora

de Castella, e ordenou

inquisiçam. e formou

ha hirmaodada te agora,

e tomou os três me.^trados

pêra si. e bos f^t>do8

dos muy grandes abaixou,

hos reynos pacificou

que achou muy leuantadoa.

nEZENDE, MISCELLANIA.

—«Em este mesmo tempo, e anno,
ouue o Príncipe, de Pêro pantoja, que
lhas deu. as fortalezas de Zaguala, e Pe-

dra boa do mestrado de Alcântara, em
que logo pos seus alcaydes, e capitães, e

por ellas lhe deu em Portugal a rilla de

Santiago de Cacem.» Idem, Chronica de
D. João II, cap. 16.

MESTRAL, adj. -2 gen. (De mestre).

Pertencente ao gráo-mestre, ou ao mes-
trado de qualquer das ordens militares.

MESTRANÇA, s. f. Reuniáo de operá-

rios destinados nos arsenaes á construc-

çáo e reparo das embarcações ou de seus

apetrechos.

—Arsenal de marinha.

—A concorrência dos mestres de offi-

cios mechanicos. quando assistem como
juizes nas inspecções ou vistorias.
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—Tudo quanto é necessário para a

mareaçáo e apparelho tias embarcações.

MESTR4NT0. Vid. Mentrasto.

MESTRAR, V. n. Fazer de mestre, pe-

dagogo, doutor.

MESTRE, s. m. (Do latim magister).

Professor, o que ensina alguma arte ou
sciencia.— «Todo o seu cuidado se em-
pregou em lhe dar humi boa educação.

Não o querendo perder de vista, e não

querendo separar-se de hum objecto tão

querido, lhe deo em casa todos os Mes-

tres que lhe forão necessários para ins-

trucçáo. Com o tempo e com a idade se

augmentou o affecto, e to"dos os do Paj

se encaminhavão a fazer ditoso este fi-

lho.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv.

2, n." 58. — eAlem destas .iutoridades

que não podeis ignorar, lembra-me a ga-

lante, e particular opinião que tinha de

Q. Curcio, hum Mestre com quem eu
aprendi em Lisboa os primeyros rudi-

mentos da Grammatica. Disia elle que o

livro de Q. Curcio era huma novella,

que o latim era excellenle, porem que
tinha grandes erros de Geographia.» Ibi-

dem, n.o 86.— tQae vos direi '? Em três

mezes sós de prazo recuperei a amizade

das outras educandas, mereci os desve-

los dos mestres, que atélli dera por ven-

turosos de que os pagassem para nada
me ensinarem, e careei a affeiçáo da Aia

que me déráo, que muita vez se quiz

despedir, porque eu as mãos lhe punha.»
Francisco Manoel do Nascimento, Suces-

sos de Madame de Seneterre. — «Fora

dentro dessa barca onde se travara omys-
terioso dialogo que acima fica transcri-

pto sem mudar uma palavra, pospor ou
antepor uma virgula. Agora cumpre vol-

tar um pouco atraz para sabermos quem
era o companheiro do mestre de theolo-

gia.» Á. Herculano, Monge de Cister,

cap. 1.

—Figuradamente:— «Porque tinha o

demónio tanta cõmunicaçáo com o gen-

tio daquellas partes, que geralmente to-

dos dizião que Aflonso d'Alboquerque
se perdera na sua nao : parece que por

não perder o credito este mestre de en-

ganos, sempre se quer saluar em parte

de algum aquecimento, como foi a per-

da da nao.s Barros, Década 2, liv. 7,

cap. 1.

—O individuo que em algum officio

mechanico era approvado, e o exercia

publicamente.

—Artista que emprega alguns officiaes

por sua conta, ou trabalha sobre si.

—

«Ora, que hei-de eu saber? Diabruras;

rapaziadas. É fructa do tempo. Ai, Vir-

gem santíssima ! fazer o que fez á filha

de mestre Inofre, o tosador da rua das
Esteiras ! Se aquillo era uma tolaçal Olhe,

eu náo sei se elle é amigo de vossa re-

verencia, por isso me calo ; mas sempre
digo, que andar assim á roça da filha de
mestre Bertolomeu, um homem tão ca-

paz, náo é bonito. Fuge-te partes aver-

1

sas 1 Vai tuio n'uma poeira com elle:
[

dizem. Destas sei eu.» A. Herculano, ,

Monge de Cister, cap. 14.

— Pratico e versado em qualquer ma- i

teíia ou ofíicio. — «.Aos que não sabia
i

nenhuma, lá lhe buscava palavras, com
j

que lhe acrescentava o animo, como mes-
tre daquelle ofticio. E alem de com el-

las obrigar, tinha tamanha pessoa tanta

authoridade neila e tão aprazível, que i

só com sua presença parecia que alegra-
,

va os desconfiados, esforçava os cobar-

des; finalmente nelle lhe parecia que
,

estava certa a victoria.» Francisco de

Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 65.—Padre mestre ; titulo com que nas

ordens religiosas se galardoavam os re-

ligiosos beneméritos, ou quando se lhes

concedia o cargo de ensinar.

—Applica-se particularmente aos gran-

des pintores que teem illustrado as es-

colas.

—Termo de náutica. O que tem á sua

conta o apparelho e velame dos navios

e também mandar a manobra.—«Toman-
do por causa de sua ida noarrazoamento
que sobrella fezerão, aos mestres e pi-

lotos, e pessoas de conto que com elles

andauão, estas razões
;
que o principio

daquella guerra e processo d'eUa, mães
procedia da indinação de .Affonso d'Al-

boquerque, que de alguma notauel cau-

sa.» Barros, Década 2, liv. 2, cap. 5.

—

«Por antr'elles soavam anafis, tambores:

e a seu tempo, ou quando era necessá-

rio, os apitos dos mestres, que tudo aju-

dava a parecer cousa grande. Tão cor-

tados de medo entravão no porto os que
estas novas traziam, que nenhumas sa-

biâo dar por ordem, antes todos as con-

tavâo differentes, náo havendo nenhum,
a que o caso parecesse pequeno.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dJnglater-

ra, cap. 157.

Não erão os traquetes bem tomados.

Quando dá a grande e súbita prt}cella :.

.\maLma, disse o mestre a grandes brados,

Amaina, disse, amaina a grande vela.

GAM., LVS., cant. 6, est. 71.

—«E subindo asima, e o Mestre cô

elle, mais por satisfazerem ao desejo, que
TÍão no Padre, que por lhe parecer que
podião ver alguma cousa, como parecia

que estava em razaõ, se detiverãolahum

grande espaço, e em fim affirmâraõ que
em todo o mar naõ viaõ cousa alguma,

de que o Padre, ao parecer de lodos fi-

cou assas triste.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 214.
— O superior de qualquer ordem mi-

litar.— «Ho Príncipe quando lhe ho re-

cado derão ficou Oiuyto triste, e agasta-

do, por não auer em Euora mais de tre-

zentas lanças, que ahy estauão com o

Bispo dom Garcia, e não era gente pêra

poder resistir ao Mestre vir á cidade, o

que elle muyto sentia por se a'certír a

hisso, eparecialhe que recebia nisso muy-
ta offtíiisa.» Ideiú, Chronica de D. João
II, cap. 16.— «As quaes fortalezas de Za-
gusla e Pedra boa, com outras rendas
nestes rejnos, deu o Príncipe ao dito

Mestre dom .\flouso de Moura, porque
servisse a el Rey dom Affonso seu pay,
como na guerra bem e fielmente como
esforçado caualleiro sempre seruio até

se fazerem as pazes.» Idem, Ibidem, cap.

16.

Pl porta abriu-se. mas em vão; ja deante

De .J^ben, o mestre de Sanctiago em riste

A lança tem.

CABRETT, D. BRANCA, caot. 10, Cap. 33.

— «Por ultimo repetiam em especial

contra os mestres das ordens, contra o

prior do Hospital e contra Nuno .\lvares

Pereira, denominado por antonomásia ou
por abbreviatura o conde, e em geral

contra todos os fidalgos, a accusação de

serem um bando de salteadores, que, va-

gueiândo pelo paiz, tiravam aos cidadãos

e mais arraia-miuda tudo aquiilo de que
precisavam, sem curar de saber quanto
custava. 8 Alexandre Herculano, Monge
de Cister, cap. 10.

—Antigamente dizia-se por medico ou
cirurgião.

—Mestre de capella ; professor de mu-
sica, compositor d'esta, para os templos,

e o que nas funcções da igreja dirige os

músicos o cantores, batendo o compasso.
—Mestre de cereinonias ; individuo que

nos templos regula as ceremonias, segun-
do o ritual.

—Mestre ejicóZa ; mestre de meninos, a

que hoje se chama mestre ou professor

de instrucção primaria.

—Mestre do sacro palácio ; empregado
da policia pontifícia que tem a seu car-

go o exame dos livros, que hão de ser

publicados.

—Mestre de campo; official superior,

a quem sa confiava o commando dos exér-

citos, actualmente coronel.— «E com es-

te exercito se abalou deste lugar de Se-

ropisem, e fes seu caminho para Qui-

tirvaõ, tomando as jornadas de só qua-

tro legoas por dia, e ao tercejro chegou

a hum valle, que se dizia Siputay, le-

goa, e meya donde os inimigos estavaõ.

E posta em ordenança toda esta copia

de gente, e elafantes pelos Mestres do

campo que eraõ dous Turcos, e hum Por-

tuguês por nome Domingos de Seyxas,

seguio seu caminho para Quitirvaõ, aon-

de chegou antes que o Sol sahisse.» Fer-

não Mendes Pinto, PeregrJnaçães, cap.

181. -

—Mestre sala ; domestico, que assistia

á mesa de um fidalgo, etc, trinchava as

iguarias, e as servia aos commensaes.

—

«Isto, pêra nos degraos vazios antre hu-

ma grade e a outra se recolher, e estar

muyta gente sem pejar a fala, e verem
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todos rauyto bem, som tolherem vista

huns aos outros, < s qunes eram pessons

honrailas, cortusaõs < cidflfiáns, que ally

ontrauaní j»! rasridailo dos mestres sa-

las; o da gradi) de cima cstauam as me-
sas, e os servidores que. delles estnuam
ordenados, os qin) eram iiecessarjips, e

mais não.» Garcia de Kezeiíde, Chroni-

ca de D. João II, cap. 118— «E el U-y
nosso senhor com todos seus offiniaes,

mordomo mor, mestres síilins, porteiro

mor, reys darrnas, porteiros, apresenta-

dor com seus cauallos n destro com te-

lizes, e suas trombetas, e fitambores, os

quaes iiáo tangerão depois de entrar na
cidade. E a gente ora tanta, que todolos

officines, e porteiros díimbos os Reys com
muyto trabalho lizerflo lugar pêra se po-

derem ver.» Idem, Ibidem, pag. .303.

— Grau mestre ; mestre de alguma or-

dem militar, chefe, ou cabeça dediíTeren-

tí s corpos ou ordens.

—Mestre de obras ; o que cuida da par-

te mnterialda eonslrucrão de um edifício,

sob o plíioo de ura Hrchitecto.

—Mestre de noviços; religioso que nas
coramunidades dirigia e ensinava os no-
viços.

—Mestre e))i artes; titulo que se dá ao
qu(5 obtém o grau maior de philosophia.
— Termo lie náutica. Mestre de velas;

aquelle que as corta, e sabe mandal-as
fnzer.

—Mestre de campo greneroí/official de
patente inferior ao general.

—Mestre de e.s/jíVíío; director espiri-

tual.

— Adj. — f.ivro mestre ; o principal

n'uin escriptorio comniercial.

1.) MESTREAR, v. a. Vid. Mestrar.
21. MESTREAR, íi. n. Vid. Mestrar.
MESTRE ESCOLA. Vid. Mestre.
MESTRE-ESCOLADO, s. m. A dignida-

de de m: stre-cscóla.

MESTRE-SALA. Vid. Mestre.
MESTRIA, .•.-. /. Habilidade, saber.

—A qualidade de mestre de ofticio.

MESTRINHO, .?. m. Idminulivo de Mes-
tre.

MESTURA. Vid. Mistura. — «E como
aquella tristeza de mestura com sua ida-
de, qu'er« muita, o tivesse posto em tão
fraco estado, que cada dia e.çperava polo
fim de seus dias: quiz sua ventura que
lho fiflirmaram a soltura delles

; e lhe cer-
tificaram serem vivos.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 44.

f MESTURADO, pari. pass. de Mestu-
rar.— a Então trnzia Albayzar á memoria
o conselho de Targiana, a saudade, com
quo se apartara delle, e mesturada, com
a que agora levava delia, sentia grande
pena dentro om si, que o amor, onde ó
grande, traz estes acidentes comsigo.»
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla-
terra, cap. lt;9.

MESTURAMENTO, s. r,u ant. (De mes-
tura, comosufii.\o «mento»'!. Mistura.

MFSTDRÇO. Vid. Mastruço.
MESUA. \i I. Mesuada.
MESUADA. Erro em antigas copias ou

impressôfs feitas sem critica por Mes-
nada.

MESURA, s. f. (Iravidado, seriedade,

modfslia.

— Moderação, comedimento.
— Ke.verencia, cortezia f-ila por aca-

tamento.— «E era chegando, as trombe-
tas e atamboros tangerão, e as dei Hey
não, e junto dei Rey quasi hum tiro de
pedra se deceo, e todos os nobres que
com elle vinháo, o depois de ft-ytas três

mesuras com o joelho no chão, e o bar-

rete na mão, íoy beijar a mão a el Key
nosso Senhor, e á Uaynha, e após oUe
lodos per esta maneira. E a cortesia que
lho el Hey fez foy (lôr a mão no sombrei-
ro, e aleuaotando muy pouco sem o ti-

rar.» Garcia de Rezende, Cbronica de
D.João II, pag. 300.— oMuito espanto fez

a todos a vinda desta donzella, e os dois
cavalltíiros se afastaram, pêra vèr o que
era. Adonzella, como vinha ensinada do
que havia de fazer, sem fazer mesura al-

rei, se chegou ás quatro dornas, pergun-
tando qual era por quem se fazia aquel-
la batalha.» Francisco de Moraes, Pal-
meirim d'Inglaterra, cap. 145. — *Fid.

Que certeza, lançar-se bem, pôr-se sobre
as pernas, parar á risca, fazer mesuras,
e estar em ponto de saltar por amor de
el-rei de França, como cachorro de cegol
Escvd. Ora senhor, isto é já terreiro,

vem-nos as damas, passeae com outrem,
e perdoae-me esta descortezia, e em casa
fazei-me o que quizerdes.» Idem, Dialo-
go 1.— «Depois de haver dado em segre-
do varias instrucções á velha, que res-

pondia a cada palavra do frade com uma
mesura e com as formulas sabidas de

—

Vá vo.<;sa reverencia descançado; deixe
vossa reverencia isso ao meu cuidado

;

pircebo, percebo, rever, ndissinio — Fr.

Lourenço partira, seguido do Fr. Vasco
e de Alie, caminho da aldeia. Conhecia-
se pelo andar do bom do monge, ora de-
masiado lento, ora excessivamente apres-
sado, que a sua alma ia embrenhada em
graves cuidados.» Alexandre Herculano,
Monge de Cister, cap. 6.

— Vender stm mesura
;
por preços al-

tos, sem conta nem razão.

—Mesurar-se, V. re/Z. Cornedir-se, con-
ter-se, moderar-S'-, haver-se com mode-
ração.

MESUREIRO, A, adj. íDe mesura, com o

suffiio .eiro' . Que faz mesuras.

MESURINHA, 4. /. Diminutivo de Me-
sura.

META, s. f. (Do latim meta]. Termo, li-

mite.

Continuo lume, i\a» cm tributo paga,

Com rito impuro o torpe Mrbometa,

Sem vento, ou iOfiro súbito se »pag«.

Ante o nepuMbro do fallaz Profeta

:

Súbito o mar correndo, o mar alafa

Na práa Melisp^r a tadada mera,

Momento ba tanloa Miulos prescripto,

Km que flnde Ímpia lei, profano rito.

J. AiiOSTiKHo DE MACEDO, O orMB.STi:, cant, 8,

eet. 72.

—Figuradamente: Alvo, o firn dfl al-

guma lida, esforços.

—Signal que se põe para marcar ter-

mo ou limite.

—Figuradamente : Passar a meta; pas-

sar os limites, as raias, o termo.— tSim.

respeitemos os mortos 1 Tens razão. Pas-

sei alem da meta... Não indagarei por-

que tão facilmente admitliste essa idea

insensata. Quero também acreditar que
um sentimento generoso o puro a impel-

liu a exigir tal juramento.* Alexandre

Herculano, Monge de Cister, capitulo

23.

—Meta da morte; o termo da vida. a

uUima hora.

—Termo de archilectura. Misula. Vid.

Metópa.
— Termo de entalhadores. Figura de

meio corpo, e o resto feito de folhagens,

ou outra figura.

—Termo de historia. Signal que se pu-

nha no fim de uma carreira, até onde
os cavallos corriam desde as Jaalizas. nos

jogos públicos da Grécia e Roma.

f METABALA,^. f. Termo de rhelorica.

Figura que consiste em transtornara or-

dem que devem ter as palavras na ora-

ção, ou na interposição de alguma pala-

vra entre as syllabas de outra.

f METABOLA, s. f. Termo de medici-

na. Mudança de uma doença em outra.

—Termo de rhetorica. Figura que con-

siste em accumular muitos svnonvmos.
MESDRADAMENTE.odi'. (De mesurado, para exprimir uma mesma ideia.

com o suftixo I. mente»). Com mesura
modestamente.
MESURADO, part. pass. de Mesurar.
MESURAR, V. a. (Do latim mensiirare).

Mod
desto e corlez, inspirando-lhe respeito o

acatamento.
— Figuradamente : Diminuir, mode-

rar.

—Termo de náutica. Mesurar a vela;

coihel-a para vingar menos.
—Mesurar as suas pretenções : não as

levantir tanto.

METACARPO, s. ut. Termo de anato-

mia. Parte da mão entre os dedos e o

pulso.

I METACENTRO, s. m. Termo de geo-
erar, morigerar, fazer alguém mo- I metria. Centro de gravidade, sempre no

meio da massa, qualquer que seja a po-

sição do corpo que a forma.

METACHORESIS, ou METACHORESE,
s. f. (Do grego metaklwresis) . Termo de

medicina. Passagem de uma parle do or-

ganismo para oulra.

METACHRONISMO, s. m. (Do grego me-

ta. çkUronos, tempo"). Anachronismo por
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antpcipação de data ; é o contrario de pa-

nach>-ortlsmo.

METâCISMO.s. m. Termo de graroma-

tica. Uefeitd da pronnnciação da letra m,

quando é seguii-ía de uma vogal.

METADE, s. f. Uma das duas partes

iguses, eoi que se divide um todo.—«O

gigante, qa>^ a não sentiu com a fú-

ria, que l-jvava, virou outra vez com
outro gf>lpe, e tomando-o no escudo foi

tal, que a metade delle fez vir ao chão, e

o cavâllo com a força que levava, embi-

cou na raiz de un.a arvore e deu com o

gigante no chão tamanha queda, que o da

Fortuna cuidou que o m?.tára.t Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, capi-

tulo 32.

—Parte indeterminada de um todo que

se aproxima ou mais ou menos da me-
tade.—«Quem sabe? Osdecretos da provi-

dencia são inescrutáveis !—interrompeu o

digno prelado de Alcobaça, num tom que

fora difficil determinar se era mystico se

irónico.— As affeições dos reis parecom-se

com as grimpas dos campanários no in-

verno. Raivas vezes viram só por metade.

Depois da nortada o sul: depois do ven-

daval a nortada.» Alexandre Herculano,

Monge de Cister, cap. 1 1

.

—Figaradsoaente: Mulher, esposa.

—

A
querida metade.
—Enganar-se em mais de metade; en-

ganar-se muito.—Uma metade do dia; ao meio dia.

—Adag. : A metade do anno com ar-

te e engano, e a outra parle com engano
e arte.

metafísica, ou METAPHYSICA, s. f.

(Do latim methaphysica) . Termo de phi-

losophia. Sciencia dos entes espirituaes

ou incorpóreos, das cousas abstractas, in-

tellectuaes.

— Figuradamente : M )do de discorrer

cem demasiada subtileza em qualquer

matéria e as mesmas cousas sobre que se

discorre.

METAFISICAMENTE, adv. (De meta-
physico, com o suffixo «mente»). De um
modo metaphjsico.

—Figuradamente : Com muita subti-

leza.

METAFISICAR, v. n. Discorrer me-
thaphysicamente.
— Figuradamente: Discorrer subtil-

mente, e abstractamente.

METAFÍSICO, adj. i,Do latim metaphij-

sicus). Que pertence ou é relativo á me-
taphysica.

—Obscuro, intrincado, que é difficil de
entender.

—Que existe só no entendimento.

—Substantivamente : Cm metaphysico.
METÁFORA. Vii. Metaphora.—«O Pa-

dre entendendo a metáfora, sahio logo á

rua, aonde ElRey o estava esperando em
pè só cõ três, ou quatro privados seus

cõsigo ; e tomandoo pela mão, e os Por-

tuguezes hum pouco atrás afastados, o

I

levou com muyta honra por todas as ruas
atè sua casa, aonde os Bonzos ja estavaó

com muyta soma de gonte nobre, e de-

!
pois que assentou, e fes aquietar a casa,

I os Bõzos tornarão de novo a mover ou-

I

trás questões sobre a matéria do dia de
' antes, e mostrarão hum grade papel cheyo

I

de respostas.» Fernão Mendes Pinto, Pe-
!
regrinações, cap. 213.

I METAGOGE, s. f. Termo de Rhetorica.
Figura que consiste em dar sentimento,

j

paixão, á cousa inanimada.
I METAL, s. m. (Do latim metalluin). Em
' mineralogia é um nome commum a uma
j

secção de corpos simples, sólidos á tem-
peratura e pressão ordinárias, á excepção

I
do mercúrio, que é impossível designar
por caracteres communs a toHos elles.

!
sendo o brilho o único que mais ou me-

;

nos se nota em todos.— «E debaixo des-

te coruchéo estava hnma sepultura a ma-
neira de Eça, que tinha cincoenta degràos
de huma pí'dra negra, e nos cantos da
quadra desta sepultura estavaõ estas qua-
tro alimárias feitas de metal, que o sos-

tinhaõ s"br>^ si : hum Leaõ, hum Tigre,

hum Touro, e hum Grifo, feitos taõ ar-

tificiosamente, com tsl espirito, e agudeza
nos olhos, e em todalas outras feiçoens,

que engsnavaõ a vista pêra os temer, e
naõ pêra folgar de os olhar.» Barros,

Clarimundo, liv. 2. cap. 25. — «A qual
obra foi mandar laurar moeda, posto que
na terra o ouro e prata geralmente cor-

resse por mercadoria, e em vida d'elRey
Mahamed não ouuesse outra moeda la-

urada senão de estanho, a qual seruia

pêra as cousas da praça : porque as ou-
tras de mayor substãcia e valia, corria o

comercio delias per via de comutação de
huma cousa per outra : e quando nisto

entraua prata ou ouro, tinhão o próprio

modo tomando estes dous mBtaes ao pre-

ço que então corria pela terra.» Barros,

Década 2, liv. 6, cap. 6.— «E assim an-

darão todos em procissão à roda do ter-

reyro com estes desentoados clamores por

espaço de huma grade hora. tangendo
sempre muytos sinos de metal, e de fer-

ro coado, que fora do terreyro estavaõ

postos em campanários, e outros tangiaõ

com tambores, e sestos que faziaõ hum
tamanho estrondo, ^uo na verdade affir-

mo que metia medo.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 90.

Que o clima era ardentíssimo, abaetada

A terra toda de íneíacs-preciosos;

Que ao pastoril emprego á gente he dada,

Nutrindo o gado em campos ubertosos.

Que era a cobiça sórdida ignorada

Dos pacíficos íncolas ditosos;

Que, s'houve idade de ouro, a imagem delia.

Entre as Nações do Mundo a dava aqiiella.

J. A. DE MACEDO, O ORIEKTE, cant. 4, est. 8.

— «Beatriz estava encostada á cabecei-

ra do catre; os seus cabellos soltos var-

riam os pés de um crucifixo de metal

pendurado na parede superior. Deípedin-
do-se ao partir psra Carquere e Bouro,
Fr. Lourenço lhe deixara esta memoria
de si. Era, de tudo quanto possuia, o

que o bom do frade mais estimava.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 22.

—Figuradamente : O ouro, e a prata.

De botões d"ouro as rcan2:as vem tomadas,

Onde o sol reluzindo a visti cega;

As calças soldadescas recamadas

Do metal que Fortuna a tantos nega

;

E com pontas do mesmo delicadas

Os golpes do gibão ajunta e achega.

CAM., Lus., cant. 2, est. ?18.

Vedes a gi-ande terra que contína

Vae de Cailisto ao seu contrario pólo.

Que soberba a fará luzente mina
Do metal, que a côr tem do louro ApoUo.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, est. 139.

Aqui de Banda a quente especiaria,

Que tanto a Europa bellicosa piéza,

Louro metal, luzente pedraria,

De que se fez idolatra a Avareza

:

.\qui vem quanto precioso cria,

Ou furta ao luxo cauta a Natureza;

Do Chim longínquo á tórrida Ethyopia

.^quí se encontra com sobeja copia.

.'. A. DE MACEDO, O OHIENTE, Caut. C. tst. 53.

—Metal amareUo ; latão.

— Figuradamente : Metal de voz; qua-
lidade mais ou menos sonora d'ella.

—Metal das cartas de jogar; naipe, fi-

gura, e côr d'ellas.

— Termo de Brazão. Ouro que se re-

presenta pela côr amarella, e a prata pela

côr branca, para as distinguir das outras

cinco cores.

METALEPSE, ou METALEPSIS, s. f. (Do

latim metalepsis). Termo de Rhetorica.

Figura da dicçáo em que os termos an-
tecedentes dão explicação dos subsequen-

tes.

METALLEIDADE, ou METALLIDADE, s.

f. Termo de Chimica. Reunião de todas

as propriedades, perfeições ou imperfei-

ções, que os metaes apresentam, e que
os caracterisa.

METALLICO, adj. (D? metal, com o suf-

fixo «ico»). Que é de metal, ou perten-

cente aos metaes.

—Que respeita ás medalhas, e assim

se diz : historia metallica.
—Dinheiro metallico, ou substantiva-

mente metallico; metal sonante; o di-

nheiro ou moeda em sua própria espé-

cie, para distinguir do papel-moeda.
—Brilho metallico ; brilho produzido

por uma reflexão viva, de que resulta a

apparencia de um metal.
—Pennas metallicas ; as de aço, para

escrever.

—

Caracteres metallicos; os tra-

çados com tinta de côr, e brilho metal-

lico.

—Historía metallica, ou das medalhas

;

aquella cujos acontecimentos estáo acre-

ditados por uma serie de medalhas.
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METALLIFERO, adj. (Do latim melal-

liferum). Titojo du mineralogia. Diz-se

do minorai que contém alguma porção

ou parcella <le miital.

METALLIFICAÇÃO, s. f. Ac';8o o e(T«i-

to do miUlallizar.

—Formação dos molaes.

METALLIZAÇAO, s. f. Acto do metalli-

zar.

METALLIZAR, v. a. Termo de chimi-

ca. Reduzir nm oxydo ao estado metal-

lico; adquirir uma substancia proprie-

dades metallicas.

—Figuradaraente : Endurecer, emp3-

dernir ou fazer inseusivel o coraçào e a

alma a tudo, excepto ao ouro, e ao di-

nheiro.

—Metallizar-se, v. refl. Formarem-se

os metaes.

METALLOGRAPHIA, s. f. (De metal,

e do grego grapliein, descrever). Parte

da mineralogia que trata com especia-

lidade dos metaes.

— Descripçáo ou tratado dos metaes.

METALLOIDE, adj. '2 gen. (De metal,

e do grego eidos, forma). Termo de chi-

mica. Corpo simples que, sem metal, tem

alguma do suas propriedades.

METALLOIDICO, adj. Termo de chi-

mica. Oue pertence aos metalloides, ou
que tem natureza d'elles.

METALLURGIA, s. f. Termo de mine-

ralogia. Arte, sciencia de extrahir, traba-

lhar e preparar os metaes.

METALLURGICO, adj. Que pertence á

metallurgia.

METALLURGISTA, s. m. (De metallur-

gia, com o suffixo «ista»). O que traba-

lha em metallurgia.

—Pessoa que sabe metallurgia.

METAMORFOSE, ou UETAHORPHOSE,
a. /'. (Do latim metamorphosis). Mudança
do uma forma ou figura em outra ; trans-

formação.

—Figuradamente : Mudança ou muta-
ção no estado de uma cousa ou de um
sujeito, de g>'nio, de costumes.

METAMORFOSEADO, part. pass. de Me-
tamorfosear.

METAMORFOSEAR, ou METAMORPHO-
SEAR, r. a. Transformar, mudar a for-

ma.
—Figuradamente : Mudar o exterior ou

o caracter de alguém.
—Metamorfosear-se, v. refl. Transfor-

mar-se.

METAMORPHOSEOS, s. m. Vid. Meta-
morfose.
METAPHORA, s. /. {Oo latim metapho-

ra). Termo do rhelorica. Tropo, pelo

qual damos ás palavras um sentido traus-

lato, ou analógico.

METAPHORICAMENTE, adv. ^De meta-
phorico, com o suftlxo tmente»). Por
metapilora. em sentido metaphorico.
METAPHORICO, adj. Que encerra me-

tapbora.

METAPHORIZAR, v. n. Usar de meta-

phoras, dar accepçáo, sentido metapho-
rico.

METAPHRASE, s. f. Termo do littera-

tura. I(it';rpri-laçúo litteral d-; uma obra
ou de um esiuipto qualquer.

—Tradijcçáo lilleral.

METAPHRASTES, ou METAFRASTES,
s. 2 gen. Pessoa que traduz palavra a pa-

lavra.

METAPHRASTICO, adj. Litteral. Vid.

Metaphrastes.

METAPHYSICA, s. /. Vid. Metafísica.

METAPLASMO, s. m. (Do latim me-
taplasmus). Termo de grammatica. Figu-

ra da dicção, pela qual se mudam, s«>

tiram ou so addiccionam letras a uma
palavra.

METAPTOSE, s. f. Termo de medici-
na. Mudança ou resolução de uma en-
fermidade em outra de distiocta uatu-
reza.

METASTASE, ou METASTASIS, s. f.

Termo de rhetorica. Figura pela qual o
orador attribue uma proposição ou um
facto a outrem, desonerando d'elle a si

ou a pessoa por quem ora.

METASTATICO, adj. Pertencente á me-
tastase ; ou da sua natureza.

—yue muda do sede, fallando de
doenças.

METASYNCRISE, s. /. Termo de me-
dicina. Mudança ou alteração geral com
o íim de transformar inteiramente o
corpo.

METASYNCRITICO, adj. Que produz
metasyncri.se.

METATãRSO, s. m. Termo de anato-
mia. Parte do pó situada entre o tarso,

e os dedos.

METATHESE, s. f. (Do latim metathe-
sis). Termo de philosophia. Na lógica

de Kant, transposição dos lermos de um
juizo, pjr meio de um raciocínio imme-
diato.

—Termo de grammatica. Transposição
de uma syllaba ou letra na mesma dic-

ção.

METEMPSICOSE, ou METEMPSYCHO-
SIS, s. /. (Do latim metempsychosis). Ter-
mo de philosophia. Transmigração da al-

ma de um corpo para outro, segundo os

pythsgoricos e outros.

METEMPTOSIS, s» /. Termo de astro-

nomia. Equação solar que se faz para
que os uoviluuios não succedam um dia

mais tarde.

METEMSOMATOSE, s. /". Termo do phi-

losophia. Transmutação de um corpo em
outro.

METEÓRICO, adj. (De meteoro). Que
porlence aos meteoros.
—Causado, influído pelos meteoros.
METEORISMO, s. m. Termo de medi-

cina. Distensão do abdómen por um gaz.

METEORIZADO, part. pass. de Meteo-
rizar.

METEORIZAR, v. a. Termo de medi-
cina. Causar meteorismu.

—Termo de chimica. Sublimar.
—Meteorizar-se, r. rf/l. Dislender-sa

uma parte em virluJ<í do uma accumu-
lação do gaz.

METEORO, «. )/). (Do latim ineteonim).

Todo o phenomcno atmcspherico, como
a chuva, os trovõris, os raios, etc. — «A
cau^a pois de todas as i'upressi>oiis Me-
teorologico-aert-as, ho o vapor, que por
influxo, e virtud<j do Sol, e dos mais as-

tros se eleva da agoa, e dos mais corpos
húmidos; ou a exhalaçaõ, que pur se-

melhante vi^ude nasce da terra, e de
outros quaisqut-r corpos seccos; como
tem Aristóteles, 7. Séneca, 8. Philoppo-

no, 9. Augusto Nipho, 10. e Alberto Ma-
gno, 11. e em primeiro lugar os Meteo-
ros, que se formaò do vapor saõ as no-
ves, névoas, o cerraçvoeos. As névoas saó

humas nuves imperf>íitas, as quais pella

crassidaõ naõ podem subir ao sublime
do àr; por isso occupaõ as veunhanras
dos nossos Urizontes; donde, se quando
o Sol nasce, se vaó desfazendo as né-
voas, hesignal de tempo sereno; se po-
rem se conglobarem e subirem para o
ar frio, he indisio pella maior parle de
chuva; como tem Aristóteles, 12. Alber-

to, 13. o Affonço Perez. 14.» Braz Luiz
dAbreu, Portugal Medico, pag. 421. §

69.— «Ha poucos dias que disse a V. S.

que nos Diccionarios so ach&va o Ostra-

cismo e paroce-me supérfluo diser-lbe

agora que nelles se acha a Calamita, o

Eolípilo, e o Metheoro, e todas as mais

palavras desta qualidade claras como
agoa, em se dan lo hum trago nos luga-

res que as explicão.» Cavalleiro dOli-
veira. Cartas, liv. 2, n." 7.

—Meteoros aquosos ; as nuvens, a chu -

va, o sereno, o rocio, a neve, o granizo.

—Meteoros aéreos; os ventos, as trom-

bas, ele.

—Meteoros igiieos ; o raio, o fogo de

San Telmo, os fogos fátuos, as exhala-

çôes, etc.

—Meteoros lummcsos; o arco iris, as

auroras boreas, a luz zodiacal, etc.

METEOROGRAPHIA, a. f. (Da meteoro,

e do grego graphein, descrever). Termo
de pliysica. Descripçào dos meteoros.

METEOROGRAPHO, s. m. (Vid. Meteo-
rographia). Instrumento usado para as

observações meteorológicas.

—O que se dedica á meteorographia.

METEOROLITE, ou METEOROLFPHE, :>.

/. Vid. Aerolitho.

METEOROLOGIA, s. f. (De meteoro, e

do grego logos, tratado). Parte da pby-

sica geral que trata dos meteoros.

METEOROLÓGICO, ac/y. Que é relativoou

que pertence a meteorologia ou aos me-
teoros.

METEOROSCOPIO, s. m. iDe meteoro,
e do grego skopein, examinar. Termo
de astroaomia. Nome dado autigameote

ao astrolábio.

—Termo de pbysica. Nome genérico
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de todo o instrumento empregado para

fazer observações meteorológicas.

METER. Vii. Metter.— «E em cabeça

se vos mete, a vos que vai elle lá? irá

mais azinha bragantear com outros como
elle, qiifl sei que taes suas companhias

são.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulysippo, act. 1, se. 1.

Ho caminho fica aberto

a quem roais quiser dizei"

:

tudo o que escreui he certo.

noh pude mais e^creuer

Por nã ter mais deçcub^ii o

:

pem letra?, c se;a stber,

me fuy naquisto meter,

por fdzer a quem mais Síbe,

que o que minguar Ecabe;

pois eu roais Dão sey íazec.

REZFXOE, MISCELLANKA

.

—€E a este tempo sobreveio Floram-
bel, e com vergonha de seu primo, pa-

recendo-lhe pouco o que tinha feito, me-
teo-se taõ rijo com hum dos Gigantes,

que aos dois golpes lhe cortou os dias da

vida.» Barros, Clarimundo, liv. 2, cap.
1.—lE a causa, porque vos seu tio por

tal engano cá dentro meteu, foi por lhe

eu dizer, que nos tinheis a!li por força,

naô ousando de lhe descubrir a verda-

de; mas tudo foi em seu, e nosso danno,
segundo vossas obras na destruição des-

te Castello mostraõ.» Ibidem, cap. 8.

—

«E porque elRey mandaua vir este anno
de oito o Viso-Rey, ordenou que AfFonso

d'Alboquerque, que andaua na costa da

Arábia, se passasse á índia, cada hum
com seu regimento sem hum se meter
nem entender na gouernança do outro,

com nouo titulo per si, ca o primeiro se

intitulaua capitáo mòr do mar da Elhio-

pia. Arábia, e Pnrsia, de Sofala tè Cam-
baya.í Idem, Década 2, liv. 3, cap. 1.

—oOs capitães ? principaes fidalgos, que
nestes lugares de honra sempre querem
ser os primeiros, vendo a praça da ribei-

ra despejada, e que a gente comum que
ia com elles que auia de tirar as escadas,

se embaraMra, e detinha: não sofrendo

o T8gar delles. meterãose pela aguoa pêra

tirar as pscadas dos batéis, e com gran-

de aluoroço dizendo: Ao muro, ao mu-
ro, cadahum aruoron a sua.» Ibidem,

liv. 7, cap. 9. — «Senhora, respondeu
elle, metestes-me, em tal afronta, que
não me sei valer. Hei por mais o deter-

minar-me, que combater-me; comtudo
dir-vos-hei minha tenção.» Francisco de
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

139.—«António Moniz Barreto o guar-

dou, 6 os reteve, mandando meter huma
guarnição de soldados na náo pêra a

guardarem, e dando à vela se foy com
ella pêra Dio, onde depois da náo che-

gar mandou o Governador pôr os merca-
dores a bom recado, e descarregar a náo
de toda a fazenda, que importou de ven-

tagem de vinte mil cruzados, afora doze

cavallos Pérsios muito fermosos.» Diogo

de Couto, Década 6, liv. 4, cap. 4.—«E
indo nestas, cu noutras semelhantes pa-

lauras inclinou a cabtça como de cansa-

do, e quebrantado sobre o púlpito, sem
a aleuantar per esp.^ço de três, ou qua-
tro credos : no cabo dos quais tornou

como se ressuscitara com a vitoria, e

huma tam immensa alegria nos olhos, e

no sembrsnte todo, que enchia a casa

d'ella : metendo-a. e deixando-a nas al-

I

mas, e no rosto de quantos o viam, e

1

ouniam.K Lucena, Vida de S. Francisco

I

Xavier, liv. 5, cap. 17.— «Disem que se

não gostou da resposta, e disse-meoSu-
sanario ou me deo a entender, porque
elle não ssbe diser isto, que o Cosinhey-
ro não fisera bera de se meter nestes as-

sados.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv.

2, n." 6.— «E dando á vela a dita náo, co-

' meçamos a navegar por este ceo, e es-

j

treyto do mar, que os Cosmógrafos cha-
I mão o sino Pérsico : que he hum mar
! eslreyto, que se mete por entre a Per-

I
sia, e .irabia perto de duzentas legoas.»

António Tenreiro, Itinerário, cap. 56.
-— alsso saõ termos sem cunhos, nem
cruzes, que se andão metendo de gorra

nas conversaçoens com pés de laã, co-
mo sevandijas em casa de jogo.» Fran-
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., pa-
gina 42.

METHODICAMENTE, adv. (Tia metho-
dico, com o suffiio «mentes). Com trie-

thodo.

METHODICO, adj. Que se faz com me-
thodo.

METHODISMO.s. m. (DemethodoV Sys-
tema raethodico; modo de proceder com
ordem, com methodo.
—Termo de religião. Seita protestante,

fundada em Inglaterra pelo começo do
século XVIII.

METHODISTA, s. 2gen. Sectários do
methodismo.
— Pessoa que inventa methodos, ou

que procede com arte e methodo.
METHODIZAR, u. a. Reduzir a ordem

methodic?;.

METHODO, s.m. (Do latim wef?!ocíms).

Modo de proceder com ordem, ou o con-
junclo de regras para a applicação de um
systema.
— Ordem que se segue para diz^r, fa-

zer, ou ensinar alguma cousa.
— Modo ou maneira como se deve

obrar, e proceder.— «Creyo que será con-
veniente, e estimável, apontar aqui o

methodo que se deve seguir para inspi-

rar o excellentu principio de Audácia,

sendo elle o que basta so por si para

constituir perfeito qualquer homem. Exa-
qui a regra.» Cavalleiro d'01iveira. Car-
tas, liv. 2, n." 65.— "Que gostosa, e en-

graçada revolução se observaria no sexo

femenino se se desse lugar a este me-
thodo! As mesas se não sujarião tão or-

dinariamente com as mormuraçoensgros-
seyras, com os discursos impertioentes,

algumas veses escandalosos, e sempre frí-

volos, de que tanto usão as moças, e as

meninas não dos nossos olhos, mas dos
nossos dias.» Idem. Ibidem, liv. 2, n."81.
—Termo de philosophia. Ordem que

se segue nas sciencias para acha- a ver-
dade e ensinal-a.

—Methodo analytico ; o que procede
por meio da analyse, isto é, decompondo.
—Methodo sijnthetico; o que procede

por meio da synthese. isto é, compondo.
— Termo de historia natural. Distri-

buição dos seres da natureza, segundo
certos e determina^íos caracteres.

—Methodo artificial; o que se funda
em alguns caracteres particulares e coq-
vencionaes.

— Methodo nahiral ; o que se funda nas
relações que os seres tem entre si.

—Termo de mathematica. .Marcha pa-
ra resolver um problema.
—Em uraaaccepção roais usada, meio,

ou caminho, para resolver muitas ques-
tões do mesmo género, correspondente
a uma mesma classe.

—Termo de medicina. Methodo curati-

To ; tratamento do uma doença segundo
certas regras.

—Termo de musica. Modo de cantar,

ou de tocar algum instrumento segundo
determinados princípios.

— Recopilaçáo de preceitos e regras

próprias para formar booscantores e ins-

trumentos.

—Ordem que se segue para o ensino de
alguma matéria.

— Prirjcipios particulares, por meio dos
quaes se aprende com facilidade alguma
sciencia ou artes.

—Disposição das matérias e ideias de
um livro, da maneira mais lógica, g fim

de facilitar a sua intelligencia.

— Livro elementar para o estudo de al-

guma cousa, e especialroí^nte para apren-
der algum idioma.

METHODOLOGIA, s. f. Termo de phi-

losophia. Tratado de methodos, arte de
dirigir o entendimento humano na inves-

tigação da verdade.

METHONICO, adj. »?.— Cí/c?omethoni-
00 ; o cyclo lunar, ouperoido de 19 annos.

METHYLENA, s. f. Termo de chimica.

Carbureto de bydrogeneo que existe no
espirito de madeira.

METICAL, s. m. Moeda de cobre em
uso na Hespanha no tempo do rei Fer-

nando ni.

METICULOSO, adj. (Do latim meticulo-

sus). Timorato.— «Convenientemente ves-

tidas, as fugitivas memorias do antigo

chronista encheriam muitas paginas; mas,

demasiado meticulosos eproluxos cm não
perder a reputação de veracidade, seria

para nós impossível o não conservar pu-
ro e intacto o venerável monumento de

melhores eras.» .Alexandre Herculano,

Monge de Cister, cap. 29.

METIDO, part. pass. de Meter. Vid.
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Hettido.—«E a Princesa cuberta dn al-

mafiíga, o vasu, metida um huuias an-

das cubkirlasdo burel, e as azemolas que

as leuauaiu da raosma libre, e que era

bem desviada das cum quo ella eutrou

em Portugal auia tam poucus meses.»

Garcia do Rezende, Chrouica de D. João

II, cap. 135.— «Vestido hum palole cur-

to de seda de cor, o li umas cal(;as de es-

carlata cõ (;apatos redondos baixos, me-

tidos os pês em buns pantufos de »elu-

do, e sobre si huma capa lombarda de ce-

tim alaranjado, forrada de outro pardo,

e na cabeça huma coifa de ouro, e em
cima huma gorra de veludo preto com
huma estampa, f hum estoque guarne-

cido de ouro cingido.» Barros, Década 2,

liv. 3, cap. 2.— "E como o ardil todo

estaua era a primeira vista que dessem

ser com a espada na mão, sem mães pra-

tica, por ja ter sabido pelo Mouro quão

apercebida a villa estaua, ainda as uaos

não erão de todo anchoradas, quando a

gente de armas era metida nos batéis ;e

foi a causa tão despachadamente feita,

quo poendo os pés em terra, foráo se-

nhores da villa.» Idem, Ibidem.— «Pon-

do as pernas ao seu, que Jà de cansado

se náo podia menear, vendo D. Duardos,

seu pai, metido na agua envolto em san-

gue, misturado em batalha com tão te-

meroso gigante, se lançou do cavallo sem
nenhum tento, e rompendo por antre as

armas dos que pelejavão, chegou a elle.

Alli, pondo-se diante, lhe disse.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 158.

Moradoras gentis e delicadas

Do cl»ro e áureo Tejo, que metUluf

Estaes em euas grutoj escondidas,

E cora doce repouso soce^adas ;

Agora esteis de amores innammad.is.

Nos crystalliDos paços entrelidas ;

Agora no exercício embevecidaâ

Das telas de ouro puro matizadas.

CAU., SONETOS, D.* 107.

— «Tanto que a estrella d' Alva appa-
receo, e a manhã começou a ser clara,

vieraó dous Portuguezes do junco de
Quiay Panjaõ, os quaes vendo .\ntonio de

•Faria da maneyra que estará metido no
junco de Mem Taborda, porque o seu jà
era perdido; depois que soubéraõ o suc-
cesso da sua desa ventura, elles também
contarão do seu trabalho, que quasi foy

igual ao nosso, em que disseraõ que hu-
ma refega de vento lhe levara três ho-
mens ao mar, e os lançara tão longe co-

mo quasi hum tiro do pedra, cousa cer-

to nunca vista, nem ouvida.» Fernão
Mondes Pinto, Peregrinações, cap. 63,

METIM, s. m. Vid. Mites.

—Certo tecido de algodão entrançado.
METONOMASIA, s. f. Mudança do um

nome próprio, pelo mesmo nome em ou-
tro idioma.

METONYMIA, s. f. ^Do latim metoinj-

mia). Termo de rbet^rica. Figura pela

qual se põe a causa pelo effeito, ou vice-

versa, a parte pelo todo, o contin>'nte

pelo conteúdo, o auctur pelas suas obras,

ele.

METONYMICO, adj. (Juo pertence á me-
tonymia.

METÕPA, s. f. Intervallo entre os tri-

glypliDS da ordem dórica.

METOPIO, s. m. Óleo de amêndoas
amargas.
METOPOSCOPIA, s. f. Arte de adivinhar

pela inspecção do rosto o que ha-de acon-

tecer a al^'uma pessoa.

METOPOSCOPO.s. m. Adivinho que pra-

tica a metoposcopia.

METRALHA, ou MURALHA, s. f. Peda-

ços de ferro, balas pequenas, cabeças de

pregos, otc, com que se carrega a arti-

Iheria.

— Figurada e familiarmente: Dinheiro

miúdo.
— Multidão, grande numero de dicte-

rios, de insultos, etc.

METRICAMENTE, adv. (De métrico,

com o suftjio «mente»). Segundo as re-

gras da versificação.

— Por melro.

MÉTRICO, adj. (,Do grego metrikos). Que
se refere ao melro, como base das me-
didas lineares.
—Systema metrico-decííHa/; syslema

que tem por base as medidas. O syitema

métrico foi decretado em Portugal em 12

do dezembro de 1852.

METRIFICAÇÃO. Vid. Versificação.

METRIFICADO, part. pass. de Metri-

ficar.

METRIFICADOR, s. m. O que melriti-

ca, que faz versos; poeta, versejador.

METRIFICANTE. Vid. Metrificador.

METRIFICAR, v. a. Reduzir a metro,

a versos; pôr em verso.

— V. n. Compor com metro, fazer ver-

sos.

METRIFLDO, adj. Epitheto dado a Apol-

lo como deus da poesia, e do metro.

METRIOPATHIA, s /. Estado de uma
pessoa, que modera as suas paixões, e as

suas afflicções.

METRITE,ou METRITES, s. /. Inflam-

mação do útero.

METRO, s. /. (Do grego melron). Termo
de metrologia. Unidade de medida de

comprimento do systema metrico-deci-

mal; é igual á decima millionesima par-

le do quarto do meridiano terrestre.

—Termo de poesia. Medida das sylla-

bas que entram no verso.

— Rhythmo, construcção peculiar de

cada espécie de verso.

—Termo de musica. Certa regra do
compasso.
METRO CELE, $. f. Termo de medici-

na. Ht>ruia da madre.

METRODYNIA, s. /. Termo de medici-

na. Dor do útero.

METROLOGIA, «. /'. ^Do grego meiron,

medida, e logos, (ralado). Conhecimento
d')S ptísos e medidas de todos os poros,

tanto antigos coii.o modernos.
—Tratado d'esta sciencia.

METROMANIÃ, s /. Mania de fazer

versos.

METROMETRO, >-. m. instrumento in-

ventado por .Ma-;lzel, para indicar o mo-
vimento mais ou mi-nos apressado, que
se deve seKuir na execução da musica.

METRONOMO, íí. m. Termo de musica.

Espécie de pêndulo chronomelrico, que
serve para marcar um compasso mais ou
menos accelerado.

METROPOLI, ou METRÓPOLE, «. /. Ci-

da<ie, capital. — «A Cidade de Goa, que
ora he património deste Reyno de Portu-

gal metropoli Episcopal das que temos
na índia, está situada em a terra, a que
os naturaes chamáo Canará, em uma ilha

per nome Tiçuary, que quer dizer trin-

la aldeãs: porque lautas auia nella. quan-
do os Mouros a cõquistarão, e lautas lhe

pagauão direitos da nouidade que co-

íhião.» Barros, Década 2, liv. 5, cap. 1.

— «Antes que conte o que passámos da-

qui por diante depois quo nos embarca-
mos com este Chim, que nos levara a

seu cargo, e nos dava boas esperanças de

termos liberdade, me pareceu convenien-
te dar alguma pequena informação desta

Cidade de Pequim, que com verdade se

pôde chamar metropoli da Monarquia,

do mundo e de algumas cousas que nel-

la note> , assim da bastança, politica, e

grandesa delia, como do regimento, e

grade governo da sua justiça.» Fernão

Mondes Pinto, Peregrinações, cap. 105.

— Igreja archiepiscopal que lem de-

pendentes outras sufTraganeas.

— Jurisdicção do arcebispo.

—O estado relativamente ás suas co-

lónias.

—Figuradamente: A mãe pátria.

—Mãe fonte.

—Termo de historia. Capital de cada

província do império romano, segundo
a divisão feita por Constantino.

METROPOLITA. s. m. Termo de histo-

ria. Arcebispo da igreja russa.

—Bispo da metrópole, arcebispo.— «Na
linguagem do sacerdote parecia reverbe-

rar-se indignação profunda contra o cou-

de do Septum e contra os demais godos

que tentavam, unidos com os bárbaros,

assolar a terra natal. O metropolita, se-

gundo os costumes daquella epocha, ti-

nha deposto o báculo de pastor para cia-

gir a espada de guerreiro, e aos paços

episcopaos de Uispalis viam-so chegar to-

dos os dias os parentes do Oppas e, por

isso, de Witiza, cujo irmão este era.> A.

Herculano, Eurico, cap. 9.

METROPOLITANO, adj. (Do latim me-
tropolita)nts) . Que se refere a metrópole

ou ao arcebispo.

—S. m. O arcebispo a respeito dos bis-

pos Seus suffraganeos.
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—Termo de historia. Os bispos que re-

sidiaai nas iDetropoIes ou capitães das

provincias do império romano.
METRORRHAGIA, s. f. Termo de medici-

na. Hf>n:cTrh?gia da matriz, ou excreção

mórbida de sangue pelo útero.

METRORRHÊA, s. f. Termo de medi-

cina. Evarusrão mucosa pelo útero.

METRORRHEXIA, s. f. Termo de me-
dicina. Rotura da matriz.

METROSCOPIA, s. f. Termo de medi-

cina. Eiplciraçãn da matriz.

f METROSCOPICO, adj. Termo de me-
dicina. Õue rpspeila á metrcscopia.

METROSCOPIO, s. m. Termo de cirur-

gia, lustrumento em forma de tubo para

explorar a matriz.

METTEDIÇO, adj. Eotremettido, que se

mette onie o cão chamam.
METTEDOR, s. m. Termo de náutica.

Panno ou couro breado que se põe á

volta do pé do mastro, para que a agua

o não apodreça.

METTER, ou METER, v. a. (Do latim

mittere). Pôr, fazer entrar. — Metter al-

guém em ordem.

—Incluir; fazer entrar.— «Fez Gregó-

rio de Mattos em Pernambuco uma saty-

ra universal ao clero e religiões. Esca-

pou-lhe um clérigo, por lhe não occor-

rer e viver fora da cidade. Foi esto sim-

ples sacerdote procurar o poeta e agra-

decer-lhe muito não o metter na saty-

ra. PerguDtou-lhe o Mattos o nome e

onde assistia. E depois accrescentou :

«Reparou v. m., na obra, n'um multitti-

do cavallorum que lá vem?» Bispo do
Gran Pará. Memorias, psg. 1-39.

—Pôr, situar geographicamente.

—Fazer consistir.

—

Sem metter 7i'oií-

tros betis a pliantasia.

—Introduzir.—Metter a mão pelo bu-

raco.— «Isto souberam os Aragoneses, e

por temerem alguma reuolla em duas

noites meteram secretamente na Cidade

oito mil corpos darmas. e se fizeram muy
fortes, o nestes debates, e pertias, escu-

sas, e delongas andaram sem se tomar
concrusarn, ate que nosso Senhor a deu
com a morte da R»ynha e Princesa, por

onde tudo cessou.» Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, pag. 313.— «E
como o premio as cousas que aule delle

se tem por impossiueis, elleasfaz leves,

e finalmente acaba tudo: assi ordenou
hum bombardeiro o põto de hum tiro

grosso, que meteo o pelouro pelo cano
do basalisco, com que o quebrou, e o

bombardeiro arrenegado foi morto.» Bar-

ros, Década 2, liv. 7, cap. 5.— «Panda-
ro se quiz abaixar por ella; mas elle o

empurrou tão rijo, que deu com ello no
chão quasi sem acordo : e querendo-lhe
metter a espada pola viseira do elmo,
\iu sobre si aquelle espantoso Daliagão
da escura cova, que lhe disse: A mim,
a mim cavalleiro, e não a quem não se

pode defender. E ainda que elle o dei-

xou não se pode tão prestes apartar de
Daliagão que lhe primeiro não desse na
cabeçíi uma ferida perigosa e grande.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 10. — «A rainha trespas-
sada do temor, ficou outra vez sem ac-
cordo. O cavalleiro do Salvaje atormen-
tado de receio do que podia ser, abra-
çava-se com Daliarte, que lha soccorres-
se. Daliarte chegando á serpente, met-
tendo polo postigo a mão apagou os cí-

rios, e a serpente se abriu supitamente
por uma ilharga, que a composição deli»

na força do fogo se sostinha.» Ibidem,
cap. 155. — «Ha outros de outra seyta,

que se chama Trimechau, que tem por
opinião que quanto tempo hum homem
vive nesta vida, tanto ha de estar morto
debayxo da terra, e depois por rogos
destes seus sacerdotes se ha de tornar a

sua alma a meter numa criança de set-

te dias, para de novo viver naquelle cor-

po, atè tomar forsas para tornarem bus-
ca do corpo velho, que deyxou na cova,

para o levar ao Ceo da Lua, aonde dizem
que dormirá huma grande soma de an-
nos, até sa converter em estrella, e que
alli ficará fixo para sempre.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 114.

—Pôr, entregar.— «E por nãoparecer a

sua senhoria que lhe falava como homem
que estava fora do jogo, e que não auia
de meter cabedal naquelle perigo, elle

não podia dar melhor testimunho de quão
lealmente nisto falaua, senão com me-
ter sua pessoa no feito: a qual elle ofle-

recia com quanta gente e nauios tinha.»

Barros, Década 2, liv. 4, cap. 6.— «Che-
gando ao estrado, tirou uma carta do
seio, e fazendo o acatamento, que a tão

grande príncipe era necessário, lha met-
teu na mão, usando primeiro de toda a

ceremonia, que ao throno de seu estado

se requeria.» Francisco de .Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 8.— tFoy Sal-

vador Ribeyro avisado do grade poder,

que aquelle Rey mandava contra elle, e

crescendolhe o valor com a honrosa oc-

casiaó de dar principio ao que desejava,

que era conquistar aquelle Royno, e me-
tello debayxo da obediência delRey de
Portugal, e fazer perder aos naturaes a

esperansa de recuperarem o que os Por-
tuguezes huma vez tivessem tomado, e

assim o melhor que pode concertou três

bateis velhos de humas nãos de merca-
dores, que allitinhaõ ficado, e com trin-

ta Soldados Portuguezes, que tinha, pro-

vidos de eseopetas, alcanzias de pólvora,

e lanças do fogo (porque naõ tinha arte-

Iharia) partio pelo rio acima a encõtrar-

se com o inimigo.» Discurso (no fim das

antigas edições de Fernão Mendes Pinto).

—oE se tivesse alguns bens da fortuna

mettia-os nas unhas dos agiotas, que lhe

dariam vinte ou trinta por cento de lu-

cro e em pantana com o capital.» A.

1
Herculano, Monge de Cister, cap. 21.

—Trazer, procurar. — Metteu-ipe em
casa este officio.

—Induzir, ou excitar alguém a fazer

qualquer cousa.— «Sobre as quaes cou-

sas praticado elle com Ruy d'Araujo,

que seruia de feitor, e outros officiaes

que alli auiâo de ficar na fortaleza, as-

sentarão visto como este láo diar.te dos

seus olhos todolos dias fazia mil forças,

e os sinaes de suas obras erão que como
viesse tempo, os auia de meter em re-

uolta : seu voto era que ante de proceder

mães em outras maldades, que não te-

vessem remédio, deuis de morrer por o

melhor modo que abi ouuesse pêra isso,

o de menos escandnlo.» Barros, Década

2, liv. 6. cap. 7.

— Causar, occasionar, motivar.—Met-

ter medo.

—Metter vm sohresalto; sobresaltar,

causar sobresalto, medo.— «Sobre o qual

trabalho parece que a fortuna daquelle

tempo, ou comarca do lugar os não lei-

lava : porque sendo tanto auante como
o cabo. a que os nossos chamam cabo

da Rama, que he três leguoas do rio

donde sairão, virão quatro velas, que os

meteo em tão grande sobresalto cuidan-

do serem Rumes, que se poserão todos

em armas.» Barros, Década 2, liv. 5,

cap. 8.

—Recolher.— «E aventuramos a par-

tir do dito arrsyal para Tabriz, e cami-

nhámos três dias com três noytes de

contino, sem descançar: somente em
quanto os cavallos comiaõ, e ja por der-

radeyro naõ podiaõ dar com uosco pas-

sada : pela qual causa com assas traba-

lho chegamos á Cidade de Tabriz, e nos

metemos nas casas donde de antes nos

aposentarão: depois de gastados três ou
quatro dias de nossa chegada, chegou

nova que o Sufi era morto, e alevantan-

do pur Rey o filho.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 19.

—Enganar, fazer com que alguém acre-

dite uma cousa falsa.

—Espetar, cravar.— «Por fim do qual

se determinou em se satisfazer daquella

injuria, que ElRey lhe fizera, e levando

de huma saquinha, quepor brinco trasia

na cinta, a meteu a ElRey pelo meyo da

teta esquerda, de que logo cabio como
morto, sem dizer mais que somente :

Quita mate, ay que me matou, com a qual

novidade foy tamanha a revolta dos se-

nhores, que estavam presentes; que naõ

me atrevo a podella declarar.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 177.

— Estreitar ou apertar as cousas, col-

locando-as de modo que n'um dado es-

paço fiquem mais do que de ordinário cos-

tumam ficar.—Metter mais linhas e le-

tras.

—Lançar, desaguar, desembocar.— «Os

que nascem das serrínias que correm ao

longo deste mar da parte da Abasia : a

natureza prouida os mães notauèis e ca-
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bodacs en«aminhou que fossom entrar

em o rio, a quo os da terra chamaDi T,i-

gazij, qiio so /ao meter em outro roayor

chamarlo per olles Abauliij, qiio quer di-

zer pae das aguoas, o ambos já em tium

corpo eiitrão em o Nilo pêra n'Kirern a

terra do Kt^yplo, pois não tem outra cliui-

ua pêra dnr suas riouidades.» Barros, Dé-

cada 2, iiv. 8, cap. 1.

—Colldcar.—«E metido no ataúde (oo-

mo fica dito) meteram o ataúde ora umas
andas cubarias de brocado, e assi os ca-

uallos que as leunuam com suas gosrni-

çõos de l)roca(lo, o dous pajés que hyam
encima dos cauallos vestidos do volu lo

preto.» Ci.ircia de Rezende, Ghronica de

D. João II, cap. 129.— «Nestas e outras

palavras se passou parte do dia, que um
irmão do 1'ridos que as andas levava, que
ollo ficou com cl-rei polo ver tal, chegou

h floresta, o metendo Flerida nellas, p,3r-

tiu delia com tamanho pranto, como
quom \h^ b'm lembrava o muito que alli

perdura.» Francisco do Moraes, Palmei-

rim d'ínglaterra, cap. 4.

—Metter alguém em confusão; pôr em
dosassoci'go, embaraço, perplexidade, tu-

multo.— «.\ qual cousa meteo em gran-

de confusão «os mães daquellos que fo-

rão na armada do Marichal, por não se-

rem costumados á fúria daquelles mares,

e não vião mães que a calheta cubert.i

da escuma do quebrar do mar no reci-

fe.» Barros, Década 2, Iiv. A, cap. 1.

—

aCliogados os dous juncos a nós cora

grande grila, o estrondo de tambores, e

sinos, a primoyra çurriada de três com
que nos iiospedàraõ, foy.de vinte e seis

peças de arteiharia, de que as novo eraõ

falcões, c camelos, por onde se entendeu
logo que era isto gmite da outra costa

do Malayo, o qual algum tanto nos me-
teu em confusão.» Fernaõ Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 46.

—Atravessar trumpho n'alguns jogos

de cartas.

—Pôr em qualquer jogo o dinheiro

que so ha de jogar.

—Metter no meio; pôr, coliocar en-

tre.

—Assentar, ou comprehender.
—Figuradamente: Dizer.

—Metter de posse; pôr alguém na pos-

se de alguma cousa.

—Metter a sua colherada; dar tam-
bém a sua razão, metter-se a fallar onde
o não chamam.
—Metter alguém ou alguma coKsa em

algum navio, galé, etc. ; embarcar.

N;»03 arma, o noU.is iiiclíc curioso

Sfercr.doria, que oITsroQ.^, rici

;

Var.» ir aellas n sor religioso

Oivlo o piHjphota jaz, qiio a loi publica :

.\iito5>iiie parta, o reino podcioso

Co'os stms rcp.irto ; forque não Ibe Uca

M^rdtiio próprio : tm os mais accoitos

Uicús lio pobres, livres de sujeitos.

CAM., LUS., caot. 7, est. 34.

—íDoro Jorge istimou muito aquel-

las novas, e metendo dentro no seu na-

vio 03 pescadores, íoy demandar Baro-

ehe do noite. frTTenlrando por aquello rio

acima chegou à Cidade d.' raadrugída, o

dnsurabarcniido' logo piimo.iro que fosse

sentido; o énlrandoa, tomou seus mora-

dores nas criraas, o descuidados de tal

soboisalto, om que fizeraô grandi-s crue-

zas, iiã<J perdoando a sexo, nem a ida-

de.» Diogo de Coaito, Década G, Iiv. 4,c.

7.

—

«U, oora i'Sta<i novas se me drmoveo a

vontade para o fazer: o foy curto, que

em aquidlo dia que me disso estív.i hum
navio para partir para a torra lirme, ern

que ma log» meti. E atravessando aqur>l-

ias quarenta Ingoas de mar, des'irabar-

quey em hum porto do huma Villa que
80 chama Ajaça.» Tfínreiro, Itinerário, c.

50.

—

kK metendo no junco com a raayor

pressa que pudòraõ toiia a fasenda, quan-
ta achàraõ na ombíircação, lhe fizer.iõ

hum rombo, com que a meterão no fun-

do. K largando a amarra e os arpeos

da fibalroaçam qilo nos atracarão, se fi-

zeraõ logo á vela, porque rect^ãrão po-

derem sor conhecidos.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 36.

—Melter )ji*d á etpada; desembai-

nhal-a era acto de brigar.

—Metter a tormento; pôr a tratos.

—Metter a saco; saque.ir.

— Figuradamente : Deitar a perder.

—

«Dinis que a minha Senhora noiva, por

este escrito repudiada, he casta, honos-

ta, e virtuosa. Tanto peor para mim,
porque ho' muito ma ca<;la do molher.

Toria de "dia, o de noite hum inimigo á

vista que me f.iria a guerra, e me mete-
ria a casa a saco com o seu bom proce-

dimento, e com a sua grande virtude.»

Civalleiro d'Oliveir.i, Cartas, Iiv. 2, nu-
mero 32.

—Bletter todas as snas 'forças em al-

gum negocio; fazer todos os esforços.

—Metter em cabeça; persuadir, fazer

comprehender.—«Muitas grflçss darião a

Deos os Autores de outruiota se soubes-
sem o quo ella he. O Amigo de V. M.
acha-se nesta «latfria com os beiços cora

que mamou, e se a alma como elle diz

ho toda spifito, quem Diabo lhe meteo
na cabeça dar-lho a sua chincada?» Ca-
valleiro d'01iveira. Cartas, n." 67.

—Metter empenhos; valer so d'ellcs,

usar da valia d'olles.

—Metter em pyisfTi); encarcerar.— «Flo-

reados o primeiro dia, que alli entrou,
quiz ver n prisão om que a dona mette-
ra alguns cavalleiros dos que ao castello

so vieram combater, antre os que achou
presos um delles era (loarim, a quem se

quizera encobrir o não pode, que Goa-
rim o conheceu; e inda que sentisse não
vencer elle o costume do castello, con-
tentou-s«> de o pcabar Florondo; seu pri-

mo, a quem entáo tinha por um dos me-
lhores cavalleiros do miuido, polo que

lho vira fazer na ponte da fortaleza do
gram Dramusiando, que logo depois de
partido si soubo quem era, que Daliirlo

o descobriu.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, ca[). 74.

—Metter dente; provar.

— Figura>lami!:lo : Entender. — Nin-
guém lhe mette dente.

—Metter em cilada; armar traição,

insidia.

—Metter algn >,ia cousa no bico a al-

guém; ir roíiiar-lho o que se fez nu dis-

se.— «Que doudico ó a vossa 7 .Não ouvis

tropeiar na rua os civalldros da roída?
Isto era graça. Viiid--, comigo, o dir-vos-

hfi oudo está Zilla logo que Alie nos dei-

xo, senão ira metter tudo no bico do
Muça.» A. Hercul.ino, Monge de Cister,

cap. 18.

—Metter a mão; tirar, furtar, rou-
bar.

—Metter a mão na consciência; con-

sultal-3.

—Metter a mão no seio d'alguetn ; per-

ceber o qti" elle pensa iuteriortuenle, ou
o que pile pensa fazi;r.

—Termo popular. Metter alguém em
debuxos; iiidnzil-o era difficuldades.

—Metter mão; intromolter-se; tomar
conhei imonto.—«Nomes de lulho deste
anflo de oití-nta e três, ei Rey com a

Riynha, o o Príncipe, o sua Corte se

foy a Villa Dabrautes, onde veo a elle

hum Núncio com hum breuo do Papa
Siito quarto, porque por cousas, e cau-

sas nello apontadas, era que parecia A
Key meter mão iadiuidamente nas cou-
sas dí Igreja, o emprazou quo por si,

ou seu procurador parecesse em Corte

de Roma para dar d<dlas rezam.» Gar-

cia de Rezeude, Chronica de O. João

II, cap. 48.

—Metter todas o? velas para conse-

guir alguma cousa; procural-a com to-

do o esforço e diligencia.

—Metter tempo em meio; espaçar,

dilatar o fim de alguma cousa.

—Metter alguém debaixo; subjugal-o,

submettel-o.

—Metter alguém por dentro; fazel-o

calar, ou ficar acanhado, com pejo, me-
do, etc.

—Metter alguém á bulha; fazer d'el-

le zombaria.

—Metter mar em meio ; ir para além-
mar; ou fazer ir para outra terra por

mar largo.

—Metter o ivsío; fazer os últimos es-

forços.

— Metter pratica; tratar praticando

de algum negocio que se propõe de
novo.
— Figuradamente: Metter os cãe$ na

mouta, e ficnr de fora; metter outros em
empri^zas, perigo, ele, sem tomar parte

n'elles.

—Metter a jialha na albarda a algttem ;

onganal-o.
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—Metta-í/ie o dedo na bocca; diz-se

que o faça alguém a outrem, de quem
queremos dizer que uão ó tolo, porque

sabe monier.

—Termo de náutica. Colher a vela,

ferral-a.

—Metter em vento; disporás véks de

modo a tomar o vento pela popa.

—Metter o leme; girar ó leme para

arribar.

—Metter a pique; ao fundo.

—Metter de ló ; pôr o extremo de van-

te da caoa do leme a sotavento, a fim de

que o navio orce rapidamente até coxar

a bolina, ou virar por (i'avante.

— Metter em bateria; alar as talhas

até que a peça tique no lugír competen-

te a dar fogn.

—Metter-se,v.re/Z.Pôr-se.— «Estãdoas

cousas neste estado, elRey de Campar,
cujo Reyno he na ilha Çamátra obra de

vinte seis leguoas ao Leuante de Malaca,

porque fora casado com huma filha d'el

Rey de Malaca, de que era viuuo, donde
entre elles ouue desauença : determinou
de so meter em nossa grasa, pêra este

fim.» Barros, Década 2, liv. 6, cap. 1.

—

«Hum exemplo que escolho entre muitos

servirá de prova. Achava- se vago em cer-

ti Corte hu'.a Regimento de Cavallaria.

Havia muitos Pertendentes que peclião,

e alguns entre elles que o merecião. Hum
meu Amigo, com grande airairarão mi-

nha, se meteo no numero dos Oposito-

res.» Cavalleiro d'Oliveifa, Cartas, liv.

2, cap. 65.— «Ora folgai la com o villão

muito ruim, mais barbado que um feixe

de porros I Em tempo que não ha gota

do palha nas lezírias, se mette a philo-

sophar sobre saudades; mas, tornando a

sirzir a historia, (perdôem-me) ás duas

pancadas, quebra ; e, quando menos, a

ficar bom livrado não lhe fica fardel de

sizo que não alije.» Fernão Soropila,

Poesias e Prosas Inéditas, pag. 39.

—

«Tornei a metter-me ao caminho; mas
já não tinha inteira consciência do que
fazia, e nem até, me recordava bi^m do
motivo por que me achava alli. A dor

violenta que sentira na cabeça desappa-
recera: deslumbravam-me, porém, umas
fitas do fogo que frequentes vezes via pas-

sar ante os olhos.» Alexandre Herculano,
Monge de Cister, cap. 13.

— Entremetter-se, ingerir-se; introdu-

zir-se de seu motu próprio no trato e

communicação com alguma pessoa, fre-

quentando-lhe a casa, e tomando parte

nas suas conversas.

—Entrar.—Metter-se na agua.-,—Met-
ter-se pelo mato.—«Dramusiando lhe es-

moreceo antre as mãos, que a falta do
sangue lhe tirava a força natural. D.

Duardos, julgando-o por morto, se met-
teo na batalha, onde o cavalleiro do Sal-

vaje lhe soccorreo com um cavallo, que
com vér a seu pai em tal estado, sentio

menos a falta de Dramusiando.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra.

— Introduzir-so. — «Esta cousa com
pretensões de figura humana vinha en-

sacada em um gibão do^ eugres preto e

n'uraas calças de arras da mesma cor,

que, descendo justss até os ^és, iam
metter-se nuns sapatos rombos de cou-

ro negro, trajo burguez, que, se no ta-

lhe desdizia um és-não-és da pragmática

de AtTonso iv, ao menos respeitava-a na
qualidade da matéria prima, ao passo

qua no grava da cor indicava que seu

dono pertencia por algum lado a uma
das duas classes que naquelle tempo so

arrogavam a posse quasi exclusiva da il-

lustrarão, á dos jurisconsultos ou da cle-

rezia.» Alexandre Herculano, Monge de
Cister, cap. 11.

— Recolher-se á.—Metteram-se na for-

taleza.— <r.4 imperatriz com todasua casa,

vendo tal batalha,, e com tanta crueza,

lembrando-lhe o que noquella batalha

aventuravam, se raetteram em s?u apou-

sento. Alli, assolando os paços com gri-

tos, parecia que a destruição delles era

chegada.» Francisco de M«racs, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 166.—«'Rumecan
vendo todos os nossos desb.-iratados, man-
dou a Mojatecan, que com cinco mil ho-

mens fossa demandar a fortaleza, o se

metesse nella; porque os que escapas-

sem da batalha não tivessem aonde se

acolher, e assim acabassem todos.» Ibi-

dem, liv. 3, cap. 6.

— Entregar-se, deixar-so levar com
paixão de alguma cousa ou dar-se em
excesso a ella.—Metter-se ewi aueitíuras,

em meios.

— Metter-se pela fruta; comer mui-
to d'ella.

—Metter-se nas lanças; exppr-se vo-

luntariamente a ser ferido ou morto.

—Lançar-se, arrojar-so ao contrario,

ou aos inimigos com as armas na mão.
— «E mettsu-se gntro elles, ferindo a

um dos dous, que combatiam com maior
esforço, por cima do elmo - com tanta

força que o feriu na- cabeça e o .fez vir

ao chão. Os outros, veudo seu companhei-
ro morto, o gigante alongado, a seus

imigos soccorro, começaram desmaiar de
sorte, que não houve mais antre elles

quem entendesse, senão em «mparar-se.»

Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla-

terra, cap. 133.. i'

—Lançar-se, fallandoderios e ribeiras;

desaguar, desembocar n'outro, ou n'ou-

tra, òu no mar. .' •
, - . j .; -

—Metter-se frade; ectrair eofl. iJrdem

religiosa. '' ' •
'

^'', .'t^'"

—Mettsr-se emreUgião ; fazer-se reli-

gioso, entrar em ordem religiosa.— « Este

sendo algumas vezes requeridopelos prin-

cipaes do Reyno, ou senhorio que en-

tão era, que se casasse, seescusou, dan-
do por desculpa algumas rasões, que os

seus lhes naõ aceytáraõ, antes incitados;

o estimulados pela mãe (naõ desistindo

do requerimento) apertarão tanto com
elle, que elle por se escusar do fazer o
que naõ era sua vontade, com teriçaõde
legitimar o filho mais velho que tinha de
Nancâ, e deyxar-lhe o Reyno, se meteu
em Religião em hum templo quese cha-
mava Gizom, que segundo parece foy Ído-

lo, e seyta que tiveraõ os Romanos.»
F. Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 92.
— Estar de permeio.

—

Entre estas duas
quintas mette-se o rio.

—Metter-se de gorra com alguém ; fa-

zer-se-lhe intimo, e mui familiar.

— Metter-se por dentro ; não fallar,

nem ousar a obrar.

—Metter-se nas conchas ; recolher-se a

seguro ; encolher-se, agachar-se.
— Metter-se a sábio, a medico, etc. ;

querer fingir de medico, de sábio, etc.

—Metter-se nas encostas; calar-se, aca-

nhar-se.

—Metter-se a fazer alguma cousa que
lhe não pertence ; ingerir-se em negócios a

que o não chamam.
— Metter-se de posse; tomar posse,

pôr-sedo posse; apoderar-se. — «Tanto
que Afíonso d'Alboquerque se meteo de
posse di^sta fortaleza, a primeira cousa
em que euteudeo, foi mádar visitar per

Bastião Roiz a Roztomocan.» Barros, Dé-
cada 2, liv. 7, cap. 6.

—Metter-se em náo, barco, etc. ; em-
barcar-se, entrarem, etc.— «Asquaes por
ficarem direitas concertarão os capitães

logo os batéis com humas postiças, em
que se meterão com agente que coube.»
Barros, Década 2, liv. 4, cap. 1.— iFlo-

rendos sahiu da corte com propósito de

ir ter á gram-Bretanha e indo seu cami-
nho contra essa parte, chegou a uma ci-

dade porto de mar, onde achou uma náo
do mercadores fretada pêra loglatarra :

mettendo-se nella por irem menos tem- .

po, deferiram do porto com vento pros-

pero o com elle caminharam té vista de
Inglaterra, onde cuidaram tomar porto,

se o vento não lho estorvara, o qual so

lhe trocou tão prestes ao revez de seu de-

sejo, que em pouco espaço lha fez per-

der terra de vista.» Francisco de Moraes,

Palmeirim dTnglaterra, cap. 53,

— Termo de náutica. Metter-se no
fundo; metter-se a pique.
— y. n. Termo de náutica. Entrar; ir

abaixo no balanço, entrar pela agua.
— Metter-se de proa ; entrar com a

proa debaixo d'agua.

— Adágios :

— Metteroscães na moita, e ficar fora.

— Metter a palha na albarda.

— Metter a papa na boca.
— Mette o ruim em teu palheiro, que-

rerá ser teu herdeiro.

— Não mettas em tua casa, quem dous
olhos haja, senão trigo, e cevada.

— Mette a mão no seio, naõ dirás do
fado alheio. .

— Mettei-lhe o dedo na loca.



£28 METT METI MEU

— O bom dia mette-o em tua casa.

— Kiitrepai, e irmôos, nôo mettas as

múos.— NSo mettas a mão no prato, onde

te fiquHm as utiLas.

— Níio metterei com elle péom barca.

— Níio vos mettais na oira alhoira.

METTIDO, ou METIDO, part. pass. de

Metter. Introduzido. — «Na cabeça um
paiino rodilhaiio, <i maneira de llespa-

nhol, os cali.;lli)S mettidos dentro, al-

guns se licavam fora soltos ao vento, que,

menondos do ar juntamente com a bel-

leza dt-Ues, faziam com aquella mostra

tâo grão impressão em quem os via, que

não contentes de destruir a vida, alor-

mentav.im a alma : cubria-se por cima

um p.Hiino de tafetá pardo guarnecido das

galanterias do outro traje.» Francisco de

Moraes. Palmeirim d'Inglaterra,cap. 147.

—Coliocado, posto. — "E porque elle

Moliquo Agrij cuidou que com a gente de

cauallo podia resistir mães aos nossos,

dou sobre Diogo Fernandez em o rio de

Banda: o qual sahio em terra a elles, o

assi se ouue bem cõ os Turcos que vi-

nhão a cauallo, que metidos em fugida

se lançarão per buma barroca abaixo,

onde morrerão muitos.» Barros, Década

2, liv. 5, cap. 10.— «O bospede o levou a

casa de um seu amigo; e aperlando-lhe

as feridas, mettido em umas andas, se fo-

ram pêra sua casa, onde foi curado por

mão de uma sua tilba, que sabia muito

na arte de cirurgia; e da donaqueallio
trouxe não souberam mais onde se es-

condera, antes affirmaram alguns que no
meio da batalba desapparecêra.» Fran-

cisco de Moraes, PalmeiriíQ d'Inglaterra,

cap. 36.— aO qual deu ao Capitão mór
hum recado da Uainba, em que lhe man-
dava pedir luu} to, e requeria da parte do
senhor VisoRey, que por nenhum caso

elle pelejasse cõ os Turcos, porque tinha

sabido por espias, que sobre isso trasia,

que estavaõ muyto fortes em huraatran-
queyra junto da fossa, em que tinhão

metida a sua Galé, pelo que lhe parecia

que havia mister mujto major poder,

que o que trouxera para este eíTeito, e

que a Deos tomava por testemunha da
grande dor, e sautimento que tinha pelo

receyo, em que estava de lhe acontecer
algum desastre.» Fernão Mendes Finto,

Peregrinações, cap. 9. — «Neste dia foy

desenterrado esto corpo, e metido em ou-

tra cayxa, que Diogo Pereyra lhe manda-
rá fazer forrada de dt-masco, coberta por

sima cõ hum panno de brocado, e daqui
desta Ermida de N. Senhora do Outeyro
foy levado em procissão acompanhado de
muyla gente nobre, até o meterem em
hum batel que ja eslava prestes, bem
concertado cõ alcatifas ricas, e cõ toldo

de sed;i, no qual foy levado a huma nao
de Lopo de iSorouha, que estava para

partir para a índia, o o embarcarão nel-

ia.» Idem, Ibidem, cap. 216.

—Entrado, embarcado.

—

Apenas metti-

do no navio, partimospara nuncatnais vol-

tar.— iSem mais esperar, se tornou á sua

galo acompanhado grandemente, que o

imperador o quiz assim. Hettido uella,

se despediu dos que o acoiupanbavatu, e

se tornou á sua frola, onde dos princi-

paes delia foi mui bem recebido.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'lDglater-

ra, cap. 157.

—Mettido 710 somno ; bem adormecido.

—Mettido /)or dentro; humilhado, aba-

tido de temor.

— Escondido.— «Diz a historia que es-

tando nisto, chegou contra aquella parte

um salvagem que naquelia montanha vi-

via, e se mantinha de caças d'alimarias,

que matava : vestia-se das pelles delias :

trazia em uma trelladous leões com que
caçava. E vindo aquelle dia alli ter, achou
aquella gente, onde metido autre uns ar-

voredos espessos, viu o nascimento da-

quelles infantes e os nomes delles. » Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 3.

—Enfiado.—«Os frades de S. Francisco

vinham adiante com os capuzes mettidos

na cabeça e tochas accesas nas mãos, ro-

sando em voz baixa e soturna: seguia-se

a tumba, levada em coitos de homens e

cuberta de panoos negros. O suor corria-

me em fio da fronte ; os dentes batiam-

me uns contra os outros. Porque estava

eu alli? Não o sabia.» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 3.

— Figuradamente : Entretido.— t Antes

que lá chegasse, quanto um tiro de pe-

dra, viu ao longo d'agoa três douzellus

fermosas, que por baixo dos arvoredos

andavam folgando, logrando as sombras

delles, que naquelle dia eram pêra isso,

por ser de muita calma, andando tão

mettidas no gosto de seu desenfadameu-
to, que o não sentiram senão a tenípo

que já estava tão perto, que lhe não po-

deram fugir.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 53.

—Envolvido.—Mettido em enredos.—
«A algazarra que fazião, era ainda maior
do que aquillo a que chamamos bulha

suja; eu via-me metido em barafundas,

e queria escolar a coleyra : dezejava tirar

as barbas de vergonha sem fazer pata-

coada, porem não achando remédio para

levar as couzas por bem, foi-me neces-

sário respingar vendo que me mijavão

fora dos testos, e disse.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 10.

— Entrelaçado.

—Mettido em furor; excitado a elle,

enfurecido.

— Recolhido.

—Espetado, embebido. — tEsta mon-
struosa cobra, a que os Chins chamavaõ
serpe tragadora da casa do fumo, tinha

metido na cabeça hum pelouro de ferro

coado de sincoenta o dous palmos, como
que lhe tinhaõ atirado com elle.* Fer-

não Mi'ndes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo lOÍ».

—Mettido a fogo e sangue; pusto a fo-

go e sangue.— «Cõ recad<j a elllejr, que
per aquilles dous vassallos seus lhe man-
daua nnlifii;«r que a traição comwlida
custaria aquella sua cidadoante de mui-
to tempo ser per os Portugueses metida

a fijgo e sangue: se lhe não valessem os

que ia ficauãij, por isso que os l^-uessem

em boa guarda.» Barros, Década 4.

—Mettido no fundo ; mettido a pique.
— «U Viso-Key posto que não foi alTerrar

nao alguma, como quem queria fazer o

campo seguro aos seus que i-stauáo aíTer-

rados, meleose enlre os imigos e a fus-

talha de .Ueliquc Az, que já a este tem-
po estaua abiigaJa á terra: porque da

entrada das nossas uaos algumas forão

metidas no fundo.» Barros, Década 2,

liv. 3, cap. 6.

—Mettido iio conto; incluído no nu-
mero. — «Autre os do imperador houve
algumas diíTereuças, porque cada um que-

ria ser mettido no conto dos daquelta

afronta, por derradeiro se determinou,

que o cavalleiro do salvagem, pois neces-

sariamente havia de ser um delles, es-

colhesse os mais.» Franoisco de .Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 162.

— Loc. 1'opfi.AR : Ayidar mettido com
ulgueiii : estar em cuni;ubioato. amigado.
METTUDO. Vid. Mettido.

METDENDO, a(i/. i,Do ialim metuendus).

Que se deve temer, recear ; assustador,

que causa terror.

Vú do Cassiopea a forraosora.

E do OrioDteo gesUi metutndo;

Olha o Cysno morrendo, que suspira,

A Lebre e os Cães, a Nao e a doce Lyn.

CAU., LL'S., cant. 10, est. fS.

MEU, ou MEO, proa. possessivo da pri-

meira pessoa que significa : de mim, per-

tencente a mim.— tE demais que vyndo

nos ou o diclo dom fradrique meu lilho

em qualquer maneira contra todo o que
he contheudo em este cunltauto ou con-

tra parle dello que ponha sentenças des-

comunham e dinlerdicto em nos e em
nossos regnos.» Doo. de 1377, no Corpo

Diplomático Portuguez, pag. 383, pubh-
cado pelo visconde de .Santarém.—«.Mas

parece que meus peccados saindo eu da

cidade a buscar esta conseruação de vos-

sa vida o saúde, nos trouierão padecer

no mar o que eu temia na terra: pois

(como vistes) a fome laurou em nós mães,

que o ferro destes intiêis.» Barros, Déca-

da 2, liv. 5, cap. 9.— «E mais vezes al-

cancei viotorias iupossiveis com encom-
mendar-me a vós, que em a força de

meus braços ; e ainda que por isso eu fi-

que em obrigação, nem vos ficais fora

aella, pois á custa de meu sangue mos-
trastes vosso poder.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 135.
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E ainda, Nymph&s miohas, não bastava

Que tamanhas oii&erias me cercassem

;

Senão qoe aqaelles que en cantando andava,

Tal prémio de mtus versos me tornassem.

CAM., LOS., cant. 7, est. 81.

—tSahi a esperar os meus amores, po-

rem anles de chegara hum Pavilhão es-

curo do Jardim, que era o legar destina-

do para o encontro, me encontrou hum
Criado de Alcandro.» Cavalleiro d'01ÍT0Í-

ra, Cartas, liv. 2, n.° 39.— «V. E. sabe

que se começa a dar aos meus Escritos

o nome de salyras, por falar algumas ve-

ses nos costumes, e nos erros do século,

ou nos das pessoas de que elle se com-
põem.» Idem, Ibidem, n.'^ 58.

Agora em quanto despertando a gente,

IA no pátrio Orizonte a luz não raia.

Gozarei da frescura desta praia,

S« tanto o meu destino me consente.

j. X. DE MATTOS, BiUAS, pag. 43'(3.'' ©&iç.r

iíeu Filho, bem conheço.

Que o amor, que me tens, é quem te dieta

Essas sabias raxões.

DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, cant. °2.

— «Por necessária consequeneia ama-
va, e respeitava eu muito a meu irmão,

que único até então nuuca se quiz sub-

metter a meus caprichos. Veio elle ver-

me, e eu lhe peii que me tirasse do con-

vento que me desgostava de morte. Disse-

me ajuizadas razões: puz-me a chorar;

foi-se embora; fiquei abafando de cólera

e de despeito.» Francisco Manoel do Nas-

cimento, Successos de Madame de Sene-
terre.

De ynett corpo o despojo alU se guai-da,

O dia, em que ressurja, extremo aguarda.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTB, cant. 12, eSt. 3S.

De mttis sentidos todos so desperto

O ouvido, que velava, os reflectia

N'alma como lugir de brutas feras,

Sibyllos de dragões, huivos de tigres.

Cânticos de demónios malfazejos,

De génios maus.

GARRETT, D. BRANCA, Cant. 5, Cap. 5.

— A meu vêr; segundo a minha opi-

nião, entender.—«O ilhéu, hoje chama-
do das Pombas, fica a um tiro d'espin-

garda daquella povoação, á qual passou

o nome que os árabes tinham dado á

ilhota, veiido a verdejar ao longe:

—

Dje-

zirat-al-Hadra (ilha verde). Ignorando-ihe

o nome antigo, suppuz que essa detio-

minação de origem arábica era anterior

e que já os godos lh'a altribuiam. O aua-

chronismo é, a meu ver, assas descul-

pável.» A. Herculano, Eurico, -Voías.

—Sou senhor meu ; sou senhor das mi-
nhas acções, sou livre, posso obrar como
qaizer.—Não tinha mais de meu; nada mais
possuia.—«Não me pude eu enlão escu-

sar de fazer o que me elle pedia, ainda

que algum tanto receara a ida assim por

ser terra nova, e de gente atreyçoada,

como porque ainda então não tinha mais

de meu que só cem cruzados, por onde
não esperava faz^r lá proveyto. Mas em
fimtne embarquej na companhia do Mou-
ro que levava a faseada. Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 14.— Ser meu

;
pertencer-me.— «Juroser-

te fiel como a acha d'arma3 ao braço ro-

busto do pelejador: Jura-me também tu

que serás meu na vida e nt morte; que
para ti não haverá nem hesitação, nem
remorsos!» Alexandre Herculano, Monge
de Cister, cap. 9.

— -S. m. pi. Os meus ; os meus paren-

tes, os meus alliados, o que de algum
modo me pertence.

—

lodosos meus gozam
saúde.— «Folgo, senhora, que estaes em
terra, .onde vos saberei servir a mercê,
que me fizestes na detença d'Albayzar pê-

ra segurança, dos meus. Miraguarda lhe

fez muito grande acatamento, por tãosi-

ualadas palavras, sem dar nenhuma res-

posta.» Francisco de Moraes, Palmeirim
dlnglaterra, cap. 150.

MEUDE, adv. — A meude ; amiudada-
meute. — «E sendo Manoel ié Mello ja

viudo, estando em Portugal, o Barraie
fez a meude algumas corridas e entradas

na terra de Taugere: disserão no a «1-

Rey, e hum dia fallando nisso a mesa,
disse alto perante todos : Guardese Barraie
não tire eu o caparaçáo a Manoel de Mello.

E com estas taes cousas aumentaua tan-

to os espíritos, e a honra aos homens
que não trabalhauáo por outra cousa, se

uáo por honra, e virtudes.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D.João II, cap. 108.

7 MEUDiiMENTE, adv. Vid. Miuda-
mente.—«E muy secretamente por meo
Dautão de Faria se vio com el Rey, a

quem meudamente tudodescubrio, e que
o que tinhão determinado era matarem-
no a ferro, e recolherem o Príncipe por
mar a Gezimbra, e que por logo com el-

le sossegarem o Reyno o leuantarião por
Rey, e que o seria em quanto o Duque
quisesse, o que ficaria em sua mão, e

vontade.» Garcia de Rezende, Chronica
de D. João II, cap. 53.—«Os Mouros ou-
uindo estas razões de Duarte de Lemos,
parecendolhe apparentes de verdade, des-

pois que meudamente lhe contarão al-

gumas das cousas que Atlonso d'Albo-
querque per ali fez, e outras que elles

aecrescentarão em modo de queiíume:
vierão conceder a Duarte de Lemos os

mantimentos que pedia.» Barros, Década
2, liv. 4, cap. 2.

MEUDO. Vid. Miudo.—«E algumas das

camas as mesmas camarás eram arma-
das todas do mesmo pano douro, broca-
dos, sedas, e tam galantes borladas, e

entretalhadas, e tantas alcatifas entreta-

Ihadís, e borladas douro, e assi almofa-
das, que era cousa de muyto grande es-

panto pêra hum Iam pequeno senhor,

qne Terdadeiramente os' feylios' taliam
tanto, que o não ousaria escreuer, e as

outras casas somenos armadas de rica ta-

peçaria, tantas baixelas, banquetes, e ou-
tras policias, que seria muyto escreuerse
polo meudo, e era tanto, e tam ricas cou-
sas, que se dezia que não podia ser se-

não que fossem da Raynha.» Garcia de
Rezende, Chronica de D. João II, pag.
309.— «Os quaes como vinhào com al-

uoroço de gente folgada, e que não ti-

nha experiência, da fúria da nossa arle-

Iharia, fazendo pouca couta delia na-
quella primeira chegada: cometerão com
grandes alaridos a passagem, despenden-
do do armazém que trazião, qae coalha-
uão o ar com enxames de muita frecha,

e seta, e afuzil.ar da artelharia meuda,
parecendolhe que estes aguiihões de mor-
te farião caminho.» Barros, Década 2, liv.

2, cap. 8.— íE sobre tudo peleja com a

fúria do vento, impeto do mar, dureza
da terra, temendo seus baixos e encon-
tros : e finalmente tem posta a vida e

morte em tão breue termo, como saõ três

dedos de tauoa ás vezes comesta do bu-
sano, e no descuido de cair em huma pe-
uide de candea em lugar onde se possa
atear, e em outros mui particuKires e

meudos casos, de que resulta tão gran-
de cousa como vemos em tanto numero
de nãos que saõ perdidas.» Idem, Ibi-

dem, liv. 7, cap. 1.—tO mayor despojo

que os nossos ouuerão delles, foi gado
meudo que tomarão a cosso, e matarão ás

espingardadas,e assi a alguns camelos de
que fezerão refresco: e assi acharão al-

guns Mouros, que não poderão passar á

terra firme.» Idem, Ibidem, liv. 8, cap.
2.— «Atravessando estes vales se tornaõ
ao caminho que as guias sabem por pra-

tica, sobir por serras destas. áreas muyto
meudas, e soltas, em que os Dromedá-
rios aiolaõ até a barriga, e se acerta ha-
ver tormenta de vento os acrava esta

área, e se perdem como no mar, depois

vem outras tormentas de vento contra-

rio, que os torna a descravar.» Tenreiro,

Itinerário, cap. 36.

MEXEDOR, s.m. O que mexe. l!"^^,/*^

—Instrumento com que se mexe.
—Figuradamente : Enredador, tecedor,

envolvedor, intrigante.

MEXEDURA, s. f. (Do thema mexe, de
mexer, com o suffixo «dura»). Acção de
mexer, mistura, confusão.

MEXELHÃO. Vid. Mexilhão.

MEXENOFADA, s. f. Comida de porcos.

Vid. Moxinifada,

MEXER, V. a. (Do latim miscere). Mis-

turar, movendo as partes liquidas, mol-
les, etc.

—Figuradamente : Bulir em alguma
cousa, tocar.

—Figuradamente : Perturbar.

— Mexer-se,t'.re/L Âgitar-se, não estar

socegado, não estar quieto.

MEXERICADA, s, f. Mexerico.
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MEXERICADO, />irt. pa»s. do Mexeri-

car.— <(K(ilf<'.rw;ftti'lolhe coma boccd clioa

(1.1 riso o prfllo ili .-irrits, qiii) litihs diãto

dl) si, Ihi) tomou de novo a rogar que

comessfl, o o Padro o f^s logo; pnio quo

nós todos, assiíu o Capitão, como os rnsis

Portuguezps, nos puxemos coinosjotdhos

em torra por aquidla grandt; honra, quo

publii;amftnt«, e um diisprtiso dos Bonzos

fazia ao Padro, sem embargo de lho el-

les terem mexericado. » fornão Mondes

Pinto, Peregrinações, cap. 210.

MEXERICAR, i'. a. (De mexerico). Di-

zer mexericos de alguém, ou dí alguma

cousa.

—Mexericar alfjuF.m com outrem ; cfn-

lar em segr.ido aquillo (jae se ouviu de

alguém.
— V. n. Intrigar, fazer mexericos e

enredos, tecer inimizados, ódios.

Kii nunca matei, n«m furtoi,

Nega uvue algurn'oi'«;

Nem iiuuca miixeruiuei,

Cjiho U AU usa agora.

aiL Vicente, Auro D\ bakca do pubi; ^torio.

— «Porque chegando em tal tempo a

esta Cidade, o casa do dito Micer André,

onde 1'Slive [íerlo de dons meses, me não

pren ie.raô, nem mexericarão com o B,i-

xá, e CioViirnador da Cidade, ssbando que

cu era vindo, e atravessa r,i o d'serlo. e

que era Português: o estava aili de va-

gar, e publicamente o não fez, pelo Se-

nhor Deos assim permitir. A carta que
trazia foy logo por mim quoymada, por

a grande sospeyta, e prova que com ella

se poderá fazer.» Tenreiro, Itinerário,

cap. 102.

—Mexericar-se, v. re/1. Descobrir-se

por si.

MEXERICO, s. m. Acção de contar, di-

zer ou referir o que se ouviu em segre-

do a alguém; conto.—«Cuidou d'estou-

rar de sib-ncio nos dous primeiros dias

que passou na rua de I). Mafdlda, e se

não fosse o conhecimento que om breve

travou com uma cuvilheira da vizinhan-

ça, correra risco de algum accidente gra-

ve de mexericos recolhidos; porque no
meio daqiiella lida, nem sequer poderá

dar uma saltada a S. Francisco, aonde
tinha a devoção de ir todas as semanss
depositar nos ouvidos do padre Fr. Izi-

doro, franciscano do formas alhleticas o

letras gordas, as faltas do próximo de

envolta com as próprias topadas e torci-

colos na carreira da perfeição espiritual.»

A. Hi^rculaiio, Mouge de Cister, cap. 13.

—PI. Mexericos. Torcidas de massa,

delgadas, fritas e passadas por assucar.

MEXERIQUEIRO, A, s. Pessoa que faz

mexericos.

Uiab. Era a mor mexenqtteira

Golosa, quo ^'improviso,

6e não audavão subro avi:)0,

LA ia a cepa e a cepoLro*

mi
K Dfaia querei* qite voadigaf

lie reful^ad» e mentiriMa.

MEXERUFADA Vid. Moxinifada.

MEXICANO, adj. Pertencente ao Mé-

xico.

— .S'. f. Mexicana. Moela de prata cu-

nhada no México.

MEXIDA, s. ,'. Confusão, desordem.
—Fazer mexidas; enredos, intrigas.

MEXIDO, /'ío-i. ;)0s,<. de Mexer.
— /'e/í^a mexida; travada, baralhada.

—Termo popular. Fazer mexidos ; mo-
vimentos com os quadris; barnbilear-se.

-j- MEXIDOS, X. m. plur. Doce que o

poTo costuma fazer pela fesla do Natal,

e é preparado com pão migado, mel,

etc.

MEXILHÃO, 3. m. Espécie de marisco

vulgar.
—Adj. Figuradamente : Intromottido,

que mexe om tudo.

MEXILHO, s. m. Ppça de madeira ou
ferro, que atravessa o dente, e segura as

aivecas abertss o largus para não se ajun-

tarem ao diMití.

MEXONADA, s. f. Moriracnto irregular

e p.^rturbado de cousas S'^ai ordem.

MEXUAR, s. m. Praça da audiência, e

das exHciições ua Africa.

MEXUEIRA, ». /". Certa espécie de âm-
bar de côr parda.

MEXURUFADA. Vid. Mexeaofada.
MEYADADE. Vid. Metade.

MEYA. Vid. Meia.

MEYAR. Vid. Meiar.

MEYO. Vid. Meio.

MEYOTERRANEO. Vid. Mediterrâneo.

MEZ, s. w. (Do latim metisU). Cada
uma das doze divisões do anno solar.

—

Os mezes do anno são doze, a saber:

Janeiro, fevereiro, março, abril, maio,

junho, jullio. agosto, setembro, outubro,

novembro o dezem}>ro. — «Kste Mem Vaz
deo-so tanta pressa, que chegou a (roa

aos sete dias do mez de Agosto.» Diogo
de Couto, Década 4, liv. 2, cap. 9.

—

«Sahio pela barra fora na entrada deste

mezde Janeiro de quarenta eoito.i Idem,
Década 6, liv. 5, cap. 11. — «Estes di-

ziaõ elles que eraõ os deoses dos doze
mezes do anno.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 159.

—O espaço de trinta dias, pouco mais
ou menos.— «Ainda que o cavalleiro do
Touro, havia dous mezes que guardava
aquelle passo.» F. de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 132 — «E passa-

dos os dous mezes que tínhamos de li-

berdade para podermos aqui .slar; nos
partimos para Quansi.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 104.— «Esta

Armada se íoy piir no Estreito de Sabaõ,
aonde fez algumas prezas i-m Juncos que
hiaõ pêra Malaca, e depois que por alli

andou hum mez, e meyo, voltou pêra

Malaca aonde chegou de noite.» Diogo

MEZA

de Couto, Década 6, liv. 5, cap. 1.

—

«Haveria S"is mezes, depois que Fr. Lou-
renço residia na estudaria de S. Paulo.»

A. H'-rcuIano, Monge de Cister, cap. 1.

— «Oue digo eu?! Toda a cidade. Tem
para falar um mez, o d'aqui a um mez
estarão os pedidos votados. ° Ibidem, cap.

15.— «Dous mezes?—acudiu o chancel-

ler.—É isso arremeiilho, desporto e fol-

gança que fazeis comnosco, micer Per-

cival?» Ibidem.—De mez em mez; todos os mezes.

E \tnr/,ts de mez em mez
c'o longo, nem bo travex

me nâo cobrem » bragada.

CANC. DE ltKZENDE,(ul.2O0, V.

—Preço ajustado por mez de aluguer,

de lições, de trabalho, etc.

—A's vezes serve para determinar a

duração de um privilegio, de um direi-

to, etc.

—Mez ou mezes das mulheres; o frou-

xo menstrual, a regra.

—Ordenado que so paga por mez aos

criados.

—Mez civil oa cotnmum; intervallo de

certo numero de dias inteiros que se

aproxima o mais que 6 possivel da dura-

ção de algum m>'Z astronómico.

—Mez ordinário; aqur.lle a que cor-

responde de ordinário a apresentação das

prebendas e benefícios ecclesiasticos.

—Termo de astronomia. Periodo de

tempo, igual á duodécima parto do anno,

e que está indicado pela revolução sync-

dica da lua.

—Mez anomalistico ; tempo que a lua

leva desde que está no seu apogeu, em
voltar outra vez a elle.

—Mez anironomico o« natural; o quo
é medido por um intervallo de tempo c^t-

respondente exactamente ao movimento
do sol ou da lua.
—-Mez lunar periódico; lempo que a

lua gasta em voltar ao mesmo ponto do
zodíaco de que partiu na saa revolução á

roda da terra.

—Mez hinar synodico ; espaço que me-
deia entre duas conjuncçôes da lua com
o sol, ou entre duas luas novas.

—Mez emholisynal ou intercalar; mez
que em cada três annos se junta aos do-

zes mezes lunares.
— Figuradamente: Mes de eorlezia;

dá-se este nome, era Lisboa, aos mezes de

janeiro e julho, ató ao fim dos quaes cor-

tczmente esperara os senhorios das cas*s

que os inquilinos d'ellas lhes paguem os

alugueres vencidos.

MEZA. Vid. Mesa. — «Acabado o co-

mer, levantadas as mezas, desviado o

trafego e o tumulto dos servidores, as

quatro damas, sôgundo seu costume, se

pozeram em seus palafrens, guarnecidos

como pêra tal dia. e se foram ao caval-

leiro do valle, que já acharam apercebi-
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do per* qualquer affronta.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, c. 145.

— «E chegando ao lugar aonde os imi-

gos haviaõ estado achou o arrayal com
todas suas tendas, camas, e mezas.» Dio-

go de Couto, Década 6, livro 5, cap. 10.

— «Passados vinte e três dias depois que
chegámos a esta Cidade, em que eu aca-

bey de convalecer de duas feridas, que
trouxe da briga da tranqueyra, vendome
sem nenhum remédio df vida, me fuy

por conselho de hum Padre meu anaigo

ofTerecer a hum Fidalgo hõrado por no-

me Pêro de Faria, que enlaõ estava pro-

vido de Capitão de Malaca, e que neste

tempo dava menza a todo o homem, que
a queria aceytar delle, o qual aceytou o

meu merecimento, e me proraetteu que
ao diante n.i sua Capitania me faria toda

a amissde que pudesse, pois o eu que-

ria acompanhar naquelia jornada, em que
hia CO Viso Rpy.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 12.

MEZADA, ou MESADA, s, f. (De mez,

com o suffixo «ada»). Dinheiro que se

dá cada mez; pagamento, prestação, con-

tribuirão mensal.

MEZENA. Vid. Mesena.
MEZEREO, s. m. Planta com folhas si-

milhantes ás do louro.

— Mezereo menor; arbusto tàmbem
chamado lauréola macha, que se cultiva

nos jardins junto a Cintra e Coitares.

—Mezereo maior ; outro arbusto.

MEZINHA, s. f. Remédio caseiro ; clys-

ter, ou ajuda. — «Estes o acompanharão
ate a pousada, qiie foy em os arrabaldes

da Cidade, em humas boas casas gran-

des, com grande pomar, e orta de todas

as arvores de frutas, como em Hespa-
nha: E aqui adoeceo o Embayxador, e

todos os que com elle hiaõ, e falecerão

três ou quatro. Estivemos em esta Cida-

de alguns dias, até convalecer o Embay-
xador, foy muyto bem curado por Físi-

cos Mouros da torra, que os ha nella muy-
to bons, e assim ervas, mezinhas como
em Hespaoha, e de outras raaneyras di-

versas.» Tenreiro, Itinerário, cap. 6.

— Figuradamente; Remédio de qual-

quer mal.

Sou a triste, sem mezinha,

Peccodora obstinada,

Perfiosa

;

Pola triste culpa minba
Mui mesquinha,

E todo o mal inclinada,

E deleitosa.

GIL VICENTE, ^UTO DA ALMA.

MEZINHADOR, s. m. Pessoa que dá me-
zinhas ; ro^zinheiro.

MEZINHADOIRO, s. 7m. Foragem ou di-

reitura, applicada para enfermaria de
algum convento.

MEZINHAR, V. a. Receitar mezinhas.
—Dar, applicar mezinhas, ou remé-

dios caseiros.

—Curar de moléstia.

— V. n. Curar.

—Figuradamente: Sanar, dar a salva-

ção.

MEZINHEIRA, s. f. Curadoira, mulher
que se mttte a curar.

MEZINHEIRO, s. m. Pessoa que por cu-

riosidade receita, e se metle a curar; cu-

randeiro.

MHA, aní. Vid. Minha.

MHEU, a?!<. Vid. Meu.
MHUA, ant. Vid. Mua.

1.) MI, variação do pronome Eu; foi

muito usada pelos nossos clássicos anti-

gos, como se vê dos seguintes exemplos,

em que esta palavra é sempre precedida

de alguma dss preposições a, de, em, an-

te, pêra, por, etc.

—A mi; a mim.

Por non parecer .1 algiiom,

que sam a í/ii encubortas,

eicondidas, ou incertas,

contarey das que scy bem,

que s.im publicas abortas,

muytas sam de admiraç.am,

6em ord«m, regia, raiam,

8cm fundamento, verdade,

scnam costume, vont?df

,

natureza, q condiçnm.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANrA.

E, sendo asei que o nó desta amizade

Entra vós firmemente permaneça,

Estari prompto a toda adversidado,

Que por guerra a teu reino se offereça.

Com gente, armas, e nãos ; de qualidade

Que por irmão te tenha o te conheça ;

E da ventado em ti aúbre i^to posta

Me dês a mi certíssima resposta.

CAM., LUS, cant. 7, 6*1 63.

— «E por tanto a mi, a quem esta ca-

sa do Portugal polia graça de Deos cou-

be em socessam, aueis sempre em tudo

ajudar, e soster, não somente com o sa-

ber, e bom conselho que tendes, mas
com as armas, e forças, quando me com-
prir, e assi volo rogo, e outra vez enco-
mendo que o façaes.»Garciade Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 37.—De mi; de mim.

Dá gritos, faz alaridos,

E o soccorro está em ti.

Senhor, flUiO de Davi,

Amerecea-te de mi.

GIL VICENTE, AUTO DA CANANÉA.

— «D'isejando-se conformar, segundo
a pouquidade, e fraqueza de suas forças,

(e sam tambam palauras suas) cora aquel-

le dito de Christu nosso Redentor, Per-

derá a própria vida quem a quiser pou-
par, e achala ha quem a perder por amor
de mi.» Lucena, Vida de S. Francisco
Xavier, liv. 4, cap. 7.

—Em mi; cm mim.

E, fc, entre tanta gloria, amor consente.

Que só para mim falte o elIeitod'clla,

Por que em mi seus poderes eAp'fimcuta,

A culpa ser* só de minha estrelU,

Não vossa, onde o bem todo está presentf

,

Nem da alma que em sorrir-vos se desvela.

FERNÃO SOBOPITA, POESIAS E PROSAS INÉDI-

TAS, pag. 33,

—Por mi
;
por mim.

Queria por mi olh:tr

porque a alm^ nam pideça

quando me houver de apartar,

e SC vaso hcy de t imar

eu o porcy na cabeça.

D. JOANN'A DA GAMA, DITOS DA FREIRA, pOR. Pi.

Eu TOS tenho entre todos escolhido

Para liuma empresa, qual a vós se deve ;

Trabalho iUustre, duro, e esclarecido;

O que eu sei, que por mi vos será leve.

CAM., LUS., c.int. 4, est. 79.

—idníemi; ante, perante mim.— «EUa
nos reci'beu cõ muy ta alngria , o nos disse :

A vind,í de vÓ5 outros verdadeyros Chris-

tãos he ante mi .igora taõ agradável, e

foy sempre taõ desejada, e o he todas as

horas destes meus olhos que tenho no

rosto, como o fresco jardim dosejí o bor-

rifo da noyto, venhaes embora, venhais

embora, e s^ja em t.^õ boa hora a vossa

entrada nesta minha casa, como a da Rai-

nha Helena na terrs Sãta do Jprusalem.t

Fernão Mendes Pinlo, Peregrinações,

cap. 4.

—Pêra mi
;
para mim.

Diabo. Ora enti-.-ie, enti-ae aqui.

Om7. Não hei cu hi de embarcar.

Diabo. Oh que gentil recear,

E que cousa pêra tni

!

Onz. Ind'agor;v falleci,

Deirac-mí buscar bítel.

GIL VICENTE, AUTO DA BARCK DO INFERNO.

—Mi, por me. — Que mi ; que me.

Ou a quen direi o pesar

Que mi fazedes sofrer.

Se O a vós non for dizer

Que podedos conselho dar ?

CANC DE D. DINIZ, pag. 10.

2.) MI. Nome da terceira nota da esca-

la musical do dó. Os allemáes e os ita-

lianos designara esta nota com a letra E.

—Nome do signo que representa esta

nota.

— Corda d'um instrumento que dá a

nota mi. O mi ou prima da rebeca.

f MIA, por Minha.

El me dê la ben, se Ue prouguer.

Ou nii<t morte, se. m\Tquesto non der,

Jle dô,-por m'eu de gran cuita quitar.

TOVAS E CANTARES, n." 1.

f MIADÉLA, s. f. Grito, que o galo dá

d'uma só expiração.

—

Dar uma miadéla.

IsIIADO, s. »?., ou MIADURA, s. f.
Voz

nnliirsl o ordinária do gato ; acção de

raiar. O gato modilica a miadura segun-

do o que elle quer manifestar.

f MIADOR, ORA, adj. (De miar). Que

mia.

—

Gato miador.— Gaia miadôra.

MIALHAR, s. m. Termo náutico. O fio
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das amarrAs relhas, qiio se desfazem, o

de que se fazem os lambazes.

MIALHEIRO. Vi'l Mealheiro.

MIANADA, s. f. Termo popular. Mia-

do lie muitos galos junlos.

MlAO. Ouomatopeia que exprime o gri-

to do gato.

— S. m. Um gato. (Usadofarailiarmcn-
te, e entre crianças: Alúvem omíáo).

MIAR, V. n. (I)a onomatopein miào).
Diz-se (lo gato quanHo pilo solta a voz

que é prf)pria ásuanspocic.— 0;/a(omia;
isto é, solta a sua voz ordinária, emansa.
MIASMA, .<. m. (Do grego minamn, do

nxiaine.in, contaminar). Termo de medi-
cina. Emanações provenicnlesdo substan-
cias orgânicas e que, ospalhando-so no
ar e adherindo a certos corpos, exercem
sobre os aoiraaes uma inllupncia perni-
ciosa. A ipaior parte das doenças endé-
micas, c sobro tudo as febres inlermitlen-

tes, parecem provir d'uma infecção mias-
piatica.

—Particularment»^ : Effluvios que pro-
yeem do certas doenças contagiosas.

—Miasmas variolicos.—Miasmas pesti-

lencine^.

fMIASMATICO, A, adj. (De miasma).
Que contém ou produz miasmas.
—Quo é o resultado dos miasmas.

—

Doenças miasmaticas.
HIBA, s. /. (Do persa mibali). Antigo

termo de Pharmacia. Âmago do marme-
lo com as pevides.

—Dava-se também o nome de miba ao
xarope feito com o sumo de marmelo.

1.) MICA, s. f. (Do latim mica, parcel-

la, porçáosinha). Migalha, micha.
—Termo de Pharmacologia. Pão.

—

Pí-
lulas de mica; pílulas feitas com miolo
de pão trigo.

2.) MICA, s. »i. (Talvez do latim mi-
care, brilhar). Termo de Mineralogia. No-
me d'um grupo de mineraes, que são si-

lico-aluminatos de potassa, de ferro e de
magnesia. Estes corpos são notáveis pe-
la sua divisibilidade quasi aoinfinitoem
laminas ou palhetas mui tinas, heiago-
nas, elásticas, de superticie brilhante,
branca, esverdeada, amarella ou irisada,

bronzeada, etc. Empregam-se nas vidra-
ças, e lanternas, em lugar de vidros.

— Dá-se também o nome de mica a
substancias muito difTerentes do verda-
deiro mica, mas que teem também a pro-
priedade de se apresentar sob a forma
de palhetas ou laminas delgadas, muitas
Tezes llexiveis, e muito brilhantes.

—Mica cizelado ; uma variedade de
Hornblend.
—Mica ferruginoso ; o ferro oligista

micáceo, e o ferro phosphatado.
—Mica dos piníortíí ; graphite, ou mi-

na de chumbo.
— Mica de talco prismaúco ; o talco.

MICÁCEO, A, adj. (De mica). Termo do
Mineralogia. Que contém mica

; quo éda
natureza de mica.

—Que tem a appar«Dcia ou o brilho

de mica.

—

PalhHas, laminas micàceas.
—Torrno da Butauica. Que é coberto

de pelliculas de apparericia do mica.

—

Ayaricv micàceo.
MICANTE, <i<tj. 2 gen (Do latim wi-

cans). Termo poético. Resplandece n te,

f MICASCHISTO, s. m. (Ue mica, e
schisto). Termo do Mini^ralogia. Hocha
fóssil, essencialmente composta de mica
e do quartzo.

f MICASCHISTOSO, OSA, adj. Que se

Compõe de raicaschislo, o do uraa espé-
cie de rocha a que os Allemáes chamam
gneiss, o outras rochas denominadas me-
ta mor phicas.

—

Formarão micaschistosa.

MICER, ou MISSER, pronome italiano,

que vale o mesmo quo nisu senhor, qu
o seiíJwr. — oAdivinhie, micer Louren-
ço, adivinhae. Mais uma, mais duas mais
três, senáo arremato. Arrematei. É o jo-

gral deUoslello; jogral o maninello que
foi ; bi^ato e saneio que st»rá.» A. Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 10.— «Era
que micer Percival, estacado nom^iudo
aposento, abria desmesuradamente os

grandes olhos azues e parecia escutar cora

toda a attenção a synopseque ochnncel-
ler fazia daquelle requerimento.» Idem,
Ibidem, cap. 15,— «Estando eu na tenda
d'el-rei, naquella noite depois da de Al-

jubarrota, falava com micer Taihaferro

do grande pavor que os Irons de fogo,

nunca vistos em Portugal, produziram
nas nossas azes dianteiras: Se os caste-

lhanos— disse-me então micer Talhsfer-

ro—tivessem sabido servir-se desses en-
genhos, não seriamos nós que estaríamos

senhores do campo, folgando aqui de sf^u

mal e vergonha.» Idem, Ibidem, cap. 16,

MICHA, ou MICHO, s. /. ou m. Peda-
ço de pão

;
pãosinho.

—Mistura de farinhas, que constituem
o pão. — Bom, máo micho ; boa ou má
mistura, que faz o pão do melhor oupeor
qualidade.

Vic. Mataii-me tós logo bem
Com dous olhinhos qu>u digo.

Leon. Mais tos mata a v6s o trigo,

Porqut Dão vale a vintém,

E trai mao micho comsigo,

GIL VICENTE, AUTO TA FKIBA,

MICHELA, s. f. (Do latim ma;chus?)
Meretriz da mais baixa espécie.

—Meretriz, marafona, cantoneira,

—

«Para seu comer tem uma michella, que
lhes perfuma os calçoens, com quem a

certas horas se embeb-ídam, e tão boas
amarras lhe tem nas ancoras, quo quan-
tasmais vezesasespanam, entãotem ellas

por mais cristalino o amor que lhes clles

tem.» Fernão Rodrigues Lobo Soropila,

Poesias e Prosas inéditas, pag. 69,

MICHELOS, s, )/i. plur. Termo náuti-

co. As cordas, além da amarra, qui' ser-

vem para levar a ancora,

MICHEN-PDLVER, ou MICKEN-PUL-

VER, a. »w. Termo de Pharmacia. Conn-

pofito arsenical que lançAdu sob a forma

de põ em agua, as moscas o procuram

com avid<'z, e morrem logo que chupam
d'esta soluçáo.
— Dá se também o mesmo nome ao

ouro-pim<?nta, e a diviTsng metaes que
conleem ars''nico, e que também so coa-

lumani empregar para o mesmo fim.

MICHO, s. m. Vid. Micha.

—Micho de cinco réis; lacaio pequeno.
— No arcebispado do Braga, pensão

que as commeadas das Ordens pagam ao

arc('bis[»o.

MICHORDIA, s, f. Termo popular. Mis-

cell.iriea, mistura de cousas disparatadas

;

iguaria wial feita, e de máo sabor.

f MICIPPE, s. /". Género de crustáceos

deca podes.

MICIRIRÍ, s. m. Herva, com quo se un-

tam os cafn's, para não serem mordi-

dos dos jacarés, entrando nos rios onde
os ha.

MICO, «, m. Espécie de macaco peque-
no do Urazil. Diz-se também mico, e ma-
caco do Pará.

f MICR ,, MICRO.., Prefixo que signi-

fica pequeno, c que vrm do grego mi-
kros.

f MICRACDSTICO, A, adj. (De micr...

e acústico). Diz-s^ do instrumentos des-

tinados a fazer apreciar sons fracos. —
Vm porta-voz é utn inslntinenlo micra-

custico,

-j- MICROBASE, í. m. (De micro... e

base;. Termo de botânica. Fruclo com-
posto de quatro capsulas implantadas so-

bro uraa base pequena.

j MICROCEPHALIA, s. f. (De microce-
phalo). Termo de medicina. Nome que
so da algumas vezes ao idiotismo, tendo

geralmente os idiotas a cabeça peque-
nissioia,

f MICROCÉPHALO, A, adj. (De micro...

e kephalt-, cabeça). Termo de zoologia.

Que tem uraa cabeça mui pequena.
—Termo de botânica. Cujas florrs sáo

reuniilas em peqneuos capítulos.

f MICROCERO,A, ody. i^De micro... e do

grego keras, corno, anlenna). Termo de

zoologia. Que tem as antennas mui cur-

tas.

f MICROCHIMIA. s. f. (De micro... e

chimia, de chimica). Emprego do micros-

cópio a fim de verificar os caracteres de

princípios que se náo podem obter senáo

em pequena quantidade, ou cujos crys-

taes são demasiadamonte pequenos para

serem vistos a vista desarmada.

f MICROCHIMICO, A, adj. Que diz res-

peito á microchimia.— .1 naii/$e microchi-

mica.

MICROCHRONOMETRO, ». »i. (De mi-
cro... e do grego khronos, tempo, e »ie-

tron, medida). Termo de physica. Ins-

trumento destinado a avaliaras pequenas
fracçõos di> tempo.

Y MICROCÓSMICO, A, adj. Termo di-
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dactico. Oue pertence ao microcosmo, ao

hoiueiíi.

— Sal microcósmico, ou /"Hsiuei; anti-

go nome do nhosphato de sola, que foi

confundido por ranito tempo com o phos-

phatQ de aramoniaco, assim chamado
porque se achava na urina do homem
(microcosmo).

MICROCOSMO, s. m. (Do grego mikros,

pequeno, e kosmos, mundo). Mundo pe-

queno.
—Figuradamente : Nome que alguns

philosophos deram ao homem, que elles

consideravam como o resumo do próprio

mundo.
MICROCOSMOLOGÍA.s. f. (Do grego wi-

kros, pequeno, kosmos, mundo, e logos,

discurso, tratado). Termo didáctico His-

toria, ou dt'scrÍDÇão do corpo humano.
MICROCUSTICO. Vid. Micracustico.

f MICRODACTYLO, A, adj. (De micro...

e daktylos, dedo). Termo de zoologia.

Que tem dedos curtos.

f MICRODONTE, ndj. 2 gen. (De mi-

cro... e do grego odoi(s, odontos, dente).

Termo de zoologia. Que tem dentes pe-

quenos.

— Termo de botânica. Diz-se d'uma
planta que tem um calyx levemente den-

t 'lado.

MICRO-ELECTROMETRO, s. m. Termo
de physica. Instrumento, que serve para

descobrir pequenas porções de electrici-

dade.

MICRO-GALVANICO, A, adj. Termo de

physica. Diz-s« d'uma machina desiina-

da a apreciar os mais pequenos eíTeitos

galvânicos.

MICROGRAPHIA, s. f. (De micrógra-

pho). Descripção dos objectos estudados

por meio do microscópio.

— Em geral, tudo o que se refere ao

emprego uo microscópio.

-f
MICROGRAPHICO, A, adj. Que per-

tence á micrographia.

—

Trabalhos micvo-

graphicos.

f MICROGRAPHO,s. m. (De micro... e

graphein, descrever). Termo didáctico.

O que se occupa da micrographia.

MICROLEPIDOTO, A, «rij. (De micro...

e do grego lepis, escama). Termo de His-

toria Natural. Que tem escamas mui pe-

quenas. Diz-se principalmente dos pei-

xes.

MICROLOGIA, s. f. (Do grego mikrolo-

gia, iiequenez de espirito, de caracter;

de mikros, pequeno, e logos, doutrina,

discurso). Termo didáctico. Tractado so-

bre os objectos d'uma grande tenui-

dade.
— Termo ds Rbetorica. Discurso sem

força, sem vigor.

—Por extensão: Desejo, appetencia ex-

cessiva de baghtellas.

j MICROLÓGICO, A, adj. Que perten-

ce á iiiicrologia, ao estuda dos objectos

pequenos.
MICRÓLOGO, s. m. (Do grego mikrolo-

gos, o que se occupa de bagatellas). O
que se entrega ás indagações micrologi-

cas.

—Pequena obra, muito estimada, quo
trata dos ritos e ceremonias da igreja de
Roma.
MICRÓMÉGA, s.m. (Do grego mikros,

pequeno, e megas, grande, muito). Ter-

mo de geometria. Instrumento que re-

presenta a quarta parle do quadrante, ou
15 gráos, para meiir com facilidade as

distancias, e alturas dos logares.

I MICROMEGAS, s. m. (Etym. do an-

tecedente). Titulo d'um conto philoso-

phico de Voltaire, em que o lieroe Mi-

cromegas é um habitante de Syrio, mui-
to maior e muito mais intelligente que
os homens, mas fraco e limitado como
elles. O fira prini ipal d'este conto é pro-

var que as idéas de grandeza e de peque-
nez nada teem ds absoluto, senão que
são idéas de relação.

MICROMETRIA, s. f. Termo didáctico.

Emprego dos micrómetros.

t MICROMETRICAMENTE, adv. Pelos

processos luicrometricos.

—

Medir micro-
metricamente os detalhes d'um eclipse.

I MICROMÉTRIGO, A, adj. Que diz res-

peito aos micrómetros.

—

Parafuso micro-
métrico; o que tem a rosca muito miú-
da, e é ao mesmo tempo muito exacto.—Medidas micrométricas; as dos ob-
jectos visíveis somente por meio do mi-
croscópio, e tomadas com auxilio do mi-
crómetro.

MICRÓMETRO, s. m. (De micro... e me-
tro, medida). Instrumento para medir os

diamiítros dos astros.

— Micrómetro de dupla imagem, ou
micrómetro prismático ; o que é funda-
do sobre as propriedades da dupla refrac-

ção.

— Micrómetro objectivo; o heliome-
tro.

— Instrumento destinado a medir os

objectos de pequena dimensão, ou o po-
der ampliador dos microscópios.

—Apparelho que se applica a uma ba-
lança de torsão.

— Instrumento para medir o gráo de
delgadeza, de tenuidade ou finura das lãs.

f MICRÓNEMO, A, adj. (De micro... e
do grego 7iêma, filamento, tentaculo).

Termo de zoologia. Que tem tentaculos
curtos.

MICROPHONÍA, s. f. (De micro... epho-
nê, voz). Termo de medicina. Enfraque-
cimento da vOz.

MICROPHÓNIO, s. m. (De micro... e

phonê, \oz). Instrumento que torna per-

ceptíveis os sons, ainda os mais fracos,

quando se põe em contacto com o cor-

po sonante.

f MICRÓPHONO, A, adj. Que tem a voz
fraca.

f MICROPHYLLO, A, adj. (De micro...

e do grego jj/n/Wo/i, foiha). Termo de bo-
tânica. Que tem pequenas folhns.

— Termo de zoologia. Diz-se 4'uma
concha que tem os buracos d'espira car-
regados do pequenos bordelètes.

-{ MIGROPIiYTICO, A, adj. Que é con-
cerneiíle aos microphytos.

f MICROPHYTO, s. m. (De micro... e
da grego p/i i/ton, vegetal). Vegetal extre-
mamente p*^queno.

f MICRÓPORO, A, adj. (De micro... e
poros, poro). Termo de Historia iS aturai.

Que tem poros muito pequenos.

7 MICROPSIA, s. f. (De micro... e do
grego jt'sís, vista). Termo de medicina.
Alteração da vista que faz com que os
objectos que se vêem, pareçam mais pe-
quenos, do que realmente são quando o
olho se acha no seu estado normal.
MICRÓPYLO, s. m. (De micro,., e do

grego pijlè, porta). T^rmo de botânica.
Abertura, pela qual o tubo pollinico atra-

vessou os envolucros do ovulo para ope-
rar a fecundação, e que" fica sssignalado
sob a forma ã'uma pequena abertura na
maior parte d.55 sementes, ou gráos.

MICRORCKIDE, ou MIGRORCHIDIS {eh

como k), s. f. (Do grego mikros, peque-
no, e orkhis, testículo). Termo de medi-
cina. Atrophia dos testículos, em conse-
quência da qual elles diminuem sensi-

velmente e ficam do tamanho de um fei-

jão.

— Dá-se também este nome á doença
que impede que os testicnlos tenham o
desenv(dvimento. que lhes é natural.

f MICRORRHiZO, A, adj. (Do grego mi-
kros, pequeno, e rhiza, raiz). Termo de
botânica. Que tem rííizes mui pequenas.
—.árí>i(síomicrorrhizo.

—

Plantas micTOT-
rhizas.

MICROSCOPIA, s. f. Arte de se servir

do microscópio.

—O conjunto dos conhecimentos que
se podem obter com o auxilio do micros-
cópio.

MICROSCÓPICO, A, adj. Que se faz com
o auxilio do microscópio. — Observações

microscópicas.

—Que não pôde ser visto senão com o

microscópio.— Animalcidos microscópi-
cos.

— .S'. m. pi. Os microscópicos; os se-

res vivos, que se não vêem senão ao mi-
croscópio, d'outro modo chamados m/w-
sorios, ynicrozoarios.

MICROSCÓPIO, s. m. (Do grego mikros,
pequeno, c skopein, examinar). Instru-

mento óptico, quo tem a propriedade de
êugmentar muito os objectos miúdos, pa-

ra se destinguirem melhor as suas par-

tes ; é essencialmente composto de um
objectivo e Q'um ocular, que estão en-
cerrados n'um tubo de cobre ennegreci-
do.

—

A invenção do microscópio é poste-

rior á do telescópio.

—Microscópios simples, ou lentes; os
que não invertem a imagem dos obje-

ctos.

—Microscópios compostos, ou micros-
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copios propriamente ditos ; os que invfr-

lem a imaRfin.

—Microscópio solar; microscópio com-

posto d'iim (^spflho plano, df-stiriado a

reílectir os raios (lo sol. o do três lentes

convergentes contidas n'um tubo; as duas

primeiras são destinadas a concentrnr os

raios luminosos sobro um objecto collo-

cado no foco da segunda lente e diante

da terceira que servo para amplificar a

imagem (rello, o projectal-a sobro ura

quadro collncado n'um logar escuro.

—Microscópio de gaz ; espécie de mi-

croscópio construído como os microscó-

pios solares e ilhiminado pela combustão

d'uma mistura d'hylrogeneo e d'oxyge-

neo, em contacto com carbonato de cal.

—Figuradamente : O quo augmenta as

cousas abstractas, intellectuaes ou mo-

raes, como o microscópio augmenta os

objectos miúdos.

—ConstellarSo meridional.

MICROSCOPISTA, s. m. Termo Didácti-

co. O que faz u.so do microscópio.

MICROSOMATIA, s. f. (De micro..., e do

grego soma, corpo). Termo do Medicina.

Monstruosidade caracterisada pela exces-

siva pequenez do corpo.

f MICROZOARIO, s. m. (De micro..., e

do grego zôarion, diminutivo d?, zôon,

animal). Ser vivo que se não percebe se-

não ao microscópio, diversamente cha-

mado infusorio.

f MICROZOONITE, s. m. (De micro..., o

zôon, animal). Termo de Zoologia. Syno-

njmo de infusorio.

[ MICÇÃO,», m. (Do latim mictiim, su-

pino do mingerc, urin.^^r). Termo do Me-

dicina. Arção d'urinar.

-1^ MICTURIÇÃO, s. f. (Do latim miclu-

rire, desiderativo de mingere, urinar).

Termo de Medicina. Necessidade frequen-

te de verter urina.

MIDA, MIDAS, MIDAMOS, MIDAIS, MI-

DÃO,ouMIDAM, variações irregulares sub-

junctivas do verbo Medir.
— Hoje diz- se : Meça, meças, meçamos,

meçais, mcção, ou meçam.
MlDAN, s. m. (Do árabe). Palestra ; lo-

gar dos exercícios do corpo, para a mo-
cidade; logar dVscaramuça.

f MIDDLETONITE, s. f. Substancia que

se acha u'um mineral das minas de New-
castle, em lugl.iterra.

MIDIÇÃO. Vid. Medição.

MIDIDA.
)

MIDIDO. f.,., „„,.^ ^tK^Air.

MIDIR. 1

MIGALHA, s. f. (Do latim miciãa). Pe-

Pequena porção d'alguma cousa, porção-

sinha.—yls migalhas cítí^ão; que caem ao

partil-o.

—Figuradamente : Parcella pequena.

—

Migalha de juízo.

-j- MIGALHADO, part.pass. deMigalhar.

Dividido, desfeito em migalhas.

—

Pão mi-

galhado.

MIJA

MIGALHAR.v. «. Fazer em partes miú-

das. Víd. Esmigalhar.

MIGALHEIRO, s. m. (Do migalha, com

o snffixo «eiroj). O quo averigua, que

trata do cousas miúdas, pequeninas ; que

repara em miudezas. Diz-si' prioripalmpn-

te do que, as poupa, escaceia, amealha.

MIGALHINHA, s. f.
Diminutivo de Mi-

galha.

MIGAR, V. a. Partir em migalhas.—Mi-

gar pão.

—Ttrrao Popular. Migaro caído; lan-

çar-lhe pfio migado.

MIGAS, s. f. pi. Sopas de páo migado.

Cat. Rogo-to que n6-lo digas.

Marg. 5I»8 hc para adivinhar

;

E quemquer que o aceitar,

Eu a fartarei de mirjas.

C.II. VICENTE, AUTO DA MOFINA MENDES.

— «Me será mais saborosa que migas

de azeito com vez de vinho em cima ; en-

tretanto bem podeis fazer conta que es-

tou a curtir, como cordovão em pelame,

e não haverá cousa que me desatolle des-

ta tristeza.» Fernão Rodrigues Lobo So-

ropita, Poesias e Prosas Inéditas, cap. 2.

— Migas (íe cií/io; espécie d'açorda.

MIGÊNCIAS, s. f. pi. Termo antigo,

Emergenriss, casos quo sobroveem.

MIGNIATURA. Vid. Miniatura.

MIGNGNE, s. m. (Do francez mignon-

ne). Termo de Imprensa. Typo de impri-

mir, muito miúdo; é o que hoje se diz

typo de sele pontos, ou numero sete.

1.) MIGO, variação do pronome Eu, a

qual sempre se usa com a preposição com.
—Faltar commigo.

—

Ir coiHmigo.

2.) MIGO, primeira pessoa do presente

do indicativo do verbo Migar; cx. : Eii

DÚgo.

MIGRAÇÃO, s. f. (Do latim migratio-

nem, de migrare, ir-se). Acção de passar

d'um paiz para outro ; mudança d'habi-

tação; deserção.

— Viagens periódicas ou irregulares

que fazem cortas espécies d'animaes.

MIGRANTE, ailj. e s. 3 gen. Termo Poé-

tico. Que muda do terra, transportando-

se para outro paiz.

f MIGRATÓRIO, A, adj. (Etymologia do

migração). Que é concernente á emigra-

ção.

—

Movimento migratório.

MIJA, s. f. Aos meninos se costuma di-

zer : /(ire)- mija, por: urinar.

MIJADA, s. f. Acção de mijar.

—Dar i(í)ia mijada; urinar (phraso ple-

bca).

MIJADEIRO, s. m. Logar, sitio onde se

urina. Vid. Urinol, ou Ourinol.

MIJADELLA, s. f. Porção de urina, que

se lança d'uma vez.

MIJADURA, s. f. O mesmo quo mijada.

(Vid.l

MIJÃO, MIJÔNA, adj. e 5. m. o/. Quo
mija na cama, ou por si ; diz-sc das crian-

ças.

IIL

MIJAR, V. a. (Do latim mingere, ou
meiere). Lançar urina da urtthra, urinar.

— V. n. Urinar.

E mui8 elle, ealvanor,

Cada vei mija náquelU.

IJiabo. Ora sus, domo» á vela.

Vós Judeu, ireis ^i toa,

Que boíb mui ruim pessoa,

Levae o cabrão na trolU.

GIL VICENTE, AUTO DA BARCA DO UITtSkHO.

Parvo, llnn liomens do» breviairos,

nnjiimifilis coelltorum,

Et pemispfrdigotorum,

E mijais DOS campanairos.

Cor. Anjos, nio sejais contrairos,

Pois nio temos outra ponto.

IDEM, IBIDEM.

parvo. Furtaste a chiba, cabrSo?

Pareceis-me v6s a mim
Carrapato d'Alcoutim,

Enxertado em camarSo.

Diabo. Judeu, lá te levarSo,

Porque h3a d'ir descarregados.

Parvo. V. 8'eilc mijou nos finados

Nu adro de San Gtuo

!

E comia a carne da panella

No dia de nosso Senhor.

IDEM, IBIDEM.

—Mijar-se, i'. re/7. Urinar por si.

— Figuradamente: Mijar-se de medo,

ou com medo; ter muito medo (phrase

familiar).

—Provérbio: Mijar claro e dar uma
figa ao medico.

MIJAVINAGRE, s. m. Matéria esponjo-

sa c immunda, que o mar lança de si

na vasante da maré.

MIJO, s. m. Urina.

MIJÒA, adj. e s. f. de Mijão. =Mijona
está mais em uso. Vid. Mijão.

MIJOTE, s. m. Termo popular e chu-

lo. .Medroso, timido.

MIL, adj. numeral de 2 gen. (Do la-

tim mille, talvez de um radical sanscri-

to mil, reunir, ajuntar). Dez vezes cem.

—Mil homens.—Mil annos.—Dous mil.

—Dez mil.—Cem mil.

—Junto a uma unidade de tempo, ser-

ve para designar a ordem chronologica

de factos em diversos tempos, uma épo-

ca, data etc. — Mil e oitocentos e seten-

ta e três.— «E acabada dass^:•nta^, e as-

sinar a sentença, tomou el Rey logo com
todos assento sobro o que na eiecuçSo
delia se auia de fazer. E aos vinte dias

do mes de lulho do anno de mil e qua-
trocentos e oitenta e três, de noite ante

menhãa, tirarão o Duque dos paços em
cima de buma mula, e Ruy Telles nas
ancas apegado nelle, e muyta e honrada
gente a pé, que o acompanhaua com
grande seguridade.» Garcia de Rezende,
Chronica de João II, cap. 46.— tNeste

anno de mil e quatrocentos e oitenta e

seis, estando el Rey Dom Fernando, e

ha Rainha dona Isabel de Castella, em
cerco sobre a Cida ie de Mnlega do Rey-
no de Granada, que muy apressadamen-
te, o com muyta força combatião com
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armas, e tiros de fogo, estando jaós mou-

ros ?m muyta estreita, e necessidade, e

náo podendo ja sofrer os continos, e ri-

jos combates, faleceo o arraial a poiuora,

de que el Rey, e a Rainha ficaráo muy-
to tristes, porque tendo a cidade ja qua-

si tomada S'^ria necessário leaantarem o

arrayal, pois sem artelharia se náo po-

dia tomar.» Ibidem, cap. 62. — «Neste

anno de mil e quatrocentos e nouenta,

estando el Rey em Euora antes da vinda

da Princesa lhe íoy dito, que em Lisboa

em casa de hum caualleiro que se cha-

maua Diogo Pirez do Pe, e viuia junto

da praça da palha, se jugauáo dados, e

cartas, e outros jogos, com que Deos era

desseruido, e seu sancto nome renega-

do, e o de nossa Senhora, o dos Sauctos

blasfemados.» Ibidem, cap. 110.—«Ese-

guindo e que dizem estes Decanijs, nos

annos de Mahamed de setecentos e sete,

que saô mil e trezentos de nossa redem-

pçáo, ouue em o Relij hum príncipe Mou-
ro chamado Xá Nofaradim : tão poderoso

em gente e estado de terra, que da gran-

de potencia que tinha succedeo por glo-

ria de seu nome querer conquistar a la-

dia.í Barros, Década 2, liv. 5, cap. 2.

—«O qual edifício fizeraõ antigamente

os Chins quando senhorearão a índia que
foy segundo parece pela sua conta, des-

de o anno do Senhor de mil e treze até

o de mil settenta e dous; pela qual con-

ta se vè que a lodia esteve debayvo do

Império do Chim sincoenta e nove an-

nos somente, porque o Rey successor do

que a cõquislou, que se chamava Oxiva-

gaõ, a largou por sua vontade, por en-

tender quanto sangue dos seus lhe cus-

tava o pouco proveyto que tirava delia.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, c.

96.— «Esta batalha se deu aos nove dias

da priraeyra Lua deste tempo que digo,

de sette mil e trezentos e vinte no affa-

mado campo Vitau, aonde lhe appareceu

o QuiazNivandel assentado numa cadeyra

de pao, o qual ficou daqui com grão de

nome mais honroso que todos os outros

deoses dos Moes, e Siôes celebrado por
|

deos das batalhas.» Ibidem, cap. 162.—
|

«E a verdade verdadeira, acocorada ha
[

seis mil annos no fundo do seu poço, a

rir, a rir, a rir, que já não pôde ter as

ilhargas. Coitada da pobre verdade!» .\.

Herculano, Monge de Cister, cap. 21.

—Só ou junto a outros adjectivos nu-

meraes, indicando numero certo e deter-

minado de indivíduos.

Dixe ai Rey hum feiticeiro,

que seu pay guerra fazia

no outro mundo, e queria

gente, que fosse primeiro.

e mais da que elle pedia :

quinze mil homens juntou,

degollar todos mandou
em hum poço, por juntos yrem,

e a seu pay acodirem,

e desta arte lhos mandou.

BEZENDE, MISCELLANEA.

Vemos poucas amizades;

se has ha sam com re^pecfos:

vemos ódios, imizades.

Vemos parcialidades

secretas por seus prouectos,

officiaes e priuados

vemos ser muy aguardados,

-1/íi amigos na bonança,

se lhes taUesce ha priuança,

logo sim desemparados.

IDEM, IBIDEU.

— íO conde do Redondo com duzen-
tas lanças desbaratou duas mil, e nenhum
dos imigos sabia letras, que se todos fo-

ram letrados poderá desbaratar cem mil

e o feito não fora grande : em fiai Haai-
bal com ceato e tantos mil homens pas-

sou os Alpes, se entre elles acertaram de

ir três doutores nuuoa os passara, lá de-

ram tantas rasões, e sustentadas com tan-

ta authoridade, que fizeram o perigo cer-

to, e a batalha duvidosa : o caso é' que
por elles se disse : Razona bien dei Ar-

nês, mas vistallo quien quisiere.» Fran-
cisco de Moraes, Dialogo 2. — «A copia

de gente, segundo meu parecer, e do se-

nhor DaUarte, que está aqui, está pas-
sante de duzentos mil combatentes, en-

tre os quaes não vi nenhum, que pare-

cesse de tão crecida idade ou fraca dis-

posição, nem pouco auto pêra pelejar.

Antes parece foram escolhidos a conteu-
timento de quem os governa.» Idem,
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 159.— «.41-

bsyzar não com manos astúcia e provi-

dencia ordenou suas cousas, fazendo da

gente de cavallo dez batalhas, cinco mil

em cada uma, de que o primeiro era o

Soldão da Pérsia, em cuja companhia
sahiu o gram Framustante, com mais da

quinhentos aventureiros, afora os cinco

mil, pessoas de mui gram nome e não
de menos obras.» Ibidem, cap. 165.

—

«Dramusiindo e o cavalleiro do Sálvaje,

que ambos a pé com as espadas na mão
se faziam temer de sorte, que niuguem
ousava chegar a elles ; todavia perderam-
se de todo, se Poliuardo e o soldão Be-
Isgriz, que andava extravagante com qua-
tro mil cavalieiros, lhe náo soccorrera,

que com sua ajuda tiraram do campo
Dramusiando pêra poder repousar do tra-

balho passado e cobrar forças e alento,

pêra tornar á batalha.» Ibidem, cap.

169.— «Porém pêra ir lançar do casteilo

Benestarij hum tal imigo como nelle es-

taua artilhado e defendido com baluar-

te, torres, e grande numero do g^nle,

que (segundo tinhão sabido) passauão de

vinte mil homens: não se podis fazer

com tão pouca gente, como então esta-

ua na índia: que prazeria a B-os que
traria a seu sobrinho dõ Garcia de íHo-

rouha, porque segundo a esperança que
Christouão de Brito dera de sua viagem,

deuia iuuernar em Moçambique.» Bar-

ros, Década 2, liv. 7, cap. 1.— «Na qual

frota leuaua mil e setecentos Portugue-

ses, e oitocentos Canarijs, e Malabares:

pondo a proa em atrauessar aqueUe gol-
fão, que jaz entre a terra da Ináia e a
outra de Africa, pêra tomar o rostro do
cabo Guardafu, fugindo da costa da Ará-
bia, por não ser visto e dar auiso á ci-

dade Adem.» Ibidem, liv. 7 cap. 7.

—

«Com isto ordenou o Governador que
passasse a Salsete o Capitão da Cidade
D. Diogo de Almeida, assinandolhe oito-

centos Portuguezes, em que entravsõ cen-
to e vinte de cavallo. Cidadãos de Goa,
e mil Lascarins da terra.» Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 4, cap. 9. — «Elle o
fez assim, e foy pelo rio acima atè per-
to da forl:tk-za, e vio nos campos delia
(que saõ muy grandes) assentado o exer-
cito de ElRey de Csmbaya, em que ha-
via mais de cento e cincoenta mil ho-
mens, que tinha slli chegado gquelle dia
em soccorro das fortalezas de Baroche,
e Surrate, por lhe terem dado aviso que
o filho do Governador estava sobre Sur-
rate, e que elle ficava em Baçaim com
grande poder, pêra se hir ajuntar com
elle.» Ibidem, liv. 5, cap. 7.

Pelos campos de Salseie,

Mouros mal feridos vão,

Vaylhe dando no alcance,

O de Castro D. João

:

Vinte mil eraõ por todos, etc.

IDEM, IBIDEM, cap. 10.

—«Vivem também nesta cerca todos
os mayuatos que lavaõ roupa a toda a
Cidade, que segundo nos affirmáraõ, pas-
saõ de cem mil, por haver aqui grandes
rios, e ribeyras de agoa, com quantida-
de de tanques muyto fundos, e largos

fechados todos de cercas de csntaria muy-
to forte, e de lagoas muyto primas, e

bem lavradas.» Fernão Blendes Pinto, Pe-
regrinações, cap. 105.— «Com esta or-

dem caminhou dezassette dias a oito la-

goas por dia, e no cabo delles chegou a
huma boa Ciiade per nome Guauxitim,
de dés, ou doze mil vi?inhos, na qual
foy aconselhado que se provesse de man-
timentos, porque já entaõ hia muito fal-

to delles.» Ibidem, cap. 12.3. — «E com
esta determinação se partio logo este ty-

ranno Brama em busca desta gente, que
estaVA no Maleytay, e levou comsigo hum
exercito de trezentos mil homens, os du-
zentos mil por terra ao longo do rio, de
que hia por Capitão o Ghaumigrem seu
collaço, e os cem mil levou elle em sua
companhia pelo rio em dous mil seros,

e todos huns, e outros gente muyto es-

colhida.» Ibidem, cap. 156.—«Em tanto

que quando se jurão cousas incríveis en-
tre as nsções que habitão a terra, para
se lhes dar credito a ellas, náo se dis

outra cousa senão pelo santo Quiay Ni-

vandel deos das batalhas do campo Vi-

tau, e em huma grande Cidade, que se

chamava Sorocotáo, em que foram mor-
tas quinhentas mil pessoas, se cativarão

todos estes deoses, que aqui vedes pre-
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SOS cin dospreso dos Uois quo criáo nel-

los, o dos sacordotos quo lho adminis-

travâo o cli-yro siifivi^ do sous sacrili-

cios.» Ibidem, cip. 162.

—Para designar um ciírto nuinoro do

objiíClos.— «As quaos casas ticis aflirrná-

raò os Chins quo orno tros mil, o todas

do alto abayio ostavaõ cbi'as do cavejr-

ras do homcjiis rn.rtos nlò os telhados,

cousa de tamanho ospanto, qun ao quo
80 julgava, nem mil nãos, por grandes

quo fiissiíin, as [loduiinõ carri-f<ar.» Fer-

não Mendi^s 1'into, Peregrinações, cap.

109. — "Chegando elles ao pagode com
esta ordem quo digo, depois do estarem

parados quasi meya hora, so ordiMiàraõ

no som dos instrumentos de guerra, com
que conliiiuameiíle tangiaõ, em hum gros-

so esquadrão a modo de meja Lua, quo
cercava toda a Cidailo em roda, pouco
roais do tiro de espingarda afastados dos

muros, arreuietéraõ a eiles com uma gri-

ta taõ espantosa, que parecia que se ajun-

tara o C( o com a terra, e arvorando mais
de duas mil escadas quo para isso tra-

«iaõ, lhe deraõ o assalto a toda em roda
por Iodas as partes que puderaõ.» Ibi-

dem, cap. 117. — «A terceyra, que era

taô rico o nosso Rey de ouro, e do pra-

ta, que se aflirmava que tinha mais de
duas mil casas chéas ató o telhado; o a

isto resp.judemos que no numero de

duas mil casas nós naõ certilicnvamos,

por ser a terra, e o Reyno em si tama
nho, o ter tantos ihesouros, e povos, que
era impossível poderselho dizer a certesa

'disso.» Ibidem, cap. 133.

—figuradamente : Um grande nume-
ro, um numero incerto, indeterminado.

laflndas calabisadas

;

Pois .'is damas mais pintadas

Faraaqutílla míí embolas:

E liumas craburilhadas,

Quo Iara as discretas tolas.

GIL VICENTE, COMEDIA DE IIUDENA.

Assi ([ue ando a pastor.ar

Cein mil bandos do veados;

Porquo gentios sào gados

Mui esquivos de guardar,

E tão bravos d'apriscar,

Quo a serra que os tem
«Nflo na subirÂ ninguém

«Serra que tal gado tem.»

IDEM, AOTO DACANANÉ-V.

Marta. Eu não vejo aqui cantar,

Nem g:iita, nem tamboril,

E outros folgares mil,

Que nas feiras soem d'est!(r :

E mais feira de Natal,

E mais de Nossa Senhora,

E estar todo Portugal.

1DK.M, AUTO V\ FEIRA.

— íFid. Donde vem o meu senhor de
borzeguins amarcllos, mais alfanados,

que um ptitro russo pombo? Escud. Ah
senhor, pura quo ó zombar dos vossos,

venho vos ver, quo ha mil annos que o

náo fiz.» Francisco de Moraes, Dialogo 1.

— «Nisto passou grara psrte do dia; de-

pois sentando-so á sombra d'um penedo,

de cansado adormeceu, onde o sorano

nAo foi de tanto repouso, que nelle se

achasse livro de seu cuidado; antes so-

nhando mil vaidades tristes, passou aquel-

le pequeno espaço com tamanho traba-

lho, como se em todo si'U ncoordo esti-

vera.» Idem, Palmeirim d'Inglaterra, c.

61.— «Telunsi, segundo o estilio das ou-

tras, negou o que lhe confessara, con-

fessando mil tentações, que lhe fizera, a

que ella so salvara, porque na maior for-

ça de seus queixumes julgava tudo por

palavras.» Ibidem, cap. 146.

Quando Liso pastor n'lium cirapo vcrdo

Natércia, crua Nymplia, só buscava

Com mil suspiros tristes que derrama.

Por que to vás de quem por ti se perde,

Para quom pouco te ama? (suspirava)

E o eco lhe respondo: Pouco te ama.

CAM., SONETOS, n.* "0.

Dá-lhe combates ásperos, fazendo

Ardis de guerra mil o Mouro iroso;

Nào lhe aproveita ja trabuco horrendo

Mina secreta, aricto forçoso:

Poiquoo liiho de AlToiíso, nào perdendo

Nada do e&furço o acordo generoso,

Tudo provo cum ânimo e prudência;

Que em toda a parte ha esforço e resistência.

CAM., LL'3., cant. 3, est, 79.

Já as damas tem por si, fulgente e armsdo,

Mavorle feroz dos Portoguezes

:

Vestem-se ellas de câres o de sedas.

Da ouro, e de jóias )nil, ricas » ledas.

OBR. CIT., caDt.,(i, est. 59.

Até os que só a Ocos Omnipotente

Se dedicão, nui vezes ouvireis.

Que corrompe este encantador e illudc;

Mas não sem còr, com tudo, de virtude.

ODB. ciT., cant. 8, est. 99.

E também porque a sancta Providencia,

Quo em Júpiter aqui se representa,

Por espíritos tnil, que teem prudência.

Governa o mundo todo que sustenta.

ODH. ciT., cant. 10, est. b3.

A terra de Cambaia v£ riquíssima,

Onde do mar o seio faz entrada.

Cidades outras mil, que vou passando,

A vós outros aqui se estão guardando.

OBU. ciT., cant. 10, est. lOC.

— «Para não perder o freio a este seu

bom costume, acamou todos os seus pen-

samentos, e tremendo como doente de

terçans dobres, sus ojos bazos y brandos y
muy modestos, se recolheu para casa on-

de despendeu o restante da noute, em
fabricar mil castellos de vento, no que
em fim se resolvem todas as fabricas do
mundo.» FeriuVi Rodrigues Lobo Soro-

pita. Poesias e Prosas Inéditas, pag. 41.

Outros negócios tendes de outro porte,

Que do Coelho, e Dóoinlia

Debatei dedindar— iy>de-oa, oia o» IMe.—
Tolhei por6m, que a Europa

TodanÂo venlia pdr-se-ncrs aos hontbros.

CoDMnto, que iniib gcs

Nos acc^rrAo de mtl confins do Mundo.

rHANCISfJO MANOEL DO l*A*C4HKKT0, TAU. DE

LAXOSTAINE, llV. 3, n.* H.

—«Reconhece o seu erro, lança-se por

terra, abraça a Princesa, »• repete mui-
tas vezes estas [lalavras entre mil pran-

tos, «suspiros: Vivty querida Hhetea,

vivey para me dnr o gosto de poder em-
meridar n minha falta; conheço quanto
vai o vosso coração, vivey para que eu o

estime coroo merece.» Cavalleiro d'Oli-

veira, Cartas, liv. 2, n." 3. — «A uossa

Igreja nos mostra admiravelmente a gran-

desa do .Matrimonio, e o interesse da Ge-
ração, destribuindo, e concedendo mil

graças aos casados. Com tudo esta ques-

tão ainda boje be problemática, e náo
sey que se podesse decidir até agora se,

o estado do .Matrimonio he mais estimá-

vel que o da continência.» Ibidem, liv.

2, u.o 19.

Neste medonho asilo bum l«vantad'>

Antigo Templo eeiá, que aoti Tutelarei,

Génio do escuro abyhuno, he coLsagrado,

Aqui tem culto, sacerdote, all-ue^:

Aqui S.iUtn m ti vezes declarado

Tinlia do Império as sortes, e os az^^res.

Quando ao Jogue, qoo & Idz foge, e «'esconde,

o con&ultado oráculo responde.

j. A. DE HACBUQ, O onu3<TE, Cant. 11, eet. ííi.

Será chamado o túrbido Orelbana

:

Vú outro idem dos Trópicos correndo

;

Qua^i igual em riqueza: immensa, e plana

Campina vem cortando, em si trazendo

o feudo d'outro8 mtl: da Lusitana

Gente serii cortado : ao pego horrendo

Cliegando já, na foz se abre, o dilata,

E nome insigne lhe dar£o d.i Prata.

lOEM, IBIDEM, cant. 12, est. M.

Se mil vezes de premia a sorte priva

Ileróe, que a Fama dilatou na Terr»;

Se inveja torpe, cega, e vingativa

Tem co'a virtude mtermiúavel guerra:

Posteridade seu renome aviva,

E a nevoa da calumnia em fim de.«terra;

Do Heróe já cinza em (ria sepultura.

Surge era perpetua lux gloria mais pura.

IDEM, IBIDEM, canl. 12, est. 78.

—«O pae qufr perdoara mil vezes con-

verte-so em juiz inexorável; mas, ainda

assim, a Piedade náo deua de orar jun-

cto dos degraus do st>u ihrouo.» Alexan-

dre Herculano, Eurico, cap. 4.— tMas o

antigo cavalleiro náo appareceu. Fr. Ju-

lião não o vira entrar essa noite. O rei-

tor ignorava o seu paradouro: ignorava-o

o próprio D. João d'Ornellas. Fizeram-se

mil diligencias. Foi tudo perdido traba-

lho.» Idem, Monge de Cister, cap. 30.

— Por exageração: Dtz mil pe»ias.

—

Dez mil indícios.

o ni:il nrcntra .is bnc.id.is.

nam ha tanto sofrimento:
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tenho dns portas a dentro

dez mil penas encerradas

:

tooiaraai de mim viogança,

deram me tristeza pura

;

em que ha de ter conli.in<;:i

quem tem tam triste Tentura?

D. JOANNA. DA GAMA, DITOS DA rBBlBA, p. 8Ú.

—cQue se condenue com justiça a to-

dos os que se achSo enterrados no tícío,

eu o creyo, porem que com segurança,

e com christaadade se possa julgar por

dez mil iadicios, ou por cena mil appa-

renciss, não o creyo.» Cavalleiro d'Oli-

vr-ira, Cartas, liv. 2, n." 9.— «Delle tam-

bém eu tenho dó. Mas delia?! Sua alma,

sua palma. Não importa, que é para lhe

abater as soberbas, aquell? focinho tor-

to. A boa porta vai bater I Aquillii. que

era capaz de enrodilhar í>s onze mil vir-

gensl » A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 14.

— Para designar quantias pecuniárias,

contribuições, valores, etc. Ei. : Mil co-

roas..—Múpardáos.—Milíaeis.—Mil caies.

—Mil reis, ele.— «E entam ordenou, que
os casamentos grandes fossem pagos em
três terços, e três annos, hum terço em
cada hum anno. e os casamentos de mil

coroas até quinhentas fossem pagos em
duas ametades, e dous annos, e os de
quinhentas coroas e dahy para baixo fos-

sem pagos juntamente em hum anno,

como se ora faz; e diss^) que quanto as

graças que el Rey seu pay tinha dadas,

que ficassem, por quanto elle ao presen-

te não tinha com que as desempenhar.»
Garcia de Kezende, Chronica de D. João

II, cap. 33.—íNo anno do qualroceutos

e nouenta e três em Torres Vedras deu
el Rey a Aluaro de Caminha, caualleiro

de sua casa, a Capitania da Ilha de São
Thome de juro e de herdade com cem
mil reis de renda cada anno, pagos na

casa da Mina.» Idem, Ibidem, cap. 179.
— «Outro rendimento era das trinta al-

deãs que a ilha (como dissemos) tomou
o nome, de que os Gentios lauradores

pagauão seis mil e quinhentos pardaos,

6 as ilhas ou leziras de Diuar, Choran,
luaa três mil e nouecenlos: e os passos,

per que entrão e saem da ilha de Goa á

terra firme, que saõ Pangij, Daugij, Gon-
dalij, Benestarij, Agacij rendião as suas

entradas e saidas dous mil e duzentos
pardaos.» Barros, Década 2, liv. 5, cap.
2 — íE com a noua dtstas cousas lhe en-
tregou três mil e tantos parda<js, e al-

gumas peças do quinto das presas que
elle Diogo Fernandez í.iz naquelle cami-
nho (como atras apontamos): os quaes
AQonso d'Alboquerque logo destnbuio
per elle Diogo Fernandez, e per outros

capitães.» Idem, Ibidem, liv. 7, cap. 4.— «As novas desta prizão chegaram a Da-
rem, onde estava por Guazil Rax Barda-
dim, cunhado do Xarrafo, a quem disse-

rím como fora prezo em casa d't.lRey,

havendo que fora eai consentimento dis-

so pelas ditTerenças que tiveram : pelo

que se alevantou com aquelle Reyno de
Barem, que rendia a KIRey de Ormuz
quarenta mil pardaos cada anno.» Dio-

go de Couto, Década 4, liv. 6, c. 3. — «An-
tónio de Faria osrecebeu com bom agasa-

lho, e lhes concedeu o que lhe pedião,

e jurou de o fazer assim, e de os haver
por seguros debayio de sua verdade, e

que nenhum ladraõ dalii por diante lhe

tomaria cousa alguma de suas fasendas.

E ficando hum dos dous em reféns dos
vinte mil taeis, o outro se foy para tra-

ser a prata, a qual logo trouxe dalli me-
nos de huma hora com mais hum bom
presente de peças ricas, que lodosos Ne-
codáís lhe mandarão.» Fernão iMondes
Pinto, Peregrinações, cap. 52.— «E que
se aflirmava pnlos direytos que se paga-
vaõ destas pelles nas alfandegas de Po-
casser, e Lantau, chegar o numero del-

ias a vinte mil cates, e em cada cate, ou
fardo sessenta pelles, donde se vé, se o
Similau falou verdade, que o numero
destas pelles chegava a hum conto, e
«iuzentas mil, das quans a gente nos In-
vernos se servia de forros de roupas, e

de armação de casas, e de cobertores de
camas, de que commumcnenie, pors^^ro
frio grande, todos usavaõ.» Idem, Ibidem,
cap. -73.— «Se Uemoslhenes se achava
com as dez mil dracmas de seu para pa-
gar o arrependimento, he também huma
circunstaucia de que muito duvido em
honra do seu merecimento, porque se el-

le o tinha tal como nos affirmão as suas
obras, e os seus Panegyristas, como he
crivelque possuísse hum capital tão gran-
de?» Cavalleiro d'Oiivoira, Cartas, liv. 2,
n.o 68.— «Philippide Atheniense dispoz
huma condennaçào de mil dragmas, a

toias as molheresqueappareciào era pu-
blico sem o aceyo necessário.» Idem, Ibi-

dem, n." 86.— «Finalmente, as duzentas
mil livras de micer Percival, applicadas
ao pagamento de soldos e quantias, acal-

maram até certo ponto a indignação do
commum dos cavalleiros.» A. Herculano,
Monge de Cister, cap. 17.

—Mil de pé, mil de cavallo ; subenlen-
de-se mil infantes a pé; mil soldados a

cavallo, ou cavallarias.—«Ao imperador
Vernao, el-rei Polendos, por mais velhos,

se encommendou a guarda da cidade com
quinhentos cavallos e quatro mil de pé,
todos do senhorio do imperador, que já
então havia muitos, que por serem mais
comarcãos, e a vinda dos imigos haver
muito, que se esperava, tiverão tempo
pêra virem.» Francisco de Moraes, Pal-
meirim d'Inglaterra, cap. 159. — «Este
fez também muito abalo de contentamen-
to no imperador e sua corte; e porque
l)areces3e que a fortuna algum tanto se

lembrava da afronta, em que então vi-

vião, cheguu o mesmo dia el-rei Estre-

iaute d' Uogria, acompanhado, como prín-

cipe poderoso, com dous mil de cavallo

8 dez mil de pé, que, por ser tãb vizi-

nho, pode vir mais prestes que nenhum.»
Idem, Ibidem, cap. 159.— «A Belcar vie-

ram trezentos de cavallo, e mil de pé.
De sorte que todas estas ajudas eram ouze
mil e quinhentos de cavallo, com Rora-
monte rei de Bobemia, que trouve qua-
trocentos de cavallo, e os dous mil que
comsigo trouxe Estrelaute, com os seus
dez mil de pé; sesseotteum mil e quinhen-
tos.» liem. Ibidem, cap. 160.—«Forque
sabendo ello que mui perto donde esta-
ua Yáçus, era vindo Camaleão hum dos
principaes capitães do HiJalcão com até
mil e quinhentos de cauaiio, e oito mil
piães : pareceolhe que com est ; feito se
reconciliaria com o Hidalcão por os ne-
gócios em que andou na entrega da ci-

dade.» Barros, Década 2, liv. 5, cap. 4.—«E tanto que teve recado se ab.5lou
aforrado só com dez mil de cavallo: e
tanta pressa se deu que chegou à Villa

dos Rumes dez dias depois da chegada
de D. Fernando de Castro.» Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 2, cap. 1.—«E porque
se saiba, com que cada uni acudiu, dti'-

se-ha aqui. Ao imperador d'Alemanha
dous mil de cavallo, dez mil de pé, Al-
rei Arnedoi dous mil Je cavallo, dez mil
de pé. A Recindos dous mil de cavallo,
oito mil de pé. A Floramã de Cerdenhíi
quinhentos de cavallo, quatro mil de pé ;

de Tesalia mandaram a Polendos qui-
nhentos de cavallo, e dous mil de pé.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'íngla-
terra, cap. 160. — «Na cidade ficou so-
mente el-rei Tarnaes com alguns caval-
leiros pela guarda delia. A gente de pé
com seus capitães na retaguarda em boa
ordem, pêra soccorro dos de cavállo, que
seriam cincoeota mil, que os mais fics-

ram pêra defeza da cidade. j Idem, Ibi-
dem, cap. 165.—«A primeira cousa, que
se na cidade ordenou, foi a guarda delia,
que se encommendou ai rei Tarnaes e ao
sábio Daliarte com quinhentos cavalleiros
e quatro mil de pé.» Idem, Ibidem, càp.
168.—As mil e xima noites; titulo d'uma
coUecção de contos árabes.
— Os múeum dias; titulo d'uma Col-

lecção de contos orientaes.

—Popularmente : Mil e duzentos; uma
grande quantia.—Cowpm tudo por mile
duzentos, como quem lhe não custa a ga-
nhar o dinheiro.

MILAGRE, s. w. (Do latim miraculum,
de mirari, admirar). Acto contrario ás
leis ordinárias da natureza, e produzido
por um poder sobrenatural.

—

Os milagres
são, com a revelação, o fundamento da re-
ligião. — «E foy enterrado na Igreja
mayor, onde jouue com esperança de
milagres que nosso Senhor por elle fa-

zia, e dahy foy depois leuado ao mostei-
ro da Batalha por el Rey dom Manoel,
que santa gloria aja, com muyta infinda
honra, e acatamento, e solemnidade, on-
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(lo ora jaz seu corpo, on'le tem inuytos

que tem feylos muytos milagres, e ORQ

seu corpo por hiimíi buraca que tem na

sepultura se toráu muylíis cousas, o sn

leuão por relíquias <le santo.» (iarcia de

Rezende, Chronica de D. João II, capi-

tulo 204.

Gil cnao grande, estranho, e não cuidado!

Oh tiiilujjre cUrissiino o evidente I

Oh duscoberto engano inopinado!

Oli pcrllda, inimifça, c falsa Renlol

(jiiem poderí do mal xparelhado

Livrar-se sem perigo subi&mente,

.Se li d* cima a Guarda soberana

Não acudir í. fraca fc.rça liuman.t?

Cklt., LU3., cant. '2, est. 3'l.

— «Milagre lio natural somente do Ceo

para a.imirafnô gloriosa, e contempl«ç«õ
eterna dos remidos com o Sãgue das mes-

mas Chagas. Mas como este Sangue no
mesmo instante divino, foi recebido do
Veutre rirgina! de Maria, o nutrido, e

augmentfldo com o leite de seus sagra-

dos peitos.» António Vieira, Sermões do

Rosário, part. 1, pag. 415.— «K porque

naõ passi;mos por outro milagre, de que
os Mouros foraõ testemunhas, elles mes-
mo affirmàraõ que em quanto a batalha

durou, viraõ sobre as ruinas da Igreja

huma mulher taõ fermosa, e resplande-

cente, que com os seus rayos os cegava

a todos, e isto particularmente testemu-

nharão os que ficàraõ cativos na bata-

lha.» Diogo d» Couto, Década 6, liv. 4.

cap. 1. — «Através desta Cid.ide para a

banda do Norte, me disseraõ aquelles

Christàos Jacobitas, de que toda aquella

comarca he povoada que estava huma
Ilermida de Nossa Senhora, em que fa-

zia muy tos milagres.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 27. — «E encostando a

cabeça no prepao do chspiteo, esteve as-

sim cõ aquella tristesa hum pouco im-
pando como que queria chorar, e ja por
derradoyro abrindo a bocca, e tomando
o fôlego, como que desabafava daquolla

tristesa que tinha, e levantado as mãos
ao Ceo disse cõ lagrymas: Jesu Christo

meu verdadeyro Ueos, e Senhor, peçovos

pelas dores de vossa Sacratíssima morte,

o Payxão que hajais misericórdia de uós,

e nos salveis as almas dos Fieis, que vão
naquelle batel; o tornando com isto a

reclinar a cabeça sobre o prepao, a que
estava encostado, se doyxou assim estar

como que dormia obra de dous, ou tri>s

Credos, quando hum meuiuo, que esta-

va assentado na eniarcia, começou a gri-

tar dizendo : Milagre, milagre, que nis

aqui o nosso battd.» Fernão Meudos Pin-

to, Peregrinações, cap. 214.—«A outro

Phrenetico dispus huma bebida cordeal

attemperante em quantidade ile ires quar-

tilhos, em cuja composição ontravaõou-
to graons de Laudano opiado. Sucedeo
que esta bebida ficasse ao pó da cama do

doente; e havendo do uzar delia por seis

vezes; pegou do vidro sem ser visto: e

bebeo inteiramente lodo o cordeal; se-

guio-80 desta desordem o converter-se o

phrenesi, om Lelhargo; o se vio laõ ar-

riscado na cura desta segunda queixa,

não som bora fundadas pruzumpçoens de

milagre.» Braz Luiz de Abreu, Portugal

Medico, pag. 398, ,^ 167. — «O primeiro

Ímpeto de Vasco fora voar a pedir soc-

corro. Mas como abandonar sua irrnau

expiraati'? K de que serviriam soccorros

humanos? Tinha visto muitas vezes nos

campos de batalha o aspecto da morte,

para bi>m a conhecer. Aquolle gesto tran-

stornado bastava a dar em terra com a

mais robusta esperança. Alçou então os

olhos, como buscando o ceu. Só um mi-
lagre poderia, de feito, salvá-la.» A. H»'r-

culaiio. Monge de Cister, cap. 22.

— Por exageração: Cousa extraordiná-

ria ; ou cousa ordinária, regular na or-

dem natural, mas de que se ignora a cau-

sa, ou o meio.— Um dia sem soffritnento,

é para mim um milagre.

Tão grande era de membros, que bem posso

Certincar-te que este era o segundo

De Hliodes estranliissimo colosso.

Que tium dos sete iniUnjres foi do mundo.

CAM., Lus., cant. D, est. 'lU.

—Familiarmente : E' um milagre vèl-o

;

diz-se d'uma pessoa que ha muito tempo
se não tem visto.

— Fnzer milagres; sobresaír maravi-

lhosamente.

—

Eile medico faz milagres;

curas admiráveis.

—Obra maravilhosa, extraordinária.

—

Aquella formosura c um milagre.— Olha que milagre! Diz-se ironica-

mente a alguém, que se admira com uma
cousa muito ordinária.

—Milagre c/umíco ; nome que se dava

oulr'ora á transformação rápida pela qual

o acido sulfúrico concentrado, lançado
n'uma solução de chlorureto de cal, dá

sulfal') de cal, que, sendo pouco solúvel

na agua, e não achando liquido suflicien-

le para ser dissolvido, se transforma n'u-

ma massa solida.

—Diz-se das pessoas que são dignas

d'admiração.

—

A padeira d'Aljubarrota,

um milagre.

—Também se diz dos animaes.

—

Oele-

phante é ao mesmo tempo um milagre de

intelligencia, eum monstro de matéria.
—Por milagre, loc. adv. De um modo

que é considiTadocomo um milagre, que
excita a admiração.

—

Escapou por mila-

gre.— «Senhor, disse a dona, o cavallei-

ro está em Londres, onde ainda o deixei

com tamanha fama, que faliam nulle por

milagre: porem isio lhe encarecia tanto

polo fazer mais desejar ver-si^ já com o

outro em campo.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 35.— «E ar-

rancando dss espadas, em pequeno espa-

ço tornaram os do imperador a cobrar tu-

do o que haviam perdido, com tanta van-

tag«, que os contrários não podendo sus-

ter-se, se começaram retraer. Grande es-

panto fez tamanha mudança, e maior o

fez a bondade dos Ires, polo muito que
em tão pouco tempo fizeram ; e ioda que
em eilrc>rao fossem louvados de muitos,

o do escudo coberto punham acima por

milagre, desejando geralmente conhe-

cel-o.» idem. Ibidem, cap. 46.— «Nisto

entraram na torre levando aquellas se-

nhoras pula mão, onde, depois de serem
dentro, tiveram em tanto os edifícios e

assento delia, que quasi a olhavam por

milagre, louvando em extremo a huma-
nidade de Dramusiando e a confiança de

si, mesmo, depois que viram o modo da
prisão tão solta, em que tivera aquelles

homens.» Idem, Ibidem, cap. 50.

E vendo sem contraste, e sem braveca

Doe ventas, ou das aguas sem correate.

Que a nau passar avante não podia,

Havendo-o por miUigre, asai dizia.

CAM., LUS., cant. 2, e»l. 23.

— «Desta maneira velejarão assim às

cegas aquelle dia por entre as Ilhas, e

a terra firme, e âmeya noyte com uma
çarração de grande chuveyro, e tempes-
tade, que lhes sobreveio, deraõ todos

por sima do parcel de Gorom, que está

em trinta e oyto grãos, com que dos no-

ve juncos escaparão, sò dous por mila-

gre, e os sette se perderão todos sem de

nenhum delles se salvar huma sò pessoa,

a qual perda foy estimada em mais de

trezentos mil cruzados de faseada, alem

de seiscentas pessoas que nelles morre-

rão, em que entrarão cento e quarenta

Portuguezes honrados, e ricos.» Fernão

Mendes Piulo, Peregrinações, cap. 137.

— sNa qual aconteceo hum caso digno

de srtr auido por milagre, porque sendo

ella muito velha, e que não passaua huma
ora sem darem a duas bombas pola mui-

ta aguoa que fazia, emquãto durou a pe-

leja, que começou das onze oras até duas

da noite que se sairão pêra fora do rio,

nunca fez aguoa: e dabi por diante a fez

dobrada, porque alem da velhice que ti-

nha, ouue duas bombardadas, per que
lhe entraua muita.» Barros, Década 8,

liv. 3, cap. 6.

MILAGREIRO, A, adj. (De milagre, com
o suffíxo <eiro>). Que attribue tudo a

milagre.

—Que acredita facilmente em mila-

gres, e nos seus effeitos.

—Substantivamente : Vm milagreiro.

MILAGRINHO. Diminutivo de Milagre.

MILAGROSAMENTE, adv. (De milagro-

so, e o suffiio tmente»). Por milagre.

— «Passados com assas trabalho estes

quinze dias que digo prouve a nosso Se-

nhor, que nunca falta aos que nelle con-

tíaõ de verdade, trasernos milagrosamen-
te o remédio, com que assim uúsedcs-
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pidos como estávamos nos salvámos, co-

mo logo direy.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 53.— «E ainda que
sey quão escusado he traservos à memo-
ria quanto nos importa trabalhar por to-

marmos esta embarcação, que nosso Se-

nhor milagrosamente agora aqui nos trou-

xe todavia volo lembro, para que todos

assim como estamos, co seu santo norae

na bocca, e no coração arremetamos jun-

tamente a ella, e antes que nos sintão

lancemos todos dentro, e como a ganhar-

mos, vos peço que não entendamos er?i

mais que nos apoderarmos das armas

que acharmos, porque com ellas nos pos-

samos defender, e ficar senhores disto,

em que depois de Deos está toda a nos-

sa salvação.» Ibidem, cap. 54.— «E que
sendo tanto avante como a Ilha do fogo,

nos dera huma trovoada, que não poden-
do pajrar o mar, nos fora forsado correr

em poppa ao som do vento três dias coii

suas noytes, no fim dos quaes varámos

co junco por sima da restinga de Tay-

dacão, aonde de noventa e duas pessoas

que éramos se afTogáraõ logo as sessenta

o oyto, e nós os vinte e quatro que alli

via diante de si, nos salvara Deos mila-

grosamente, sem outra cousa mais que
só aquellas chagas, que via nos nossos

corpos.» Ibidem, cap. 140.

—De um modo extraordinário. — «Os

outros dous navios que milagrosamente
lhe escapámos, nos fizemos na volta do
mar, e naõ podendo mais ferrar a terra

por causa dos ventos Lestes, que todo

aquelle mes nos cursarão, nos foy forsa-

do irmos demandar a costa de Jaoa bem
contra nossa vontade. » Ibidem, cap. 1 80.

MILAGROSISSIMAMENTE, siiperl. de

Milagrosamente.

MILAGROSISSIMO, A, siiperl. de Mi-
lagroso.— Oração fervorosa e milagro-
sissima.

MILAGROSO, A, adj. (Do latim mira-
culosus, de miraculum, milagre). Feito

por milagre; que é sobrenatural. — Este

doente foi curado por um modo mila-

groso.

—

Cura milagrosa.—«E porque o

Visorrey fosse informado com toda a cer-

teza do que passava, e homens affeiçoa-

dos o naõ calumniassem no que impor-

tava a suas particulares pretensoens, de-

terminou escreverlhe (como fez) com a

relação das mercês, que recebera de Deos,
' e vitorias que alcançara, da grandesa do
estado, riquesa, e abundância do Reyno,
e as cousas que eram necessárias para

chegar ao desejado fim, os grandes, e

milagrosos principies, com que Deos
mostrara querer plâtar sua Santa Fé na-

quellas partes.» Discurso (junto ás obras

de Fernão Mendes Pinto, no fim). — «O
diapasão da tia Domingas subira um tom
mhis alto. É soldadeira delle?—De sua fi-

lha D. Alda:— aqui a voz da cuvilheira

remontou aonde podia remontar.— Oh,
que anjo! que formusura! Aquillo é uma

pomba sem fel : Lirios inter espinhos,

como dizia o anno passado Fr. Isidoro

no sermão da milagrosa imagem de San-

cta Maria da Escada, sanctissiraa irman

de Nessa Senhora. Para a rua de D. Ma-
falda vou eu d'aqui, Ruy. Segui-me e

reparae na porta onde rae virdes entrar.»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 19.

—Que tem alguma cousa d'admiravel,

de maravilhoso, fallando das pessoas ou
das cousas.— «Soltos estes sobre que se

frtzia este exorcismo (foi coisa milagrosa)

porque voltando a gente pêra o lugar em
sua procissão cõtra o mar, que era o ca-

minho que lhe amoestarão que elles to-

massem: vinhão tão tesos que parecia á

gente que os apedrejauão, tão grandes

erà as pancadas que com seus voos da-

uão nas costas, o Barros, Década 2, liv.

3, cap. 4.—«E como se o fezeram alli os

de Ternate, ouue nesta parte tam grande

mudança, que nani auendo d'antes cou-

sa sã, quando depois o P. Francisco se

partio pêra a índia sós dous homens fi-

caram por se emend.nr em toda a cida-

de, e fortaleza, e apooto-o, porque alem

de ter por cousa milagrosa numa peste ge-

ral, e de tantosferidos, nam serem mais os

mortos, foy notauel a caridade, e bran-

dura, que com elles vsou o físico.» Lu-

cena, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

4, cap. 5.

Desce hum Anjo do Epyreo ethereo, e puro,

Leva as nuvens diante, e o revoltoso

Egypto envolve de vapor escuro.

De hum condensado véo cliginoso :

Vaguéa em densa treva o Povo impuro,

Tudo o que vio foi noite ; e o luminoso

Clarão celeste todo o Povo abarca,

O trilho ignoto, e miíayroso marca.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, caot. 9, est 97

f MILANDRO, s. m. Termo de histo-

ria natural. Espécie de esqualo do Medi-

terrâneo.

MILANEZ, A, adj. e s. De Milão.

MILANEZA, s. f. Espécie de panno,

cujo fundo é um fio coberto por dous

fios de seda, dos quaes um menos com-

prido que o outro, forma sobre o fio um
pequeno relevo a distancias iguaes.

MIL-EM RAMA, MILFOLHA, s. /., ou

MILFOLHO, s. m. [Achillea miUefolium,

de Linneu). Vid. Millefolio.

MILENTA. Vid. Milhenta.

f MILESÍACO, A, adj. Que pertence

a Mileto, cidade grega da Ásia Menor.

—

Fabulas milesiacas, ou substantivamen-

te, y4s Milesiacas; contos obscenos com-

postos por Aristides de Mileto.

MILESICO, A, adj. e s. De Mileto, ou

que pertence a Mileto, cidade da Gré-

cia.

MILFOLHAS. Vid. MiUefolium.

MILFDRADA, s. /. Hypericão ou her-

va de S. João (Jnjpericum perfuratum,

de Linneu).

MILFURADO, A, adj. Que tem muitos

buraquinhos.

—Figuradamente : Muito esburacado,

cravado.

—

Peito milfurado de lançadas.

MILHA, s. f. (Do latim mille). Medida

itinerária usada entre os romanos; era

de mil passos, e valia 1472°!, 5. A milha

árabe valia 1920 metros.

—Medida itinerária de comprimento

variável, segundo os paizes, usada na Al-

lemariha, na Inglaterra, na Itália, etc.

A milha inglesa vale 1609 metros; a da

Prússia, 7533; a do Bade, 8888; a da

Áustria, 7586; na Itália, a milha roma-

na, 1490.
—É geralmente a terça parte d'uma

légua.- A légua tem três milhas; a milha

mil passos geométricos.

Cri, que pr\ra aturar trilho perpetue

Da humana prólc, abvio longa avenida,

Três militas cento, por Appulios Montes,

Costeando o Golphão Neápoli, e paug.igens

De .\niur, de Alba, e Campinas de alta Roma.

FRANC. MAN. DO XASC, MARTVRES, Uv. 4.

—Milha maritima ; unidade de com-
primento empregada pelos marítimos na

Inglaterra, na França e na Itália; corres-

ponde a 1852 metros.

MILHA, ou MILHÃA, s. f. Espécie de

milho pequeno, bravio, que n»sce nos

milharaes; é nocivo ao milho, mas útil

para alimentação de gado, especialmente

bovino.

—No Brazil: Capim limpo e viçoso,

de bom pasto, apresentando a semente

miada em pendão, como o milho miúdo.

MILHÃEM, s, f. Milho bravo, mui no-

civo ao milho, ou milhão.

MILHÃES. Vil. Milhar.

MILHAFRE. Vid. Milhano.

MILHANEIRO, A, adj. (De milhano, e

o suffixo «eiró»). Que caça milhanos.—

Açor milhaneiro.

MILHANO, s. m. (Do latim milnus, por

intermédio d'uma forma derivada milua-

?ii<s, com suppressão do u), Milh.ifre, ave

de rapina, do género milnus, de Ciivier;

as espécies mais vulgares são o milhano

ruivo, e o milhano negro.

— Figuradamente : Ladrão, roubador,

1.) MILHÃO, s. m. (Do francez 7nil-

lion). Mil vezes mil, ou dez vezes cem

mil; é o mesmo que conio. Diz-se, no

modo ordinário de contar, um milhão de

cruzados, um milhão de libras, etc. ;
mas

dizemos um conto de reis, e nunca um
milhão de reis. Em alguns livros clássi-

cos encontra-se, todavia, a palavra mi-

lhão em logar de conto. Quatro milhões

de reaes, por quatro contos.

2.) MILHÃO, s. m. Augmentativo de

Milho.

—Milho graúdo ou grosso para broa;

maiz.

MILHAR, s. m. (Do latim milliare).

Numero de mil. Usa-se quando se cal-
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culam as (Íítísõos (l'aritbrii«-tica vulgar,

como. iiniiimle iIpz'M1íi. crnlcnii, milhir,
dfZena d« milhar, i; nl- iin ile milhar.

Uo), (lous, tns milhares. — -lia modo
quo por i'Sla que o Z')yra()ti> aqui d«Hi ao
Nalíiqiiim com boa ttitiraõ, e por aaiiza-

de, o por lhe satisfazer parle (hs honras.
e mercês que dello tinha reeehido, como
atrás íi'ia dito, se rimllipii 'ou a t^rra

delias cm lauta qiiaiitilado que luõ ha

já Aldeã, nom lugar, por p<?qu->no que
seja, <londe iiaõ say.iõ de cento para situa,

e nas '"-idades, e Villas uotavi^is. uaó se
fala senaõ por muitos milhares ilellas.»

Fernão M' iidos finto. Peregrinações, c.

134.— «Acnytou o moço a balilha i om
as condições presup >stas, o corno eutras-
som em seus i-l -fanles escolhidos entre
rauylos milhares ficarão suspens^is os
ânimos ilos dous pnderosissimos exérci-
tos : publicada a miva, (como era iiupos-
sivej squella iníínita rauliidão ver toda
a bati lha) f.iy o prirrieyro lugar dos Reys,
Príncipes, e CapiMes, que só elles pu le-

Titã ffizer diMis competentes exércitos na
nossa Europa.» Discurso (junto ás cbras
de Poriião .Uendes !'into, no fim).— «O se.

gundo oce.upuflõ fis elefantes ficando
quasi impedidos os de cavallo c un tan-
tos milhares daquellas acasteUad.HS fe-

ras: ficava no meyo lugar conveniente,
no quil ao som do infinitos instrumen-
tos foram metidos os dous Príncipes om
seus elefantes ajaezados com vistosos e
riquissimos paramentos.» Ibidem.

Orando, cega .^mbiçSo, nos teus fitsres

PeisarA de csp irgir-se o í^anguo liiimano?

Qu^ntio lie oxtinct.is víplimas iiiiííiores

T)eix:<iá de .ibr-sar tei\ fogo inS!ino?

Qinntas sorvidas dos ferventes msres
Tem pranteado o Povo Lusitano?
Quanto lhe custa a heroic» faç.inba

Dp nbiir no vasto raar veredi estranh»!

J. A. DE MACEDO. ORiKNTE, cant. 2, est. iV

—«Pela volta da tarde, apenas do nu-
meroso e brilhante exercito dos árabes
alguns milhares de cavalloiros fugiam
desalentados diante dos foragidos das
Astúrias, que os perseguiam incansáveis
além do Cangas de Onis.» .A. Herculano,
Eurico, cap. 19.__,a velha semia taes
baques na cabeça e via tnntos milhares
de estrellas. apesar de ser alto dia e de
fazer um beilo sol d'-* primavera, que rafl
pôle piar estas palavras, quando os ga-
danhos do bruto hortelão lhe absnHona-
rara as orelhas; Kxcomraungado! Hufiáo
excommungado

! E mettendo-se para den-
tro da sua barraquinha, correu o ferro-
lho e depois de passar a mão pela cara,
a ver se tinha sangue, não o achando,
tomou fcdego e desstou a berrar.» Idem.
Monge de Cister, cap. 4.— Por extensão: Um grande numero;
sem cnnia. infinidade, numero indeter-
minado, mas considerável. — «Feio que
respeita ao Amor do Próximo, estay cer-

ta em que tolas as seylJis los Philoso-

phos so unirão sobre este ariign, e por

vos não i-ufadar com as copias de milha-

res de opiíiioens que podia aqui «juntar,

acíibarey disendo que o Divino, í>u o Dia

bolic^i Platão, meieo entre as priucipaes

perfeiçoens a de amar o Próximo, e esta

opinião lhe era c >mmua com todos ns

1'liilosophos Anibulant's, e 1'i'ripalheti-

cos.» CaTalleirt do Olivira, Cartas, liv.

2, n.* 34.— «lísses milhares de edijicios

que, semelhantes a uma longa cauda al-

vacenta, a cidade estira até Pedrouços,

acompanhando as sinuosidades da mar-
gem, ainda não existiam. Dsse alto, on-

de hoje campeia o monstru >so fragmen-
to de uma absurda e monstruosa c mce-
[ição, o palácio egypcio-gr."go-ro'jiano

jesuítico da Aju ia, orft uma brenha iii-

tractavel.B A. Hiírculeni, Monge de Cis

ter, cap. 4. — «X primeira scena do es-

pectáculo que enlevava as attonções de

tantos milhares de olhos representav.im-

na os abjjuifihoiros ou hortelões da Vnl-

vorde, de .'.Iv-iUde (hije Campo-grand").
e de outros sítios >io redor <ie Lisboa,
rtõze dellí>s conduziam sobre os hombros
u!i;a nrrazoi» la marhina de paus e bra-

gaes pintados, quo representava uma al-

muinha com os seus alfobres, canleírus.

nora, caoaviíes e hortaliça.» Idem, Ibi-

dem, cap. 17. — «O sol despeuhando-se
para o oceano, parecia descer reclinado

em coxi(n immenso de nuvens negras,

que se dilatavam no horisonte r)rla iflsde

finibria d'ouro arroxoiado. A lua, ergu-ín-

do se entretanto para as alturas do céu,

hia vriando o fulgor de milhares dVs-
trellrts com o palliio cendal de luz frou-

xa e melancholica.» Idem, Ibidem, capi-

tulo 24.

— Loc. ADv. : A milbares; por milha-

res; com profusão, em grande copia, nu-

mero.

Raios, que ao centro vem, as aguas guião

Sobre »rcos de Triumpho, os Aqueductos.

Ao Púvo, A larga, Hei, perennes Fontes

Bramão ruidosas ; slatnas a rnilhartí

SSo povo qnido. entro, cursivo P-ivo.

FKANCISCO MANDEI. DU NASCIMENTO, OS MAJ»-

TYBES, liv. 4.

— «O sol ía já em alto quando o griti

A'Allabhu-Acbar I soúu no centro dos es-

qiiadrõ'^s do Islam. Era a voz sonora o

retumbante de Tarik. Repeti 'o por mi-

lhares de bocas, este grito restrugiu e

ecchoou como o estourar de trovoada

distante, pelos pendores das serras e mur-

murtui e perdeu-se pelos desfiladeiros e

vall.s • A. Herculano, Eurico, cap. 10. '

MILHARADA.s. f.
Víd. Milharal.

j— Adjeciivami-nte \;de milharás"): —
|

«Entrei por ella cm nm asno á brida

com dous escudeiros ao lado, que, con-

forme a direito, era cazo de injuria; po-

róm, ella ficou-lhe em casa sem lhe va-
i

ler rei nem roque; e eu tornei-me a Pai-
j

mella com quatro santoUs milharadas

que valiim um reino, a fora uma lagos-

ta tão bem dis|iosla como as sanadas,

quando andava então cora a sua desova.»

Fernão KodrigUMS Lobo Siropila, Poesias

e Prosas Inéditas, p^g. 20.

MILHARAL, s. m Sementeira <le mi-
lho; t''rr« semeada de milho. — iVenio
U. Jorge Rarocho qiio o tioveroador mu-
dara ociíij.dho, pediolhe quinhentis es-

ping^rits p-ra se meter anlre 8(|uelles

railharaes, pêra dar dous pares de car-

gas fios iiniiitosi e que esperava em l)eos

do lh<>5 derribar liuma copia dellos, e que
náo quÍ4ejs'í mòr Imnra qu< fazerse aquel-

la alTroula nas barbas do seu K^j.» Uiu-

go de Couto, Década G, livro 5, capitu-

lo 7.

MILHARÁS, s. f. pi. A substaucia quo
sa acha nas ovas df)s peixes, s» b a for-

ma de pequenos gráosinhos; e bom as-

sim as semr-ntes miúdas e arredondadas
que a p'.rlpa do Gj$o apresenta em gcaii-

dn qumtiilade. ,

MILHEAR, fidj. 2 qen. Termo do Br,lj-

nica. yuo sò asseuielha ao milho. Vjd.

Miliar.

1.) MILHEIRA, «. f. Herva que se cria

nos milheíraes, e que prejudica (ou.itp o
desenvolvimento e çrescimeoto dos. mi-
lhos ; herva milhfi.

2.) MILHEIRA, ou MILHEIRINHA, s. f.

Avo pequena qu" faz o ninho nos cam-
pos de milho; chamariz.

MILHEIRO, «. m. i,Do latim milliariítm,

derivado de miUif, mil). Nome de nume-
ro collectivo contendo mil.— L'm milhei-

ro de Laranjas.— tDíssemo também qua
tinha quarenta espingardas, e viuieeseis

Elifantes, e sincoenta homens de cavai-

lo para guardar^^m a terra, e dès, ou do-

ze milheyros de paos tostsdos, que elles

cbamaõ saligues, hervadoscom peçonha,

e obra de sincoenta lanças, e huma boa
quantidade de padezes aloaagrados para

defensa dos que pelejassem na Iranquey-

ra, e mil panelas de cal virgem em pó,

para n i abalroar lhe servirem em lugar

de sicanzijs de fogo, e obra de três, ou
quatro baleis de calhao, e outras misé-

rias, e pobresas tanto jtrâs do que con-

vinha para remédio dsquelle aperto, em
que estava, que por filas mesmas, era as

eu vendo, logo intendi qiiaõ pouco tra-

balho os inimigos teriaõ um lhe tomarem
o IL^yno.» Fernão Mendes Pinto. Pere-

grinações, c.ip. 22.

— i'm milheiro de ferro, vm milheiro

de palha; um milheiro, ou mil fachas, ou
feixinhos de ferro, de palha.

—Termo de Agricultura. Cm milheiro;

um pé de milho, planta.

MILHEIRO, s. M. Cssla de uvas, a que
também se da o nome de farmeido.

MILHENTA.s. »íi. Termo chulo e cómi-
co. Mil.

MILHÊTE, s. »?i. Milho miúdo. (Millium

effusuvi, de Linneu).
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MILHÊD, s. m. Nome d'una estofo que

antifeiaiHOte vinha de França.

MILHO, ou MILHO GROSSO, s. m. (Do

latim milium). Fructo da zea maiz. de

Linneu. plsnta da família das gramíneas,

muito cultivada em Portiigil, especial-

mente na provincia d.i Minho, e em algii-

russ proTin^iis do Brazil. Apresenta-s-

sob a forma dVspiga de tamanho e com-
primentos variáveis, cob^rtís de grande

numero d'esf.amas. a que Yulgítrmente

se chama camisa, folhelho, casulo, etc.

Estas espigas são solitárias, e compôem-
se de um sabugo muito grosso e de se-

mentes globosas, di'primilas em certas

partes, li.sas, luzi lias. de côr amarella,

branca, ou avermelnada. conforme as ri-

riedades. Kstas sementes conteem uma
substancia branca ou amarellada, fariná-

cea e muito nutriente.

T— As principaes variedades de milho
são : o milho amarello, que é o mais com-
roum. e parece ser o typo da espécie; a

sua semente é muito saborosa.

—O milho branco, cuja espiga é mais

comprida e mais grossa, e a semente mais
Isrg». mais achivtada; firnece um terço

mais de farinha, e amadureço doze a

quinze dias mais cedo.

Naõ vês que o trabalho alheio,

E a dura coDtinu.içaõ,

Fez com qoe sgora nos daõ

De trign. milho, e senteio

Cheia espiga, e looro ^raõ ?

Pois como naõ pôde ser,

Gonsalo. qoe buma mulher.

Que tem rsiaõ conhecida.

Sabendo que he t.'>m qiierida.

Que se sujeite a querer ?

FRANCISCO RODBIGUmS LOBO, EGLOGAS.

—Milho niiiido [Pcmicum tniliaceum,

de Linneui, planta annual, da família

das gramíneas, que pó le ter até um me-
tro e cineo-^nta centímetros de altura. A
sua hastf é robusta, vellosa; as fdhas
são largas, acuralnadas, ásperas nas mar-
g'Mis. c cubertas principalmente de pál-

ios nas bainhas; as suas psnlcuUs são

laias, diffusas, compostas d'espiguinhas

baslantp grossas; semente ovf<da, mluda
e um tanto chata, ultlda, de casca ne-

gra csstanho. alourada ou branca ; a sua

farinha é branca e u'Q tanto adocicada,

E' muito usada na alimentação das aves

domesticas e passarinhos creados e con-

servados em gaiolas.

— Milho painço (Panicurn italicum, de

Linneu), planta gramínea mui cultivada

em Portugal e no Brazil. O seu caule é

recto, nodoso, de setenta centímetros a

um metro d'altur8, e guarnecido de fo-

lhas bastante largas. Distinguem se ge-

ralmente duas variedades : uma com es-

pigas d'amarello esbranquiçado, ou de
côr purpures, e hirsutas; e a outra de

espiga nua. A primeira variedade tem
uma baste mais alta, folhas maiores, es-

pigas mais compridas e mais grossas; as

voL. rr.—31.

sementes, em ambas as variedades, são

quasl redondas, menores que as do mi-

lho mludo.
—Milho do sol; vld. Lagrima, planta.—PI. Milhos; os campos de milho já

crescido. — »>'aõ vedes Senhor aquella

multidão de Mouros, que cobrem os cam-
pos, pêra que deixais arriscar quinhen-

tos homens perantre aquelles milhos,

aonde se houver hum desmancho, todo

se haõ de perder?» Diogo de Couto, Dé-
cada 6, llv. 5, cap. 7.

MILHOM, s. m. Termo antigo. O milho

miúdo.

MIL-HOMENS, s. m., ou JARRINHA, s. f.

Planta da familia das aristolochias, a que
Velloso d^^u o nome de aristolochia ap-

pendicidata. Hibita no Brazil, e o cozi-

mento ou decocto da raiz é multo em-
pregado, e com varitag'^m, no tratamen-

to das ulceras, como lavatório ; e bem
assim o pó da mesma raiz, com o qual

se polvilham as mesmas ulceras.

—A Infusão da raiz de mil-homens é

tamb-^m usada Internamente centra o fas-

tio, em razão das suas propriedades es-

tlmulsnl>'S e tónicas.

MILHOR. Yid. Melhor (do latim me-
lior), mali usado e conforme a sua ety-

mologla. — íAo Domingo vinte e sete

dias de Souembro do dito anno de mil e

quatrocentos e nouenta, que era o dia

ordenado pêra a entrada da Princesa

em Euora, El Rey depois de comer ca-

ualgou acompanhado de todolos grandes,

6 prelados, e nobre fidalguia, e toda sua

Corte, e a milhor vpslida, e mais rica

gente que ate entam nestes Reynos se

vlo, e S'^m o Príncipe se íoy ao dito mos-
teiro com grandíssimo estado, e muyto
grande estrondo de festa.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. João II, cap. 123.
— « E aqui em Euora no Inuerno se achou
algum tanto milhor, e hla muytas vezes

a caça, e no veram lhe correram muytas
touros na praça, e no terreiro dos paços,

e ouue muytos galantes a cauallo, que
andaram a elles, e dia de Sam loam an-
dando ja bem fraco, e desacordado, por

não perder seu costume jugou as canas
no terreiro dos paços, e na praça, com
muyta galantaria, e Inuenções, e acaba-

das na çotea dos psços deu a todos hum
muyto «tjastadoe perfeito alraorço,» Idem,
Ibidem, cap. 182.—oHvm Eytor Borra-

lho, ca laileir') da casa dei Rey, vindo da
Mina por Capitão de huma carauella vi-

nha muyto aluo, e quando beijou a mão
a el Rey, e o vlo assl espantouse, e per-

guQtoulhe como vinha tão aluo, e elle

respoadeo : Senhor, fuy, e vim sempre
muy embuçado com touca, e sombreiro,

e luuas sempre calçadas : e el Rpy lhe

disse : Não fora milhor vir negro como
homem, que aluo como molher? Andar
dy pêra necio, que quem Isso faz não de-

ue de ser pêra nada ; e o fez leuantar, e

yr sem o querer ouuir.» Idem, Ibidem,

cap. 199.—«E porque o camareiro mor
.\yres da Sylua sabia ja certo polia cédu-
la que escreuera, como el Rey deliauao
Duque por seu herdeiro, e soccessor, lhe

pedlo por m<>rce que com a tal noua o
mandasse ao Duque, porque por ella lhe

fizesse honra, e mercê, e que também
elle milhor que outrem r^querf-ria as cou-
sas do Senhor dom Jorge s°u filho, que
el Rpy ua cedul.i muyto encomer? laua ao
Duque.» Idem, Ibidem, cap. 211.— «Ní
qual villa tem huma grande, e muy for-

te fortaleza, que de nouo ti rih,ira feita, e

humas multo boas casas de prazer, de
graudes agoas. e pescarias, aposentamen-
tos, pollclis. E ahy esteueram os Reys
quatro dias. onde foram milhor agasa-

lhados, e com mais ricos, e ab.ístados

concertos vera elle, e todolos grandes que
nunca vi, e me parece que hum R-^ynão
podia mais fazer.» Idem, Ibidem, pag.

308.— «Item. Mandamos a vos Vaasquo
Fernandes, e Armom Botim, o a todolos

Juizes, e Officiaes das Cidades, Vlllas, e

Luguares, bonde cheguardes, que .cada

huum pela sua parte vos trabalhees de

comprlrdes, e fazerdes comprlr as cousís

contheudas em este Regimento o milhor,

e mais toste que o fsz-^r poderdes, por

quanto asfl compre a serviço de EIRey

meu Senhor, sem outro nenhum embar-
guo, que hiins, e outros a ello poohaaes.»

Ord. Affon. llv. 1, tlt. 69, § 55.

MILHORADO. )

MILHORADOR. Vid. Melhor..

.

MILHORAR. )

MILHORIA, s f. O melhor de, a parte

escolhida de alguma cousa. Vld. Melhoria.

— O excesso, maioria.

1 MILIACEAS, s, f. phir. (Do latim

milium). Termo de Botânica. Tribu da

familia das gramíneas, tendo por typo o

género milium, milho.

MILIANTE, adj. de 2 gen. Termo po-

puUr, e famlllsr. Homem vadio, que se

associa a outro5»para procuraralimentos,

dos quaes se apoderam quando não po-

dem obtel-os d'outro modo.

—Substantivamente : Um bando de mi-

liantes.

MILIÂR, adj. de 2 gen. (Do latim mi-

liarius. áe milium, milho). TermodePa-
thologla. Erupção miliar ; borbulhas na

pelle, cujo volume e forma é quasl Igual

á do milho painço.—Febre miliar ; febre eruptlva, que

reina quasl sempre epideLalc3mente,eque

apresenta, por principaes symptomas, suo-

res abundantes, coustrlcção dolorosa na

bocca do estômago, e, pelo corpo, uma
erupção de botões vermelhos, coroados,

desde o segundo, com uma veslculasinha

avermelhada.

—Termo de Botânica. Glândulas mi-

liares : os estóniates.

— Termo de Mineralogia. Diz-se dos

grãos de uma rocha granulosa, quando

teem o tamanho de milho mludo.
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— Termo Je Ziologia. Diz-sft do ura

animal quo ó eitri-marnealo jiequimo.

milícia, s. /'. (Do latim mililia, dti mi-

/es, soMaiio). A arl<?, eo exercirio da (çuo.r-

ra.— Vegecio escreveu sobre a milícia cios

antigos.

—Ordem militar.

—Expiííiiráo militar.

—Figuradamenlo, e em termos de elo-

fjuencia sagrada : O que não tem chfis-

linnismo no coração, cinn desertor da vai-

licia de Jesus Christo.— «Porém, quanto

á parte do tâo d uida e alia honra, co-

mo se deue as insi(<nias que todos segui-

mos, e debaixo do ísuor das quaes pele-

jamos, que saõ as bandi'iras da milicia

de Christo noíso Koderaptor, o Rt^aes fir-

mas da Curoa de Portugal: esta mo per-

segue, esta mo atormenta, o me accusa

doutro DO meu peito, cora estímulos de

justa vingança, vendo com quanta negli-

gencia minha se passa o tempo sem aco-

dir a esta noua e soberba gente dos Ru-
mes, conQsdos na potencia do sou Sol-

dâo, e nas oITfrtas de quem os chama.»
Barros, Década 2, liv. 3, cap. 3.

— Corpo de tropas, armada, gente de

guerra.

—

Serrir na milicia peninsular.
—Regimentos de milicias; eram pri-

mitivamiíiite terços auxiliares, cujos che-

fes eram mestres de campo. Estes regi-

mentos oppuiiham-se a tropas ou regi-

mentos de linha. Posteriormente foram

corpos de tropa compostos de cidadãos

para o serviço interior do reino, casos de

invasão, etc.

—Guerra

:

Vae viir-lhe a Frota, as armas e a maneira

Do fundido metal, que tudo rende

;

E folgai-.^s do vt^res a policia

Portugueza na paz e na milicia.

CAM., Lus., cant. 7, est 72.

— Figuradamente, e em estylo eleva-

do : As milicias celestes; os anjos.

— Milicia celeste; diz-se também dos

bemavenlurados.
— Finalmenie, milicia celeste, se diz

algumas vezes faltando dos astros.

MILICIANO, A, adj. (De milicia). Per-

tencente a corpo ou corpos do milicias.

Vid. Milicia.

—Loc. FiG. : Genfemiliciana ; bisonha,

indisciplinada, como os paizanos de re-

cruta.

— S. m. Soldado da milicia.— C/tn mili-

ciano.

MILICIAR, adj. de 2 gen. Miliciano.

MILITADO, part. jjass.de Militar. Exer-

citado, aguerrido, instruído na guerra.
—Gente militada.

MILITANTE, adj. de 2 gen. (Do latim

militare, ser soldado). Termo de Theo-

logia. Oue pertence á milicia de Jesus

Christo.
—Egreja militante ; o corpo dos fieis

sobre a terra, por opposição á l-^greja

triumphante (,os santos, os bemaveutura-

HILI

dos) o á Egreja paciente ou padecente (as

almas do purgatório).

— Aetu«lni''iito diz-st', em sentidosecu-

lar, militante, por combatente, agr-ssi-

y^).— Caracter militante.

—

Politica mili-

tante.
— .S". tn. Soldado, guerreiro.

1.) MILITAR, <u/j.(f« 2 gen. (Do latim

militari", do miles, jmí/ííís soldado). Con-

cernente á guerra.

—

As ííisíitwicões mili-

tares.

—

A ordem, a discipli1^a militar são

indispensáveis á manutenção da paz.

Tal ha de ser, quem quer co'o dom de Marte

imitar os illuBlres, e ígual.A-los :

Voar c j'o pensumento a toda parte,

Adivinhar perigos c evitá-los :

Com militar f ni;cnho c subtil »rto

Entenderes imlgos, e enganíi-los ;

Crer tido cm flm ; que nunca louv.irei

capitão que dii; i : Não cuidei.

CAM., LUS,, cant. 8, est. 89.

A discipliBa mililar prestante

Não se npprtiidu, Senhor, na pliantacia.

Sonhando, imaginando, ou estudando,

Senão vendo, tratando e pelejando.

OBR. ciT., cant. 10, e3t,lS3.

— Militar potencia;' çoáeT guerreiro.

Áureos risonhos séculos se avançâo

;

As mãos d'Eterna Sancta Providencia

Kios de néctar pela terra lançto.

Que enchem Lysia de força, e de opulência:

Seus filhos iminortaes no Hydaspe alcanç-io

Trofíos de nobre, e mililar potencia ;

Onde da luz Sohar o Império esplende.

Lá chega o Sceptro Luso, e lá se estende.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 8, est. C6.

— Arte militar; a arte da guerra.

— Justipa militar ; a que se exerce en-

tro as tropas, segundo leis espociaes, con-

forme o código militar.

— E.vecnção militar ; a pena de mor-

te infligida aos soldados por delictos mi-

litares.

— Execução militar ; significa também
asviolencias que so exercem militarmen-

te n'ura paizp.^ra punir os habita tiles pe-

ia sua resistência ou para os obrigar a

alguma cousa.

— Architectura militar; a arlo de for-

tificar as prsças.

— Estaleiro militar; aquelle em que se

construem as embarcações de guerra.

— Ortlens religiosas e militares ; as or-

dens religiosas cujos membros fazem vo-

to de combater os infiéis.

— //ora militar ; hora exacta, pontual.

— Honras militares; as honrasquese

fuzem em certas circumstancias aos com-

mandaiites das tropas.

— Militar, diz-se poroppofiçáo ao ci-

vil.—As auctoridades civis e as auctorida-

des militares.
— 0>-d«?/is militares ; as que sôo insti-

tuídas para ?ervirem na guerra os seus

cavalleiros. As ordens de Christo, de San-

tiago, e .4viz.

— re.-íaiíie/ito) militar ; o dessoldados.

MILI

fí no qual se dispensa a maior parte das

formalidades ordinárias.

—Banda de musica militar ; a corpo-

raçôo dos músicos de ca ia regi'iiento.

— .S. m. Militir; homem de guarda,

soldado.

2.) MILILAR, V. n. (Do latim militare,

de miles, militii, soldado). Combater, fa-

zer a guerra, fazer vida militar.

—Militar pe/a fé; fazer guerra aos in-

fiéis.— "E subefilo elle na índia que cá

no Kfyno se náo còprirão alguns orde-

nados e accrisci-ntamenlos que deu aos

quemilitauão iiaquellis partes, dizia pu-

biicament'}: Eu irt-i ai* Keyno, p apre-

s-ntsrei a elRoy meu senhor o regimen-

to que me deu e $<• trespassai s»us man-

dados dando sua fazenda, abi está a mi-

nha, e se não abislar pêra pagar tsnlo

dano, dirlheei que nutra <jt\ não meta a

espada na máo do sandeu.» Barros, Dé-

cada 2, liv. 3. cap. 10. — «Mas co-

mo todos militamos debaixo dos prece-

ptos e renimenlo delRey nosso senhor, e

elle sempre f/iz ma^^s conta da vida de ca-

da hum de nos, que do senhorio das cida-

des da (ndia, ea principal cousa que en-

comenda a nôs outros qutj temos este

cargo que eu siruo, he a $'^gu rança das

vossas vidas: não podi-is vós tanto dese-

jar de as oílerecer á morte debsixo de

sua bandeira, por lhe conquistar esta los

e senhorios, quinto elle he caut-jlloso no
resguardo que nos manda ter, por náo

encorrerdes em perigo delia.» Ibidem,

liv. 5, cap. 9.

—Figuradamente: Usa-se com as pa-

lavras para, em favor de, significando dar

«poio, vir em auxilio. — Isto milita em
seu favor.

—Militar por; pugnar.—«Com a qual

noua sua molher e filhos fugirão de Onor
onde estauão, e se viorão a (ioa buscar

nosso amparo: aos quaes Affonsi d'Al-

boqurrque despois de sua vinda de Ma-
laca, (posto que elle Timoja era trauesso)

por meuioria dos seruiços que f- z na to-

mada de Gnt, e exempio ao Gentio da-

quidla terra, que as molheres e iilhos

daquelles que militauão e morriáo por

nós, erão amparados, lhe mandou orde-

nar c>rta cousa de que se manteuess^m.»
Ibidem, liv. 6. cap. 8.

I MILITARISAR, i- a. Neologismo. Fa-

zer militar, tornar militar. —Militarísar

tona nação.

t MILATARISMO, s. m. Ne/)loRÍsmo.

Systeiua mililar.

—

Os excessos do milita-

rismo.

MILITARMENTE, fiíiv. (De militar, e o

suffixo «mentei). Uo modo militar, con-

forme ao aso, regras e instituições da
arte militar. — E.cecutar ordens militar-

mente. — Estão militarmente organisa-

dos.

MILITE, s. m. (Do latim wiiit-s. mili-

iis). 11 >mem que exerce a guerra; solda-

do. (Em desuso).
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MILIEFOLIO, s. 7/1. (Do latim millefo-

Ihnn . Planta da faaiilia das synaotberá-

c-^a?, assim chamada em razão do serem

as suas folhas divididas muito miuda-

mente, á semelhança da rama d'uma
panna de ave [achillea miUefolium, Lia-

neol ; dá-se-lhe taiTibom os nomes de

millefolio comíaum ; herva das cortadel-

Iss ; herva dos militares; herva dos car-

pinteiros, k medicina utilisa as folhas e

summidades d'esta planta.

— Millefolio aquático; o phellandrio.

MILLENÁRIO, A, adj. (Do latim miUe-

narius, díriv.ído de lyiillerms. que vem de

mille, mil). Que contém mil.

—

O nume-
ro millenario.—Contas millenarias; as que, uma vez

rezadas, equivale a tel-as rezado mil ve-

zes.

—S. m. Termo de chronologia. O es-

paço de mil annos. Dez séculos ou mil

annos.

—Nome de sectários christáos que acre-

ditavam que Christo havia de tornar ao

mundo depois do julgamento universal,

e reinar mil annos com os justos ou pre-

destinados, gozando sobre a terra toda a

espécie de prazeres.

—Nome d'um funecionario na monar-
chia dos iacas.

f MILLENARÍSMO, s. m. Doutrina dos

mil!'^rjari.is.

MILLÉNIO, s. m. Mi! annos.
{ MILLENISTÂ, s. m. Propheta dos úl-

timos fias.

MILLEPÉDES, s. m. (Do htim mille,

mil, e pedes, pé). Termo de Entomologia.

Nome d'uma familia ue insectos que tem
um grande numero de pés ; bichos de

conta.

— .4rvore da familia das guttiferas.

MILLÉPORA, s. f. Termo de Historia

Natural. G'_'Dero de polypos pedregosos,

cuja superfície é crivada d'uma infinida-

de de buraquinhcs, ou poros. E' uma es-

pécie de lithóphyíos que tomam a for-

ma de bosquesinhos, arvores, estrellas,

etc.

1 .) MELLESIMO, A, adj. (Dolatim millesi-

mus, á''TÍ^&âo de mille. mil). Numero or-

dinal de mil, indicando a ordem em se-

guida 80 numero 999. — O millesimo
anno depois do nascimento de Jesus-

Christo.

—Numero fraccionario que indica uma
parte d'um todo que se suppõe compos-
to de mil partes. — Ainda não tnanifes-

tou a millesima parte dos seus sentimen-

tos.

— iS. m. O millesimo; a millesima par-

te. — Cinco, vinte, cincoenta millesi-

mos.

2.) MILLESIMO, s. ni. (Etym. demillesi-

mo, adj^. Termo de antiguidade. Cifra

ds legenda das moedas, e medalhas, in-

dicando o tempo da sua fabricação.

—Por extensão: Medalha cunhada an-

tes do anno mil.

7 MILLIÁRE, s. rn. (Do latim mill-e,

mil, e arei. .Millesima parte do are.

7 MILLIGRAMMÂ, s. m. (Do latim mil-

le, mil, com um sentido inverso, porque

significa millesimo; e gramma). A mil-

lesima parte d'uma gramma.

—

Dous mil-

ligrammas de digitalina.

7 MILLILÍTRO, s. m. (Do latim mille,

mil, e litro; mil com um sentido inver-

so, significando millesimo). A millesima

parte d'um litro. .

MILLÍMETRO, s. m. (Do latim mille,

mil. 9)netro; mil com sentido inverso,

significando millesimo). A millesima par-

te do tuetro.

MILLIMO, s. m. (Formado do latim

tnille. mil. como cêntimo de cento, por

analogia com decimo, tirado do latim de-

cimus). A decima parte d'um cênti-

mo; ou a millesima parte d'um franco,

moeda franceza. termo empregado nos

cálculos de valores em que se qaer apre-

ciar décimos de cêntimo; mas isto não
é uma moeda real.

MILLIONÁRIO, A, adj. Pessoa que pos-

sue milhõí-s. que é extremamente rico.

— Sem grande trabalho, tornou-se mil-

lionario em pouco tempo.

—Figuradamente: Riquíssimo.

—Substaiitivamente : Um millionario.

—Uma millionaria; o que, a que pos-

sue um milhão.

MILLIONESIMO, A, adj. numeral. Nu-
mero ordinal de milhão, que indica a or-

dem ou numero depois de 999999.

—Numero fraccionario, indicando uma
parte d'um todo que se suppõe de um
milhão de partes.—S.m. Um millionesimo; uma millio-

nesima parte.

MILLIPEDA.
I v^ wiin^.^oo

MILPÉS.
pid. Millepedes.

7 MILLISTERE, s. f. (Do lalim mille,

mil, e stere; wrí com sentido inverso, si-

gnificando millesimo). A millesima parte

d'um stere.

f MILLOCOCO, s. m. Milho miúdo da

Africa, ou s^rgho.

MILORD. Vid.Mylord.
•j- MILTONIANO, A, adj. Que tem o cs-

tylo de Milton (Gg.) ; ao modo d'este gran-

de poeta.

—

Um verso miltoniano.

MIM (do latim mihi, a minha pessoa,

eu próprio), variação do pronome Eu.

Usa-se com as preposições, exceptuando

a preposição com. — Por amor de mim;
por minha causa. — «EUe por amor de

mim não quiz mudnr o amor em outrem;

eu por ninguém não trocarei quantos

males já agora espero de vós; pode mais

o amor de vossa parte, que o que té aqui

nós tivemos um ao outro; estamos des-

afiados pêra em vossa presença e desta

corte fazer batalha, na qual, creio eu,

acabaremos ambos, e se algum ficar, esse

vos servirá.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 138.
—De mim; da minha pessoa. — «De-

pois delles contentes, perdei os "outros
receios, que quem tem vontade de vos
lembrar este remédio, não lhe deve fal-

t.ír pêra vos descansar de todo. Isto é o
que de mim podeis alcançar, e não no
hajais por pouco, que eu de cuidar que
o não é, fico descontente, que não sei

quam bem por isso me julgareis.» Fran-
cisco de .Moraes, Palmeirim d'lDglater-
ra, cap. 135.— aVelonalhe disse taes re-

zões, promettendo-lhe que ella a vinga-
ria, que todo o sabia, e a ella nada era
encuberto. Sei-vos dizer, que pêra to-

mardes vingança do cavalleiro do Salva-
je fora pequena cousa, se não tivera o
sábio Daliarte por si, que por sua arte o
defenderá de mim; mas ao presente eu
sei com que lhe podeis fazer damno, e
em que Dalierte não traz o cuidado.»
Ibidem, cap. lõõ.— «E como Affonso de
Alboquerqua o conhecia : por ser diligen-

te em seu mister, eâs vezes gracejaua
com elle, respondeolhe: Bem te enten-
do, a cauailo vens: que queres, ser ca-

ualleiro da terra, t)u do mar? eu me vou
trás tua palaura, e tu toma esta de mim
pêra te acrescentar, ou a caualleiro ou
a marinheiro, qual tu quiseres.» Barros,
Década 2, liv. õ, cap. 9.— «Não presumo
porem tanto de mim que julgue infalli-

veis os meus jiiisos, principalmente quan-
do a experiência me mostra todos os dias,

que se eu me não engano cora os ho-
mens, que elles me euganão mil veses,

e pelo que respeita ás Senhoras molhe-
res não falemos nisso.» Cavalleiro d'01i-

veira. Cartas, liv. 2, n.° 43. — «Porsua-
de-vos o bom conceyto que formaes de
mim, que a minha indilTerença nasce da
minha reflexão, e que o meu grande co-

nhecimento junto á força do meu espiri-

to tem domaao totalmente as minhas pay-
xões. » Ibidem, n.°74.— « Aooutro dia a tar-

de os sete que ficamos vivos fomos postos

em leylaõ em huma praça, onde todo o

povo da Cidade estava junto, eo primey-
ro que o porteyro tomou pela maõ pêra
fazer seu officio, foy o pobre de mim, e

começando a dar o primeyro pregaõ, o

Caciz Moulana, que já ahi era chegado,

cõ mais outros dés.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 6.

Desde as bocas do Tejo em Náos possantes

Irão cortando as ondas proceUosas,

Em outro rumo ousados navegantes,

D'Ásia busccinde as regioens ditosas:

Por veredas de mim trilhadas d'antes,

Nas azas de tormentas espantosas,

Co'a proa irão tocar na immensa terra,

Que hum não rasgada vèo té boje encerra.

j. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 3, est. 59.

—íSou o diaboi.

—«Zombas de mim, traidor?»

— sNão zomba, Affonso

:

Ouve.t

GARRETT, D. BRA^íCA, cant. 9, cap. 13.

— «Também um pagem, cavalgando
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uma iiacaiioa, estava ao pé do mim: tra-

zia-ino « Imça o, ás costas, o iikíu es-

cudo ífltMtiilo < m liiiia funda.» Alexan-

dre Horculaiio, Monge de Cister, capitu-

lo 2,

—Algumas vdzes, para dar mais força

e ennrgia, ajunta-se a palavra mesmo.—
«Em todos os instantes oslúo liiiido a

Vieniia os mpus i>ensamnnios, c isto em
hum loinpo iln laíita calma, que não SHy

como não li^m h|iniihado alf^umas se-

soeiísl JNuQca julguoy do mim mesmo
ser Ião ridículo quo mu lnmbr«sse assim

de IVrínosuras ausiMilos, c cuidt>y que a

diabrura dos uiyus ncmicios mu não dés-

80 lugar a sofrer usto diabólico mal a que
cbamo impaciência de vos rcvrr.» Caval-

leLro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 52.

— A mim; diz-se em logar de me,

quando ha dous pacientes, ou dous ter-

mos: quor a mim, e náo a li.

—Quando precede ao verbo : u mim o

disse, o não a ti.—«E chegando-se mais

a elle, disse lhe: Esfurçado cavalleiro, a

quem vossos cuidados dão pena, não lho

dareis quinhão dtUes? O cavalleiro tris-

te levantou os olhos e pondo-os em l*ri-

malião, disse: Não os estimo eu tão pou-

co, quo a ninguém senão a mim os quei-

ra ver; mas quem sois vós, que cm tal

tempo me estorvastes a contemplação
dolles?" Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 51.— «A mim, se-

nhor, deixai sentir a fúria deste imigo o

acompanhar Dramusiando, que náo seria

bem, que vós, que pêra amparo do todo

este exercito sois necessário e escolhido,

estois aventurado era algum perigo, que
a todos faça damno.» Ibidem, cap. 158.

— Depois do verbo, claro ou subenten-

dido. — «Vc se podes impor silencio aos

que foram testc^munhas da injuria quo
tizesttí ao leu rei e da deshoura dessa

mulher; não a mim, que preciso, quo
hoi-de repelir-te o sou nomo, para en-
tenderes a historia com quo devo eutre-

ter-toestas lentas horas da noite...» Ale-

xandre Herculano, Monge de Cister, ca-

pitulo 28.

—Por idiotismo, ajunta-sti algumas ve-

zes me.— «Eu, como sem ella não que-
ro vida, vim a esta corte cum tenção do

mo vér c'o cavalleiro do SaUajo, o por

força d'armas fazer livro qu«m a mim mo
tem caplivo.» Krancisco de Moraes, Pal-

meirim dluglaterra, cap. 134.— tParo-

ce-mo a mim, disso o cavalleiro da dona,
depois que lhe deram o recado, que o

senhor sohlão tem razão no que pede.

Dizei-lhe, que sendo caso, que algum
dos quatro mo derribo na justa, não sen-

do por fdlta conhecida de meu cavallo,

que então me praz perdei o a ello e as

armas e estar á obediência do que me
uiundarem, com tanto que esta senhora
fique livro, pêra do si poder fazer o quo
quizer.» Ibidem, cap. 161.

— A's vezos, por mais energia, ajuu-

la-se-lhe mesmo.— «O homem ou teme a

i>eos, ou ao mesmo homem, o em tendo

qualquer destes medos não pôde ser

Athoista. Se houvesse hum que me dis-

sesse, e me provasse a mim mesmo que

o era eu o não crera. Veja V. M. agora

como podorey crer aos outros quo disrm

que ha Atheistas, e Lupis homens sem
terem jamais visto, nem encontrado al-

guma destas t^Hmeras.» Cavalleiro d'Uli-

veira. Cartas, liv. 2, u." 35.
—Quanto a mim; no meu entender,

ua minha opinião.— «Alem disso, o Amor
quanto a mim, ho hum incêndio que se

apaga logo que cessa do esperar, ou do

temer, e sempre. ouvi que a posse, e a

segurança nello sufoca os mais ardentes

desejos • Cavalleiro d'Ulivoira, Cartas, liv.

2, n." 22.

—Com a preposição em.— «Vós graças

a Deos estais em boa disposição mui fer-

mosa, e sem algum cuidado, nem lem-

brança de tamanho servidor em mim ten-

des, e sobre tudo sois mui amada, e sor-

vida do todos, e em especial d'alguns

que vós naõ sabeis.» Barros, Clarimun-
do, liv. 2, cap. 5. — «Sois tão soberbo,

disse Torsi, tendes as palavras tão sol-

tas, que já não serei content-s sem
que alguém vol-as castigue. Vós estais

ahi, respondeu esse, que com esta pare-

cer o fazeis; e quem tanto poder tem em
mim, não deve querer a vingança d'ou-

trem.í Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglalerra, cap. 141.— «Padecer e amar
grandes contrários parecem ; mas em mim
todo está n'um sujeito e todo pêra mais
mal.» Ibidem, cap. 147.— «Se a Barone-

sa de Colmar o permitisse eu mesmo hi-

ria a Vienna sollicitar para ella o favor

de V. A. Como ella não quer usar de

todo o poder que tem em mim, conten-
ta-se com huma Carta de recommeuda-
çâo.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv.

2, n.» 26.

—Em estylo enérgico, njunta-se algu-

mas vezes o pronome mesmo.— «Debayxo
da agradável sombra de hum Jasminey-
ro, me parecia Aspasia muito mais bella

quo a mesma Uecsa dos Amores. Começa-
va a minha Philosophia a titubear, po-
rem separandose Aspasia precipitada-

mente, mo deyxou acompanhado de hu-

ma tão grande tristesa que não pôde ser

explicável. Alcancey bastante império em
mim mesmo para a não seguir.* Caval-

leiro d'01iveira. Cartas, liv. 2, n." 39.

— Tornar em mim; recobrar, recupe-

rar o animo, a razão.— *E com isto me
deu hum grande couce para que desper-

tasse, e me tornou a dizer fdla confeça

de quem foste peytado, e quanto te de-

raõ, 6 como se chamão, e aonde vivem?
A que ou tornando em mim respondi,

que Deos o sabia, e a ello tomava por

Juiz desta causa.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 136.

—Com a preposição ^)or.

—

t.Moço. En-

ganado estou eu logo, que me parecia

outra Cousa. Heyal. Uijj erro passara já
por mim, bouve-me um homem, mas
este primeiro me prometieu Ires vezes do
casar comigo, e ainda assi estive |iera o
náo ver.» Frani:isco de Moraes. Dialogo

3. — «Não digo (jue do imperador o do
príncipe Primalião s-rem contentes me
íicará assas gosto; mas queiia as suas

fossem as derradeiras vontades, e que
quando se nisso faltasse, estivesse a vos-

sa tanto por mim, que a sua delles me
náo pudesse fazer damno. e só pêra cum-
primento, sendo uec>issario, se lhe dê
'iisso conta.» Idoiu, Palmeirim d'Iugla-

terra, cap. 135.— 'B^rnsei eu, disse La-
tranja, que a tud-i buscais escusas, virão

os dias que por mim haveis de guardar
este valle, e pode ser que as náo loheis

pêra escusar batalha com o cavalleiro da
espera, do quem tenho confiança me sa-

tisfará do odio, que rne fica, do pouco
que fdzeis por mim.» Ibidem, cap. 142.—«E desta informação, de que Pêro de
Karit r..y certificado, assim pelo que lho

eu disse como pdo que o Iley dos Balas
lhe escreveu por mim, dou aquelle anno
conta a ElUeyD. Joaõiii. que santa glo-

ria haja; o qual logo no outro anno se-

guinte proveu na Cnpitflnia ilo deseobri-

menle delia a hum Francisco de Almey-
da, Cavalleyro de sua casa, hjmem 'le

muitas partes, e b m sufliciente para

aquelle cargo, e que ja de muytos dias

o pedia em satisfação de muitos serviços,

que tinha fi-yto nas Ilhas de Banda, Ma-
luco, Ternale, e ijeylolo.» Feruáo Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 20.—«E
ahi achey a Pedro de l<'aria Capito que
fora de Malaca, e que me linha manda-
do a Martavaõ com a Embayxada ao Chau-
baiubá. Como atras fica iito, ao qual dey
larga conta do tudo o que por mim li-

nha passado, de que elle se mostrou as-

sas pesaroso, e me proveu com alguma
cousa, a que por sua consciência, e por

sua nobresa lhe pareceu que me eslava

obrigado pelo muyto que eu linha per-

dido por seu respeito.» Ibidem, capi-

tulo 171.

— Com a preposição para. — «Se vós

recebeis tão mal assollicitaçoens quo vos

faço para os meus amigas como as que
t<'nho feito para mim mesmo, perdido

esla o negocio do pobre Cavalleyro de

Belie-ile que por esta vos recommendo.»
Cavalleiro d'Uli»eira, Cartas, liv. 2, n."

89.— «Brites arrodara-se, cruzara os bra-

ç.is e, olhin io para mim com ar de com-
paixão, repelia muitas v. zes:— «Coitadi-

nho! enUaíqueceul» Talvez falava ver-

dade, n Al' xãnJre Herculano, Mouge de
Cister, cap. 2.

—Junto a preposição sobre:

Humasetta brilhante.

Das (ine foi alvo ilUisUo o vosso peito,

t'.iiei, que peaeUanle
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Desça já sobre mim ; Oh prompto effeito,

Que n'alraa vou sentindo !

AgoiM 8im, que vós rae estue* ferindo.

J. X. DE MATTOS, BlMAS, paj. 102.

— «Nós srabos assassinámos o desgra-

çado ; loas a punição cahiu inteira sobre

mim! Embora. Eu não te amalJicçoarei,

oh meu pael A tua filha nunca te accu-

sará ante o supremo juiz.» A. Herculano,

Eurico, cap. 18.

—Com a preposição antre, por entre :

Pena me deu de não crer

vel-a em tal tristeza posta,

quizera-lbe eu responder

mas trespoz uma tresposta

pelo qual não pode ser ;

Depois dever-mí sem ella

os meus olho» rae chor*r:im

quantas cousas me lembraram

que atitre tníni, Maria e ella

em ouU'0 tempo passaram.

GHHisTovÃo FALCÃO, oiKAS, png. 9 (ejiijão

1871).

—Junto á preposição ante.—Ante mim

;

na minha presença.— «Elle me chamou
logo, e mft apressntuu a LlRey, o qual

fszendome agasalho, me disss: A tua

chegada a esta ti*rra, de que eu sou se-

nhor, seja ante mim tão agradatel, co-

mo a chuva do Ceo no meyo do campo
dos nossos arrozes.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 135.

—Com 6 preposição !,em:

Si he, responde o ousado aventureiro
;

Mos quando eu para cá vi tantos vir

Daquelles cães, depressa hum pouco vim,

Por me lembrar que estáveis cá sem mií».

CaM., lus., cant. 5, est. 35.

—Junto á preposição contra.— «E pro-

cedendo este perro contra mim ordina-

I lamente com seus Libellos, me veyo

pondo nelles muytos aleyves nunca cuy-

dados, só a fim de me matar, e de rou-

bar, como fizera a todos os outros quo

vierão no junco.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 153.
—Mais que mim; phrase popular.

—

Tu não és mais que mim
;
por : uiais que

eu.

MIMADO. 1

MIMADOR. Vid. Amimad. . .

1.) MIMAR. 1

2.) f MIMAR, D. «.Neologismo. Repre-

sentar por gestos.— Os surdos-mudos mi-
mam o que querem dizer.

—Absolutamente: Algumas pe&soasmi-
mam com muita variedade.

\ MIMÊZA, s. f. (Do grego mimosis, de

mimeisthai, imitar, que vem de mimos,
mimo). Figura de Rhetorica que consiste

em referir o discurso d'outro em estylo

directo.

MIMIAMBO, adj. m. (Do latim mimiam-
bus, de jnÍDíM.s, mimo, e iaynhus, jam-
bo). Termo de lilteratura latina. Espécie

de verso jambico muito livre, de que fa-

ziam uso os cómicos nas suas farças li-

cenciosas.

MÍMICA, s. f. A arte de exprimir o pen-

samento por meio de gestos. A mimica é

uma lingua á parte ; é por ella que se

falU aos olhos dos espectadores, sem au-

xilioda palavra, e por meio d'acenos, pos-

turas e movimentos do corpo sujeitos a

certas leis, ou que se tornaram signaes de

convenção.
—A mimica das paixões ; os gestos es-

ponlaneos que as paiiões suggcrem.

MIMICAMENTE, adv. (De mimico, e o

suffixo «mente»). De modo mimico ; com
gestos mimicos.
— Conforme a arte mimica.

—

Exprime
mimicamente tudo quanto exprimiria por
palavras, se fallaste.

MÍMICO, A, adj. (Do latim mi-ntcus).

Que exprime os conceitos com gestos e

acenos. — Modos mimicos. — Expressão

mimica.
—Arte mimica. Vid. Mimica.
— Oue exprime pelo gesto, que imita.

—Linguagem mimica.

—SubstíDtivament*: Psssoa que exer-

ce a raimic».— í/m mímico.

f MIMICOLOGIA, i. f. (De mímica, e

do grego logos, doutrina). Tr«tado sobre

a mimica.

1.) MIMO, s. m. Dadiva, presente que
se dá a alguém, donativo ; delicadeza, me-
lindre com que se trata uma pessoa, uma
planta, um animal, etc. — «Eu já podia

estar costumado depois que V. A. me fa-

vorece com os seus mimos a achar-me
curto no reconhecimento. A uiinha ver-

gonha podia estar já transformada em uso,

e não devia causar-me tanta pena.» Ca-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 2, n." 91.

— Delicadeza, regalos, luxo, commo-
didade com que alguém se trata. — «Pois

as damas não estiveram sem provisão de

todolos mimos e abastanças, que um rei

liberal e muito namorado podiadar. Alem
d'isso atavios ricos e de festa, como se

estiveram em parte onde as houvesse mui
grandes.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim dlnglaterra, cap. 143.

—Objecto que faz impressões mimosas,

deliciosas.

—

A rosa é o mimo do olfacto.

—Delicadeza nas obras d'artificio. —
Uma obra trabalhada com mimo c pri-

mor.
—Mimo de freira ; ííoi . (Somphus).

—Mimos, plur. Caricias, afagos.

—

Tra-

tar alguém com todos os mimos ; com to-

das as attenções, cuidados, carinhos, etc.

—«Mas como a fortuna fauoreceo a sua

industria, a primeira cousa que quiz da

victoria, forão todoloscaptiuos, os quaes

mandou curar e tratar com todolos mi-

mos que pode, e despois de curados os

mandou a el-Rey de Cambaya a cidade

de Chãponel : porque alem d'fclRey os

querer ver, fazia e!!e muito em seu cre-

dito ir ante elle testimuuho que os seus

aauios forão a causa principal da victo-

ria, a qual abonação Mir Hocem também
ante o Soldão quisera ter com aquelle

presente.» Barros. Década 2. liv. 2, cap.

9. — «Despediniio-o com muita pressa,

dandolhe provisão pêra em toda a parte

a que chígasse, em que «chasse nâvios
nossos, os levasse comsigo : escrevendo
por elle cartas de muitos mimos áquelle
Rey, 8 mandandolhe peças, e brincos
curiosos.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

4, cap. 7.

2.) MIMO, s. m. (Do latim mituus, do
grego mimos). Na antiguidade grega e la-

tina, actor que representava pequenas
peças familiares e facetas.

— Por extensão: Diz-se d'um homem
que tem o talento d'imilar, d'um modo
gracioso, a acção, a linguagem d'outras

pessoas.

— Actor mudo gesticulante, que gesti-

cula para se fazer entender, momo.
— Entre os gregos, espécie de comedia

chocarreira e livre.

f MIMODRÁMA, s.m. (De mimo, e dra-
ma). Drama executado em mimologia.
MIMOGRAPHÍA, s. f. (Demimographo).

Tratado sobre a mimica, ou sobre os

mimicos.
-j- MIMOGRÁPHICO, A, adj. Concernen-

te a mimografitiia.

j MIMOGRAPHÍSMO, s. m. Escriptura

imitadora que otlereco aos olhos a imagem
do objecto expresso pela palavra.

MIMÓGRAPHO, s. m. Termo delittera-

tura lalina. (Do latim mimographus, de
mimus, e do grego graphein, escrever).

Auctor de comedias burlescas, de farças.

MIMOLOGIA, s.f. (Vid. Mimica). Imi-

tação da voz humana, ou das locuções

habituaes, do tora, da pronuncia, do mo-
do de falUr de alguém.
—Acção d'imitar, na creação das pa-

lavras, o som dos objectos, que ellas de-
signam.

f MIMOLOGICO, A, adj. Qae diz res-

pi;ito á miujologia.

—Termo de Grammatica. Verbo mi-
mologico, subslarUico mimologico ; o ver-

bo, o substantivo formado por imitação
do som que produz a acção ou o objecto

que o produz.

t MIMOLOGISMO, s. m. Termo de
Grammatica. Diz-se d'uma palavra for-

mada por mimologia.
—Termo de Rhetorica. Figura pela

qual se imita um ser animado na sua
voz ou nos seus gestos.

-[ MIMOLOGO, s. m. O que imita a voz,

a pronuncia d'uma pessoa.

—O que é exercitado na mimologia.

f MIMOPLASTICO, A, adj. (De mimo, e

plástica). Diz-se de quadros vivos, que
representam, especialmente, scQnas da
paixão de Jesus Christo.

f MIMOPORPHYRO, s. m. (De mimo, e

porphyro). Termo de Mineralogia. Rocha
que tem a apparencia do porphyro.

MIMOSA, s. f. Termo de Botânica. No-
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nof) de um genoro dn legurainosaç, das

quA»,s a rndis líoiihocida ó a ««nstí/iKi.

•j- MIMOSEADO, ptirt. pasi. do Mimo-

sear.
— Figiiradaraontn : Pres«nl«ado, con-

templado. -~Foi mimoseado com um se-

vero C(lflÍ<IO.

MIMOSEAR, V. a. Fazer mimo.
— Presoiitear, fazer dom do alguma

cousa.

MIMOSAMENTE, ndv. (De mimoso, com
o sufliio «meute«)- De modo mioioso,

cofu muno, «lUiirosamente.

—Com (ieliuadeza.

—

Linguagem mimo-
samente fidluia.

•\ MIMOSEAS.s. /. pi. Termo de Botâ-

nica. Nomu d'uina soerão das legumino-

sas, cujo lypo ó o g''nero mimosa.

MIMOSO, OSA, <idj. (De mimo). Que

t'ím mimo; dolicado, melindroso, sensi-

V(^l ao mais Iutíí mal.

—

Pelle, carne mimo-
sa.

—

FLor mimosa.
—Acostumado a mimo e bom trata-

mento ; melindroso.

—

Pelle mimosa; mol-

le ao tacto.

—Terno.—Stímòíiníe mimoso.—Mimo-

sas palauras.

E mostrando no angdUco sembUnIe,

Co'o riso hnina tnsteza misturada;

Como dama que foi do iocuuto amanta

Km brincos amorosos maltrat.ida,

Que se uiiueixa, e sj ri, no mesm > inslant»,

E se torn.t entre alegre magoada:

Dodta arte a deosa, a quem nonhumi iguala,

>JaÍ3 mimusa que triste ao Padre falU.

CKU., LUS., cant. 2, est. 33.

—Que tem delicadeza natural, o se of-

feude com alguma impressão forte de luz,

de som, etc.

—

Olhos mimosos.

—

Ouvidos

mimosos.—As mimosas abelhas; delicadas.

Mid. As mimotas abelhas

Deixem branda suzurro, o tenras nores

;

E a guarda das ovelhas

Os rudos pegureiros, e os pastores;

E por me ouvir attontos

Suspend^iõ sua íorça os elementos.

FR&NC. HOUKiaURS LODO,PRI.1IAVBRXS,p.2Ú3.

—Figuradamente, e uo sentido moral

:

Roma de extinctos Martyros se alastra

,

Tenra donzella cândida, e mimosa
Ao medonho patíbulo se arrastra,

Nio perde o viço no seu rosto a rosa:

De louros immortaes a fronte enastra,

Niío lhe põem modo a morte pavorosa

;

NeiD gemidos, nem ais lhe exbaU a bâca,

E a vida pelos Ceos contente troca.

J. &. DE MACEDO, ORIENTE, cant. 10, est. 42.

—tSem ser arrastado por um rancor

tão profundo como o do venerável pre-

lado, o discípulo de Bflrlholo não podia

relevar a fernando AtTonso o haver-so

lançado como tropeço nos seus cami-

nhos, ligando-se tão estreitamente com a

parcialidade da fidalguia, alcateia de bru-

tos ignorantes (rfunsiasiniillíterati era â

•^xpressão dof^udito ministro (juandoal-

ludia aos seus adversários), só compará-

vel a furacAo que Hft continuo ai;outasse

a arvore mimosa do absolutismo, educa-

da por ello com píternal carinho.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 29.

—Ténue, lim[iido.

Extático (Icoii.. Qual transparente

Mimoso orvalho, qne d^ff nuvens d^fica,

Que ao fructo saconado, í flor nanceute

Solta o aroma, o cálice humedece:

Tol o valdr da Lusitana Oonte

Co'a santa Tox profética recresce;

Estancadas as lagrimaa se avança.

Em ligeiros biiíejf as Nlos alcança.

j. *. DE iiaciDO, o OHIBNTE, cant.2, «at. 50.

—Suave, brando.

—

Ar mimoso.—Mi-

moso aroma.
—Moigo, dócil.—fE o Príncipe lho ou-

torgou de boa vonta ie, de qu^ EIR^^yse

mostrou grandemente satijfeylo ; e man-
dando logo ao outro dij chamar o Fuca-

randono à Cidade, lhe disse o que tinha

feyio no casamento de sua filha cora o

lley dn Ariraà, pelo que lhe era neces-

sário irlhe logo dar as graças, e gran-

geallo dalli por diante como a filho mi-
moso para o fazer mais conforme a si,

pois nisso assim elle, como sua filha g.i-

nhavaõ tanto, porque lhe affirraava na

verdade de R^-y que miiytis v«'Zi's o co-

biçara para genro.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 199.

—Ameno, delicado.

No soyo á Pa^&n meiga, os tara mimosos
Costumes desliz.ivào: seu Páo mesmo
Orava a Homero, a intindo Nume orava,

Que da verdade a força o não subjugue.

r. U. DO NASCIMENTO, 03 UARTYRES, lÍT. 2.

—Mimoso dé; favorecido por.—Mimo-
so d'amor, mimoso da fortuna ; favorecido

pelo amor, ptda fortuna.—«E quam mi-
moso foy da fortuna era to las as cousas,

tanto foy desfavorecido em não ti^r quem
delle escn^vesse: Porque de crer he que
quem de recoveyros veyo a ser tamanho
Mouarcha passasse granules trances, usas-

se de sutis, e atentados ardis, de gran-
des valentias, e prudentes conselhos.»

António Tenreiro, Itinerário, cap. 3. —
«Nasci nobre, rico, favorecido da sorte,

e natureza, mimozo de amor, e querido
de liuma formoza ingrata, que agora he
cauza de minha morte: a minha pouca
idade, e o engano, e força de parentes,

que me regiaõ, tiràraõ a gloria de ser seu,

cuidando que a minha boa ventura es-

tava em fogir das alheias.» Francisco Ro-
drigues Lobo. O Desenganado.—Terra mimosa ; f.riil em producçôes
naluraes, ou artitieiaes: d»^ fdcil vivenda.—Serra mimosa d'uguas.— V'i7ía mimosa
de fructas, etc.

—Mimoso choro; o de gente a quem

o mínimo toque ofTende, como a sensi-

tiva se conlráe e fuch.i pela acção de al-

gum corpo estranho.

Oh que famintoa beijos na floreata I

E que mimoso choro que aoival

Que allagos lio suavea! 'Jue ira bonetU,

Que em ntiohos alegres ao loroava

!

CAM-, i.t!S., cant. S, e<t. KJ.

— Fraco, débil, que não supporta a ac-

ção da luz viva, intensa.— Kísf'i mimosa.
—Substantivamente: Favorito, que é

tractado com favores particulares, com
mimos.
—Figuradamente :— «Eram o conde de

Seia, o prior do Hospital ou de S. Joáo

e o licenciado Asinipe.'(, *« este o mimoso
da fortuna. Os oulnts jogadores haviam-
se emfim alevantado pouco a pouco, e

de pé e em circulo, para o lado opposto
do vasto aposflnto, pirecism entregues a

disputa dpsordenada e violenta.» A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 12.

•}• MIMULA, s. )>i. 'Diminutivo de »íii-

mus). Tf rmo de Botânica. Género de plan-

tas da familia das escrofularioeas, origi-

nário das duas Américas.

1.) MINA, j. f. (Do provençal mina).

Cavidade subterrânea para extrair metaes,

pedras pr«^ci isas. carvão, ele—Minas c/e

carvão, de ferro, de anlimonio.—Minas de

ouro, dejylalina.

Este he hum dos Reys do muodo
de m;iis ouro, e pedraria

tanta de t im gram valia,

que não tcro cabo nem fufldo,

nem se estimar p<Hleria :

em seu reyno tem ass minai,

ocde se acham pedras Qaaa

:

ningueia as pode vender,

sem liias primeiro trazer,

sob graue pena e dotrtoas.

G. DE RCZESoe, UISCELLANCA.

— «O qujl lago estava cercado de gran-

des serrannias, e ao pè delias ao longo

da agoa havia trinta, e oyto povoações,

das quaes as treze somente eraô grandes,

e tolas as roais muyto pequenas, mas
que sò em hiima destas grandes por no-

me Xincaleu havia huma tamanha mina
de ouro, que se affirmava pelo dito dos

moradores da terra que se tirava cada
dia delle hum bar e mpyo de ouro, que
pela valia da nossa moeda vem a ser por

anno vinte e dous milhões de ouro. » Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

39.— fNa qual mina quatro srnhores ti-

nhão parte, taô cobiçosos em tanta ma-
neyra, que continuamente andavaõ em
guerras huns com os outros sobre qual

delles a havia de senhorear toda. e que
hum destes por nome Rajahitau tinha no
pátio das suas casas em jarras mettidas

na terra alè o gargallo seiscentos bares

de ouro era pó, como o de Menancabo
da Ilha Çamatra, e que se trezentos ho-

mens dos da nossa naçáo o acometessem
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com cem espingardas, que sem duvida

nenhuma s^-riíõ senhores delle.» Idem,

Ibidem.— íE no raeyo de toda esta ter-

ra, ou Reyno, como jà foy antigamente

cslá hum grande lag'i, a que os naturaes

da terra chamáo Cunebetét, e outros o

norae~õ por ào Chiamay. do qual proce-

de este rio com outros três mais que re-

gaõ muyto grande quantidide desta ter-

ra o qual logo, segundo affirmaõ os que
delle escreverão, tem em roda sessenta

jaós, de três legoas cada jío, ao longo

do qual ha mojtas minas de prata, co-

bre, estanho, e chumbo d^ que conti-

nuamente se tira muyta quantidade des-

tes metaes.s Liem. Ibidem, cap. 41.— «E
p^Tguntados que íhesouros. e tendas ti-

nha, responderão que as minas dos me-
taes reservados á sua coroa rendiaõ b^m
quinze mil picos de prata de que ameta-
de por ley divina do Senhor, que tudo

creára, era dos pobres que cuiliravam as

terras para sust''ntaçaõ de suas famílias,

mas que por aprazimento e conformida-

de de todos os povos lhe largarão lirre-

mente esio direyto, para que dalli por

diante os náo constrangesse a pígerem
tnbuto, nem a cousa que Ih^s desse op-

pressaõ alguma, pelo que os antigos Pre-

. chaus em Cortes lhe tinháo jurado de

I assim o comprirem em qu?nto o Sol (tosse

luz à terra.» Idem, Ibidem, cap. 48. —
«E em quanto se entendeu em se prover

o necessário, forsõ os Embayiídores ver

humas minas, que o Rey do Cauchim
aqui tem, das quaes se tirava grande

quantidade de prata, que em carretas h-

vavaõ para a fundição, em quft trsbalha-

v.-i.õ mais de mil homens a fora os das

minas que eraõ muytos mais. E pergun-

tando alli os Embayxadores que copia se

tirara alli de prata cada anno, lhes foy

respondido que seis mil picos, que ft-

Z''m oylo mil quintaes da nossa moeda.»
Idem, Ibidem, cep. 128.— «Tem muytas
minas de prata, ferro, aço, chumbo, t^s-

tanho, salitre, e enxofre. Tem também
muyta seda, eguila, beyjuim. lacre, anil,

roupas, de algodão, rubins, sasfiras, mar-

fim, e ouro, e disto tudo muyto grande

quantidade.» Idem, Ibidem, cap. 189.

—Abertura subterrânea, que se faz pa-

ra procurar agua, a fim d'alimentar po-

ços, regar campes, etc-

— Cova para se lhe meter pólvora ou
outra qualquer substancia explosiva, pa-

ra, pegando-lhe f"go, fazçr saltar tudo

quanto s» acha por cima.

Por enaej». por cobiça

de reynar, senhorear,

Aijmos ordenar Soyça,

«rtes de guerra inuentar,

que cada vez msis se atiça :

tantos modos dartelheiros,

de minas fazer outeiros,

inuenções dartelliaria,

foram mais em nossos dias

que em todos tempos primeiros.

G. DE REZENDE, MISCELL&KEA..

—«Algum alvoroço causárrõ nos da
fortalezt as novas cuidando serem ver-

dadeiras, porque já desejavaõ de se aca-

bareoa seus trabalhos; ainda que fosse á

custa do grande assalto que esperavaõ.
Os imigos hiaô continuando na obra da
mina sem baterem a fortaleza, o que foy

pe.'-?. os delia muito grande alivio, por-

que ficàraô tendo alguns dias de fôlego.»

Diogo de Couto. Década 6, liv. 2, cap. 9.

—Minas atacadas; as que já teem pól-

vora para se lhes pôr fogo.

— Camará, ou fortiilho da mina; o lo-

gar em que se carrega uma mina.
— Óculo da mina; a abertura que se

faz na terra á profundidade da mina que
se quer ab:ir.

— Figuradamente : Poço.— Uma mina
de sciencia.

— Cousa de muito proveito.

—

Ha em-
prezas tão rendosas, que são umas verda-
deiras minas.
— Figuradamente : Uma bibliotheca es-

colhida e rica, é uma mina para o sobio

explorador.—Este a^suynpto é uma mina
fecunda d« bellezit poéticas.

—Coutí que encerra riquezas ou pre-

ciosidides encoberli»

.

—Ser mina, ou índia para alguém ; ser

manancial de grandes lucros e ganhos,
2.) MINA, s. f. (Do latim mina, do gre-

go mna, contracção de mina. k palavra

náo é grega mas egypcii). Termo d'antigui-

dade. Peso grego, equivalente a 324 gram-
mas.

—Moeda grega de prata, contendo, em
peso, cnrca de 12í000 réis.—«Chaman-
do dez de síus servos, d»u-lhes dez mi-
nas de prata.» Saci, "ZúAiz, Evangelho de

S. Lucas. XIX, 13.

3.) MINA, s. f. Medida de 72^,6 usa-

da em Itslia.

4.) MINA, s. f. (De hemine, por aphe-
rese). Antiga medida, que continha me-
tade d'um seitario; era de capacidade de
78''t-.73.

—O que a mina contém.— Uma mina
d'aveia.— Uma minarf* trigo.

—Mina castilha. Vid. Castinha, ou Cas-
tilha.

—Abusivamente: Pedra calcaria, es-

branquiçada, que se lança nos fornos da
fundição do ferro, a fim de facilitar a fu-

são d'este metjil.

MINACE. Vid. Minaz.

MINADO, part. pass. de Minar. Cavado
por baixo, á maneira de mina.
— Figuradamente: Cavado, abalado.

—

Pouco tempo pôde sustenter-se um throno,

depois que n corrupção o tem minado.
MINADOR, s. m. O que faz minas. Vid.

Mineiro.

MINAR, v.a. (De mina). Fazer minas
;

cavar por baixo da terra, d'uma mura-
lha, furar uma rocha para estabelecer

uma mina. — Minar a terra para obter

agua.

—Minar wma rua, para intr0duzirn'el-

la corpos explosivos.—«E porque Vio que
no dia da entrada dos nossos começarão
seguir a rua larga, alem de nouamente
fazer na boca delia hunaa tranqueira man-
dou minar toda a rua, e enterrar nella

humas canas grossas cheas de poluora,
e semeala de abrolhos de ferro com pe-
çonha, e assi os lugares per onde podião
os noss^is fazer entrada, pêra os encra-
uar e queimar.» Barros, Década 2, liv.

6, cap. 5.

— Figuradamente: Abrir. — «Desde
aquella memoranda noite, as forças de
Beatriz, gastas já pelos padecimentos do
corpo e do espirito, comt çaram a desap-
parecer rapid^traente. As suas faces ema-
ciadas tingiara-se de um circulo de rubor,

que parecia tanto mais vivo, quanto a

fronte se lhe tornava mais pallida. Era
que a f-^bre, a l^nta mas incansável gas-

tadora da morte, lhe minava debaixo dos
pés o caminho precipitado do tumulo.»
Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 22.

— Substantivamente: fig. O acto, a

acção de cavar, de trabalhar, de conse-
guir algumicousa.— «O chanceller de Por-
tugal e o abbade de .\lcohaça eram, c.i-

da quíl por seu feitio, dous homens dis-
tado, dous homens admiráveis. Na serie

dos complicados successos que deram as-

sumpto a presente narrativa, nomeio de
tantas paixões más agitadas, de tanto mi-
nar subterrâneo, o chefe dos monges bran-
cos mostrara não somente mais energia
e actividade, mas também mais invenção
e aguieza.» Idem. Ibidem, cap. 29.

— V. n. Fazer-se a mina. — Minar
agua, minar humor; correr, reçumar
abundant.^^mente d'alguma parte.

—Minar-se. v. refí. Ser minado, con-
sumido.

—

O orgulho enfatuado eo amor
próprio minam-se, e abrem lugar á vir-

tude mais facilmeiíte, qut d primeira vis-

ta se presume.

MINARES, s m. plur. Yid. Mineira.— Figuradamente; Devoto enriquecido
tios minares da oração e meditação.

MINAZ, adj. de S gen. (Do latim mi-
nax). Ameaçador.

—

Semblante minaz.

—

Vento minaz.

MINCHA, s. f. Espécie de sacrifício en-

tre os Hebreus, em que se offereciapâo

da ílôr da farinha, á maneira das nossas
hóstias.

MINEIRA, s. f. (Do latim miniaria, mi-
na de minium, ou minto). Terra, ou ro-

cha, d'onde se eitráetc os mineraes, as

substanciascombustiveis, etc.

—A matriz dos mineraes. — Uma mi-
neira de sal.— Uma mineira d'enxofre.

1.) MINEIRO, A, adj. Relativo ás mi-
nas, logar em que as ha.

—

Diítrictos mi-

neiros.— Operário mineiro.

—Mineralógico. —Especulações minei-
ras.— Trabalhos mineiros.

2.) MINEIRO, s. m. O que mina a ter-

ra para procurar agua; o que faz exca-
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tacões sublorrnneas para extrair a mat'^-

ria rnini>ral.

— Mifieira, 011 mina íl'<'xtríiír melaes,

e pedraria.

— Kiguradamentn : Mineiro di; pérolas ;

o lugir ciiilrí SH pescam, e criam as os-

tras, (|U'' os coiilecrn.

—O senhor da invra dft tnetaes; e bftm

assim o qiio trabalha nVlla.

—Minndor.

—

Comjwnhia (/e mineiros
;

diz-se dos snjdalos iustruiios na arte de

fazer minas, para minar fortalezas, ba-
hiartes, muros, etc, e derribalos por*

meio da pólvora, introduzida nos forni-

lhos.

MINERA, s. f. (Ho latim minrra). Ma-
triz (If miiii'rai'S. Vid. Mineira.
MINERAÇÃO, s. f. A.(;ão do minerar

;

o trabalho de luvrar fis minas, ede apu-
rar os iiietans das siias matrizes, e fezes.

MINERADO, part. p'is'<. de Minerar.
MINERADOR. Vid. Minador.
MINERAL, s. m. (Do baixo latim mi-

nernle, derivado de tniiíe.ra). Todo o cor-

po n;')o orcronisado, que se acha no inte-

rior da terra, ou á sua superfície, C'>mo

sáo, porexemplo, osmolaes, pedras, subs-

tancias combustireis, etc.

—

Os mineraes
e os vegetaet.

—Mineraes accidentae$; aquelles, cu-
jas camadas existem nas rochas d'um mo-
do accidental e secundário.

—Termo de Geologia. Osmineraes; os

elementos constituintes das rochas.
— Adj de 2 (/en. Que prrtence aos mi-

neraes.— Os compostos mineraes.—Uma
substancia mineral.
— Reino mineral; o total- dos corpos

desprovidos de organisíçâo.
—^í/Moí mineraes; as aguas naturaes,

quentes ou frias, que sahera da terra im-
pregnadas de algumas substancias mine-
raes

; e das quai^s se faz uso para o tra-

tamento de diversas doeuças.— Districtos mineraes; onde h» minei-
ros, nietaes.

MINERALISAÇÃO, s. (. (Etyra. de mi-
neralisar). Termo dechimica e de mine-
ralogia. Diz-se das moditicaçõi*s, ou trans-

formações que íobreveem nas substan-
cias mineraes, depois de depositadas, já

nas veias metallifas, já mesmo nas di-

versas camadas do terra que formam a

superfície do globo.

—Combin«çáo de substancias metalli-

cas com as aguas de nascente, ou fonte.

—A mineralisação d'estas aguas é muito
fraca.

MINERALISADO, pari. pass. do Mine-
ralisar. Convertido em mineral.—Aquan-
tidade dos mflaes puros c muito pequena
em comparação da dos tnetaes minerali-
sados.

MINERALISALOR, s. »i. (Etyra. de mi-
neralisarK Termo de chi(uica e do mi-
neralogia. C'irpo que miiipralisa outro,

isto é, que combinado cora as matérias
metallicas, lhes muda o caracter exterior.

tanto physica como chimicamento. — O
arsénico é um dos mais pudi^rosos mine-
ralisadores pela acção que elle exerce so-

bre os metaes. — 0.< mineralisadores mais
ordinários são o oxygeneo, o enxofre, os

ácidos, ele.

— Adjectivamento: Mineralisador, a.

— Sub^tancins mineralisadoras; as que
se combinam com os metaes, alterandg-

Ihes profondamenlf! os s>'us caraclerM.
— Apfiarellia mineralisador.

MINERALISANTE, adj. 2 gen. Que rai-

neralisa; qiio converto, tratisforma em
miniTal.— Acido mineralisante. — Subs-
tancia mineralisante.

MINERALISAR, r. a. (Pe mineral, e a

linal «isar», qu•^ signiliia fazer, r«-duzir

em, ou a). Termo de chimica e de mi
ni'ralogia. Transformar, converter em mi-
neral.

— Mudar o caracter das maiorias me-
tallicas.

— Buscar mineraes na terra, nas mi-

nas.

t MINERALISTA, s. m. ([)« mineral).

Sjnonjmo Je mintral«gitta (pouco usa-

do).

MINERALOGIA, i. f. (Do mineral, o do
grego logos, tratado). Tarto da historia

natural que trata dos mineraes, isto é,

das combinações nâo orgânicas dos ele-

mentos, taes como ellas se acham na na-
tureza.
—Livro, tratado de mineralogia; que

Iratí do modo de tirar os mineraes da
terra, ou de os aproveitar, e lavrar.—A
Mineralogia de Bfudant.

t MINERALOGICAMENTE, ado. Na lin-

guagem min^'ralogira.

MINERALÓGICO, A, adj. Que respeita

á mineralogia. — Conhecimentos minera-
lógicos.—Estudo mineralógico d'um cor-

po ; descripção dos seus caracteres no seu

estado natural.

MINERALOGISTA, s. m. O que conhe-
ce a mineraliigia ; que sabe os processos

de extrahir, e apurar os motafs. — Os
princípios que dirigem os mineralogistas,
são ou devem ser os mesmos que dirit/eni

os nnturali^tnt, porque a mineralogia é

um ramo da historia nattiral.

i MINERALURGÍA, s. f. (De mineral, e

do grego ergon, obra, trabalho). Arte de

tratar os min^-raes para os tornar mais
úteis.

—

A mineralurgia converte em cal

viva os carlwnaios de cal.

f MINERALÚRGICO, A, adj. Que per-

tence á mineralurgia.

MINERAK, V a. Extrair mineraes; la-

vrar minas.

f íSlNÉaM, s. m. Termo de Minera-
logia. Toda a substancia que contém um
metal.

—Termo de Melallurgia. Toda a subs-

tancia metalliffra formada dum, ou de

muitos metaes, c de ganga (rocha ma-
triz").—Lavar, mcer, fu )íd ir o miuério.

f MINF.ROGKAPHIA, s. /. (De mineral.

e do grego graphein, descrfifer). Descri-

pção dos mineraes.

MIN» RVA, s. f. (Do latim Múierva). En-
tre os romanos, nome da deusa da sa-

bedoria.

— Poeticamente : Arvore de Minerva
ou de Palias; a oliví-ira, que esta deusa
ffZ n8S''er — Frvciode Minerva ou df Pal-

ias; a azeitona.— /Ire de Minerva ; o mo-
cho.

—Figuradamente : Mulher táosabia co-

mo b<lla.

— Apparelho orthopédico destinado a
endireitar a cab"ça no caso do desvio

causado pela estreiíura ou adelgaçamen-
to dnj músculos do pescoço.

MINERVÁES. s. f. plur. (Do latim wt-
nervnlia). Termo dantiguidade. Festas ce-

lebradas em h'>nra de Minerva, as quaes
duravam cine» dias

f MiNERVAL, adj. de <2 gen. (De Mi-
nerva i. Qu'- pertence a Minerva, que é

consagrado a Minerva.

—S >n. Minerval, nos Paizes-B^iios

e em alguns collrgios da Allemanba, éa
retribuição paga p»los alumnos externos.

f MINF.RV1UM, s. m. Termo da anti-

guidade. Trmpli) de Minerva.

1.) MINtiA, s. f. Uma ave de Sofala,

do tamanho de um pombo, edecôrver-
dtie amarella.

2 ) MINGA, 8. f. Mingua, falta. — Kão
faz minga ; nâo é preciso.

—

Sem lá vou,

nem faço minga.
MtNGACHO, s. m. Cabaço em que os

pescadores conduzem peixinhos.

MINGAUO. Vid. Mingoado.
MINGÀO, s. m. Tfrmo Brazilico. Papas

de farinha de trigo, ou da (lôr da man-
dioca, com ovos, assucar, etc.

MÍNGOA, ou MÍNGUA, a. f. Falta do
necessário, insufli' iencia, necessidade,

privaçãi, carência — t Estando elRej- em
hum rebate de peste no lugar deAtaUya,
dom loam de Sousa fcy aposentado fora

do lugar em huma quinta ahy perto, e

estando el R«y coaendo lhe preguntou

onde pousaua, o dum loam lhe disseque
fora do lugar, e o Prior do Crato dum
Diogo Dalmeyda por zombar disso: Se-

nhor, não lhe acharão casas em que po-

desse caber: e el Rey lhe respondeu al-

to a mesa perante todos: Não será i^so

por mingoa de casas, que lhe não auiâo

a elle de fu liar, que se eile cAquis'<r pou-

sar aquy tem estas pousadas, e esta loe-

sa : de que dom [i>am ticou com moyto
( onleutauiento, e o Prior com muyto
pouco.» Garcia de Rezende, Chronicade
D. João II, cap. 172.

—

tfíegat. Pois ma-
no, quem qui-r bm de uaia sombra se

lhe faz ura homem, de mui pequeninas
cousas cria suspeitas mui grandes, que
Deos sab > quanto sempre trabalhei pela

fama. e nâo por mingoa de servidoras,

que sempre fuirequerida dequantoscom-
prad^res houve na corte para cazarera

comigo; parece que estava guardada pa-
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ra ¥Ó3, que até então ninguém teve tal

dita.» Frsiicisco de Moraes. Eialogo 3.

—A' mingoa de; por falta de. — «Se-

nhora, disse o do Tigre, polo que meas-
te gigante contou, cuido que os cinco ca-

vâlltrircs que vos soccorrerem estão em
affronta grande ; e porque não seria bam
que quem assim offerece sues obras, á

Hiiugoa cFajuda poiesse perder a vida, eu
qa.To ir lá; vós voi podeis vir comesse
meu escudeiro nas ancas do seu cavailo,

e eoj tanto verei pêra quanto é minha
fortuna.» Idem, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 133.— aK pois <-'S deoses Ine mos-

travam o teriipo de sua vingança, qu^í té

então a ventura IhVstorvára ; agora usas-

sem de sua fortun.i, cjaiando-a com es-

forço e valentia
;
porque á mingoa disto

náo perdessem os prémios ougalardâo da

victoria, que lhe ella oílrecia.» Idem, Ibi-

dem, cap. 168.

—A' mingoa ;á fome, de fome.— «Es-

te desej.indo f^Zfr a D.íos hum grande
serviço, equn, Ihefossesummamenteagra-
davel, chamou a Cortes, e nellas orde-

nou qu»» para remédio de toda a gente

pobre houvesse (como ainda agora ha)

em todas as Cidades, e Vilias do Reyno
celleyros de trigo, e de arroz, porque

L quando por alguma esterilidade a terra

r não cesse frutto, como algumas vezos

acontecia, tivesse a gente mantimentode
que se sustf^ntasse aquelle anno, para que
os pobres naõ p'^recessem á mingoa, e

que para isSo dava toda a d-^cima parte

dos direytos reaes.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, csp. 113.

N*Africa oriental p^drcens alçárSo,

Os que ináa alem do Cabo o mar romperão ;

E ao Muodo £c dirá. que arrecuárão.

Os que ir avante á Pátria promettêrão !

Com mingoa de seu nome atrai voltarão !

A nós o nome. e a gloria nos esperSo ;

O Ceo promette abrir á Lusa gente,

Da par em par as portas d'Oriente.

J. A. DK MACEDO, ORIE.STE, cant. 3, est. 78.

MING0.4DAMENTE, adv. (De mingoado,
com O íuffixo «mente»). Com mingoa.

MINGOADO, part. jiass. de Mingoar.

Falto do necessário; diminuto.

—Aímo mingoado ; aquelle em que as

terras não produzem o necessário, o que
é costume produzirem nos mais annos.

—D*»ca lente.— Tern-pos mingoados.
— Hora.s mingoadas ; as menos dito-

sss, em que sobreveem infelicidades, na
opinião do vulgo.
—Dias mingoados ; infelizes, aziagos.—Homem mingoado (^'esforço, dejuizo,

de talento, d'hahilidade, etc. ; a quem fal-

tam estas qualidades.

— Pobre, falto, necessitado; não abas-

tado, incompleto, a quem falta parte in-

tegrante, necessária.—Mingoado de heiís.

—Mingoados de armameyito.
— Figuradamente: Mingoado d'espe-

rancas.

VOL. TV. — 32.

MINGOADOR, A, adj. Que mingua, que
diminue.
— Substantivamente: Um mingoador.

MINGOAMEI^íTO, s. )n. Termo antigo.

Falta, diminuição, quebra. — «E to-

das as cousas, e cada huma delias em
ella cotitheudas, sem arte, cautella, frau-

de, engano, nem mingoamento, e por

firmeza dello assinei aqui, testimunhas

foão, e foão. E eu foão escriuam da po-

ridade, que esta men.-ijem por mandado
do dito senhor fez escreuer, e estiue ao

tomar delia, e também assiney.» Garcia

de Rezende, Chronica de D.João II, cap.

28.

MINGOANTE, adj. deSgen. Que dimi-

nue ou soííre diminuição, que mingua.
— Lxta mingoante, cu quarto mingoante
da lua; diz-se quando a lua diminue de-

pois de ser cheia.

— Falto, insufficiente, que não tem o

necessário para satisfazer ao seu fim, no
seu género.

—

Lingoa mingoante de vocá-

bulos.

—Substantivamente: Diminuição.
— O mingoante da ii<a; o quarto, em

que ella é mingoante. — A lua tem seus

crescentes, mingoantes, e os seus eclipses.

—Figuradamente: Quebra.— Os min-
goantes da sorte, da fortuna.

—Of'põe-sea augmentos, prosperidade.

MINGOAR, ou MÍNGDAR, D. n. (De min-
goa, ou minguai. Ter mingoa, faltar, não
chegar ao justo; não ter o provimento

necessário.

Elle lotem mayor renda

que os Hers da Christandade,

paga junta sem contenda,

trsEÍda sua faienda

com muyta seguridade

:

t«m catone contos douro

que mete em seu tizouro

cada anno sem minguar peça :

todos pagão por cabeça,

o Cbristáo, ludeu, e Mouro.

GARCIA DEXEZENOE, U1SCELL4NBA.

— «Aacima duramdo o cerco per espa-

ço de tempo, e minguamdo as viamdas
aos da villa, e veemdo como lhe nom vij-

nha acorro de Portugal, nem deGraada,
nem de Imgraterra, pêro soubessem que
eram cercados, foi forçado a Dom Alarti-

no Lopez de se preiteiar comelRei.» Fer-

não Lopes, Chronica de D. Fernando, cap.

46.

— Diminuir. — «A qual Ley vista per

Nós a confirmsmos em aquella parte, em
que defende fazerem taaes cousas, por

nos parecer muito justa: e na parte da
pena, achamos que era muito grande,

porque poderia a peita seer tam peque-

na, que nom seeria cousa justa morrer

por ello, e ainda seus herdeiros por sua

morte serem privados de sua herança; e

por tanto em esta parte mingando da di-

ta pena. Mandamos que Thesoureiro,

Almuxarife, Recebedor, ou qualquer ou-

tro Official, que tenha carrego de Nós

pêra pagar.* Ord. Affons., liv. 2, tit. 51,

§1-
—Diminuir-se.—Minguam os dias de-

pois dos equinoxios (ou creicem).

— Desfazer, tirar parte da importância.

—Minguarem a7(/ue/n, ou alguma cousa;

representando-a cosamenos, ou de pou-

co mérito,

—Figuradamente : Ser preciso, indis-

pensável, absolutamente necessário; fal-

tar.

—

Não lhe minguavam os dotes que fa-

zem um príncipe excellente.

MINGUA. Vid. Mingoa.—«Sabendo elle

como Affonso d'Alboquerque á minguoa
de homens nobres p>^r morte de \ timu-

tiraja prouéra do officio que elle tinha

a Patê Quetir, o qual se rebellaua: de-

terminou de lhe mandar pedir que o lei-

xasse vir a Malaca a seruir a eIRey de

Portugal, cujo vassallo queria ser: pare-

cendolhe que os Malayos por razão da

nobreza de sua pessoa, como o vissem em
Malaca pelas intelligencias que já sobre

isto tinhão, pedirião a AtTõso d'Alboquer-

que que lhe desce o officio que tinha Pata

Quetir. 5 Barros, Década 2, liv. 6, cap.

7.— «Representam que só assim pode-

rão reparar as minguas e lazeiras do cer-

co dos castelhanos e do que tem despen-

dido para o supportamento da guerra com
os scisraaticos. . . Esqueceu-v^s alguma
cousa, micer Percival?» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 15.

MINGUADO. Vid. Mingoado.—«Em gui-

sa que com aquelle cavailo e armas, posta

contia a outro vassallo, ficava seojpre o

conto dos vassallos certo e nom mingua-

do.» Fernão Lopes, Chronica de D. Pe-

dro, cap. 11.

MINGUANTE, adj. 2 gen. Vid. Mingoan-

te.— i.k seus pés estavam as trevas do

valle, scbre a sua cabeça as solidões pro-

fundas e serenas do céu semeiado dos

pontos rutilantes das estrellas e mal des-

botado ao occidente pela ultima clarida-

de da lua minguante que desapparecia.»

.\. Herculano, Eurico, cap. 18.

MINGU...'As palavras que não se acha-

rem comMingu..., busquem-se com Min-
go...

MINHA, v.iriação feminina do pronome
possessivo Meu, e do adjectivo J/ew. Vid.

esta palavra.

—Adjectivo possessivo que, seguido

de um substantivo, e precedido de arti-

go definido, determina e especifica a pes-

soa ou cousa de que se falia, a quem per-

tence.

ou SIaria, oh Maria,

brando achara meu mal

se para a minha alegria

vos vira a vontade tal.

CHBlSTOT.iO FALCÃO, OBRAS, p3g. 11 (ediçãO

de 1871).

ilanus ít«E fecerunl me.

Oh '. não me desfaças ora

;

Acorre-me, Senhor, agora,

I
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Que» minha viila Ida hn.

E a inoi te he de mi scntiorn.

UII. VICKNTK, AUTO DA IKBTORIA DE DKVS.

— íE fingindo qiio tornava a saber o

que se passava, tornou stígnmla vi'Z tão

cheia <1h lagrimas como dalli S" fora sem

ellas, (llztniilo: Siíiihoros, jn agora ten-

des mais razão pêra faztir a batalha do

que te aqui tivostiis
;
porqim nqutillesca-

valleiros iiõo contenlfs du sua datanada

deteriniiiavú". agora vendo a minha se-

nhora antre si a prenderam, com jura-

mento do a não soltnr, tó que d.i todo

lhe entregue a forra, e a mi:u deixaram

livre pêra vol-o vir dizer.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 37.

—«Vós sois tal principe, tendes tiis qua-

lidades, que confiais tiierocer tudo : e eu

náo quero que cuideis que essa rasôo me
vence, pois ante mim vai menos, que o

amor com que sei me tratiis; e nelle con-

fio, que antre vossos d<'sejos o maior de

todos será sempre olhar o que a minha
honra e pessoa convém : e pois pêra este

fim confessais quo me quernis bem, fat-

iai ao imperador e a meu pai, e seja pêra

cumprir cora elles : de minha vontide es-

tais seguro.» Idem, Ibidem, cap. 135.

—

«E disto, que da sua parte vos notitico,

lequeyro, se faça assento, em que todos

assinemos, porque não quero eu que a

minha cabeça só pigue a vossa inadver-

tência, ou o vosso dfscuydo.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 190.

—«Como se mais ciíiramonte dissera: Se

te nam conheces a ti ô alma formosissi-

ma, assellada com a minha imagem, or-

nada e arrayada com minha semelhan-

ça, remida e resgatada com meu sangue,

bella e preciosa per natureza, sayrte-bas

de li, 6 iras após teus roaos peiísamen-

tos, seguindo teus deprauados appetiles,

comparados a brutos animaes.» Heitor

Pinto, Dialogo da Verdadeira Philoso-

phia, cap. 5.— «Ku vos devo a vida, e a

Coroa, diz Zarina ; a minha ternura igua-

la ao meu reconhecimento, porem antes

eu morrerey do que entregar a minha
virtudíí, ou sofrer a minifii.i nota a vossa

gloria.» Cavalleiro d'Oliveira. Cartas, liv.

2, u." 3. — «Finalmente vendo em mim
mesmo a minha perfídia com toda a sua

iufamia, e relVictindo na Carta que me
escrevestes nesta matéria, liquey Ci)nfiisa

em tal fiirma que não acertava a sahir

da minha perplexidade.» Mem, Ibidem,

n." 39. — «líevendo voar para receber a

minha amada, marchiú cora passos len-

tos, o repugnantes ao seu encontro, e

antes de pronunciar huma só palavra lho

eotreguey a Carta deseu esposo.» Idem,

Ibidem.— «A minha cobardia me emba-
raçou de despedir- me de V. S. crendo que
me nãn devia julgar homem de impor-

tância, ou daquelles que devem dar aviso

das suas partidas cuntando-so por algu-

ma cousa as suas ausências.» Idem, Ibi-
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dem, n." 48. — «Senhora. S» vós pudes-

ses conhecer a minha f-li -i ia ie, em lu-

gar de mo levares a sepultura com pom-

pa triste, ho certo que terieis celebrado

o meu funeral com musicas, o com fes-

tejos. . Idem, Ibidem, n." GO.—«Observo
com muita edilicação que sois escrupu-

losa na distribuição dos vossos favores,

lendo muitas experiências <le que os con-

cedeis mais fa'-,ilmente á finesa de três

pistolas que íi do dua». Ksla economia

me agrada muito, porque me persuido

como lousa infalível que quando t"uho a

minha bolsa em huma mão tenho na

outra o vosso coraçã).» Idem, Ibidem,

n." 61.

Cora vontade mais cruel.

Que a miuiM deecnnflunçj.

Cuidava que te offeiidia.

Se sem li meu mal senlií^c

;

Torque nad;i te encobrisse.

Té oontnvd o quB sentia.

e. n, U}B0|0'DE8aNCANAD0.

lÁ vem apparecendn a minha AldoT

Junto daquélli seir i d. sabiida.

Que piir entre ai^voredos escondida

CoufuMmcutc a vista me recrca.

J.Jt. DE MATTOS, RIMAS, psg. 4

— «S^ibíi assas qual era a situação e

quaes os «ccidenies do solo de tod^is os

ilesvios do Calpe para perceber que a

minha demora niquelles sitios podia lor-

iiar-me impossível a snída.» A.. Hercula-

no, Eurico, cap. 8.—«Ai! e sabeis qual

era a minha idéa? Era apertá-la ainda

entre estes braços, de que fugiu como
uma vao sombra, e então... ntirar-mecom

ella a esse rio, que vai rápido como o

envelhecer desta alfoa, fundo como a

amargura do meu coração I D"pois,— pro-

seguiu elle com voz afsda

—

lt'[i'iis... que
viesse o inferno.» lde'ii, Monge de Cister,

cap. 1.— «Que !xie dêem algum alimento.

No p.iteo um ginete unfreiado e sellado.

A minha armadura e a minha espada bem
limpas lia sala d'armas I L'm pagem para

me acompanhar.» liem, Ibidem, cap. 2.

— «Quizebtes que eu vos dissesse quaes

eram as minhas intenções: liz .'oais ; con-

tei-vos a infernal historia do meu cora-

ção... Agora,—accrescentou com uni sor-

riso doloroso,—esperarei resignado pela

justiça d'cl'rei.» Idem, Ibidem, cap. 9.

— it^iie tal está a minha vistal... Tois

não juraria agora que Fr. Vasco tinha a

cabeça cheia de brancas?... Elle. que tem

o cabello tão preto como est.i abovilla de

quinze sul los a alnal» liem. Ibid , c. 23.

—Seguido do um adjectivo numeral,

qualifualivo, etc.

Pítyo. Eas inin/ios trinta vilell«s

Das viica», quo te entreg-^irão?

Mof. Creio que bi fic^-Uão dcLUs,

Porque os lobos dtzimárào,

K deu olho mao por ell.i.^,

Que mui poucas eseapdr;KV

aiL VICENTE. AUTO PA M' T NA MBNnvs.
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—«Se isto náo basta, não sei que mais

vos prometia, nem vós <i deveis qu-rer

de mim. Já «gora, disse Palmeirim, se

me eu disso di sconlentasse, s^ria bem
m'o tornásseis a n"gar. Mas náo tenho

tão pouco conh-citnento, que não sinta

ser este o rt-male de todalas minhas boas

venturas » Francisco d- Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 135.

Ou fazendo que, m^ls qae a de Mednwa,

A vii*'r vt.pKa Icrni o monte Atltnte

Ou roínpeixlo n'j«CArnp'>«de AmpHuja;
0« nioiH.ji d.' >l .rrcvs eTrudintc;

A mnih.i j\ e«li^lvl:l c Itda Mil«í.

Fico que em lod.i o mun'l4 de v/i^ cante,

De sorte que Alexundro em vós se veja.

Sem á diti de AcbiLlefi ter inveit.

CAM., LU8., s*nt. 10, est. 1G6.

— «Estava já quasi prompto a acabar

o meu disfarce, poreti a minha excessi-

va deli;adesa perlendia ainda que Selima

obrasse por mim, o m<'srao que eu tinha

determinado pratic.ir a &eu respeito. > Ca-
valleiro d'Uliveira, Cartas, liv. i. n " 13.

—«O Autor se a vir dirá que h'? sátira,

e eu não t 'nho com que me defijtider se

não com as minhas costumadas armas
que são as verdailes postas cm publico.

Esle papel não t-m substancia.» Id^m,
Ibidem, n." 67.— «(Jai'ito a trist > innr»-

ceule vinhí ab'igar-so á sombra do es-

cudo de seu irmão, os infiéis roubaram-
nia. Viuvo e orphani, app^ll^i para os úl-

timos corações generosos da llespanha.

Por Deus, que me ajudeis a s^lv^r a mi-
nha pobre Hermengarda. Como tua filha

Brunehil je, cila é formosa. Gudesteul

Coiuo tua esposa Elvira, el'a é boa e ca-

rinhosa, Algiuiiro ! Como tua irraan. Mu-
niu, ella é innocente e pura. Godos, por

tudo quanto ama»-s, silvne-a. salvae a

mesquinhai» A. H-rculano, Eurico, ca-

pitulo 13.

—Sem artigo.

Hum eoDtmiro outro cura.

eu com elle me curara,

pode ser que me matnra

mae tudo fora vrntura;

ora o que s*» tnc afijnira

que mo pode dar a vid i

inwhn blma nam no duvida.

( IIBISTOVÃO FALrÃO, OBBAS. p.-^C I".

— «Nãoqueirapsonlro. disse Floramâo,

que a pena que eu r>cebo, dernecinhe-

cerles m,'>l ; porfjue pêra servira senho-

ra l.atranja eu pre-lo t.^ntd forr>(> vós. e

pêra cinhecer o qne ella merece, muito

mais que vós ; mas pêra f.izer batalha

por ella, minha ventura mVi tolhe, que
qiiiz que em cousa desta qualidade fizes-

se profis?ão n'outra parle.» Francisco |<1c

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

137.— «Minhas obras. di<se el e náo tem

mais de grandes que parecer volo e se-

rem feitas em vosso nome, que mistura-

do com a vontade, cm que as cometo.
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lhe ilã ) lustro: pêra vós, senhoras, que
forçéts quereis que tem, se as que vedes,

que íue sobejtm com outrem, é porque

vem de vós.» Mem, Ibidem, cap. 162.

—

«Piíiaque quereis, senhor Florendcs, que
veja contentamentos slheios quem de to-

do tem perdido o seu? miuha amizade
Dão ujorece dar-lhe esse tormento. Dei-

xfii-me com mpu cuidado, minha triste-

za me basta, não queiraes veja cousas,

que ma dobrem ou ma tragam á memo-
ria o que perdi com ver o que os outros

ganharam.» IJem, Ibidem, csp. 152.

—

«Com effeito o cur-sdor do nosso Adol-

pho, era digno de serAio d'ura Príncipe :

elle foi quem e'lucou M. de Seoneterre,

descuidado o Páe de qu^ apprendcssem
ou náo seus filhos; e confiava eu que pe-

lo mpu Adolpho elle emprendesse o que
em seu sobrinho com tanta dita execu-

tara; scnún oulrosim minha intenção de
passar alguns annos arredada de Paris,

pnz o fito na quinta em que o bom Ve-
lho assiâlia.s Francisco M.íoopI do Nas-
cimento, Successos de Madame de Sene-
terre.

Mil vezííS uiinha Mãe, na Fé fundada.

Me intimou, do seu culto a formosura,

E cèrtíi.ncUe, a DiM.—Al:.Ta \I ir vive.

inE.M, os M.^KTVRES, ÚT. 5.

—cCom honra

MinJta progeaie acabará ao menos ?

De íi depende : ou perecer com glória

Deve Iioje o derradeiro rei do Algarve

;

t. Ou longa vida em ócio vergonhoso

E crimin:i&s deleites llie é fadada.»

GARRETT, D. BRANCA, Caut. 10, est. 2i.

— «Mas quem sois vós?—bradou Fer-

nando AíTodso, pondo-se em pé e recuan-
do ao ouvir a estranha linguagem do fra-

de idiota da tavolagem, que assiai falava

de siso.—Quem sois vós, para haverdes
de perdoar-m ^. . .

?— «Meu pae chamava-
_sa Vasqueannes : minha irman chama va-
se Bealiiz. » A. Herculano, Monge de Cis-
ter, cap. 28.

—Precedido d'am vorbo, e sem artigo

definido.

mas o vosso mão casar

- dobra minha saudade,

casada sem piedade

Vosso amor me hade matar.

D. JOA.SNADA CIMA, DITOS DAFBEmA,pag 21.

— «Contrario minha vontade porque a

tenho por sospeytosa em tudo com que
folgo. Tenho minha vontade por sospey-
tosa, e parece-ine que desacerto toibs as
vfz>'s que me aconsidho com ella.» Idem,
Ibidem, pag. 68.

Mof. Meu amo. jAtonho dada

A conta do voss'^ g"do

Muito bem, com boui recado
;

Pagae-mc tninlta soldada.

Como temos conCfM t ;do.

Payo. Os carneiros que f5i;iião,

E Hs Liibi as,gque se fizerào ?

(iil. VICENTE, AUTO DA MiFlNA MBNDiS.

E sabes que gado he ?

Tudo raposos e lobos:

E eu te dou minha fé,

Que haa mais falsa relê

Que ha hi nos gados todos.

ídeu, auto da cananêa.

— <tJá Tejo, senhora, disse Palmeirim,
que não tem minhas obras tanto preço
ante vós, quanto me confessais, que te-

rão n'outros lugares, puis quereis que o

galarJão dellasest.Ja etn vontades alheias

e de quem o eu não quero: que assas de
pouco descanço seria pêra meu cuidado,
saber que de quem ra'o deu não hei de
fspc-rar o remédio. » Francisco de Moraes,
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 135.— «Is-

to quizera que vos lembrara ; m,'ís se to-

davia vossa isenção, ou minha ventura,

vol-o tolhe, não me poderá tolher aca-
bar minha vida no quecomeçou, e ficar-

me em satisfarão de miuha pena o con-
tentamento de saber donde me vem. Não
quizera, disse. Polinarda, que minhas pa-

lavras tiveram essa resposta, que me pa-

rece ficam mal agradecidas, cuidando eu
que por cilas me deveis muito.» idem,
Ibidem.— tSenhora, responleu Polinar-

da. isso quero dtver a esse amigo, que
ter-vos em seu poder, e casando comvos-
co, poder lograr vosso estado e pessoa,
engeitado por cousa em que tanto não
ganhava, pôzme em tal obrigcção, que
d'alli por tiiaute achei minha vontade tão

rendida, que vim ao que vistes.» Idem,
Ibidem, cap. 156.— «Já vejo, disseel-rei,

que por mais que o deseje não cumprirei mi-
nha vontade : todavia da promessa, que me
fazeis, meconteoto, ebemcreioqueaquem
Deos fez tão esforçado, não lhe deixará
dizer cousa que a não cumpra.» Idem,
Ibidem, cap. 140. — «Ora veremos pêra
quanto vós sois. Batalha das espadas não
farão : que alem de não terem minha li-

cença, os guardo pêra outra cousa, em
que ffiítis vai.» Idem, Ibidem, cap. 144.— «Se lá onde vós estats, se costuma
agradecer-se esta fé, mostrae-o em favo-

recer minhas obras, quamlo em vosso ser-

viço as virdes; que eu, de desesperado
d'outra satisfação, desta some contento;
ou dae fim a minha vida, pêra poder ir

onde com vos ver, descence do cuidado,
que vossa lembrança me deixou.» Idem,
Ibidem, cap. 153.

Bem vès as-Jbisitanicas fadigas,

Qiio fiu já,de muito longe favoreço.

Porque das Parcas sei -minluis ymigas.

Que me hào de vener.ir e tev em preço.

CAM., Lus., cant 9, esL 37.

Bem conheço,

Oh nobre Senhoria, quanto devo

A ttu soberbo influxo
;
quantas vezes

Auxiliado tens min/ítis cabalas.

• DIKIZ DÁ CBUZ-, HYSSOPE, C»nt. 2.

— «Veix^ isto a ser áe me não engano,
qae sendo a Senhora D. Josepha toda.e
intpyraaieule a V. M. lhe não deve, nem

pôde negar cousa alguma. Confesso n«s-
te caso que tendo minhas rasoens de pa-
rentesco com a mesma Senhora, que es-
timariaser homem estranho para elja pe-
lo mesmo preço.» Cavalleiro d'01iveira,
Cartas, liv. 2, n.» 30.

Que discurso hás vertido, Eurymedusa,
Dos lábios teus ? Nunca, atégora, em falias

Õ sizo teu fallio. Tem por mui certo,

Que algum Deos a Razão te há transtornado :

Tens de saber, que eu nunca ibri minha alma
A arriscada suspeita. Alto abomino
Suspeita, ioda a mais leve, de home' a homem.

r. MAN. DO NASCIMENTO, OS MARTVRES, 1ÍV. 1.

Foi minha a potestade, e minha a gloria

Por i-eculos no Mundo, independente

Soberano, a meus pés tivea vicloria,

Até posso chamar-me Omnipotente !

Não mais me atormentou triste memoria
Do Império, a que aspirei no Ceo luzente;

Sem jamais desistir da eterna gueira.

Ao Eute humano a dtclarei na Terra.

J. A. DE MACEDO, o ORIENTE, Caot. 3, est. 10.

Se dos excelsos throno refulgentes

Irresistível mão vos precipita,

A Terra toda nos temeo patentes.

Grilhoens lhe lança minha de.Ktra invicta ;

Temos Impérios, Sólios eminentes

Nesta negra extensão vasta, infinita,

Neste Reino do espanto, e do desgosto.

Do mal eu sou principio, aos Ceos opposto.

IDEM, iBiDEii, cant. 3, est. 23.

— Junto ao substantivo, usa-se quasi
sempre entre virgulas, principalmente
quando estas duas palavras formam um
sujeito da oração; e algumas vezes cons-
tituindo uma oração incidente explica-

tiva.

Feit, Tudo isso são carambolas.

.\ma, levade-a asinha.

Ora i-vos, m-inha rainha,

E mandar-m'heis das cebolas.

GIL VICENTE, COMEDIA DE RUBENA,

Hou barqueiro da ma ora.

Ponde a prancha, que eis me vou

;

E tal fada me fadou.

Que pareço mal cá fora.

Diaio. Oraentrae, minho senhora,

E sereis bem recebida.

Se vivestes sancta vida.

Vós o sentireis agora.

IDEM, AUTO DA B.ARCA DO INFERNO.

— «Vencidos estes, o cavalleiro estra-

nho se chegou ás damas mui contente e
satisfeito de si, dizendo : Aqui veremos,
minhas senhoras, de quam gram mere-
cimento é o bem que vos quero, que
quando fiz o campo por alguma de vós,

venci os que eram contra vós
; quandoo

fiz contra vossos servidores, vencia elles,

porque vos não querem tamanho bem co-
mo eu.» Francisco de .Moraes, Palmei-
rim d'Ingiaterra, cap. 140.— «Agora cui-

do que satisfez a mim e a vós em dar-vos
a cousa, que nesta vida mais estimo, que
é a princeza Polinarda, miuha neta: que-
rerá Deos que o descanço, que me sem-
pre deu este nome com a imperatriz vos-

sa avó, vos ficará a vós, pêra que em tu-
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do snjamos cnnforroos.» Idem, Ibidem,

CBp. 151.— «Junlo da poria, Albsyzsr so

despediu, rogando primeiro ao cavallei-

To da dona Ihn quizi-sso dizer qufm era.

,Pedis tâo pcqupnn cousa e esUm já orn

tal parte, que Tiria erro não vns dizer.

Eu sou n cavalleiro do salvagfiu, vosso

principal irnig), esta senhora 6 a rainha

de Traein, minha mulher, agoraestou em
parle, que cada dia nos veremos e nos

poderemos servir um ao outro.» idem.

Ibidem, rap. IGl .— cSemoderes, senhor,

licenea para qui^ falle, abrirey minha boi;-

ca diantv! de tua presen';.i, •' da parleda

Rainha minha senhora te direy o a que

venho. O Capitão mór lhe respondeu qu«í

os Kojhayxadores lifihsõseKuni para suas

pessoas, o lii'enra para dizerem livre-

mente o aqueeraõ mandados, pelo que

sem nenhum receyo podia falar o que

quizesse.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 11. — «Consolai-Tos,

minha senhora, consolai-vos do lim trá-

gico do vosso pobre l'inlasirgo, e se sen-

tistes alé aqui a sua perda a respeito do

vosso desgosto, alegrai-vos a^ora a res-

peito do seu duseanço.» Cavalleiro d'Oli-

veira, Cartas, liv. 2, n." 8. — «A minha

melancolia procede, minha Senhora, da

irregularidade dos meus affcctos. O amor,

a honra, a vaidade, e o arrependimento

conspirai"» para me atormentarem, o para

me despedaçarem o coração Idem, Ibi-

dem, n.o 74.

— Empregado em tom exclamativo.

—

aO' minha Senhora, esto é o bem, que a

fortuna a vós e a mim tem guardado, dar

lim a meus dias tão bem despendidos no

gosto de vossa conversação nssciJo do

bem, que vos quero; masque faço? por-

que me não lembra, qu'em vosso nome
commeliijá tamanhas cousas como esta,

e que nede achei sempre a vitoria del-

ias? certo cuidar em vós me sohia dar

esforço pêra comraelter os grandes peri-

gos, e sempre raepareeeram pequenos.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 10.

— Com o artigo deflaido, e sem subs-

tantivo :

Antan. A minhn tinli'eu em guarda

Para bom d6 minha piúl,

Caidundo que era ourinol,

E tomou-*e-mc bombarda.

On. VICENTB, AUTO DA FEtRA.

—tNnnca me a minha enganou, disse

Palmeirim, na conliançi que tive de vos-

sa amizade, que sempre com a lembran-

ça delia desbaratei todos os medos, em
que meu cuidado se via. Agora os perdi

de todo, pois vejo vosso favor me acom-

panha.» Francisco de Moraes, Palmeirim

d'lnglaterra, cap. 135.— «E quando as-

sim náo fosse, não lhe façais força; que

tão couf.)rme esta a minha ao que ella

quizer, que dos males, que me ordena,

moconlt-nto; e tanto mo proso delias,

HINH

que sabendo que os uflo mereço, os náo

trocaria por outros nenhuns bens.» Idem,

Ibidem.— tEslos cavalleiros já vos náo

deverão tão pouco, que vos náo devam a

vida, queira iJeos qiio náo veja a minha

em lermos de lhe vós valerdes, que náo

sei quão segura t teria.» Idem, Ibidem,

cap. 143.

—Sem artigo, e sem subslanlÍTO.

Ouvi outra Umb«m minha,

Qut 1\i a certa ten<;flo.

Clara, leve, bonitinha,

De fciçau, que C8ta troviuha,

llu troviuha de fei^Ao.

CAM., AMI>U1TH1ÕES, act. 1, SC. 6.

Qual em cabello: O' doce e amado esposo.

Sem quem nAuquiz .nmur que viver posaa,

Porque is aventurar au mar iroso

ICsaa vida, que he minha, e não he \iM»&f

Como por bum camioho duvidoso *

Vos esquece a aUeiçio tão duce nessa?

Nosso amor, nosso váo contentamento

Quereis que com as velua leve o vouto?

IDEM, Lus., cant. t, eat. Ul.

— «Isso faria eu de mui boa vontade,

disse o da espera, se este cavalleiro o

houTesse por bem. Wáo fareis, respondeu

o do valle, que a empresa ó minha, se a

dita me disser pior do que a minha afei-

ção merece, então podeis provar a vossa,

que este cavalleiro, segundo suas mos-

tras, tudo é pouco para elle.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

143.

—Com a preposição á.— aPrimaliâo o

conheceu na fdUa, e leixando a espada o

levou nos braços, dizendo : Senhor irmão

este encoulro, inda que fosse tanto a mi-

nha cusla, ja me náo pode parecer mal,

pois me fez conhecer-vos, cousa que não

esperava p(do muito que tenho corrido,

e novas mal certas que sempre me de-

ram.» Francisco de Moraes, Palmeirim

d'ínglaterra, cap. 10. — aljuererJes que

o trabalho de vossas obras se satisfaça a

minha cusla, não me parece razão; pois

ellas são laes, que por si próprias se pa-

gam, que náo é tão pequiino o contenta-

mento que vos delias tica, que so náo

possa tomar por desconto do trabalho

que vos deram. > Idem, Ibidem, capitulo

135.

Se com grandes presentes d'>lta estima

o credito me pedes do que digo;

Eu não vim mjis, que a achar o estranbo clima.

Onde a natura poi teu reino antigo

;

Mas, se a fortuna tanto mo sublima.

Que cu torne A tniti^ia pátria, o remo amigo ;

Então verás o dom soberbo e rico.

Com que minba tornada certitico.

CAM., LOS., caol. 8, est. 68.

—«E posto que eu sentisse em vôs o

pejo com que kdxaueis esta ciilade por

parle oe vossa honra, polo que conuinha

a minha obrigação, foi necessário ser

assi : ca o auimo vosso sem os instru-

MINH

mentos com que se elle sustenta e ajuda,

que erão os rnanliuiefiios e munições que

nos fíileciáo, fogo era &• m rn.'iteria em
que SC elle cõserua.» Barros, Década 2,

liv. 5, cap. 9.

P4de desconhecendo, o i|u.: m- irnufa

Perguntar o que be l>:, e o que aio lebwT

Nao ter saudades, não stulir áf^vclL.»,

E i min/i,i inquietado chamar loucura.

j. X. DK Mattos, kiuas, pag. S4.

—«Possuindo Selima nada faltara i mi-

nha felícidaile. Mas oh penal tsta gran-

de fortuna durou pouco. Euliegandume
á minha inclinação mH tiuha esqueciJo

da minha Pátria, linha desamparado meu
Pay, faseiido ellí de mim Ioda a sua con-

solação, e lioha finalmente sacrilicado

todas as minhas obrigaçoeiís ao me.u

amor.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv.

2, n." 13.— oSe eu poiiesse voar seguiria

a Carroça da Baronesa a seu pesar, po-

rem como me acho na muda, e me í«l-

tão muitas pennas, e como desde que
nasci me vejo preso, tenho dado tào pou-

co uso ás minhas asas que não po leria

andar em seis dias as seis legoas que ha

desde aqui a Vienna.» Id-uj, Ibidem, n.'^

24.— o Eu náo sey se o Rapaz lue enga-

nou, porem Sf-y que estes homens a quem
elle dava seiuelhaot-^s nomes se forào sen-

sivelmente fgiganlando em tal forma a

minha vista, e que aquelle a que ell.í

chamava Camoeus so elevava lanlo á fi-

gura gigantesca da todos os outros, que

para o diser a V. A. em huma palavra

live medo de me achar na sua presen-

ça.» Idem, Ibidem, n.°-27. — fJuro po-

rem a V. A. que não bo assim, e que le-

nho tanta raiva de que o i...eu pobre eu-

lendimnilo me não sirva nesta occasiáo

á minha voula 1.;, que p"Sso diser quí

com a desesperação que isso me fdz, com-

pro bem caro tudo o que V. A. me man-
dou.» I lem. Ibidem, n.° 91.— «Se a par-

le que lenho nella póle dir algum ali-

vio a V. M. seguro-ihe que he muito

grande a parle que me respeita, porque

tomo a que justamente he devida á mi-

nha obrigação.» Idem, Ibidem, ii.° 92.

Em pouco a herança pateraal contando.

Fui de Reinos, e Impérios dft5tror.idos

Hum quasi Ueiuo universal formando.

Aos Monarch^s Uncei grilhoens pesados :

Os f.ros das Naç jciis ;,ti.apelando.

Louros cingi de s^ogae borrifadcs,

E vi no Hydaspc, com peur profundo,

Quera i iiii>iJiu ambição pequeno bum Mundo,

j. AOosTiNuo DE MACEDO,o ORiEinÚ,eaoL 12,

est. 8.

—sOh. por esse lado—tornou o abba-

de—podeis lioar deseançado. virtuoso Fr.

Lourenço. Buscarei restituir a paz «o co-

ração do niRiícebo. Lspero que náo re-

sista as minhas consolações e conselhos.

Fiâe-vos cm mimi» Mal o conheceis, s<-
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nhor I—respondeu triçt 'rapnt?. o mestre.

»

A. Herculsno, Monge de Cister, cap. 8.

—Junto c<'m a preposição de, e usado
indifferentenienle cora esta mesma pre-

posirão em contracção com o artigo de-

flnido.— «Esta embayiada que me ambos
days he bem triste, e de muyla descon-

solação pêra o corpo, mas com ella dou
muytas graças a l3eos, e pois elle disso

he seruido, sey que pêra saiaação de mi-
nha alma he muy necessária, e pois me
fez tanta mercê que me deu conhecimen-
to de minha morte, espero na sua mise-

ricórdia, que peiios mereciaientos de sua

santa morte, e paiião, e não pollo eu

merecer se lembrara de minha alma.»

Garcia de Kezende, Ghronica de D. João

II, cap. áll.— «Eoiperaaor os vio venci-

dos, t.'ndo tsô afamadas cousas acabadas,

disse contra Clarimundo: Certo n»õ se

Eióde crer de tais obras como este Caval-

eiro faz. senaõ, que em virtude d'ou-

trem, e naõ na de sua pessoa as acaba,

pois em taõ pequeno tempo venceo a flor

de minha casa.» Barros, Clarimundo, liv.

11, cap. 7.— tPoréLU. porque me não jul-

gueis ao revez de minhas obras, ou da

tenção com que as faço, dign-vos, que
comprimeulo ou coriezia coulraffita é

mui contrari,^. de homens esf/rçados, an-

nexas a ânimos fracos e pêra pouco.»

Francisco de .Morf es, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 131.— <iE estiii io a njuio-

lando com palavras, acudiram cinco ca-

Talleiros. a que sua desaventura trouie

por alli, que ura escudeiro da donzella,

depois de se salvar do minhas má:is, os

achou e t^s trouxe ; e porque em minha
companhia vinham dez. de quo muito
confio, assim pola experiência que del-

ias tenho, como por alguns serem meus
parentes, lhe deixei a presa nas maus,
de que agora t^^rãj já dado boa conta.»

Ijeui, Ibidem, cap. 133.— íMas, se vos-

sa condição vol-o const-nte, e quer com
obras cheias de escândalo me pagueis o

que vos quero, fszei-lhe a vontade cm to-

do, porque á custa de minha vida pas-

seis a vossa contente, que luda que o eu
não seja, isso me satisfará: não vos te-

mais dd culpa que disto podeis ter, que
por vos ver sem ella, a quero tornar a

mim.» Idem, Ibidem, cap. 135.— «Mas
pois a culpa fica coioigo, poder-mí-.-hei

queixar de mim e não de vós, que seguis

vosso desejo á custa de minha honra, sem
perigo da vossa: custam-vos pouco pala-

vras, eeu, se mi; enginar coaj elias. alem
de ficar mai julgada de vós, não sei o que
posso ganhar: não vos nego, qae coahe-
«er-vos essa vontade, me não fsz eaidar
que vos devo alguma cousa ; mas não de
qualidade, que se não possa pagar sem
risco de miuha fimi.» iJem, Ibidem.

Doces e claras águas do MondegOj

Doce repiuso de miiiiia lembrança,

Onde a comprida e pérfida esperança

Longo tempo apoz si me trouxe cego,

Ds vós me aparto, si ;
pcrém não nego

Que ioda a lenga memoria, que me alcança,

Me não deixa de vós fazer mudança.

Mas quanto mais mt alonj?, mais me achejo.

CJLM., SONETOS, B.* iS3.

—cPassado este tempo dt minha infir-

midade. Pêro de Faria me mandou logo

chamar à Fortalesa, e me perguntou pelo

que passara com EIRey de Aarú, e como,

e aoude me perdera, e eu lhe rtlatey por

extenso todo o successo da minha via-

gem, u perdição de que eile ficou assas

espsutado.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 26.— iSeguro debayxo de

minha verdade ao Necoda foão, para que

possa naregar livremente por toda a cosia

da China, sem ser aggravado de nenhum
dos meus, com tanto que sonde vir t^or-

tuguezes os trate como irmãos; e assina-

a-se 8o pè António de Faria. Us quaes

cartases todos se lhes guardarão muyto
inteyramente, e com toda a Terdadfl.i

Idem, Ibidem, cap. 52.— «Eu, senhores,

e irmãos meus, f^aho promettido a Deos

com juramento solenne de me não ir da-

qui até naõ hiver a mão esses pobres Sul-

iitdos. e companhejfos meus por qual-

quer víj que seji, aind* que sobre isso

aventure niil vezes a vida, quanto rnais

com despesas de minha fascuua, que eu

estimarey muyto pouco.» liem. Ibidem,

cap. 62.— «Peio que senhores vos peço

a todos muyto, muyto, muyio, por uiercè

que nifiguem me contrarie isso, do que
taoto pende minha honra, porque juroá

casa de nossa S;nhora da Nazareih, que
qualquer que o contradisser, rue terá por

tanto Seu inimigo, quanto eu entendo que

o será de minha alma queiu for contra

isso-. » idem. Ibidem.— cE dando a hum
seu Thesoureyro, lhe mandou que a les-

se, a qual dizia assim : Olho direyto do

meu rosto, assiutado igual de mim como
caia hum dos meus amados, Hiasearaõ

Goio Nautaquim de Tauixuma, eu Ore-

gendó vosso pay no aíaor verdadeyro de

minhas entranhas, como aquelle de quem
tomastes o nome, e o ser de vossa p>»s-

soa, Rey de Buugo, e Facata, senhor da

grande casa da Fiancima, e Tosa, e Ban-

dou, cabeça suprema dos Reis pequenos
das Ilhas do Goto, e Xamanaxeque, vos

faço saber, tilho meu pelas palavras de

minha bocca ditas a vossa pessoa, que
os dias passados me certificarão homens
que vieraõ dessa terra.» Idem, Ibidem,

cap. 135.—«E porqu« agora me foy pe-

dido por todas as mulheres nobres dessa

Cidade, que eu tenho em conta de mi-
nhas parentas, que pela alma delRey m^u
senhor lhes lizesse esmola de suas vidas,

apontandome na sua carta rasões que me
moverão a naõ lho negar, houve por bem
coocederlho porque temi, que, se Itio ne-

gsss»>, ch^^gassem os seus bra los ao mais

aliados Ceos, aonde vive reynando aquel-

le :>enhor.» Idem, Ibidem, cap. 142.

—

«A Díios meus meninos, disey ao Senhor

vosso Pay da minha p.^irte, que. tewiia sua
mercê muito boss iVstss spirituaes, e cor-

poraes, o que eu fico sempre para servir

a S. M. como ptc.» Cavalleiro d'01ivpir.'..

Cartas, liv. 2, n." 1.-— «A invenção que
V. E. me attribuhe da Historia que referi

Domingo, me poderia fasT honra se fosso

minha, porem sendo necessário que V.

E- a confira ao seu verdadeyro Autor, de-
claro ingenuamente que eu não tenho
nesta narração mais prrte que a das mi-
nhas p.^ilavras, pois que a substanci.^, e

a autoridade delias he fundada na Aoti-
guedade, ft tirada dás Obras de Nicolao
<!« Damss, de Ctesias, e de Diodoro Si-

eulo.» Ideta, Ibidem, n." 2. — «Não sey
como TOS disponha, nem sey por onde
comece a justificer-me de passar por II-

derstori oude sabia que estáveis, sem ma
aproveitar da occasião para vos renovar
os Totos do meu afT.íeto. c da minha ve-

neração. Digii-Tos que tenho tal aversão

á causa da minha incivilidade, que faço

hum sacrifício de falar nella para me po-
der justiQcar.í liem, Ibideru, n." 64.

—

«Para me formarem o coração, c o spi-

rito me ensinaváo as sciencias mais dif-

ficultosas, obrig.nndo-me a distinguir as

coasís, e a f,^zer juisi.s sobre ellss ; e ar-

rancando do meu coração as sementes
igualmente úteis, e férteis <io orgulho,
da vaidade, e da presumpção, me aaver-
tião de descor.Sar óas minhas próprias
forças, da miíiha habilidade, e dos meus
conhecimentos.» idem. Ibidem, n." 65.—«E dando uui suspiro, disse : E eu tam-
bém não sou feiiz. Vi que tanto não ne-
gava o amor que Snzsnna lhe inspirava,

que antes se descuidarei de que failava

com sua Mãe ; pelo quo forcejei por des-

lembrar-me doesse titulo, e da minha se-

veridade.» Fraiieisco Manoel do Nasci-"
mento, Sucoessos de Madame de Sene-
terre.— «O soano ou a vigília, que ma
importa esta ou squt lie? As horas da mi-
nha vida são quasitodâs dolorosas; por-

que a imsgiaação do homem não póie
dormir.» X. Herculano, Eurico, cap. 7.—«Lopo Mendes pretendeu desemíura-
çar-se. Pobre cortezâo! Os ossos do hom-
bro rsngeram-lhe debaixo da minha mão
ensanguentada pelas urzes e silvados:

vergou e cahiu de joelhos. — Por vosso
pae, por vossa irm.sn, Vasco da Silva,

que não me assassineis!» Idem, Monge
de Cister, cap. 3.— .Ainda hoje ha um
individuo q;je exerce singular predomí-
nio sobre mim, o ignor.i-o. E' o sineiro

da minha raeio-rural, meio-urbana pá-
rochia.s Jdem, Ibidem, cap. 17.—íGon-
tinuei a amá-la amaldicç.>ando-a, amal-
dicçoa.ndo a própria fraqueza. Tenho ain-

da ciumo. ciurijí» de ti, destruidor da mi-
nha ventara dom-stica, eu. um frade! E'

monstruoso; é absurdo. ?íão é assim?»
Idem, Ibidem, cap. 28.

—Precedido de que. quer este seja con-
juncção, quer seja um pronome relativo.
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—Construído com a conjunção que.—
«A soberba desl» cavallBÍro, segundo pa-

rece, mais ha luisliT quo minhas forras,

por isso, o que ellas náo poderem, fato-

receivos com vossas lerabronças, que de

outra maneira por Tossa culpa se p^nie-

rá alguma cousa de vosso merecimento.»

Francisco de Morat-s. Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. U9.—«Nãomo canseis, nem

importuneis, que d«cs trabalho a vós, ma-

taes a min), •• por derra»ieiro cada tez

achareis a vontaiie menos satisfeita com a

resposta, que esperardes. Ora. senhora,

disse o do Saivag.', já que minha mofina

vos fez mais dura que as outras, não gas-

temos mais tempo, tornemos a cavalgar

e vanio-nos, que me rjão solTre o cora-

ção estar em parte, onde com laes des-

prezos me tratam.» Idem, Ibidem, cap.

148.— .Aquelles cavalleiros, em cujo po-

der viuhoii presa, ou heque vos não vi-

ram, ou se vos viram, não quiz sua ven-

tura, que vos soubessem conhecer pêra

maior dita minha; mas que presta mi-

nha diligencia, ou soccorro, que fiz, a

vontade com que me a isso offereci, se

no cabo heide vôr a vós solta e a mim
preso; a vós livre, a mim entregue e pê-

ra ter a esperança mais perdida me lem-

bra, que só no vencedor está o remédio

de minha vida, que minha prisão nãoé

tal, que perarmassepossaliberlar. » Idem,

Ibidem.— «(jue vosqueira de mandar soc-

corro ou ajuda pêra tamanha afronta, ve-

jo que me não ouvis e que minhas pala-

vras são oiTerecidas ao vento, por isso des-

espero de tudo, que aqui se se pedir a

outrem quem mandará, que peratsl ne-

cessidade só em vosso favor confiava, to-

dolos outros hei por tão pequenos, que

de desconfiado d'elles. os não quero.»

Idem, Ibidem, cap. 154.

o' nymphn a mais formosa do Oceano,

Jit que mioha pieseiiça não te agrada,

Qae to custava ter-me neste cugano,

Ou fosse tnunte, nuvem, sonho, ou nada 7

Daqui me parto irado o quasi insano

Da mágoa e da deslionra alli passada,

A buscar outro mundo, onde não visse

Quem de meu pranto e de meu mal so risse.

CAM., LU3., cant. &, est. ã4.

—tVós senhor dareis licença para que

minha tia vá continuando com a deves-

sa, e me diga, quem be aquelle homem,
que ião depressa, e tantas vezes ao dia,

mais que as crecentes do mar Kuripido,

cruza este lerreyro.» Francisco Manoel

de Mello, Apol. Dial., pag. 206.

—Com o relativo (/t(tí.— «l'or (juamsio

Nafama, que manduy a essa nao fuy cer-

tificado da tua chegada de Omanguche a

Finge, de que fiquey taô contente, quan-

to todos os meus de mim te diraõ, pelo

que te rogo mujto, ja que me Oeos naõ

fez digno de te poder mandar, que por

satisfazeres este meu desejo, com que mi-

nha alma te ama, me queyras bater an-
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les que venha a manhã ao postigo da

casa em que to espero.» Perriáo Mendes

Pinto, Peregrinações, cap. 209.

—Com a |)reposição em somente.— «To-

dalat n(iUti'S, tanto <iu.i me recolhia em
minha camora pêra repuusar doi negó-

cios do dia, vinha a alma de meu pai,

que era passa-la deste muudo, o com hu-

mas vergas de ferro me açoutava laõ cruel-

mente, que me parecia naõ poder che-

gar a pela maniiáa, Sfgundo me leixava

atormentado, porém tanto que se partia

de mim licava livre daquella dôr.» Bar-

ros, Clanmundo, liv. 2, cap. 25.— iJá,

senhor lavalloiro, lieveis d'eslar bem sa-

tisfeito de vossa ira, pêra qu'esta <iilTe-

rença náo vá mais avante ; pois nisso so

aventura a vida de cada um de vós ou

d'ambos juntos, que seria maior perda

do que se podia receber com deiíar del-

ia. l'or certo, disso o do Salvage, isso náo

farei eu, se ello primeiro não se desdis-

ser do que disse, ou se render em mi-

nhas mãos; e se não, ellas seráo o ver-

dadeiro castigo de suas palavras.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 34.— «Eu estou ião coiilialo em mi-

nha justiça e razão, e na pouca qu" Al-

bayzsr tem pêra destruir minha terra,

que esporo que ella determine tudo co-

mo deve. Vós, senhora, lembrai-vos des-

ta casa pêra servirdes-vos delU. cotoo da

vossa, quo do mais, ainda agora não sei

de quem podereis haver maior dó.» Idem,

Ibidem, cap. 164.

Lindo trançado, em minhas mãos te vejo,

E por satisfação de miotias dores,

Comoquom não tem outra, hei de tomar-tc.

E se não túr contente o meu desejo,

Dir-lhe-hei que nesta regra dos amores

Por o todo também se toma a parte.

CAM., soxBToa, n.* 4*J.

— «Já que sey que sois os que dizeis,

vindo comigo, enaõ hajais medo, porque

eu vos seguro em miuha verdade. E en-

caminhando logo para oude os seus es-

tavaõ, lhos disse que bem nos podiaõ dar

suas esmolas, porque elle lhes dava licen-

ça para isso.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 82.— «Vi huma tradu-

ção das Epistolas de Cicero a .Attico, im-

pressa na Officina de Thiboust no anno

de 16li6 oude o Autor a pag. 217 cabe

na seguinte falia que V. S. não póle apro-

var. Tradusiudt) Pridié atitem apud me
Crassipes fuerat, diz assim : No dia ante-

cedente esteve o 1'6 Gordo em minha Ca-

sa.» Cavalleiro dOliveira, Cartas, liv. 2,

(1.0 7.— o Remeto- vos outra vez o Kpiíha-

lamio, porque não me atrevo a guardar

em minha casa cousa tão inficionada, em
tem po que todos fasem tantas prevençoens

contra a peste. Guarday-o em vosso po-

der.» idem. Ibidem, u." 79.

— Com a mesma preposiçàosm. junta ao

artigo detinido, formando a partícula na

por contiacçáo

:
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Kotam porque tudo (ale

contando ^-imais paixues

que rct^m he que nam cale,

OUVI gnur huns pav4ea

Jaa n* nau bano do «ale :

Tiaz ifttu, p>ju»> tardafido

bum doce cantar ouvia

que na ntinUa altna calila

o qual eu bem eacutando

entendi que awii diiia.

Oinas UCCMKISTOVÃO KAI^cAo, pa(. A (ultima

ed>i;io).

— tO Formulário dos Judeos depois de
ser riiliculo náo he já usado. O que vis-

tes na minha mão he o mesmo que nos
refere Itabbi Mi.si he dr; Coloi, e eiaqui

a copia.» Cavíljeiro dOliveira, Cartas,

liv. 2, n." 20.— «lyuanto ao Praser con-

sista muito embora na opinião de V. S.

nas riquesas, porem na minha estou cer-

to em que náo cinisiste ern cousa alguma
do terra.» Idem, Ibidem, n." .38.— «De-

poii que vos vi, e a v<)$ me reD.ii nem
sey Comer, nem dormir, e o peor he que
lambem mo náosey eticofom.índar a Deos.

Sinto na minha cousiiencia. e ua minha
saiilo huma «lesortlem medonha.» Idem,
Ibidem, n.° 41.— cKecebi com o respei-

to que devia os vosso» cumprimentos, e

digo-vos que não somente me consolas-

tes com as vossas palavras oa minha in-

felicidade, mas que me oorigasl-^s a du-

vidar se a tudo o que padeço se podo dar

1 ss? nume.» Id(m, Ibidem, n." 66.

—

• Senhora. O termo de doce Amigo com
que os Amantes se Irstáo be na minha
opioião hum termo bem usado, porque
entendo que não ha Amigo mais doce

que o Amante; e diga a Senhora Conde-
ça Velha o que quiser eu náo saberey

mudar de parecer.» Idem, Ibidem, a." 97.

As cosUs voltarei costeale ao Tejo

A' Europa triunfal, e antigo Mundo:
lia muito na tninh*&lma arde o dexejo

De ir alTrontar o pélago iracundo:

Não duvideis. Senhor, pr&á^io o vejo

Debaixo dos baixeis tremer-lhe afuado,

Descubro ao grão poder do Império voeao

A Ásia acurvando timidi o (eicoç:).

lOSt \GOSTINHO Dl MACKDO, O OIUS.S-TS, C Uit.

1, est. '».

— «Doutor Joáo das Regras,—atalhou

eirei com um movimento de despeito mal
comprimido—prohibí a Nunalvares que
na miuha presença invectivasse contra;

a vós que aventásseis suspeitas contra o

mais nobre, o (uais leal, o mais valente

cavalleiro que Portugal tem gerado. .Não

pude fazer vos amigos: quizera ao me-
nos que vos respeitásseis.» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 15.

— I'recedido da conjuncçáo hypothc-

tica ou condicional se. — «Meio torvado,

esqueiíido de lazer nenhum- cumprimen-
to cogforme ao ti-mpo, começou dizer:

Senhora, se minha ventura no cabo de
tantos iiisles pêra descanso delles me te-

ve guard.sdo este galardão, ja me náo fiis

que sentir, nem menos de que me aggrt-
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var; piis todas as cousas, deque me an-

tes queixava, rossa vista as põe em es-

quecimento.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 135. — «Será

que se os vencer na ordem que disse,

hão me de outhorgar um dom, que será,

que queiram que oito dias defenda este

valle a quantos por elle passarem, dous
em nome de cada uma; e no fim delles,

se seu desamor, ou minha pouca dita me
não deixar alr^ançir outro galardão, que
o quepromettem, eilas se poderão ir em-
bora e eu ao revez, pois despendi o tem-
po e aventurei a vid.i, onde m'o não sou-

beram agradecer.» Idem, Ibidem, cap.

139. — 8.4lguns dias, respondi'U elle,

acompanhei esse eastello e vi a senhora
delle, e ahi se me rompeu parte da es-

perança, não sei s-^ minha ventura que-
rerá que aqui se rompa de todo. Com o

guardador delle me não comb^iti, algu-

mas b.^ítalhas fiz, era que perdi e ganhei;

e por derradeiro Albayzar foi causa de
meu desterro.» liem, ibidem, cap. 141.
— «Amanhã eu o saltearei, e vereis quan-
to melhor o faço : seminhaconfnnça me
enginar, irão estas senhoras, cada utca

por si, e veremos a qual quer mòr bem,
que a essa se descubrira: e se não o fi-

zer por nenhuma, crèie que não pena
tanto quanto diz.» Idem, Ibidem, cap.

145.

.\5si que, ó Rei. se minha grã-o verdade

Tens pnr qual he. sincera e Dão dobrada,

Ajunta-me aodespacho b.-©vidade,

Não me impídas o g;dsto da toroada.

CAM., Lus., cant. 8, est. 75.

—Sem artigo, e depois do substantivo,

com o quil s' construe ;

Taf. Aramá, como tu falias

Tiio senhor desta alma minftn .'

Diabo. N.ío sei como agora calas.

Renegando a soltas al:«

De Deos e da ladainha.

gilvcck:<te. auto da b\rc\ dopiihoatorio.

—«o imi^erador tim tod.n esta culpa,
que usando de sua condição com quem
não é merecedor delia, vem os seui a ser

trilados cora desprezo. B*m vejo, disse

Albayzir, que nenhuma cousa minha vos
p.-irece bem : mas d'isso me dá b^m pou-
co, qne ainda que vnsst amizade me fal-

lera. algumas acharei com que a escuse.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-
glaterra, cap. 131.

Formosa filha minha, níío temais

Perigo algum dos vossos Lusitanos;

Nem que ninguém comigo possa mais,

Que esses chorosos olhos soberanos :

Que cu vos prometto, filha, que vejais

Epquecfrem-se Gregos ô Romanos.
Pelos iUustres feitos, que esta gente

Ha de fazer nas partes do Oriente.

CAM., LUS.. cant. 2, est. 54.

Os desgostos me vão levando ao rio

Do negro esquecimento e eterno sono ;

Mas tu rae dá que cumpra, ó grão Rainha

DasMu8.is, co'o que quero á nação minha.

OB. CiT-, cant. 10. est. 9.

—Com um adjectivo demonstrativo.

—

«Eu quero que todos me tenhão por im-

parcial, e assim onde a rasão o pede he
necessário faser as partes a hum, e ao ou-

tro sexo igualmente. Pôde ser que esta

minha atenção não desagrade a essas Se-

nhoras, e as mais a quem chegar a noti-

cia da seguinte copia tradusida do origi-

nal, que escreveo huma molher que se

enganou com o marido.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2. n." 85. — «Oh
meu bom amigo!—respondeu com gesto

contrito o chanceller.—Porque não vos

acreditei logo e não segui o vosso dieta

-

me? Por esla minha sirapleza. Sou eu o

primeiro a confessá-la.» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 16.

—Com a preposição por.— «Ora, dis-

se ella, eu estou contente do que fizes-

tes na batalha, na qual té agora nenhum
perdeu nada, pois eu fui a causa delia,

também st me deve soffrer, que por mi-
nha causa não vá mais avante. Vós senhor

d'Arn«o e Claramõ não cuido me nega-

reis esta mercê.» Francisco de .Woraps,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 141.— «Se-

nhor, disse Dili»rte, este acontecimento

da senhora Lionard» quem o fez, não quiz

que tão prestas se pudesse remediar, mas
a fortuna, que p^ra grandes cousas vos

tem gusrdado, não consentio que a ten-

ção de quem isto fez, podesse ir avan-
te ; antes quiz que eu por minha arte e

letras aí-hisse o fim deste encantamento.

»

Hem, Ibidem, cap. 154.— «Restituirme

eu em honra, desta por minha propri» e

particular parte não tenho algua perdi-

da : mas da muita que, vós outros senho-

res, parentiís, e amigos, nestas partes

tendes ganhado, com a espada, com a

lança, e cora o animo, que he mães po-

deroso qu« todolos ferros, a mim por an-

dar em vossa cõpanhia rae cabe tanta,

qua a não mereço eu ante Deos, posto

que pi^r amor, parentesco, e obrigação

do cargo que tenho, a mereça a cada hum
de vós » Barros, Década 2, liv. 3, cap.

3.— «Partido eu cora a pressa que digo

deste rio Parlei hum Saboado quasi Sol

posto, contmuey por minha derrota até a

terça f*yra ao meyo dia, em que prouve

a nosso S''nhor que chegney às Ilhas de

Pullo (^ambilaõ, primeyra terra da costa

do MaUyo, aonde achey três nãos Por-

luguezas, duas que vinhaõ de Bengala, e

huma d' Pegú, de que era Capitão, e se-

nhorio hum Tristão (ie Gaa, ayo que fo-

ra de D. Lourenço filho do Viso Key D.

Francisco deAlmeyda, que Miroocem ma-
tou na birra de Chaul. de que as histo-

rias do descobrimento da índia fazem lar-

ga mensaõ » Fernão M°ndes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 20.

—Junto ás preposições com, pela, e

pêra.— «Vernao que se não queria deter

em razões, por tornar ao gosto do que
lhe fizera perder, deu d'esporas ao ca-

vallo, e andou por diante dizendo : Ca-
valleiro, ide vosso caminho, deiíai-me
com minha imaginação, que maior é a

guerra, que me ella. dá, que a batalha

que poderia haver com vosco.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

9.—«Todavia fico contente em me pare-

cer que cumpro com minha antiga ami-
zade, e cora o amor que tenho á senho-

ra Tsrgiana, cuja esta essa é, e de vos a

não terdes por vossa me pesa, que por

filho de vosso pai e casado cora Targia-

na, quizera ter-vos na mesma conta.»

Idem, Ibidem, cap. 131.— «Quantas cou-

sas me minha desventura encobriu pêra

que podesse viver, que se assim não fo-

ra, e o que me agora dizeis soubera, com
minha vida pag.ira a ignorância de meu
erro; roas em tal tempo o soube, que o

amor de meu filho e a salvação desse ho-

mem cora a de outros muitos, que se

nisso aventura, me fsrá fazer tudo e mais,

pois me dizeis que força de amor, que
me teve, o desculpa de seu erro.» Idem,
Ibidem, cap. 151.—«Ha mais que supor
que esta Cosinheyra he hum» Princesa

Kstrangeyra desconhecida, como outras

Princesas que aqui ha que não são. pela

minht saúde, para chegarem ao calca-

nhar da Cosinheyra ? O gosto do Prínci-

pe parece-rae perfeito.» Cavalleiro d'01i-

veira, Cartas, liv. 2, n.' 59.— «Kstá muito
boa esta pela minha saudei Insensivel-

mente estou fasendo o que náo queria,

e se não paro aqui todo o mundo dirá

que estou fasendo huma reposta sem sa-

ber o que fiço.» Idem, Ibidem, n.o 63.

— «Sei-vos dizer, disse Dramusiando, que
pêra minha condição já esse tempo tar-

da, que desejo achar azo, que me satisfa-

ça do escudo de Miraguarda, que me fur-

tastes, de que sempre terei magoa até me
vingar, que me não contento de vingar

outrem a injuria que a mito foi feita.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 131.— «Que náo seria razão,

que as palsvras. que me dissest-^s que
lhe dissesse d« vossa parte, se convertes-

sem em enganos per* minha perdição e

perder também a ella.» Idem, Ibidem
cap. 135.

—Com os advérbios mais, pois, porque,

e d'onde.

lano, esta he a cantiga,

Cá a derradeira diz que era,

E por sobír de fadiga

Confessote que o quizera

;

Mas pcra poder amor

Sustentar mais minha magoa

Entre • íog». A seu ardor

Conaerua dos olhos a agoa

Etemisandome a dor.

BERNARDlll RIBEIRO, EGLOGA 2.

— «Os outros dous lhe pediram que
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jusUsso também com elli'g, porquo no
(lííSflslre iln SHU [t«rl;^iro tivpsífm parte.

Pois minha lança licuu sã, dissa file, em
quanto mo ella durar, eu vus farei a vnu-

tadi; ; c desvi/indo-ic i> iiici;t.snrii), re-

melliu ao segundo, n quem tratou como
o |)ri(ii«'iro .» Francisco do Moraes. Pal-
meirim d'Inglaterra, cap. 137.— «Sonlio-

ra, pi is minha 'iisev^ tilurn i|uiz qiio o
quti tanto. tles'ji'i mo iivgasseis, dizei mu
qu6 quereis fazer de vós, qu« cu ueai vos

quero saber o norois nem ilonlo vinJes,

nem pêra onde idesi por não conhecer
quoiJi tonta viclorin alcançou de mim.»
Idem, Ibidem, cap. 148. — «iK (lorqiin

minha dór é grande, ajudando-me a sen-

tir eslas que aqui vdes, o f.iz-iho fazer

o dó que do rnim báo o o amor que uim

tem. Agora cavaiieirn, se quizerdes ir ver

as obsequias minhas o d,-» ti(5ur(í quena-
quella tumba vai, podes lho fazer, e por
onde fordes sereji tcstemuiiha de mou
erro.» Idem, Ibidem, cap. 6. — «Estís
dias passados, parque minha condiyâo
não é àesconteniRP a iiiiigu.'n), confessei

a todas vossas amigas que itíiialnienie pe-

nava p<ir cada uma. Isto não pôde ser.»

Idem, Ibidem, cáp. 145.— «Drainaciana
chejáfludo á fresta e achando-o ja espe-
rando, disse: Bom podeis crer, senhor
Talmeirim, que quem a isto se aventura
por v(xs servir, níio vos encubrira outro
melhor lugar se ahi houvera, que a ami-
zade, donde minha vontade nasce, me
fizera fazer tudo, com quanto não sei se

vivo enganada, ou se a emprego peior
do que cuido.» Idem, Ibidem, capitulo
135.

MINHAM, ou MINHÃO, s. m. Menino
querido; valido, rnuilo privado.

MINHA-MINHA, s. f. Kaiz de Angola,
usada como contra-veneno.

MINHAMDNDIS, s. m. Termo da Ásia.

Óleo aromático, cora que $e ungem os
que se fazem amoucos.
MINHOCA, s. f. Verme vulgar, que vive

debaixo das padras o logares húmidos,
nas terras argillosas e nas medas ou pi-

lhas dVstrume, de que sabe extrair al-

guns suecos nutritivos. Algumas vezes

chega a tor trinta cmitimetros de com-
prido ; a sua grossura é a de uma penna
muito grossa ; tom a côr fie carne mais
ou monos vivn. As minhocas pertencem
aos anuéiides ; são geralmente formadas
de um grande nurjiero d'anneis que va-

riam desde 100 a 240.

Sobre cada ura d'cstes anneis existem
dous poros u'oMde sáe um humor mucoso
que lhe serve para mais facilmente se

transportar por sobre a terra, e para se

def"ndi'r «la acção deseccante do ar.

MINHOTEIRA, s. f. Ponte de uma ou
duas taboas, ou de uma trave, para pas-

sar uina eiva, brejo. etc. ; pinguela.
— Km Tr«z-os-Montes, dá-se tambcra

o nome di» miuhoteira a qualquer mu-
lher do Minho, principalmente em cer-

tas cantigas populares, cantadas ao som
de pandeiros rectangulares.

1 .) MINHOTO, A, uilj. o s. Que é da pro-

víncia df) .Minho; natural do Minho.

2.) MINHOTO, s. m. Ave de rapina. Vid.

Milhano.

—Termo do Carpinteria. Peça de páo
dn foiçãii de dous iriangulos unidos p»;-

los vértices, quo se embebe na madeira
rachada ou tniii'aila. ficando a parte mais

delgada do minhoto cruzada com a trin-

ca, u as bases triangulares, ou largas,

para as duas partes opposlas da trinca,

que, CO 1 as bases (ioam sujeitas para não
abrir mais/

MINIATOR, A. Vid. Miniaturista.

MINIATURA, .s. ^ (L)o francez ,niniatu-

re, do latim «iúiíure, escrever, pintar em
vermelho, de minium). Letra vermelha,
traçada «om miuio, e posta á frente dos
capítulos tí dos paragraphos dos manus-
crjptos antigos.

— Posteriormente: Letra ornada o pin-

tada com todas as espécies de cores.

— Actualmente ; Kspecie de pintura

mui delicada por meio de pontinhos, ou
pequenos Irsços, com coros muito liu.is,

diluidss em agua gommada, sem óleo.

—

A miniatura /'((z^e sobre papel veiitio, ou
pergaminho, marfun, etc.— Disenho feito por este processo.

— Figuradamente : Uma miniatura;
diz-so d'alf5uma cousa em ponto peque-
no, mas muilo perfeita. — O beija^-llór é

uma linda miniatura.

—Cousa de pequena dimensão, mas
sem ideia de que ella seja bonita.

—

Um
regato é uma torrente em miniatura.

—

Dar uma descripção em miniatura de lo -

das as partes do globo.

MINIATURAR, v. a. (De miniatura).

Pintar em miniatura ; fazer retratos ou
outras pinturas em pequeno ponto.

MINIATURISTA, ». m. e f. Pintor, a,

que pinta de miniatura.

mínima, s. f. (,l)o adj. minimo). Ter-

mo de musica. Figura musical que vale

duas seminimat, ou metade d'uma semi-

breve.

f MINIMÉSSAS, s. f. plur. Religiosas da

ordem de S. Francisco de Paula.

mínimo, A, adj. superl. de Peque-

no. U mais pequeno do todos, >le pou-

ca importância.

—

Is'o não infpira o mi-

nimo interesse.—Não recebeu a minima
recoynpi>nsa.—tVendo-se o Xemiadó co-

roado Rey em Pègú, e senhor pacifico

do to lo o Uejno, entrou em differentes

pensamentos do que tivera o Xemim de

Çataõ quando se vio no mesmo estado:

porque esto Xemindó a cousa em que
priíiieyro, e princi(ialmente enlemitu,

foy em trabalhar todo o possível por con-

servar a Republica em pas, e justiça com
huma tamanha quietação, e inteyresa,

que nenhum grande ousava a levautir

os olhos para nenhum pequeno, por

muyto minimo que fosse.» Feruào Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 194.

—

• He verdade qu* não e»cr;vi a V. S.

desde que sábio de Vit-nna porem tam-
bém hu verdade que m«) sobrevnyu bum
ai;cidenle que me t>3m embaraçado, (^ahi

sem saber cumu em huma preguiça tão

preguiçosa, quo não lenho coração para

faaer cousa alguma em que se considere

o minimo trabalho.» (>avalb iro d'Ulivei-

ra, Cartas, liv. i, u.' 72.

Knrontrou-ine eita gra^i Cfn Ul Je«lro^,

On»í nem ouw,, Senhor, a rf'*«beUi;

E p'>r maí« qu« ero bu«car-irc M i1e«vf Ia,

Já n.io p«ri:'!bo o mínimo aUurofO.

J. X. DS MATTOIV RIMAS, ftg. ft).

— «Ora deitava de relance os olhos pa-

ra a porta exterior apenas cerrada, ora

para a da sacristia, emquanto o caotor-

aiór, É'r. Su-iro, entoava, e os coros gar-

gaiiteiavam detidamente as antiphonas
e psalmis próprios d'aquella solemnida-
de. acerca da quil o reitor, para satis-

fazer ao imperativo petitório de U. Joio
d'Orníllas, recommendara com grandes
encarecimentos a Fr. Abril S'3 não ínltas-

se ao minimo item do rilusl cist"rcÍTrn-

se.i A. Herculano, Monge de Cister, ca-

pitulo 28.

—Nome d'uma ordem religiosa funda-
da no século xv por S. Francisco, na
Calábria (Francesco .Martorillo, que Luiz

XI, rei de frança, mandou chamar para

lho [irolongar a vida).

f MINIMUM, s. m. (Do latim wí»ii-

tnum, a mais pequena parte). Termo de

mathematica. O mais pequeno grau a

que uma grandeza pôde ser reduzida.

— Estado ou valor d'uiua quantidade
variável no momento em que ella cessa

de di-cresi-er.

—Minumum minimorum; o mais pe-

queno valor entre todos os valores mi-

nimum d'uma ruesma variável nas suas

mudanças successivas.

—Em geral, o que ha de menor n'uma
cousa.

—

O governo está no seu minimum
d'aclividade.

MININA, MININO, MININEIRO, MINI-
NICE, etc. Vid. Menin...— iTodasem en-

trando o Bjjpo n t Igreja lhe vão huma, e

huma beijar a mão cõ tanta côposlura

assentandoso de joelhos primeyro, e de-

pois pondo a cabeça no chão, e erguen-

doa cõ muita reverencia tomão a ben-
ç»m, que parec-m todas religiosas mujr

coiíupost^s, o o mesmo fazem aos mini-

nos, ainda aos que trazem nos collos

pondoos aos pés do Prelado.» António

Gouveia, Jornada do Arcebispo de Gôa,

liv. 1, cap. 19. — tEram as confissôps

continuas, e as dependências delias le-

uauani grande parte do tempo. Mas na-

da bastou pêra o padre deixar de dar

cada dia o seu ao exercício da santa dou-

trina dos mininos, e pessoas raais rules.

ajuiitaiilo os com a campainha pelas

ruas, como cosiumaua.» Lucena, Vida
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de S. Francisco X^ivier, liv. 4, cap. 6.

— «Atrás destps Grepos hia huma pro-

sissão de mais de trezentos mininos, nús

da cintura para bayio, com vellas de ce-

ra branca nas mãos, o cordas de cayro

aos pescoços, que em outra ladainha

cauyto senti ia hiaõ dizendo: Piedoso Se-

nhor, ouve a Toz do nosso clamor, e

concede perdão a estas tuas cativas, por-

que se gosem com riso alegre nas mer-

cês dos t^^us ricos thesouros; e assim a

este modo hiaõ dizendo outras cousas

semelhante a estas em favor das pade-

centes.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 151. — «E pondo os olhos

no algos, qur»jà a est.) tempo tinha ata-

dos os rteus dos mininos, Ih • disse : Ro-

gote amigo meu, qne não sejas taõ des-

piadoso que queyrss que vfja sua morte

a meus filhns, porque peccarâs grave-

mente ; mas da ma a mim primeyro, -e

ficarlehfy deven'lo esta esmola, que por

Deos te p"ço.i> Ibidem, cap. 152.

HÍNIO, s. m. (Do latim minium). No-

me vulgar do deutoxydo de chumbo,

que é vermeiho, conhecido também pe lo

nome de zarcão.

—Minio nativo; o chumb 3 carbonata-

do, terroso e avermelhado dos mineralo-

gistas.

—Por extensão : Nome d'uma tinta de

óleo, feita com minio, e que serve para

dar uma primeiri camada no ferro, a

fim de o preservar da ferrugem.

MINISTERIAL, adj. 2 geti. (De minis-

tério, com a addição da final «ial», que

significa da natureza de, pertencente a).

De ministro, concernente a ministro ; re-

lativo a uma funfção, a um officio pró-

prio a um ministro.

—

A presidência mi-

nisterial.

—

As fioiccões ministeriaes.

—

Um ajente ministerial; relativo ao mi-

nistério.— »Digão o que quiserem eu te-

nho dito, e dado a V. S. o meu parecer,

8 se não he bom por isso he meu. Se

V. S. algum dia me perguntar qual he

entre todas ss occupaçoens a mais vil,

também lhe direy o que entendo, e lhe

provarey que he a de Secretario Minis-

terial q'uando se sogeita a hir assiguar

os Despachos, e as Cartas da Corte, no

mesmo lugar em que se expedem, e em
que se firmão os despachos do Corpo,

caso novo, e que s*» tio praticado ante-

hontem no Gsbinele mais secreto da casa

do Conde de Sinzendorf, pelo Secretario

Mi... que escreve presentemente por or-

dem do Conde de...» Cavalleiro d'01ivei-

ra. Cartas, liv. 2, n.» 42.

—Que é partidário do ministério; diz-

se, nos governos parlamentares, em que
um ministro se sustenta no poder por

uma maioria, e é combatido por uma
opposiçâo.— Um deputado ministerial.

— Substíntivamente : Um ministerial.
— Oa ministeriaes.

MINISTERIALISMO, s. m. (De minis-
terial, com o sufflxo «ismo»). Opinião,

con iucta dos que, n'um governo parla-

mentar, sustentam systematicamente to-

do o ministério.

MINISTERIALMENTE, adv. (De minis-

terial, com o suffixo «mente»). Na for-

ma ministerial, segundo o ministério, ou

officio.

—De modo, ou no sentido ministerial.

MINISTÉRIO, s. m. (Do latim minis-

terium, de mini$ter, ministro). Serviço

m.'!n'jal, qualquer officio, mister, occu-

pação em ajudar alguma cousa.—«E por

derradeyro de tudo hiaõ outros cem ele-

fantes da guarda como os que hiaõ na

diântoyra. De modo que a gente que se

oecupavg, assim uo ministério, como na

guarda, e apparato desta justiça, eraõ

dés mil homens de pé, e dous mil de

cavallo, 6 duzentos elefantes, a fora a

gente do povo, que naõ tinha conto, as-

sim de n.>»turaes, como de estrangeyros.»

Fernão Mendês Pinto, Peregrinações,

cap. 151.

—Funcçào, officio dos ministros do

Evangelho, ou o dos de Estado. — «Se

assim é,—repliquei,—não posso exercitar

meu ministério nestes paços. Em vez de

abençoar, eu amaldioçosria : amaldicçoá-

la-hia a ella
;
porque assassina sem pie-

dade um valente mancebo, o meu des-

graçado pupillo, o filho do honrado e

bom cavalleíru Vasqueannès.» A. Hercu-

lano, Monge de Cister, cap. 2. — «Alto

lá, dom abbade; — gritou Mem Viegas,

afferrendo-me por um braço.—Lembrae-
V05 de que esíaes ante um nobre caval-

leiro da Estremadura 1 Ouvi, sem irri-

tar-me, reprehensões em que ultrapas-

sastes a liberdade que vos dá o vosso

ministério : mas á fé, que não vos ou-

virei mais nenhuma. Não quereis aben-

çoar minha filha? Paciência! O meu ca-

pelláo o fará. Também era honra que

vós, filho e neto de mesteiraes e villãos,

não merecieis.» Idem, Ibidem, cap. 2.

—O ministério dos altares; o santo

ministério, ou absolutamente, o minis-

tério, o sacerdócio.

— O ministério quotidiano; dizia-se,

na antiga egreja, da patena com o cá-

lix.

—Ministério publico ; magistratura es-

tabelecida junto de cada tribunal para

velar pela manutenção da ordem publi-

ca, requerer a execução e applicaçâo das

leis, etc.

—A repartição d'um ministro.

—

O mi-

nistério da fazenÓM. — O ministério da
guerra.

—O tempo, durante o qual a pessoâ

de quem so falia esteve no ministério.

—O logar em que estão estabelecidas

as secretarias d'um ministério. — Ir ao

ministério dos estrangeiros.

—Coliectivamente : O ministério; o

corpo de ministros.

—

Já está formado o

ministério.

—

Cahiu o ministério.

MINISTRA, í. f. (Do latim ministra).

.4 pessoa que ajuda para se coiíseguir

alguma cousa.

—Figurad.».mente: Medianeira, auxi-

liadora.—Ministra da virtude.

—Roda nos refeitórios religiosos, por
onde se passa o comer para elles.

MINISTRAÇÃO, s. f. Vid. Adminis-
tração.

HINISTRAÇO, s. m. Augmentativo de
Ministro.

MINISTRADO, part. pass. de Minis-

trar. Servido, ajudado, feito.— <i.\ estes

peregrinos, que segundo dizem os nátu-

raes da terra, saô em todo o anno raais

de cem mil pessoas continuas se dà de
comer, e agasalho todo o tempo que
aqui estaõ á custa das rendas, e das es-

molas da casa. E este serviço destes pe-

regrinos era ministrado por quatro mil

sacerdotes do mesmo Manicafaraõ, que
com outros muitos residem aqui dentro

nesta cerca em cento e vinte casas de re-

ligião, aonde ha também outras tantas

de mulheres que servem no mesmo mi-

nistério.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 162.

—S. 7«. Cargo de ministro, de prela-

do, na ordem de S. Francisco.

MINISTRADOR, A, s. (Do latim minis-

trator). Pessoa que ministra.—Ministra-

dor do Sacramento

.

—Ministrador de víV-

tuosas operações.

—Ministrador de fadas as coMsas; Deus.

—Administrador. (Vid.)~«E dizemos,

que se fosse feita a execuçam per algu-

ma Sentença em bens de Morgado, ou
Capella, de que o condenado fosse Se-

nhor, ou Ministrador em sua vida, em
tal cazo nom se deve arremataçam em
elles, salvo se a dita co'2denaçam oiiver

de ser feita por alguuma divida, bii qual-

quer obriguaçaõ, que procedesse de pes-

soa do Instituidor, que os ditos Morgua-
dos, ou Capellas ordenou, ou estabele-

ceo, sendo tam somente delles tantos

vendidos, que rezoridamente possaõ abas-

tar para pagamento da dita divida.» Ord.

Affons., liv^ 3, tit. 105, § 1.

MINISTRAR, V. a. (Do latim jninistra-

re). Fornecer, dar. acudir com o neces-

sário. — «Tem mais o vaõ desta grande
cerca, segundo conta este Aquesendó,
mil e tr^^zentas ca^as nobres, e officinas

de muylo custo de mulheres, e de ho-
mens Mídigiosos que professaõ as quatro

leis principaes do numero das trinta e

duas que ha neste Império da China, das

quaes casas dizem que algumas tem das

portas a dentro passante de mil pessoas,

afora os servidores que ministraõ de fora

o necessário para sustentação delias.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

105.

—Servir, ajudar; dar, causar, inspirar.

—Ministrar o sentiinento.

—.administrar. — «Ao segundo dia de

Junho recebeo c Visorey os sacramentos

da santa confissam, sanctissima comu-
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nham, e estrema vnçnra, que lhe minis-

trou pessoalmente o Bispo dom Joam
d'Alboquerquo, e no mesmo dia era pre-

senra de muytos fi] algos dt^u a alguns

d'olles satisfarsm, pedio, e mandou pe-

dir perdões de queixas, e agrauos com
humildado verdadeiramente christã : ten-

do nestas cousas, e em muytas outras,

que fez de grande oditioaçam, o exemplo,

tanta parteopsdre mestre Francisco, qui

isso bastaua pêra as eu aqui poder refe-

rir todas.» Lucena, Vida de S. Francisco

Xavier, liv. 6, cap. 4.

— V. 11. Hiver-secomo ministro, exer-

cer as suas funcções.

MINISTRARIA, s. f. Ministério, eier-

cicio de ministros d'Kslado, da ordem ec-

clesiastica, da jusliea, etc.

MINISTftEL. Vid. Menestrel. — «Mas
chegando a Freixinal, primeiro lugar d>i

Caslella, se tornou, por se has terçarias

desfazerem. Fera esta viagem Iheacrecen-

tou el liei dom João seu assentamento,

e deu casa bem ordenada, sssi de bai-

xellas, tapeçarias, quorao do oruaraontos

do sua cflp;'lla, cantores, o ministreis,

e porá soruiço ordenou, que f^issem com
elle muitos lidalgos dos prineipaes de sua

casa, e muitos moradores d^lla, e por seu

aio ho mesmo Diogo da Silua.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 5

MINISTRICE, s. f. Termo Popular. Vida
de magistrado, de ministro do justiça.

—

Entrar nu ministrice.

MINISTRINHO, s. m. Diminutivo de Mi-
nistro. E' usado como termo de desprezo.

MINISTRO, s. 1» (Do latim minister). O
que está encarregado d'uraa funcráo,d'um
ofíicio ; «quidle de que alguém se serve

para a execução d'alguma cousa.

—O que presta os seus serviços a Deus.
—cPodendo raai» comvosco nesta parte

o amor e parentesco, qu» a justiça • ra-

záo; cousa que nos principes pndcrosos

é dina de maior repreh«i)sào que «ra ne-
nhuma outra pessoa : porque assim como
na tiTra foram eleitos por D.mis per» seus
ministros e pêra com seu real poderio

manter todos era igualdade, assim são

teudos a mostrar esta virtude por exem-
plo em si mesmos, que quando a justi-

ça é executada nos estranhos, e negada
fim favor dos seus, já voi fora dos termos
e ordenança, que Ibe Deus pôr.» Fran-
cisco de Moraes, Palmeirim d'lnglaterra,

cap. 131.

—p que exerce officio evangélico ou
do justiça ou de fazenda ; debaixo da su-

bordinação aos soberanos, e prelado». —
«Vejo ditosamente que a suposição de
que ha Atheistas he fslsa e que não pô-
de neste caso ter lugar, porque quando
houvesse hum homem tão indigno, que
assentando em que não ha Deos o não
temesse, não pôde haver homem tão ce-

go, ou tão ignorante que creya que não
ha lleys. Príncipes, Estados, Republicas,

e Ministros, e quonõo saiba que em to-

do o Alundo ha Lt^ys estabidi-eidas com
as quaes se cfistigáo rigíjrosaíiiento as

culpas dos Malfeitores.! Ovallciro il'Oii-

veira. Cartas, liv. 2, ni" 35. — iDi-pois

que a Justiça d 'O em vendar-se, e em
vendt^r-se, s 'y que muitos Ministros se

tem fi-ilo tortos, e alguns cegos : se os

ha desta qualidade; no Tribunal em qu"
necessitamos ciun senos dô vista, implo-

ro as luses fios vossos olhos, com as quaes
Dão haverá Ministro que deyxe de abrir

os seus. Consinto era que este Fidalgo

Pertendente, recoba assim toda a recora-

pensa dos serviços que vós mesma dis^'is

que vos tenho feito, e dos que prometo
frtservos daqui em diante.» Iijern, Ibidem,
n."S9.— «Fernanlo AtTonso não se con-
Ifntara de, invectivar contra os ministros
de D. Jiiã ) I : approvara os queixumes
dos fidalgos contra o próprio luonarcha
e a resolução que muitos maoifi^ítavara

som rebuço de se recusarem a servir na
guerra, se os resultados das próximas
cortes fossem novas qu'^bras de s"us pri-

vilégios.» A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 12.— «Oí esforços do velho mi-
nistro foram coroados de f^liz resultado, e

a tempestade que se pre-parava limitou-se

a ura vãt ruído na assem blci de S.

Domingos, ás inúteis declamações e in-

vectivas do prior do Hospital, de João
Rodrigues de Sá do conde de Seia, e

de alguns outros, cuja violência do ca-

racter não fura possivel dobrar ou cuja
previsão do futuro não era illudir, e

que ainda tentavam salvar, posloque
sem muita esperança, o cdifici > já va-

cillante da aristocracia.! Ibidem, cap.

17.— «Ai, não pólos; não pólos. Isso

tudo sumiu-se. Hoje sou cidadão, ju-
rado, eleitor, homem de letras: podia
ser commendador, conselheiro, gover-
nador-civil, deputado, ministro, se na-
vegassem por esse rumo as minhas am-
bições, e Deus me houvesse concedido
o ser um nadinha luais parv».» Ibi-

dem. — «João das Regras era iiiflexirel

em ir punindo mansamente, occulta-
raente, os seus adversário» e em recom-
pensar francamente os seus amigos.
Subonte»do-so que os amigos de uin
grande ministro ipso facto o sSo da re-

publica. Ora, todo o ministro emquan-
lo não cahe é grande. Ao menos, esta-
mos persuadidos disso.» Ibidem, cap.

24.;— «Nas revelações do condemnado
podia apparecor alguma circurastancia
que, «té, comprom.-iiesse !Sun'alvares.

O minisiro de D. João I folgava todas
as vezes que, sera quebra da sua me-
lindrosa consciência, se lhe oiTerecia

ensejo de coucordar com um íntimo
amigo, servindo ao mesmo tempo a pá-
tria.» Idem, Ibidem, cap- 28.
—Ministros d<7 justiça; os encarrega-

dos de a applicar. — «Por ventura que I

não tem estes homens tão pouca raz? ,

no que agora apontarão, quão pouca
nós tivemos em os escandalizarmos, por
que pode bem ser que se costume isso

entre elles, porque assirn como por se-

rem bárbaros carocem de perfeyto co-

nhecimento da nossa verdade, assim
também não será muyto terem entre el-

les tão pouca consciência os ministros
da justiça, que será necessari < âs par-

tes fazerem mais caso da adherencia
para coti elles, que do direylo que ti-

verem nas suís causas » Fernão Mon-
des Pinto, Peregrinações, cap. 102.

—

«Desta maneyra chegamos á casa da au-
diência, era que estava a guarla dos mi-
nistros da justiça, a m le nos detiveraõ

hum grande espaço, porque ainda a este

tempo naõ oraõ horas de fazer au lien-

cia, mas chegada a hora. se doraõ três

panra ias num sino, e se abrio outra

porta, quo estava defronte, pela qual
nos maniáraõ entrar em huma grande
casa aonde estava o Broquem assentado
em huma tribuna ornada de panoos de
seda.» Ibidem, cap. 139.

—Ministros de justiça; ofticiaes de jus-

tiça. — «O .Mocadaõ da masmorra, que
era o carcerejro daquella prisaõ, táto

que os vil» mortos, deu logo rebate disso

ao Guazil da justiça, que em elles he
como Corregedor entre nós, o qual reyo
acompanhado de muytos ministros de
justiça, cô hum grande, e temeroso faus-

to, e lhe mandou tirar os grilhões, e

algemas cora que estavaõ presos e man-
dando-os alar có huma corda pel'S pés,

os tirâraõ fó-^a a rasto, e assim forão le-

vadi's por toda a Cidade, cõ grande so-

ma de moços que os hiaõ apedrejando,

até os lançarem no mar.» Ibidem, cap.

6.— «Assim que ninguém sahe do limi-

te, e da ordem que lhe he posta pelos

Conchalis do governo, que saõ como al-

motaceis, sob pena de serem gravemen-
te punidos; porque he nesta terra o tiey

taõ venerado, e a justiça taõ temida,

que naõ ha pessoa nenhuma por gran-

de que seja, que ouse a boquejar, nem
levantar os olhos para nenhum ministro

de justiça, ainda que seja upo de açou-

to, que saõ como algozes, ou bfleguios

entre nós.» Ibidem, cap. 97.—«Ecomo
o Chifú, que er» o Alcayde, a que hia-

mos entregues appresentou na Pilanga

do Aytao, que he a sua Relação, o pro-

cesso da nossa sentença. as.«im fechada

cos doze sinetes de lacre como no Nan-
quim lha entrefàraô, os doze Concha-
lis da M<Mua do crime, a quem por dis-

tribuição foy commelido o conhecimen-
to da causa, nos mandarão logo á pri-

são aonde estávamos, hum destes doze

cora dous Escrivães, e seis, ou seite mi-
nistros, a que cbamão upos, em che-
gando nos fes grandes medos, o amea-
ços. >> Ibidem, cap. 100. — «E os Chins
aílirmaraõ que ha binquete que dura

'és dias à Charscbina o qual na lar-
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guesa, e grande apparalo, e pompa com
que ie fas nos ministros, e servidores,

nas musicas, nos passatempos de pesca-

rias, de caças, de montarias, de jogos,

de fari;fts de Autos, e de desafios de gen-

te de pó, e de cavâllo; fas de custo

mais, de viiite mil taeis.» Ibidem, ca-

pitulo 105.

— Agente; executor.— «E abraçsndo-

se ambos estivtraõ assim por hum gran-

de espfiço chorando hum com outro, atè

que o Chircá mandou a Balthasar Soa-

res que se afastasse, porém elle o naõ

fes, porque senaô podia desapegar de

seu pay, mas os ministros o tiiâraõ dal-

li por forsa, e lhe deraõ hum tamanho
emporraõ, que o esmechàraõ na cabeça,

e sobre isso lhe deraõ mujtas pancadas,

de que o pay cahio com hum vagado
esmorecido no chão. n Ibidem, cap. 192.
—yíinistTos de Estado ; os que servem

immediatamenle ao rei, e são conselhei-

ros natos de Estado.

— Primeiro ministro; o que serve eo-

Boo principsl entre os de Estado, o de
maior coiifunça do rei. — O presidente

do consellio de ministros.

— Da-so também o nome de minis-

tros aos padres que dizem a Epistola,

e o Evangelho nas missas grandes.

—Ministros cios enfermos ; vulgarmen-
te chamados os padres Camillos; eram
os religiosos instituídos em 1585 por S.

Camillo de Lellio, para servirem nos hos-

pitaes.

— Ministro geral; o meãmo que ge-
rai dos Franciscanos.
— Ministros do Senhor; os do culto

Divino.

—Entre os protesta nt^^s: O mesmo que
parocho, ou cura, predicante.

—Figuradamente: Medi.sneiro, instru-

mento, meio.— Ministro das crueldades

do tyranno.

— Ministro do braço da ira; algoz,

verdugo.— «Pelo que parecia que a nos-

sa pobrèsa, e desamparo era mais digno
de hum piedoso respeyto, que daquelle

rigor com que os primeyros ministros
do braço da ira tinhaõ executado em nós

a pena dos açoutes, e que da culpa, ou
innocencia nossa só Deos era claro Juiz,

da parte do qual lhe requeriam huma
e duas, e muytas vezes que olhasse que
era mortal, e que a sua naturesa era a

cabar em breve tempo, que por Deos lhe

era dada a vida da carne, no fim da qual
havia de dar conta daquellas cousas que
lhe eraõ dittas, e requeridas, pois se li-

nha obrigado por juramento solemne a

fazer tudo o que o seu claro juiso en-

tendesse int^yramenle, sem respeitos ne-

nhuns mundanos.» Fernão Mendes Pin-
to, Peregrinações, c«p. 101.— «E come-
çando os ministros do braço da ira a

fazer seu oíficio nas pobres mulheres,
foraõ todas logo postas nas vinte forcas,

sette em cada huma atadas pelos pés,

e as cabeças para bayxo, as quaes dan-
do grandes estalajaduras, como que ti-

nhaõ a morte penosa, o sangue ns ff-

fogou a todas em menos de huma ho-
ra.» Ibidem, cap. 152.
— Figuradamente: Ministros da nior-

te; o que causa a morte, como o ferro,

a peste, as thammas, ftc.

— Ministros tia igreja, do altar, da
religião; o clero.

— Ministro plenipotenciário ; o que
tem plenos poderes para tratar slgum
negocio importante.

MINIUM. Vid. Minio,

MINORAÇÃO, s. /. (Etym. de minora-
tivo). Acçãv) de minorar; diminuição.
—Minoração do casíigro.—Minoração dos
impoilús, etc.

— Termo de medicina. Purgação sua-
ve, seai cólicas nem perturbação geral,

por meio de laxante*.

MINORADO, part. pass. de Minorar.
Diminuído.

MINORAR, t'. a. (Do húax tninorare).

Diminuir. — Minorar os humores com
evacuação.

^— Minorar eis penas; attenual-as.

MINORATIVAMENTE, adv. (De mino-
rativo, e o suffiio «mente»). De mudo
miuorativo; dimíuuiodo.
MINORATIVO, A, adj. (Do latim mi-

norare, diminuir; de mithor). Termo de
medicina e de pharmacia. (Jue purga
suavemente.— Medicamento minorativo.
— Substantivamente : Os minorativos.
MINORIDADE. Vid. Menoridade.
MINORISTA. Vid. Menorista.
MINORO, s. m. Termo de brazão. Um

dos três modos de trazer o escudo das
armas; vivo, planta, e minoro.

7 MINOS, s. m. Noriie d'um rei my-
thologico de Creta, que, vista a sua jus-
tiça, fui designado para ser um dos tros

juizes dos infernos: Eaco, Minos, e Rha-
damanto.
— Figuradamente: L'm Mines; um rei

justo.

MINOTAURO, s. m. (Do latim mino-
taurus, de Miíios, e tauros, o touro de
Minos). Termo de mythologia. Monstro
fabuloso, meio homem e meio touro,

habitando o labyrintho de Creta, e mor-
to por Theseo.
— Figuradamente: Calamidade.
— Figura que era coUocada sobre cer-

tas insignias das armas romanas.
— Termo de astronomia. Um dos no-

mes de Sagittario e de Centauro.
MINT... As palavras que não se acha-

rem com Mint. .., busquem-se com Ment. .

.

MINTA. Voz da terceira pessoa do im-
perativo, ou do presente do modo con-
junctivo do verbo Mentir. — aO da es-

pera contente de vêr quem o punha na-
quella afronta disse: Faça a fortuna o

que quizer, minta ou engane con:o cos-

tuma, que náo me tirará coot^^ntamenlo

do que passar por vos: se outras espe-

ranças saltarem, com esta lembrança fi-

carei p?,go.» Francisco de Moraes, Pal-
meirim d'Inglaterra, cap. 145.

MINTIR. Vid. Mentir.
MINTO. Voz da primeira pessoa do

presente do indicativo do verbo Mentir.

Ii.da Terei de cá se posso tanto.

Que lá vou •;-for<;ando a voz com ellas

Apiedar no Ceo o Coro Ssnto:

Se disser, que o que sinto,

De que são testamunh;is as Estrellas,

Capaz será de mais e mais, não minto

;

Mas nâo temas, Beliza, que entre tanta

Onda, que o mar levanta,

Deixe a Náo de ir segura,

Oa por vento contrario, ou noite escura.

J. XA.V1ER DE MATTOS, ROJAS.

— «O frade, prenderam-no: não quiz
revelar a ninguém o segredo da sua vin-
gança, e elrei mostrou-se, com razão,

inexorável. Arrancaram-no do fundo ca-

labouço: tiraram-lhe solemnemente as

ordens: despiram-lhe as vestiduras mo-
násticas e entre apupos da gentalha con-
duziram ao patibalo o ultimo descenden-
te de nobre linhagem; que de nobre li-

nhagem vinha o frade. Era o que res-

tar.i delia: um assassinol Minto. Ain-
da ficava no mundo u ua vergontea da
arvore derribada: era uma tuulhei' pros-
tituída.» A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 14.

t MINDARTE, s. m., ou MINUÁRCIA,
s. /. Termo de botânica. Género de plan-

tas de Hespanha, da familia das paro-
nycheas.

MINÚCIA, s. f. (Do latim minutia, de
mimitus). Cousa minima, de pouca im-
portância.

— Bagatellas, ninharia.

f MINUCIOSAMENTE, ndv. (De minu-
cioso, com o suffixo •ímentei:). De mo-
do minucioso.

—

Indagar minuciosamen-
te uma cousa, um facto, as circumstaii-

cias d'elle, etc.

MINUCIOSO, ÓSA, adj. (De minúcia).
Que se entrega a minúcias.— Um homem
minucioso.

—Em que ha minúcias; feito por miú-
do.

—

Relação minuciosa.

—

Estudo minu-
cioso.— Um cuidado minucioso.
—Figuradamente: Que se occupa de

minúcias.

—

Um espirito minucioso; de-
masiado prolixo.

MINUDÊNCIA, s. /. Miudeza; minúcia.
MINUETE, s. TO. (Do italiano minuet-

te). Termo de musica. Ária em tempo
ternário, d'um andamento moderado, que
tira o seu nome d'uma dansa antiga-

mente usada.

—Dá-se também o nome de minuete
ao trecho a três tempos que, nas sym-
phonins, precede ou segue o adagio ou
andante.

O minuete consta ordinariamente de
duas partes, as quaes se repetem; mas,
para mais variedade n'esta musica, jun-
tou-se-lhe outra melodia do mesmo rhy-
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thmo, chamado trio. Este segundo mi-

nueto sa chamou assim por ser Aa or-

dinário deserapotihido pjr três parles,

sendo qiiR o minuete principal ora eie

culado por t()'!a a orohcslra sogutidoal

guns, e, sflguiido outros, por duas par-

tes somente, a saber: pelos primeiros e

segundos violinos em uuísono, acompa-
nhados pelos bassos.

MINUIR, V. a. (Do latim wím/ere). Di-

minuir.—Minuir a pena, a dòr, etc.

MINÚSCULO, A, adj. (Do laiim minus-

culus, diminutivo do radical min, de

mmor, menor), jiiz-so das letras peque-

nas, por opposição ás maiúsculas. —Le-
tra, caracter minúsculo.

— S. /".— í/ma minúscula.

MINUTA, s. f. (Do latim minuta so-i-

ptura, escriptura miúda). Borrão, ras-

cunho que se faz do alguma escriptura,

que se ha-Je a(iprovar para depois ti-

rar a limpo. — yl minuta d'um teatameií-

to, d'um contracto, d'uma escriptura, etc.

— Termo de chaucellaria romana.

—

Prefeito das minutas ; official encarre-

gado de lavrar as minutas dos decietos

do prefeito, da assiguatura de justiça.

— Impropriamente, rol.

f MINUTADO, part. pass. de Minu-
tar. — Este projecto está minutado por

sua mão.
MINUTAR, V. a. (De minuta). Fazer

uma minuta.—Minutar um projecto, uma
formula, um requerimento.—Minutar ar-

tigos, co)idições, etc.

f MINUTERIA, s. f. (De minuto). Par-

te do movimento d'uma peça de relo-

joaria que é dfslinada a indicar as frac-

ções de horas e os minutos, o que faz

mover a agulha maior ou ponteiro.

— Indicação dos minutos.

—

Quadrayi-

tes, mostradores com minuteria.

MINUTÍSSIMO, s. m. superl. de Minu-
to, a, adj.— xUm dos robustos fólios que
tinham provocado o debate entre micer

Percival e João das Regras estava aber-

to diante do nédio personagem, que ora

corria com os olhos o livro aberto, ora

escrevia, riscava, tornava a escrever,

para apagar de novo e de novo reescre-

ver o que quer que era, n'um papel já
quasi inteiramente cuberto de minutís-

simo cursivo.» A. Herculano, Monge de

Cister, cap. 24.

— Figiiradamenle : Liraitadissimo. —
Os diminutíssimos co)ihecimentos que pos-

sue tuio llie pi>rmittem mais.

1.) MINUTO, A, adj. (Do lalim minu-
tus). Pequeuino, diminuto.

2.) MINUTO, s. -íi. (Ktym. do adj. mi-

nuto). A sexagésima parto duma hora.

— O minuto coutei» sessenta segundos.—
«Como elle soube esquivar-so á turba

que o roJeiava é o que não diz a chro-

nica. Só refere que, il'ahi a alguns mi-
nutos, juuctoao arco da muralha de D.

.^Ifoiíso, que. perto da Torro da Escri-

vaninha, dava passagem do átrio da ca-

moL

thedral para a Uua-nova, e que se cha-

mava a l'orta-doferro, as sombras de

três vultos se estiravam movediças no

terreiro, escaçaroenle allumiado pela lâm-

pada que ardia na cspclla da Senhora

dn Consolação, sobram eira ao arco.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 12.

— Contar os minutos; esperar com
impaciência, parecendo assim o tempo

muito mais longo.
—Em pouco t minutos; em pouco es-

paço de tempo, num tempo curto.

—

«Dentro de poucos minutos, a commu-
nidadíi surgiu do carneiro o atravessou

a igreja, psalmeiando aló desapparecer

na sacristia. A grande [ledra que fcch/i-

va o adito do subtitrraneo c&hiu no seu

li?ito, os tocheiros apagaram-so, e os

sergentes desappareceram após o sacris-

tão-mór Fr. Abril.» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 28.

—Termo d'aslronomia e de geogra-

phia. A sexagésima parte de cada gráo

d'um circulo.

—No syslema centígrado, diz-se mi-

nuto a centésima parte de um gráo e de

uma hora. E n'este sentido, se diz : mi-

nuto centesimal.

—Termo d'archilectur«. 1 duodéci-

ma, a decima-oitava, ou trigésima parte

do modulo.
—Termo de pintura. Subdivisão da

cabeça humana, segundo a qual se rc;

guiam as proporções d'uma figura. E
quasi a quadragesima-uitava parte da

cabeça.
—.Mooda de pequeno valor.

f MINUTÔR, s. m. (Da minuta). Ter-

mo de chanoellaria romana. Uflicial que
lavra as minutas da chancellaria apos-

tólica.

1 MINTANTHINA, s. /. Termo de chi-

mica. Kxtracto (U minyautha.

f MINYANTHA, s. f. (Do grego mi-

nyantlios, de minys, pequeno, e anthos,

Qôr). Trevo aquático (trifoUum /iòrt-

num das ofúcinas), planta qui^ cresce

nos logares aquáticos, minyanthos tri-

foliata, de Liuueo.

f MIOCENO, A, adj. (Do grego mxion,

menos, e kainos, recente). Termo de

geologia.

—

Terreno mioceno ; terreno fos-

silífero sobreposto ao eoceno, e conten-

do uma proporção menor de conchas re-

centes actualmente vivas que o plio-

ceno.

MIOLADA, s. f. Os miolos d' um aui-

mal.

MIOLEIRA, s. f. Os miolos.

MIOLO, .<. m. (Do latim ineduUa, mo-
dulla). .\. parte interna e molle de algu-

ma cousa. — Miolo do pão. — Miolo da

noz; a porção contida no ínt-írior da

casca.

—Miolo dis arvores ; a porção molle

do meio, a que vulgarmMitrf chamam
sabugo, e rodeada da part» liuhiticada.

—Nas madeiras de lai, o miolo ou cen-

MIOL

tro é a parte mais rija, como o miolo do
pau ferro, da sicopira, etc.

MIOLOS, ». m. plur. O > erebro : tolo

o euofpijalo, toda a massa contida no
interior do craneo.
— Particularmente: Porção considerá-

vel desta missa que occupa toda a par-

te superior c anterior da caviílada cm-
neana. — «Palmeirim que fazia sua ba-

talha (X)m Darmaco senhor do caslello,

vendo-se em necessidade do mostrar suas

forças, pelejou tão v-ilentement:: qn«
desatinado de tudo o fez vir a seus pés,

cofu uma ft^rida na cabv^ça tão grand«*,

que Ihi! chi'^ou aos miolos, de que logo

rendeu o espirito.» l''rannsco de Moraes,

Pdlmeirim d'Iuglaterra, cap. 54.—«No-
tado o lugar, u estancia da artelharia,

em sn tornando parece quH hum bom-
bardeiro Gallego arrenegado, qa« nos
fazia todo aquelle danno. entiuu o ba-

salisco no catur, e espedaçou o corpo
de hum Canarij que ia ao l<>me : de ma-
neira que parte dos miollos enuolios em
sanguu víeráo dar nas barbas de AíTon-

so d'Alboquerque.> Borros, Década 2.

lív. 7, cap. 5. — fV. P. me diz que ás

vezes se passam os Alpes. Sim, não se

esfriou em mim a caridade; nem os rios

m'a afogaram debaixo da linha, nem re-

ferveram os miolos como costumam os

assucarfs rosados.» Bispo do Gráo Pará,

Memorias, p.ig. 29.

— Figuradamente: Jtiizu.—«O olfacto

é atormentado com a ciiinga do jacaré;

porém, uma massa que tem na cabeça,

é semelhante almíscar, e mais activo, da
maneira que fallandu-nos com uma pe-

tição em Beleru uma D. .Maria chamada
a maranhota, bisneta de um dos reis de

Inglaterra e neta de um ingtez. que mor-
reu fugitivo nas ilh^s, conhecido pelos

uacionaes ser legitimo filho do seu rei,

vinha esta dama ja viuva tão embalsa-

mada nos miolos que podia fazer loucos

os miolos que o não eram.» Idem, Ibi-

dem.—Dar volta os miolos; locução figu-

rada : Perturbar-se o juízo.—Cabeça sem miolos; cabeça de ven-

to; sem juízo.— «Por huma Cabeça ele-

gante na forma, espocioza no vulto, cul-

tivada no alinho dos cabellos, disposu
no mimo da prezença ; mas eclypsada

com a falta do discurso, entenuiaó os

Antigos aquelle provérbio : CapiU vaccum
cérebro. Cabeça sem miolos. Donde veyo,

que o famoso Esopo 7. iiUrodusio nas

suas f,\buL^s a huma rapoza em cf*za de

hum Imaginário reparando em huma ar-

tiiicioza Cabeça, que ardilosa regeitou,

por lhe naõ achar os miolos, que só pro-

curava : O quile caput! Sed cerebrum

non habet.t Braz Luiz d'Abrett, Portu-

gal Medico, p^;;. 452. § 4.

MIOLÒSO, ÓSA, adj. (De miolo). Que
lem muito luiòln; que pertence ao mio-

lo.

—

Plantas miolosas.
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MI01.UD0, A, adj. Que tem muito

miolo.

MÍOPE. Vid. Myope.
MIQUELÊTES, s. m. plur. (Do hespa-

nhol 7-niquelète) . Noaie dado aos antigos

bandoleiros que se refugiavam nos Py-

reneos, priocipalmente sobre as frontei-

ras do Arsgáo ô da Cataluuha.

— Diz-se tauibem dos soldados de pé,

que vão diante dos caçadores descobrir,

e espiar o inimigo.

—Actualmente : Soldados que formam
a guarda particular dos capitães geae-

raes ou goTérnadores de proTÍftcia,,,©©.

Hespính». ^. Z.i

—Loc. FIG. : Miquelêtes da fatal ho-

ra; os sigoaes de c&duci.iade, « outros,

que aaounciam a proiimidade da morte.

ISIR, s. m. (Do árabe emir, chefe).

Capitão, cocamandaate entre os orieu-

taes.-^— «Cuja naturez» era huma comar-
ca a que os Persas chamão Cordistão,

que. he entre Babylonia o Arménia ; e

por razão da natureza tinha por appel-

iido Côr, donde entr'elle5 era chamado
Mir Hócea Côr ; Mir acerca dos Persas

serue de pronome e denotação de hon-
ra, a qual ;e dâ a homens que saõ fei-

tos capitães de gente, ou tem ja nobre-
za do sangue destes ; e Hócera he nome
próprio, e Cór ou Cordij appelijdo da

pátria.» Barros, Década 2, livro 2, capi-

tulo 6.

MIRA, s. f. (Substautivo abstracto for-

mado de mirar). Peça de metal coiloca-

da na extremidade das armss de fogo,

juuto á bocca. e que serve para mirar.

—Tomar a mira; apontar, fazer a pon-
taria.

—

Linha de mira ; o raio visual que
vai da peça ao ponto de mira.

—Figuradamente : Ponto de mira; fim

a que se pretende chegar, o alvo.—Estar á mÍT&; estar observando, es-

preitando, vigiando.—Ter a mira em alguma cousa ; ter

intento n'ella.—Pôr, ou levara mira; pôr, ou levar

o desejo.
— Óculo de mira; óculo de alcance,

de vèr ao longe.

—Termo d'agrimensura. Signal que
serve para dirigir os instrumentos, a fim

de fiiar a posição das linhas no espaço.

—Haste graduada, ao longo da qual
sobe e desce, segundo a necessidade,

uma chapa de ferro ou de madeira, pin-

tada a duas cores separadas por uma li-

nha horiiontal e que serve para o nive-

lamento.

—Estaca ou baliza implantada verti-

calmente no solo, cuja extremidade su-
perior é branca, ou envolvida em papel
branco, para poder ser p«rcebida de lon-

ge mais facilmente.

—Disco de ferro com um buraco que
deixa atravessar a luz.—Pontos de mira; os pontos que teetn

de ser observados quando se pretende
levantar um plano.

t MIRABAKDA, s. f. Moscardo, tabão
do Brazil, que vive em sociedade n'uma
espécie de ninho.

MÍRABOLANOS. Vid. Myrobalanos.que
é melhor orthographia. (Do grego my-
ron, unguento, e baianos, glsnde, bolo-

ta; á letrs. glande de cheiro, ou de per-

fume). S. m. plur. Fructos seccos da di-

versas espécies da terminalia, que vêem
da America e da índia, e de que se faz

uso como purgantes ou como adtringen-

tes.

Ha cinco espécies, a saber: citrinos^

cheleulos^ indicoSj emblicos e blericos. De
todos elles, apenas se usa hoje na phar-
macia os citrinos, e isso mui raramente.
MIRAC. Vid. Abdómen.
MIRACEO, adj. m. — Peixe miraceo;

peixe que, segundo dizem, tem os olhos

na parte superior da cabeça virados para
o céj. Vid. Uranoscopo.
MIRACHIA, s. f. Vid. Melancolia.

MIRACHIAL, adj. 2 gen. Que pertence

á mirachia ou melancolia, que é da sua
naturei».— Obstrucção mirachial.

MIRACULO, s. m. (Dj latim miracu-
lian, da mirari, admirar). Milagre, pro-
dígio. Vid. Milagre.

MIRACULOSAMENTE, adv. (De mira-
culoso, com o suffiio «mente). De modo
miraculoso; milagrosamente.
—De um modo extraordinário.— Um

llvrono indignamente derribado, e mira-
culosamente restabelecido.

MIRACULOSÍSSIMO, superl. de Mira-
culo, ósa, adj. (Do latim miraculonus,

de yniraculum, miraculo, milagiô). Mila-

groso.

AlU tombem Timor, quâ o lenho manda
Sândalo salutiíero, e cheiroso:

Olha a Suoda tão larga, que buma banda

Esconde para o Sul ditSeultoso ;

A gente do sertão, que as terras anda,

Hum rio, diz, que lem miraculoso.

Que, por onde «He s6 sem outro vae.

Converte em pedra o páo, que nelle caiíe.

CAjí., LUS , cant 10, est. ISi.

—«Quem duuidar dos notaueis feitos

dos passados, ponha os olhos nas mira-
culosas façanhas dos presentes, e com a

vista das modernas, desfará a roda do
pouco credito que tem as antiguss. Dize-

me, as que fizeram na índia os Portu-

gueses, nam mostram claramente quã
pouco estimauacn a vida, e como tinbâo
por gloriosa a morte em seruiço de Chris-

to, e em honra de seu Rey e de sua pá-
tria?» Heitor Pinto, Diálogos.

—S. m. Maravilboio; ) que tem o ca-

racter do milagre. — O miraculoso e o

diiino dos livros sa7itos.

MIRADOR, s. m. Miradouro.
MIRADOURO, s. m. Mirante, logar alto

dâ casa, ou d'outra eminência d'onde se

descortina um largo horisonte.

MIRAGEM, s. f. (De mirar). Pheno-
meno de refraçção pelo qual os objectos
que são vistos muito perto do horisoute
enviam algumas vrzes ao observador duas
imagens, uma directa outra inversa; isto

é dtívido á temperstura da agua ou do
solo, que síodo elevada e dilatando as
camadas inferiores do ar contiguss, faz

que a densidade do ar vá crescendo de
baixo para cima até uma certa altura,

em vez d'ir diminuindo segundo a lei

oçdiniiria da sobreposição das camadas.
O phenomeno da miragem observa-se

sobretudo nos paizes qaenttfs, e particu-

larmente nas planícies arrmosas do Egy-
pto. E aili que o solo otlsrece muitas ve-

zes o aspecto d'um lago tranqaillo sobre
o qual se reflecteiu as arvores e os obje-
ctos circufqvisinhos.

MIRAMENTO, s. m. Acção de mirar;
grande atteução, circumspecçáo.
MIRAMOLIM, s. rn, (Corrupção do ára-

be emir ai moutnenim, chefe dos cren-
tes). Nome pplo qual os escriptores da
idade media designam o califa e outros
soberanos musulmanos.
MIRANTE. Vid. Miradouro.
1.) MIRÂO, s. m., ou MIRONA, s. f.

Pessoa que se ejitretem por officio em
vêr jogar.-

—

A presença de certos mirões
impacienta alguns jogadores.
— O que, a que assiste a qualquer ou-

tro espectáculo.

2.) MIRÃO, s. m. Nome de certo bál-

samo fabricado na- Arménia.
MIB-A-OLHO, vocábulo composto: Que

admira o cibo,

—

Pecego mira olho; gran-
de, e corado.

MIRAR, V. a. (Do hespanhol mirar).

Olhar com attenção para alguém ou algu-
ma cousa.— «Aslagrymas escorregavam-
Ihe pelas faces a quatro e quatro. Era
uma cousa em que levava as lampss ao
seu melhor amigo, o doutor Pisa. Sabia
chorar. Feita aquella pia visagem, vol-

tou-se para a cominunidade, mirando as

duas alas da fradaria, e chamou: «Irmão
Fr. Vascolí O monge aproximou-se.» A.
Herculano, Monge de Cister, cap. 29.

—Figuradamente : Reflectir em algu-
ma cousa, considerar n'ella.

—Mirar-se, v. refl. Olhar para si com
certo desvanecimento.— Mirar-se ao es-

pelho.—Mirar-se nas aguas ci-ystallinas

d'um lago, d'uma fonte, d'um rio, etc.

— «E essa quadra perigosa em que a lua
que pr.ssa suscita inexplicável saudade
no animo feminil, e os olhos da virgem
que se vão após o astro socegado descem
de lá para a terra húmidos de não sen-
tidas lagrymas; em que a donzella S6

mira na agua hmpida do arroio, tingin-

do-se-lhe de rubor as faces, se percebe
que a observam, e vai, correndo e rin-

do, colher por disfarce a bonina da mar-
gem para a atirar á veia do regato e se-

gui-la com a vista, que de espaço a es-

paço vem cruzar de relance com o olhar
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íilu (iaquolle qiifi oin adorarão a contem-

pla; em «doraçSo, porque, durante esta

iiiade, no g^ísto, nos mt»nPÍos, na voz,

no volyer (1'ollios ila Tirg^in, n<jambinn-

t» qu« a curca, ha o que quer que spja

do anjo; h» o que quer qu« s-ji <lii

CPU.» A. Herculano, Monge de Cister,

c«p. 20.

MIRAVEL, adj. 2 >jr.n. Difçno d'admi-

rflçúo, qiifl 6 susc,f-|ilÍTfil <1« admirar-se,

ou ilitíno d« síT admirado.

MIRIFICAMENTE, udv. (De mirilico,

com o suftixo araente»)- !>« modo mirí-

fico ; «'lrnirav^lmenl•>, niaravilhusam^nte.

MIRIFICADO, purt. pass. de Mirificar.

Feito mirilif.o, maravilhoso.

MIRIFICAR, V. (i. (Do latim mirifica-

re). KaziT niaravillioso, mirífico.

MIRÍFICO, A, (tdj. (1)0 lalim mirificus).

Adi)iirav(d, inaravillioio.

MIROBALANO. Vid. Mirabolanoi.

MIRRA, ou MYRRHA, s. f.
(Do (Çrfgo

miirrííii, parfunic). tiomma-resina, euí la-

grimas ou em grãos amarf>llos ou ater-

melbados, translúcidos, d'uiu ch#iro aro-

mático agradável, d'um sabor amargo e

ura poufioacre. Vem «la Arnbia e da Abjs-

siiiia, onde cresce a arvore que a produz

que se suppôe ser uma espncie de tere-

binthacea (a um\iris ou o haUamoden-

dron myrrha). Os árabes mascara-ua con-

tinuamente, e crêem que illa é um es-

pecilico contra um grande numero de

doenças.

Na Europa emprega-se também a mir-

ra como tónica e excitante, em fumiga-

ções ou sob a forma de extracto ou de

tintura.

A mirra é celebre pela suavidade do

seu perfume desde a mais remota anti-

guidade; queimava-se nos templos, e em-
pregava-se frequentemente para embal-

samar cadáveres.

—Figuradamente : Homem mesquinho.

MIRRADO, 011 MYRRHADO, pnrt. pass.

de Mirrar, ^' adj. (^ue tem myrrha.

—Termo d'anliguidade romana. Vinlio

myrrhado; vinho perfumado com myrrha.

—Diz-se lambem de um vinho que se

fazia beber aos suppliciados, entre os ju-

deus.

—Figuradamente: Muito secco. — «.\

lâmpada do sacramento, cuja luz balia

de chapa sobre a lagea braiiea e pofda

da sepultura, aclarava dous objectos pou-

co volumosos depostos ou caídos sobre a

lousa, um á cabeceira, outro aos pés d'el-

la. Tomando animo, o sacristão acercou-

se do romeiro, que arquejav.n fadigdsa-

mente. e tentou ergue lo. Debalde. Não
dava acordo de si. Abaixou se então para

ver que objectos eram aquellt^s coUora-

dos sobre a campa. O que i-slava á cabe-

ceira parecia uoi ramo de rosas mirra-

das; o dos ()és era um craneo humfltio,

cujas biirdas rp gras dirse hia haverem
sido queimadas.» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 30.

—Magro. — *0 me lo dizia : — Ainda

mais drz aniios d^í purgatório, Senhor

meu Deus! ainda mais <\f;i annosi Assim

Hsqueijem aos vivos, irns del^il^s do mun-
do, os siilTragios pelus ()obre5 finados 1

—
K punha-se depois a goifjdr lagrimas J'a-

qiielles olhos que (ifio ertrn olhos, e a so-

luçar com aqiiclla garganta mirrada.»

Idem, Ibidem, cap. 1

.

MIRRAR, ou MYRRH4R, i'. a. (De myr-
rha). Figuradamente: Reduzir a corpo

láo secco como mjrrlia, fazer seccar com
fome ; consumir o húmido, ou unctuoso.

—O sol myrrhou as plantas, o* cadaveret,

etc.

—Mirrar se, ou Myrrhar-se; seecar-se.

— Fiiçuradamente : Ficar reduzido a ex-

trema niacreia.

MIRRASTES,*, w. ;)L Caldo .le amên-
doas pisadas, que se deita sobre as aves

de peiína coiiilas.

MIRTÊTO, ou MYRTÊTO, e melhor,

MIRTÊDO, s. n\. Rosque de myrlos.

MIRTO, ou MYRTO, ». m. (Do grego

mijtlos, cujo radical é myron, perfume).

Arbusto sempre verde de folhas rLÍudas,

e cuja* Qores sio brancas « d'um cheiro

muito açradaval.

— Figurada e poeticamente: O amor,

poique o myrto, entre os antigos, era con-

sagrado a Vfinis.

—Mirto judeu; variedade do myrto
commum.
—Mirto pimenta ; espécie do género

myrto que produz a pimenta de Jamaica.
— Mirto d'Austrália [eugenia oojambo-

sa auslralis), arvore, cujos fruotos sáo se-

melhantes á nossa cereja.

f MIRZA, s. m. Titulo d'honra, prínci-

pe, entre os persas. O titulo de mirza

colloca-se ordinariamente depois do no-

me próprio.

MISAGRA. Vid. Bisagra, Visagra.

MISANTHROPIA, s. f. (Do grego misan-

thrupia, de misanthrupos, misauthropo).

Caracter do mísanlbropo, avr^rsão á con-

vivência social. Esta aversão, é, em me-
dicina, um symptoma da mídancolia e da

hypocondria.

MISANTHROPIAR, v. n. Termo Fami-

liar. Fazer do misauthropo.
— Figuradamente: Censurar acerba-

mente. (Em desuso).

MISANTHROPICE, ou MISANTHROPIS
MO. Vid. Misanthropia.

MISANTHROPICO, A, adj. Que tem o

caractnr da misanlhropia ; próprio do mi-

santhropo.— V'í(<" misanthropica.— Cos-

tumeis misanthropicos.

MISANTHROPO, A, s. (Do grego mi.-ia.i-

(/lí-o/f s. lie misein, aborrecer, e anthro-

pox. homem}. O que aborreee os homens.
— O Misanthropo; comedia de Malière,

representada em 16S6.

— H^mem, ou mulher que aborrece a

conversação dos humens, e fc^ge da sua

convivência.—«Poucas serão as lyrann^s

que vendo aos seus pés hum amante pos-

trado, o iiáo elevem aos seus braços di-

toso ; o la! vez com suspiros repetidos e
com lagrimas »bundant»'s, que são os si-

iiaes evidentes da sua n-rnura. Se a Ni-
luresa náo tivera dado as molheres hum
coraçio próprio para amar, ja os Histo-

riadores nos leriío falado de Misantro-
pas odia ias cum lodo o g'-nero humano,
assim como nos tem publicado o génio

dos Misantropos da nossa espécie. • Ca-
valleiro de Oliveira, Cartas, livro 1,

D.« 1.

— Adjectivamente : Um caracter mi-
santhropo.

MISC&RO, s. m. Género de cogumelo,
que tem o |ié grosso e copa p<'quena, e

de que ha varias espf^cif-s Em aigncDas

províncias dá-se-lheso nome de mitcar-
ros.

MISCELLA, « f. Yid. Mistura.

MISCELLAHEA, ». f. 'Do latim miscel-

latieu.'), de mitcellus, misturado, mescla-
do, de mitcere, misturar). Misturas de
litteratura, ou collecção de obras de vá-

rios assumptos no mesmo corpo, ou to-

lurae.

— Figuradamente : Araontoamento des-

ordenado, mistura de muitas cousas.

MISCELLANEO, A, adj. Que tem miscel-

lanea.

MISCHNA, í, f. (Do hebreu mxKhna,
remanusf^amento, transposição). Collec-

ção de leis rabbinicas, e de leis civis dos

hebreus, des le Moysés ; serviu de fun-

damento ao Talinud e forma a primeira

parte dVIle.

f MISCHNICO, A (eh como k), adj. Re-
lativo á mischna, que lhe é concernente.
— Os escriptures mischnicos.
— Subst.-intivameiite : Os mischnicos.

f MISCIBILIDADE, s. f. (De miscivel).

Termo Didáctico. Qualidade do que se

podo iiiisiurar.

MISCIVEL, adj. 3 gen. (Do latim mis-

cere, mistur.ir). Termo Didáctico. Que é

dotado da mis' íbílidade.

—

A agua e o ál-

cool são misciveis.

MISCRADO, A, adj. Termo Antigo. Mes-

clado, malhado.
MISCRADOR, A, s. Eoredador, embru-

Ihador. (Pouco usado).

MISER, pronome impróprio á analogia

da nossa lingua, e de que Barros se ser-

viu na Década 1, lív. 8, cap. 3, dizen-

do: «Miser nnnadjustot, era rei do: o

senhor lionadjusto.

MISERABILISSIMO, A, superl. de Mi-

serável. — Miseribilissima creatura. —
De<fHni<ino miserabilissimo.

MISERAÇÃO, .<!.
f. Do latim miseratio-

nem, de mi>ierari, it^r piedade). Senti-

mento de piedade, eff.ilo áa misericór-

dia ; compaixão, dó, commiseraçáo.

—

As
ittfinitns miserações de Deus brilham ma-
g)iifica)ne>ite pur cima de todas as iuas

MISERADO.^arf, pass. de Miserar.e de

Miserar-se. Malquistado, desgraçado.
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MISERAMENTE, adv. (De misero, com
o sufílxo «mente»). Miseravelmnutíi.

MISERANDO, A, adj. (Do latira mise-

raiidtis). Miserável; quB é digno da las-

tima, que causa dó.

—

Povo miserando.

—

Fado miserando.

—

A miseranda escravi-

dão.

Alguns vão maldizendo e blasphemando

Do primeiro que guerra fez no mundo

;

Outros a sede dura v.Ào culpando

Do peito cobii;oso e sitibundo,

Que, por tomar o alheio, o niiserauiio

Povo aventura ás penas do profundo;

Deixando tantas mães, tantas esposas

Sem filhos, sem maridos, desditosas.

CA.M., Lus., cant. 4, est. 44.

Inda huma vez os olhos alongando

Onde ia o coração, jã n.ào descobre

Na cerúlea planície as Náos vogando,

Porquo o ar tanto ao longe as fecha, e cobre
;

Permilte eotno seu Fado miserando

Que tanto e tanto a mágoa se redobre,

Que de si mesma barbara homicida.

Prefira a morte á desgraçada vida.

3, A. DK MACEDO, O ORIENTE, CMít. 2, OSt.

Do paternal a^ilo despojados

Proscriptos Inca.-;, ferros arrastrando,

D'Ambiçào, da Sevicia ao carro atados,

Sem mais crime, que o ouro, eis vào rodando:

Nunca de sangue tigres abastados

Levào a tudo estrago miserando,

Quando ruinas, e terror derrama.

Então paz a hum deserto. Almagre chama.

IDEM, IBIDEM, cant. 6, est. 34.

Vê nos ares a espada coruscante,

Da miseranda escravidão presaga;

Observa bum rio rápido, espumante

De rubro sangue, que o Oriente alaga

Já coi'ta o mar em lenho flutuante

Ilerúe, qu'a frente triunfal lhe esmag-i

Descubro cinzas, solidoeus, ruinas,

£ sobre tudo tremolando as Quinas.

IDEM, IBIDEM, cant. 11, est. 79.

MISERAR, V. a. Lastimar. (Caído em
desuso).

— Miserar-se, v. refl. (Do latim mi-
serari, ter piedade). Laslimar-se, repre-

sentando as suas misérias ; ehorar-se,

carpir-se, amesquinbar-se.
MISERÁVEL, adj. de 2 gen. (Do latim

miserabilis, de miserari, ter piedade).

Que está na miséria, ou na desgraça ; in-

feliz, digno de compaixão.— «Porque hu-
mas das cegueyras que estes miseráveis

tem, he terem para si que de cada cou-

sa por SI ha hum Deos penicular que a fes,

e lhe conserva seu ser natural, mas que
este bigay potim os pario a todos pelos

sobacos, e delle, como de pay, recebem
o ser por huma uniaõ filial, a que elies

chamão Bija porem te say.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 96.— «Mas
porque em ti se console este povo, an-

tes que a cova nos esconda o teu corpo,

mostra Senhor por figuras da terra a

quieta alegria, e o contentamento suave
do teu descanço, para que se despertem

todos do sono pesado, era que o fusco

da carne os tem occupados, e a nós mi-
seráveis nos incitem até imitarmos, e se-

guirmos tuas pisadas, porque no fim der-

radeyro do nosso bocejo, te vejamos ale-

gre na casa do Sol ; a que todo o povo

com huma espantosa grita respondeu

:

Miday talambá, que quer dizer : Isso nos

concede Senhor.» Idem, Ibidem, cap.

167.—iGuarday, meu amigo, os vossos

conselhos com o mesmo cuidado com
que guardaes o vosso dinheyro, e hide

persuadir, e inculcar casamentos aos lou-

cos do Hospital de S. Marcos, ou aos

miseráveis forçados das Gallés.» Cavallei-

rod'01iveira. Cartas, liv. 2,n.°32.— «Des-

confiou o miserável, e não lhe disse cou-

sa alguma, merecendo sua conformida-
de premio, quanto mais caridade.» F.

Manoel de Mello, Apol. Dial., pag. 101.—«Ha um homem nobre, rico e podero-
so que derramou sobre vosso nome a in-

fâmia, que assassinou vosso pae, que con-
verteu vossa irman em uma barregan mi-
serável e depois a abandonou. Houveum
tempo em que vós, na flor da mocidade,
fidalgo, valente e cavalleiro, vos pode-
ríeis ter desaflrontado, chamando-o ao
juizo de Deus na estacada do combate.»
A. Herculano, Monge de Cister, cap. 9.

— «U frade largou-o então, ergueu-se e

pôs-lhe o pó sobre a fronte. Depois, re-

cuou um pouco, e cuspiu-lhe nas faces.

—O miserável escudeiro não dava tino

de nada.» Idem, Ibidem, cap. 28.

— Por ex«geração: Digno do desprezo.
— «Poucas horas antes de eu sair da pri-

são em que m^ relivera Mera Viegas, D.

Beatriz tinha fugido cora o miserável D.

Vivaldo. Este homem, indigno do nome
de cavalleiro, passando por aqui, falsa

ou verdadeiramente enfermo, pedira e

recebera gasalbado de vosso pae.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 2.

— Diz-se também das cousas : Uma
miserável condição. — A s-orte d'aqitelle

/lOínem é miserável.

—

Reduzido a um es-

tado miserável.— «Neste estado e.uavAõ

as cousas, que era o mais miserável que
podia ser, sem os nossos mostrarem, uem
híver nelles huma pequfnatristeza, nem
desconfiança, antes siegres, e taõ con-

fiados, que lhes parecia quetinhaõ a vi-

toria certa.» Diogo de Couto, Década 6,

liv. 2, cap. 8. — «Rumecan vendo-se
de todo desbaratado, e hindo-se reco-

lhendo muito cançado, e fraco, por levar

duas espingardadas, receoso de hir ter ás

mãos dos Portuguezes, despio os trajos

que trazia, a vestio-se de huma pobre
cabaya por não ser conhecido, e achan-
do hum cavouco com alguns corpos mor-
tos se lançou antre elles pêra ver se por

alli podia escapar: mas como não ha fu-

gir á maõ de Deos, alli lhe foy dar hu-
ma grande pedra na cabeça, ou fosse da

maõ dos nossos, ou dos seus, que lha

fez em pedaços, e assim acabou no mais

miserável estado, o mais poderoso, e so-

berbo Mouro que havia em todo ò Rei-
no de Cambaya, nem em todos os do
Oriente naquelle tempo.» Idem, Ibidem,
liv. 4, cap. 2.— «E discorendo assim por
sua pratica nos perguntou pela causa da
nossa desaventura, e de que maneyra
viéramos ter áquelle miserável estado:

nós lhe contámos então tudo o como pas-
sara, mas que naõ conhecêramos que
gente era a que nos fizera aquillo, nem
sabíamos a rasão, porque no lo fize-

ra.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 37. — «Os onze que ficámos
com mais ainda três moços, vendo o mi-
serável successo de nossos companhey-
ros, como cada hora nos hiamos dimi-

nuindo, nos pusemos a lamentar com
assas de suspiros, e lagrymas, assim o
que daquelles tínhamos visto, como o

que esperávamos que ao diante fosse de
nós.» idem, Ibidem, cap. 80 — «E por

isso, amigos meus, ainda que vos ago-

ra vejais dessa maneyra naõ desconfieis

de suas promessas, por que vos certifico

que se de vossa parta o naõ desmerecer-
des, ello da sua nã') falte, porque nunca
faltou aos seus, ainda que os cegos do
Mundo tetihaõ para si o contrario por
causa da «ffliçaõ, com que a miserável
pobresa continuamente os abate, e o

Mundoos despresa.» Idem, Ibidem, cap.

81.— «O Ímpio tyranuo para que expe-
rimentasse o que havia executado em
outros, foy cercado na Cidade de Pegú,

pelo seu poderoso inimigo ElRey de Sião,

que sabendo a miserável ruína de Pegú,

vinha fszer-se senhor daquello que o fora

seu, ao qual teve cercado, muytosannos,
nos quaes passarão entre os cercadores,

e cercados admiráveis successos.» Discur-

so, junto ás obras de Fernão Mendes Pin-

to (no fim).— «O cunhado não podendo
sofrer sujeytarse, e prostrar-se por terra

diante de hum homnm despojado, e por

sua abominável, e feros crueldade indi-

gno da luz do Sol commua a todos os

vivtntes, porque perecesse de infame mor-
te o que foy causa da miserável ass<da-

çaõ de hum dos poderosos, e opulentos

Rsynos do Universo, o mandou matarás
pancadas.» Idem, Ibidem, cap. 13.

—

«Parece que estas qualidades havidas e

por haver, eráo bastantes instromentos

para fsser operar a ch»rid«de, adv.irtin-

do-vos a respeito do máo caminho em
que andaes, e do miserável estado, e es-

tudo em que vos vemos.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2, n.» 79.

— Ter um fim miserável ; morrer na

miséria ; e também morrer d'um desas-

tre, ter um» morte funesta.

—Miseráveis car7ies ; corpos nús, feri-

dos ou mutilados, chagados, mas vivos.

—«E como ao outro dia foy.manhãa nos

perguntarão que gente éramos, ou como
vínhamos daquella maneyra ; a que res-

pondemos que éramos estrangeyros na-
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turaes do Royno de Siflo, o (jue vindo

do porto do Lifimpó» psra a pescaria do

Nanquim, nos pi^rilt^rartins cotii huriiíitor-

m»jnta som sflivarmos mais qiin Aquiíllas

miseráveis carrips .Mssitn oha^.ulis, « iiúas

como as viíiõ.» Ftíriíãi) Mcridcs l*iiito,

Peregrinações, oap. 81. — «Kstes come-
çando a prover omn dinht^yro, e vestido

alguns dos <jijc estavnõ mais pfirlo delles

chijgáraõ lamhfím a nòs, u depoií dn nos

saudaram sfTíivolraente, o cftni mostras

de torem piedade do nossas Inf^rimas, n"S

perguntarão qu^i homens éramos, d^' quo
terra, o» do qi.ie naçaõ, e porque c»so

estávamos presos ; a que respondemos
com muytns lagriroas qiH éramos estran-

geiros iiaturaes d» R.^yno de Siaõ,' de

huma terra qiM se chamava Malaca, ft

que sendo merrador^sabastidosdos bens

do Mundo vindo com nossas fasendas pa-

ra o porto de Liampóo, nos perdêramos
com huma grande tormenta defrontai dos

IlheosdeLamau, .londe perderamosquan-
to ievavarans, s-m salvarmos mais que
aquellas miseráveis carnes d» maneyra
que as viaõ.» Meai, Ibidem, csp. 86.

—Que não tom valor; falto do mérito.—Um author miserável.

—

Um miserável

fazedor de versos.

— Diz-so tamb'im das cousas: Um li-

vro, uma obra miserável.
— Substaiitivamento : Um miserável,

uma miserável; o que, a qu'' está na

miséria, ou na Oesgríça.

—

As alegrias do$

miseráveis duram mui pouco tempo.—
«He sem duvida quechegou a tanto oex-
tromo, que sa cortou, «vendeu nos açou-

gues carne hurauna dos miseráveis que
pereciaõ, e ora caveyras de defuntos por
falta de panellas se cosiaõ os miolos, ser-

vindo os ossos em lugar de lenha pêra

coser, e assar a caruo, do que foraô cu-
bertos; as próprias mães matavaõ os ten-

ros filhos psra sustfntar os ventres aon-
de os gorjraõ.» Discurso, junto ás obras
de Fernão Mendes Pinto (no tim).

—

«Um
frade bernardo acompanhava o padecen-
te— frade de lei me pareceu — fazendo
prantos e prégaçáo em voz alta, e arra-

zoando com elle em roz baixa. Devoto e

sancto devia sor seu razoar; porque o

demónio, que entrara uo corpo do mi-
serável, assaohava-se com ouvi-lo, e o
escudeiro que ia... como iria elle?...

tornava a si de seu desmaio o escuma-
va e praguejava c doestava o pobre pa-
dre, segundo se rogia entro o povo.» \.

Herculano, Monge de Cister, cap. 29.
— Usa- Sr, também para designar pes-

soas sem recurso, em posiçSo inferior,

prflcaria.— «O vosso coraçáo heverdadey-
ramente grande, pois que nâo tendes cui-

dado em acquirir as riquests para as

guardar como os miseráveis, mas para as

disponder como os generosos. Quisestes-
me matar, porem sem mais fim que o do
constituir- vos famoso. .Não ha eousa al-

guma nessa aiçSo que náo seja gloriosa, e

que eu nflo penetre admiravelmente.» Cs-

valleiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 75.

— O que, a que ó digna de ódio, de

desprezo.

—

Ê um miserável.

—

Não pas-

sa de ser um verdadeiro miserável. —
«Sou urn homem que ainda não rene-

gou nora da cruz, nem da Hespanha

;

um homem que náo accejtou o ouro dos
bárbaros para sor o assassino covarde de
seus irmãos. — Miserável, que ajunctas

ao engano a ifioloncia! — rugiu o deca-

no, alçando a espada.» A. Herculano,
Eurico, cap. 15.

— Figuradamente : Avarento, mofino,
raisero.

MISERAVELMENTE, adv. (Do miserá-
vel, e o suffixo «mente»). De modo mi-
serável; lastimosamente, desgraçadamen-
te.

— Figuradamente: Cora avareza.
— Ap"n9s; difficilmente. — «Misera-

velmente se achaváo frangos, e galli-

nhns para os doentes.» Diogo de Couto,
Década 7. liv. 5, cap. 1.

MISERÉRE, í. m. (Do latim miserere,
tendo plêiade, de miter, miserável).

Termo de Liturgia. O psalmo cincoenta
e um, que começa em latira por estas

palavras : Miserere mei, D^.us (tende pie-

dade de mim, Deus).

— Termo de Musica. Canto composto
sobre as palavras do psalmo miserere.—
O miserere de Verdi, na opera do Tro-
vador.

— Por extensão: O tempo de dizer

um miserere. — Estar um, ou dotis mi-
sereres sem fallar.

— Termo de Medicina. Espc(?ie de có-

lica muito dolorosa e muito perigosa, a
que os médicos chat^am ileus.

MISÉRIA, í. f. (Do laliía miseriam,
derivado de miser). Estado itifcliz, des-

graçado, infelicidade. — «.io outro dw
nos levarão para a Cidade, à qual cho-
garaos ás quatro horas depois do meyo
dia, por syr já tardí nos naõ vio eutaô
o Broquem, nem nos vio senaõ dalli a

trss dias, que assim prosos nos mandou
levar perante si pelas principaes quatro
ruas da Cidade era que havia grandissi-

raa copia de gente, a qual no que de
fora parecia, mostrava ler piedade, e

comp»yx«õ de nossi miséria, o dfsaveo-
tura, priocipílmente js mulheres.» Fer-
não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

139. — «Succodeu, que o filho segundo
delRey de Pegu naõ podendo sofrer »

tiraunia do pay, enlrmecido das mise
rias do afíligido povo, teve occasiaõ de
passarse ao de Tãgut, o que sabido pelo

tiratio, como frenético de colora por vin-

garsse em seu próprio sangue da culpa
de sua barbara ferocidade, se concertou
com o cunhado entregarselho cõ todos
os thesouros com condição, que cortas-

se a cabeça ao único filho, que lhe fu-

gira, sendo que devia procurar o salvai-

lo do entre tantas misérias, o que na

Corte, e casa de Tangut fosse sempre
venerado, como verdadeyro sinhor, e

soberano Monarca.» Discurso, junto és

obras de Fernão Mendes Pinto (no fim).

— A miséria do tempo, ou dos tem-

pos ; o mau estado dos negócios.

— Fraqueza, o nada do homem. —
/In misérias d'um rei deposto.

— Sollfimenlos physicos, incommodos.
— Todas a* minhas misérias augmen-
tatn diariamente e só os soccorros da me-
dicina poderão suspender- llies a mar-
cha.

— Indigência, privação de recursos,

das cousas necessárias. — «Mas aos que
os Tyrannos por s^-us próprios respeitos

deiíauafo coia a vida, a todos confisca-

uBfii a fazenda, assi mouel, como do raiz,

obrigandoo.s a huma continua miséria,

que a muytos nam custaua menos que
a morte.» Luoena, Vida de S. Francisco

Xavier, liv. 4, cap. 10. — «E como esta

naçaõ Jaoa ho gramlissimamente cobi-

çosa, como lhes tratamos do seu interes-

se, conhecendo também em nós a nossa

miséria, o desesperação, nos foraõ dan-
do de si mais alguma cousa, com outras

palavras jt melhor concertadas, mais fa-

voraves, e de mais esperança para nós
de nos fazerem o que Ihrs pedíamos;
porém isto foy até que tomarão a embar-
cação qu;< tinhaõ deyxido, porque tanto

que so viraõ dentro nella, se puzeraõ

de largo.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 180.

— Pobreza extrema.— «Que cuidamos
nós que pertendiáo os Pagoens daquel-

les que recebião liberalmente em suas

casas, e a quem dispensaváo beneficios?

N*nhuma outra cousa que o Agradeci-

mento. Que generosidade 1 Ai'ha-se hoje

semelhante gMite? ?ía grande parte do
Mundo que teuho visto, só hum homem
conheço que faz o bem unicamente pelo

gosto de tirar os homens da miséria.»

Cavalleiru d'01iveira, Cartas, liv. 2, n."

36. — «Não nos mates sem razão, que
te demandara Deos nosso sangue, por-

que somos pobrfs, e com isto choravão,

e tremiaõ de maneyra, que naõ podiaó

protiunciar palavra nenhuma. Vendo en-

tão António de Faria sua miséria, e sim-

plicidade nâo os quis por entaõ mais im-

portunar, mas dissimulando com elles por

hum grande espaço, rogou a huma mu-
lher China Christá. que ahi lrvava,o Pilo-

to, que os agasalhasse, e os segurasse do
medo que tinbaõ, psra que respondes-

sem a propósito ao que Iht-s perguntas-

sem.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 62.

— Rumillima miséria; o mais baixo

estado d'abatimen»o.

Maf AfTonso. «Jà Hcino oDiro herdeira,

^Nome eni armi» ditoso cva noatk Ha^wria)

Oiie .1 sol'orba J'» bathan- frcntciío .

Tomou em baUa e bumiUima •nurria.
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Fòra por certo invicto cavalléiro.

Se não quizera ir vsr ítterra Ibéria:

M^is Africa dirá ser impossibil.

Poder ninguém vencer o Rei terribil.

CAM., LUS., cant. 4, est. 54.

— Infortúnio, infelicidade. — «Chega-

rá a ultima hora, porem quem vos diz

quo será acompanhada de hum verda-

cieyro arrependimento, que inspire na

vossa alraa a piz, e a consohçáo Divi-

na? Sirva-vos a miséria futura de ad-

vertência presente. Treraey dos castigos

que pendem sobre a vossa cabeça crimi-

nosa.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv.

2, cap. 31. — «Com t^sta miséria che-

gámos a huns editici'« muyto antigos,

que se chamavaõ Tanamadel, nos quaes

sahi.nos em terra huma antemanhã, e

demos n'um3 essa que estava afastada

hum pouco dílles, aondo prouve a N.

Senhor que achámos huma grande soma
de arroz, e de frtyjões, e muytos potes

de mel e adens, chacinadas, e cebollas,

e alhos, e canas de açúcar, de que nos

provemos bem á nossa vontade.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 73.

— Misérias; males. — «E fé nacida, e

criada no meyo das agíias de tantas, e

tftm injustas misérias, ellas a deuiam
perfeiçoar, e coroar, e mal a podiam
apsgar. Em fim o bom lesv fez merca á

ditosa Raiaha, nam que cresse nelle so-

mente, e o adorasse, mas que perseue-

rasse em toda a paciência, e honestida-

de christã, coafessandose, e commun-
gando muytâs vezes, tendo consigo al-

guns parentes seus também Christáos,

e conseruandoos em muyto amor, e con-

formidade com os Portugueses.» Luce-
na, Vida de S. Francisco Xavier, liv. 4,

cap. 6.

As iaclemencias com qao me ameassa

mesmo Ceo, que vi prompto e benino,

A Terra ja de quanto dava esc.iss».

Os males que ja vejo, e que imagino.

Misérias são que o soílrimento passai

E a que lagrimas dera de contino,

Mas vêr-me sendo causa deste dano

He dôr, com que não pôde um peífiiumano

!

ROLIM DE MOURA, OBJIAS, Cant. 1, est. 92.

— Trabalhos, fadigas, privações, etc.

— «Temos perpetua obrigaçam de guar-
dar segredo inteiro, que como he roto

avoa e prejudica; alguns ha hi que por
nam descobrir o com que' folgara, so-

portam muytas misérias.» D. Joannada
Gama, Ditos da Freira, p. 59 (ed. 1872).— Mal de miséria; a pellagra.

— A miséria; a
,
gente miserável, as

pessoas que se acham em penúria extre-

ma. — Tristes habitações são essas em
que se acolhe a pobreza e a miséria.
— Lastima, dó. — «Arlança e Cardi-

ga, mulheres de Dramusiando e Almou-
rol, com vozes esoantosas e tristes as-

sombravam toda a montanha : nisto se

VOL. rv. — 34.

gastou tanto espaço, té que o cansaço

«s énfraqueceo e Argentao teve lugar de

mandar levar as tumbas, que Daliarte a

tal estado o chegara a miséria daquellas

senhoras, que não teve acordo pêra na-

da.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 171.
— Estado lastimoso. — «Porque logo

ao outro dia, depois que cheguey, foy

EIRey certificado que os Achens eraõ jâ

partidos de sua terra, e que naõ tarda-

ria oyto dias, com a qual nova se deu

elle muyto mayor pressa assim em pro-

ver as cousas que ainda naõ tinha pro-

vidas como em mandar despejar a Cida-

de de todas as mulheres, e de toda a

mais gente que naõ era para pelejar, a

qual toda mandou meter pelo mato den-

tro quatro, e sinco legoas, cuja miséria,

e desamparo pela desordem, e desman-

cho, com que isto se fazia, era huma
tam piedosa cousa da ver, que eu anda-

va como pasmado, e sabe Deus quaõ ar-

repeniUdo de ter alli vindo.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 22.

— Acção, cousa moralmente peque-

na. — A politica anda quasi sempre acom-

panhada de pequenas misérias.

— Bagatella, cousa de pouca impor-

tância, de pouco valor; pequena quan-

tidade, mui diminuta, escassa, mesqui-

nha. — «Lourenço de Brito, quando vio

o Ímpeto com que vinhão, entendendo

a causa delle, disse contra aquelles qua

trâzião as crianças: Leixai vós outros

esses bezerros, que aquellas vaccas não

vem mugindo, mas bramando trás el-

les: mas os negros ainda que alguns

dos nossos começarão alijar as crianças,

e alguma miséria do que trazião da al-

deã, vinhão jâ tão furiosos, que passan-

do per tudo derão no corpo da nossa

gente, tomando por industria car-^-ar o

seu gado.» Barros, Década 2, liv. 3, ca-

pitulo 10. — «E havendo jà quasi hum
mes que estávamos pacificamente e con-

tentes de nos por acertarmos com me-

lhor tratamento do que esperávamos,

vendo o demónio quaõ conformes vivía-

mos todos nove, porque tudo o nosso

era commum de todos, e todos irmã-

mente repartíamos entre nós essa misé-

ria que cada hum linha ordenou semear

entre dous de nos huma contenda assas

prejudicial para todos, nacida de huma

certa vaidade que a nossa nação Portu-

guesa tem consigo, a que naõ sei dar

outra razaõ, scnaó ter por naturesa ser

mal sofrida nas cousas da hora.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 115.

— «E vendo eu quaõ pouco me fundiaõ

assim os trabalhos, e serviços passados,

como o requerimento presente, determi-

ney de me recolher cõ essa miséria que

trouxera comigo, adquirida por meyo de

muytos trabalhos, e infortúnios, e que

era o resto do que tinha gastado em ser-

viço deste Reyuo, e deyxar o feyto à

Justiça Divina, o qual logo puj por
obra, pesando-me ainda porque o não
fizera mais ceda, porque se assim o fi-

zera, talves que poupara n'isso um bom
pedaço de fasenda.» Idem, Ibidem, ca-

pitulo 225.

— Termo do jogo do boston.

—

Faz mi-
séria o que promette não fazer vasa

;

se as perde todas, ganha; «aas uma só

que faç.?, perde o mesmo que havia de
ganhar se não fizesse nenhuma.
— Maxim.^is, Pensamentos e Provér-

bios :

— Não pôde haver maior miséria, que
o desconhecer a própria miséria.

— Passando-so de uma situação a ou-

tra, não se faz senão mudar de misé-
rias.

— A miséria fardada de luxo, é hor-

rível.

— O génio não basta para nos garan-
tir das misérias da vida.

MISERICÓRDIA, s. f. (Do latim mi-
sericórdia, quo vem de misereo, ter pie-

dade, o cor, cordis, coração). Sentimen-
to pelo qual a miséria d'outrem toca o

nosso coração.—£" um. homem sem mi-
sericórdia. — As misérias humanas des-

pertam a misericórdia d'um coração hem
formado.— «O segundo dia depois da ba-
talha, o povo miúdo da terra, convoca-
do por alguus, que antr'elles tinham
mais espirito, fizeram algum corpo ou
magestade de exercito, com que sahiram
ao campo, e roubadas as tendas dos imi-

gos e mortos alguns que, antre a multi-

dão ainda não acabaram d'espirar, que
o ódio não dava lugar a nonhuma mise-
ricórdia, nem os imigos a queriam del-

les, vieram acompanhar o lugar, onde
aquelles príncipes estavam.» Francisco
de Mora.^s, Palmeirim d'Ingl3terra, cap.
170.—«E terás tu misericórdia, tu man-
cebo, tu a quem sorriam mil esperanças,

a quem eram licitas as grandes ambi-
ções e que vieste por causa delle sepul-

tar-tc n'uma clausura?» Alexandre Her-
culano, Monge de Cister, cap. 23.

— Propensão do animo para alliviar

as misérias d'outrem.
— Actos, ohras de misericórdia; ac-

ções de caridade, com que se remedeia
ou allivia o mal corporal, oti espiritual

do próximo. — «Naõ cabe misericórdia
aonde a justiça perde seu nome, pelo

que se ha-por escusado conceder o que
se pede ; no qual despacho vinha assina-

do o Chaem, e oyto Conchaes, que saõ
como Juizes do crime.» Fernão iMendes

Pinto, Peregrinações, cap. 86.

—PedíV misericórdia; supplicar a pte-

dade, a compaixão, o perdão para as

culpas ou faltas commettidas. — «Caval-

leiro de Christo com grande paciência, e

com o coração todo em Deos, pedindolhe
misericórdia, e perdaõ de seus peccados,

ofierecendolhe por elles aquelles tormen-
tos, e morte, que por honra de sua san-
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ta Fò passav».» Diogo de Couto, Década

6, liv. 3, cap. 4. — «Vendo estes «ioiis

procuradores dos pobres pela Imora de

Deos (porque esto he o seu nome pelo

officio que teru) o mao despacho com que

nos saliiraô, desejosos de nos livrar da-

quella allronta, fizeraõ logo outra Peti-

ção para huma Menza, que se chama

Xinfau nicocjjitau, que quer dizer Bafo

do Creador de todas as cousas, na qual

confeçando como peccadores a culpa do

que nos era [losto, pi>diamos misericór-

dia, 6 a levÀraõ com brevidade a esta

Menza, em que assistem vinte o quatro

Tálagrepos, que saõ huns religiosos co-

mo entre nós Frades Capuchos, o de

grande credito, e autoridade, assim co

povo, como co Rpy, os quaes a mtWo de

revista tom.iõ conhecimento de todos os

feytos dos pobres, e da g.^nte que pôde

pouco contra os que liligaõ com elles.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 8li.

— A graça, ou o perdáo concedido aos

que poderiam ser punidos.— Õ/>íer a mi-

sericórdia do seu rei.

— A Deus misericórdia, locuçáo pro-

verbial
;
graças á misericórdia de Deus.

— f Partido de Ormuz na entrada de Mar-

ço, o sendo tanto auante (;omo Msscate,

posto que a licença que loão da ISoua li-

nha pêra se partir, auia de ser quando
elle AÍTonso <rAlboquerque o expedisse,

vendo que o leuaua niaes longe do que
conuinha a sua nauegação pêra a índia,

elle não esperou por mães expedida, e

de noite se fez na volta delia, onde che-

gou a Deos misericórdia, e AlTonso d'Al-

buquerquo a Socotora.» Barros, Década

2, liv. 2, capitulo 5.

— Estar ã misericórdia d'alguem ; de-

pender absolutamente da piedade d'al-

guem.
— A misericórdia de Deus. — A mi-

sericórdia divina; bondade pela qual

Deus concedo graça aos homens, aos pec-

cadores. — «Somente escaparão aquelles

que se leixarão ficar nelia esperando a

misericórdia de Deos ; os quaes tanto

que a maré vazou, que a nao ficou de

todo em seco, forão capliuos pelos Mou-
ros, e leuados a elKey de Cambaya, que
estaua em bua cidade chamada Champa-
nel : entre os quaes foi Fernão lacome
cunhado de dom AlTonso, Diogo Corrêa,

Payo Corrêa, Francisco Pereira, e frei

.António frade de saõ Francisco, o que
andou entre os Socotorinos na conuor-

saõ delles, e outros que per todos serião

a tê trinta pessoas, que despois sairão

d(i captiueiro, como se veril em seu tem-

po.» Barros, Década 2, liv. 4, cap. 2.

—

«Dizendo que pois Deos ensinaua o re-

médio, e quanto ao juizo de todos a hi

não auia outro, esperassem nelle : pois

sempre sua misericórdia ora raayor, que
a confiança dos homens.» Ibidem, liv.

5, cap. 6.— «Ordenou a sua Divina jus-

MISK

tiça que gendo jà passadas as duas ho-

ras depois <la raeya noyte,, nos deu hum
pegrtõ de vento taõ rijo, que todas as

quatro embarcações asíim como eslavão

vieraõ à costa, e se fizerão em pedaços,

aonde morrérnõ quinhentas e oylenta o

seis pessoas, em que entrarão vinte e

oyto Porluguezes, e os rnais que nos sal-

vámos pela misericórdia de nosso Se-

nhor, (que ao todo furnos sincoenta e

três, de que os vinte e dou foraõ Portu-

guezes, e os mais escravos, e marinhey-

ros) nos fomos assim nus, e feridos me-
ter num charco de agoa ; no qual estive-

mos até pela manhã.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 53. — «Mas

como Deos nosso Senhor de sua própria

naluresa he bem infinito, não ha a hi

parte tão remota, nem taõ deserta aon-

de se lhe pussaõ esconder as misérias

dos peccadores, e aonde os naõ soccorra

com huns eIT-ytos da sua infinita mise-

ricórdia tão alhejos da nossa imagina-

ção, que se pusermos bem os olhos nos

lermos por onde elles correm.» Ibidem,

cap. 54.— «li descançaudo o que resta-

va da noyte com muyto contentamento,

e com boa vigia, em vindo a manhãa
quis nosso SMihor por sua misericórdia

que chegarão duas fustas da Ilha aonde
foraõ mandadas, que sem saberem par-

te do que era passado vinhaõ algum tan-

to descuydadas, as quaes em dobrando

a ponta da angra aonde eslava a ilalé,

os nossos quatro arremeterão a ellas, e

em breve espaço foraõ tomadas com muy-
to pouco custo dos nossos.» Ibidem, cap.

146.— «E a este modo há entre esta gen-

te, a que por outra parle naõ falta gran-

de juiso, e entendimento em todas as

outias cousas, outras ruuytas maneyras

de cegueyras, o brutalidades taõ fora de

toda a razão, o entendimento humano
que fica sendo hum motivo de dar con-

tinuamente infinitas graças a Deos aquel-

le, aquém elle por sua infinita bondade,

e misericórdia quis dar o lume da vor-

iladeyra Fé, para se salvar cotu elle.»

Ibidem, cap. 160.— «Porém a Divina mi-

sericórdia, que nunca aparta os olhos

dos necessitados, o miseráveis da terra,

ordenou entaõ que por hum effeylo de

agoa doce, que de dentro do mato vinha

demandar o mar víssemos vir huma bar-

caça carregada de madeyra, e de lenha,

em que vinhaõ nove negros Jaós; e Ta-

puyas, os quaes em nos vendo parecen-

dolhes que éramos diabos (como elles

depois nos confessarão) se lançarão to-

dos na agoa e deyxáraõ a embarcação
sem ficar nella pessoa alguma ; mas de-

pois que enleuderaõ que éramos gente

perdida, se segurarão, o ficàraõ quietos

no sobresalto que primeyro tiveraõ.» Ibi-

dem, cap. 180.
— Tliesouros da misericórdia rfàina;

a infinita misericórdia de Deus.— «Este

homem que vai morrer oíTendeu-vos ou-
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tr'ora profundamente, meu irmfio. Por

meio delie vos visitou o Senhor com
todo o fel de amargura que o coração

humaiio pó le, soffrer sem estalar. A his-

toria de vossa irman deixou de ser um
mysterio para esta sancta communidade.
Pois bem. Daellie um grande exemplo.

Sede vós quem abra os ihesouros da mi-

sericórdia divina ao que vos fez desgra-

çado, desgraçado dig'j, por me servir da

van linKuagem 'lo íuundo.» A. Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 29.

— Misericórdia! [ijr exclamação, in-

dicand(t ou mostrando uma extrema sur-

preza, acompanhada d'uma espécie de

tristeza, dôr, affiicçào, etc. — «Porém
hunssinco moços Chrisláos, que elle tra-

sia cativos, nos conhecerão, e toiJosjun-

tamento deraõ huma grande grila, di-

zendo por Ires vezes. Senhor Deos mise-

ricórdia. Sendo de nò> ouvida esta gri-

ta, nos levantámos todos a ver o que era,

e bem fora de cuydarmos, no quedepds
succodeu.» Fernão .Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 50.— «António de Faria

recolhendo então asi toda a gente, por

não haver algum desmancho, se fes todo

num corpo, e se foy com ella â cbifao-

ga, que era a prisão aonde os nossos es-

lavaõ, que era mis vendo deraõ huma
tamanha grila de Senhor Deos miseri-

córdia, qae fazia tremer as carnes.» Ibi-

dem, cap. 65.—«E assim se apresentou
diante no mòr perigo. Os que estavaõ

acesos na batalha ouvindo a voz, hvan-
tand* os olhos, que viraõ o Crucifixo ar-

vorado, bradando por misericórdia, re-

meterão com os imigos como leões bra-

vos, e lançando-se no meyo delles fize-

raó taõ grande estrugo que f')y espanto.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. 2, c. 10.—Plur. Actos de misericórdia. — «A
todos pareceu que morrera edificaote-

mente, e pensativo nas misericórdias do
Senhor e escândalos públicos de sua es-

tragada vida. Vim depois a saber que o

enfermo era devotíssimo da Immaculada
Conceição de Maria Saotissima Senhora
Nossa.» Bispo do Grão Para, Memorias,
pag. 133.—Confiar-se d misericórdia divina;

ler confiança na bondade de Deus, oa
sua misericórdia. — «E deyxando o re-

mtèdio destes tamanhos males, e ceguey-
ras à Misericórdia, e a providencia Di-

vina, a quem somente elle compele, naõ
traiarey daqui por diante de mais que
de contar outros trabalhos, que passá-
mos no nosso degredo na Cidade de
Ouansi, ate sermos cativos dos Tártaros,

que foy no anno de 1544.» Fernão Men-
des Pinto. Peregrinações, cap. 114.—Prover com misericórdia; remediar,
dar remédio, evitsr algum damno, ma-
leficio, etc.— «E s.tbey de cerlo, irmãos,
que esta santa confissão deste novo ser-

vo de Deos, o irmão nosso fes tanto aba-
lo em to lo o povo que se eu hoje qui-
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zesse, se baptizariaõ mais de quinhentas
pessoas; mas convém tratar este negocio

com muyta prudência, e não lho fazer

taõ leve por causa dos Bonzos, que lhes

aconselQaõ que, jà que se hão de per-

der com se fazerem Christáos, me peçaõ
por isso muyto dinheyro. e isto porque
lhes parece que não lho dando eu, pos-

so, por ser pohre, e naõ ter que lhes dar

perder o credito, que elles lhe dizem
que tem nas palavras, que me ouvem,
mas o Senhor proverá, cõ sua miseri-

córdia neste impedimento, que o astuto

inimigo da Crus lhe procura.» Fernáo
Mendes Finto, Peregrinações, cap. 211.

—Recreação ou alimentos supplemen-
tares que se concedem aos religiosos em
certas ordens.—Pedir misericórdia; diz-se do acto

do prior que declara o desejo de ser dis-

pensado do cargo de cuidar da commu-
nidade.

—Termo de liturgia. Nome do segun-
do domingo depois -de Paschoa, cujo in-

tróito comera pela palavra misericórdia.— Casa da misericórdia; instituição

pia destinada a curar enfermos, educar
e casar orphãos, criar engeitados, etc,
etc. Foi D. Leonor, mulher de D. João
II, a instituidora das casas de miseri-

córdia em Portugal.—Irmãos da misericórdia; os que per-

tencem á confraria ou irmandade d'al-

gum estabelecimento de caridade d'este

nome, entre os quaes são eleitos certo

numero de membros encarregados de ge-

rir os negócios d'essas pias instituições.
— «Depois de sermos açoutados da ma-
neyra que tenho dito, nos levâraõ a hu-
ma casa que estava dentro na prisaõ a

modo de enfermaria, aonde jasiaõ muy-
tos doentes, e feridos, huns, em leytos,

e outros pelo chaõ na qual fomos logo

curados com muytas coufeyções, e lava-

tórios, e espremidoj, e apertados com
pò> por sima das chagas, com que al-

gum tanto se nos mitigou a dor dos
açoutes, a qual cura nos lizeraõ homens
honrados, que saõ como entre nós Ir-

mãos da Misericórdia, que servem aqui

aos mezes pelo amor de Deos, com muy-
ta caridade, o provém os enfermos de
todo o necessário com muyta abastança,

e limpesa.í Kernão Mendes Pinto, Pere-
grinações, cap. 86.—Religiosas de Nossa Serihora da Mi-
sericórdia; ordem fundada em 1637 pa-
ra meninas desamparadas.
MISERICORDIADÕR, A, adj. (De mise-

ricórdia, com o sufâxo «dòrs). Que tem
misericórdia d'alguem, que se compade-
ce, coiumiserí^.

—Substantivamente : Um misericor-
diador.

MISERICORDIOSAMENTE, adv. (De mi-
sericordioso, com o suffiso «mente».).

Com rnisi^ricjirdi.R.

MISERICORDIOSO, OSA, adj. (De mise-

ricórdia, como suffiio «osoí, que signi-

fica cheio de). Que tem, que usa de mi-

sericórdia.— «Não tenho direyto algum
para vos privar delia, fui tal que me va-

li de vós mesmo porá eiTeituar a execu-

ção de hum tão injusto deS'^jo. Deos mi-

sericordioso, e cuidadoso da minha obri-

gação mais do eu mesmo, foi servido

abrir-me os olhos que a inveja tinha fe-

chados. O agrado, e a bondade que mos-

trastes a meu respeito, me fasem conhe-
cer melhor a enormidade do meu crime.»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 2,

n." 75.

—Substantivamente: Os misericordio-

sos; os que teem misericórdia. O Evan-

gelho diz : Bemaveuturados são os mise-

ricordiosos, porque elles obterão miseri-

córdia.

MÍSERO, A, adj. (Do latim wiser, mi-

serável). Infeliz, desgraçado.

Em Babylonia sobre os rios, quando

De ti, Sião sagrada, nos lembrámos,

AUi com grà saudade nos sentámos,

O bera perdido, niisei'os, chorando.

CAM., SONETOS, D.* 239.

Qual vai dizendo ; Õ fiíbo, a quem eu tinba

Só pai-a refrigério e doce amparo
Oesta cançada ja velliice mmba.
Que em churo acabará penoso e amai'0,

Porque me deixas misera e mesquinlia?

Porque de mi te vás, ó GUio charo,

A fizer o funéreo enterramento

Onde sejas de peixes mantimento?

IDEM, Lus., cant. 4, est. 90.

Nas fragoas immortaes, onde forjavam

Para as settas as pontas penetrantes.

Por lenira, corações ardendo estavam,

Vivas entranhas ioda ps-lpilantes

:

As feguis, onde os ferros temperavam.

Lagrimas são de miái;/-os amantes

;

A viva tlamma, o nunca morto lan.e.

Desejo é só que queima, e nso consume.

OBR. aT., cant. 9, est. 31.

Faz-te mercê. Barão, a Sapiência

Suprema de co'oa olhos corporais

Veres o que não pôde a vãa scieccia

Dos err<idúâ e míseros mortais.

OBR. CiT., cant. 10, est. 76.

— «E antes da manhãa romper chega-
rão à Villa sem serem sentidos, porque
não se receavaõ de tal, e cometendo-a
com grande Ímpeto, tomando todos dor-

mindo, e cançados do trabalho da fugi-

da, fizeraõ em todos tamanha destruição,

e usáraõ de taõ grandes cruezas, com to-

do o género de gente que-achàraõ, que
foy espanto. E assim aquelles míseros
que foraõ fugindo da morte com taõ

grande trabalho, a foraõ achar, quando
cuidavaõ que delia estavaõ mais segu-

ros, e na mayor quietação, e repouso.»

Barros, Década 6, liv. 4, eap. 3.

—Miserável.

Aliriiiis {tnierá gente '.) inutilmente

Coiiiiiòem glandes Illiadf.s, e tecem

Aos vaidosos Magnates mil Sonetos,
,

Mil Pindáricas Odes, e Epigramm.is,

A que apenas de olhar elles se dignão.

DINIZ DA C3SUZ, HTSSOPE, Cant. 1.

Fitando os olhos

No Corro, sangue avisto, há pouco sparso
Por viiseros galpeados, nesses Ludos.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS M.VR-

TYBES, liv. 4.

Essa niisera victima banhada
No sangue, qu'inda verte aberto peito,

Para meu damno, e seu foi minlia amada,
.Kmov nos quiz unir n num la(;o estreito

:

Esse, que he já troféo da morte irada

Ao mesmo jugo (ó Ceos!) viveo sujeito,

Ilum mesmo amor a dêo, e amor a tira.

Quando n'alma a deus émulos respira.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, cant. 4, est. C2.

Senta lium povo no Tbrono ennobrecido

Com virtudes dos Reis por longos annos

Jlonstro feroz, que a ten'a humedecido
Tem com saugue de míseros humanos:
Cuidou quebrar hum jugo envilecido,

E attrahio sobre si raios, e damnos,

Trocada vendo súbito a ventura,

Em c.piiveiro eterno, em sepultura.

IDEM, IBIDEM, cant. 5, est. 73.

A seu aceno a Morte obediente

Seus vassallos, e victimas entrega;

Da horrenda tenipestadc a fúria ingente.

Se a voz lhe escuta, súbito socega

:

Se o quabrantado inisero doente

Ao negro umbral da sepultura chega.

De suas vestes o contacto b.ista,

A enfermidade súbito se afasta.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, est. 19.

—Figuradamente : Mesquinho, mofino.
—Avaro, escasso.

—Misera soríe; triste sorte, misérrima.

Nenhum commeítímento alto e nefando,

Por fogo, ferro, agua, CilmT, e frio.

Deixa intentada a humana geração,

Misera sorte I estranha condição

!

CAM., LUS., cant. 4, est. 104.

- —Substantivamente : Um misero. —
Uma misera.

—

Os míseros.

MISÉRRIMO, A, sitperl. do Misero.

E verão mais os olhos que escaparem

De tanto mal, de tanta desventura,

Os dous amantes míseros ficarem

Na fervida e implacabil espessura;

AUi, despois que as pedras abrandarem

Com lagrimas de dor, de magoa pura,

Abraçados as almas soltarão

Da formosa e misérrima prisão.

CAM., Lts., cant. 5, est. 48.

MISILÃO, ou MISILHÃO, Vid. Mexi-
Ião.

Os cabellos da barba, e os que decem .

Da cabeça nos hombros, todos erão

Huns limos prenhes d'ágaa, e bem parecem

Que nunca brando pente conhecerão ;

Nas pontas pendurados não fallecem

Os negros misilhõcs, que alli se gerão

;

Na cabeça por gorra tinha posta

Huma mui grande casca de lagosta.

CAM., LU3., cant. 6, est. 17.
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f MIS0C4PNIA, s. m. (Do grogo mi-

sein, «bnuinar, odiar, dotoslor, o ka-

pnos, furai)). Titulo da obra de Jncques

I, rei d'Inglilorr«, contra o uso do ta-

baco.

MISOGAMIA, s. f. Aversão, ódio ao

casamento.

MISOGAMO, A, s. m. e f. (Do grego

misein, odiar, detestar, aborrecer, o ga-

mos, casamento). O quo, a que aborrece

ou tem ódio, aversfio ao matrimonio.

MISOGYNIA, s. f. Aversão ás mulhe-
res.

MISOGYNO, s. m. (Do grego misein,

odiar, aborrecer, detestar, o gijnè, mu-
lher). Ura homem que tein aversão ás

mullieres.

MISGLOGIA, s. f. Termo didáctico.

OJio, aborrecimento da lógica, do racio-

cínio.

MSOLOGO, s. m. O que aborrece a

arte de raciocinar.

f MISOPOGON, s. m. (Do grogo mi-

sein, odiar, aborrecer, e pogôn, barba).

Titulo (l'uma satyra composta polo im-

perador Juliano contra os habitantes de

Anliochia, quo o escarneciam por trazer

barba.

f MISPICKEL, s. m. Mina em que o

arsénico se acha unido ao ferro nativo,

ou ao sulfureto de ferro.

} MISS, s. f. Nome que os inglezes

dão ás meninas, e a todas as pessoas do

seu sexo não casadas.

MISSA, s. f. (Do latim )Missa). Na lin-

guagem da egreja, o sacrifício do corpo

e do sangue de Jt^sus-Christo, segundo

o rito prescripto.— Celebrar a missa.

—

O sacrifício da missa.

—

Dizer missas por

alguém; pelo repouso da alma d'alguem.

—«E outra tal licença, pêra nas casas

de justiça, que sâo da suplicação, e do

ciucl, lambem se poderem dizer pêra

sempre Missas. » Garcia de Rezende, Chro-

nica de D. João II, cap. 58.— «O Bispo

do Algarue dom loam Camelo que coui

ello estaua. sendo muyto bom homem,
muy liberal, e gastador, era auido por

mau clérigo, e nunca dezia Missa, nem
entendia em officios diuinos, e el Rey o

tinha disso reprondido algumas vezes, e

era dello por isso descontente, e estan-

do nesta derradeira hora lhe disse: Bis-

po, eu vou muy carregado de vos, por

amor de mira viuey daqui adiante bem,
e a seruiço do Deos, e daymo vossa fee

de o fazerdes assi: e o Bispo lha deu, e

elle lhe tomou a mão do o comprir.»

Ibidem, cap. 212. — «Porém, como já

este inconveniente fosso tirado, o todos

geralmente desejassem a batalha; um do-

mingo do mez de Vbril, dia sereno e cla-

ro, mui aparelhado pêra tão famosa cou-

sa, depois de missa, tiraram as bandei-

ras ao campo por tinas portas da cidade,

começando os capitães porem sua gente

em ordem com muito alvoroço e con-

tentamento.» Francisco de .Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 1C5. — «Po-

mos dizer missa, e ainds no lim senti-

mos o activo cheiro de que tstava infic-

cionado o papel da petição e o ambien-
te da casa, e a mão que beijou.» Bispo

do Grãii-Pará, Memorias.—Perder missa ;
/içar sem missa ; náo

assistir ao ssctíUcío incruento, ou por

não haver quiim o celebro.— «O facto era

o seguinte; Observando o anjo das tre-

vas, n'um dos áeus passeios terráqueos,

que em certa parochia rural ninguém
perdia missa depois que se quebrara o

sino, porque, na incerteza da hora, lo-

dos se antecipavam, o velhaquete pôs-se

a andar, mirando por todas as lojas de

fundidores, até que dcscubriu um sino

muito novo, muito amaridlinho.» A. Her-

culano, Monge de Cister, Xotas. — «E
nam se dando ainda por seguros nas mais

altas montanhas, muytos viuiam em la-

pas, e couas como animais, outros om
cima das rochas, e penedias assombra-

dos dos imigos da fé, o desemparados de

todo o fauor, e soccorro humano: sobre

isso hum só sacerdote, que tinham, o

com quem d'alguma maneira se conso-

lauam, e sustentauam, falecera auia al-

guns dias; ficando aquella pobre chris-

tanlade de todo sem doutrina, sem mis-

sa, sem sacramentos, sem quem bauti-

zasse as crianças, sem outro remédio.»

LucL-na, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

4, cap. 1.

—Missa calada, baixa, ou rezada; a

que se diz sem canto,. e em que as ora-

ções são unicamente recitadas.

—Missa particular, chã, ou rezada; a

que ó dita em voz baixa.

—Missa cantada; a do dia, ou de fes-

ta, a que é cantada por coristas, que se

celebra algumas vezes com diácono e sub-

diacono, etc.

—Missa pontifical; a que se diz com
ceremonias usadas nas missas solemnes
dos papas, etc. — «E pêra se os officios

diuinos fazerem em grande perfeiçara, e

com muyto acatamento, trazia sempre
em sua C;ipolla riquíssimos ornamentos,

o muytos, e bons capellâes, e os milho-

res cantores que se podiam auer, e as

suas Missas em pontifical eram ditas com
mais deuaçam, acatamento, e cerimo-

nias, que om outra nenhuma parte.» G.

de Rezende, Chronica de D. João II.—A missa primeira; a que se diz ao

amanhecer, ao ser dia.

—Por opposiçâo a esta primeira mis-

sa, diz-se segunda missa, missa terceira,

etc.

—Missa nova; a primeira missa cele-

brada pelo presbytero.

—Missa secca; aquella em que o sa-

cerdote não consagra.

—Missa votiva; a que o sacerdote diz

fora da ordem do calendário, coufornie

á sua devoção, não excedendo as limi-

tações da rubrica.

—Missa das almai ; a que se dii pe-

los di-fuiitos.

—Missa solemne; a qu.' se diz com
certa solemiiidade, pompa, elo.—tE togo

a quinta f jyra siguinte el Rey a a Ray-
nba, e o Princip) com tod/t a corte, e

muyto grande triunfo forão ao mosteiro

de nossa Senhora, e depois que a Ray-
uha com grande contentamento, prazor,

e alegria vio a Princesa, que ainda a nãu
vira, se vierarn tolos a igreja do dito

mosteiro, onde pollo Arcebispo de Bra-

ga lhe foram feytas as benções pola San-
ta madre Igreja orlunadas, e o Arcebis-

po disse Missa sulenne, e acabada a Prin-

cesa se despiidij delles, e se recolheo a

seu apuseniamr^ntu, eel Rey.ea Rainha,
Principi' se tornaram com graúdo esta-

do real s Cil/i'ie.» G. de Rez^mde, Chro-

nica de João II, cap. 122.— «O outro dia

depois do lurneio passado, o imperador
e elrei Frisol com todos os outros prín-

cipes, acabando de ouvirem missa com
tanta solemnidade como o dia dantes,

comeu na gram .sala de seu aposenta-
mento acompfinhado daquella láu nobre

uavalleria, de que sua c(irt>>. eutão estava

cheia, praticando toda a mesa nas pes-

soas, que foram no tornoÍD, dando a ca-

da um o louvor do que uelle fizera, se-

gundo o merecimento de seus feítog, que
esta é alguma satisfação p.'ra o g'<sto de

quem os faz ta>'S que devam f.tllar nel-

les, gastauio o miior espaço da pratica

no cavalloiro do salvago, o em quem po-

dia ser, e no pesar quti o iroperador re-

cebia de se lhe assim ir.» Francisco de

iloraos, Palmeirim d'Iuglaterra, cap. 13.

— tDisse-missa o arcebispo d» Constaa-
tinopld, patriarcha de todo o império,

pessoa de muita authoridaie, guarneci-

do de letras e virtude: e elle mesmo f^z

o sermão, endereçado lodo em louvor

do soldsm Belsgriz, por onde claramen-

te se soube sua t.^nção táo santa e boa
e a razão, que havia entre elle e a in-

fante Paudrl.úa, cousa, que até então

nunca cuidara ninguém.» Ibidem, cap.

152.— «tntretauto o prelado de Alcoba-

ça descera á igreja, onde se acabava de

celebrar missa solemne pela alma du

Beatriz. O templo estava adornado com
a pompa que elle ordenara.» A. Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 24.

—Missa do gallo; a que se diz á meia
noite do dia de Natal.

—Missa de circulo; a quo diz o bis-

po ou abbade com assistência d'alguus

ministros, e com menos solomoidade que
a pontifical.

—Missa ambrúsiana;n que é dita se-

gundo o rito da igreja de Milão.

—Missa grega; missa segundo o rito

grego, e em lingua grega.

—Missa converUual; a que é de obri-

gação dizer-se todos os dias em certas

igr^^j.is.

—Missa di> Espiriío-Santo ; a que so
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celebra no principio d'alguma solemni-

daòe.

—Missa d'anjo; missa d'acção de gra-

ças que se diz eoa vez da missa fúnebre

para as crianças fallecidas antes dos sete

annos d'idade.

—Missa de caçador; mui breve; ou

dita com precipitação.

—Missa cios pobres; esmolas que se

lhes davam nus adros das igrejas, por

alma de algum defunto.

—Missa dos espritaes ; esmolas para

elles e para missas de finados.— «Ao que

dizem aos sessenta e três artigos, que

toma OíTertas, a Missas dos Espritaaes,

e os dá pêra pousarem em elles os pre-

sos, e cadeas, lauçando os pobres fora.»

Ord. Affons., liv. 2, tit. 7, art. 63.

—Missa de paíer-no.ster; certos padre-

nossos, que rezavam leigos c mulheres

que não sabiam officiar as missas de so-

sobre-allar.

—Missa de sobre-altar, ou de sacrifí-

cio; a que é recitada sobre o altar.

—Missa officiada, ou official; missa

de requieni ; no dia do óbito.

—Missas publicas; as que os bispos

celebravam solemnemente nos conventos.

—Item. As que se dizem com concur-

so do povo, o uáo entre o celebrante e

acolytho unicamente.

—Missas geraes; as que se ofTerecem

a lodos os sacerdotes d'uma villa, ou ci-

dade, determinando dia, tenção, esmola.

—Missa de psalterio; os psalmos que
em logar da missa nos tempos de inter-

dicto rezava um sacerdote.

—Missas dos diáconos, suhdiaconos, e

acolythos; as que constavam de psslmos,

e preces, como a dos leigos de padre-nos-

sos.

—Missa de três em renge; celebrada

com ministros, e cantos de orgáo.

—Musica composta para uma missa de

festa.—Provérbios :

—Não saber da missa metade ; estar

muito mal instruído da matéria de que
se trata.

—Quando o corsário promette missas,

e cera, por mal anda o galeão.

—Nem tanto amon, que se damna a

missa.

—Ouvir missa náo gasta tempo; dar

esmola náo easpobrpce.

— Missa, nem cevada não estorva a jor-

nada.

MISSADO, part. pass. de Missar. Or-

denado de ordens sacras; feito sacerdo-

te; que pôde dizer missa.

—Loc. FAMiL. : Estar missado ; ter ou-
vido missa.

MISSAGRA, s. f. Termo Náutico. Gar-
lindeu.

—Missagra dopáo da bandeira; chapa
de ferro com gonzos, que abraça o páo
da bandeira, e serve da a conter fipía n'a-
quelle logar. líive-niy^

MISSAL, s. m. (Do latim missale, de

missa). Nome do livro ecclesiastico que
contém as missas próprias dos diííeren-

tes dias e festas do anno, e que serve aos

padres no altar.—O missal roínano.

—Missal mi/síico (aiit.);o que contém
os ofllcios das missas de todo o anno.

—Termo de Musica sagrada. Colleci;ão

dos cantos introduzidos por S. Gregório,

para uso do culto catholico.

— Adjectivamente : Livro missal; o

mesmo que o missal mystico.

MíSSANQA, s. /'. Enfiada de contas

miúdas, ou gráosinhos de vidro, de di-

versas cores.

MISSÃO, s. f. (Do latim missionem, de

missum, supino da mittere, enviar). Po-

der dado para ir fazer alguma cousa. —
Desempenhou perfeitamente a missão de

que foi encarregado.—A missão de um ho-

mem deve ser julgada peia conformidade
da sua doutrina com a do povo a que
elle se diz enviado, e náo pelos milagres

que se lhe attribuem.

—Figuradamente : A missão do século

XVIIl foi fazer triumpliar a tolerância.

—Funcçáo temporária de que um go-

verno encarrega agentes espeeiaes paro

certos objectos determinados.

—Urdem e poder que dá Deus, Jesus

Christo, um ecclesiastico superior para
ir pré>;ar, instruir, etc.

— Figuradamente: Sermão em que se

expõe a doutrina evangélica, e principal-

mente a moral.
— Termo coUectivo, que designa os

padres enviados para a conversão dos in-

fiéis ou para a insirucção dos christãos.—A missão da índia.—As missões apro-

veitaram muito aos povos bárbaros.— iDei-

xando bem em ordem as cousas da chris-

l.indade da mesma ilha, e uam aueudo
ja esperanças da missam do Micaçar,

pouco depois de Feriiaai de Sousa partir

pêra líalnca, se embarcou pêra Ternate
com tençam de passar também ao Moro.»
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

4, cap. 4.

—Figuradamente : Pregar sem missão;

não estar auctorisado a fazer ou a dizer

o que se faz ou o que se diz.

—Serie de predicas, de catechismos e

de conferencias que os missionários, fa-

zem^em^algum logar.

—

Fazer uma mis-

são.

—Estabelecimento permanente, onde
alguns missionários christãos chegam a

reunir sob a sua direcção, povoações, ou
colónias que iinteriurmente eram selva-

gens ou errantes.—As missões catliolicas.—As missões protestantes.

—Padres das missões estrangeiras ; os

seculares que vivem em communidade,
sob a obediência de um superior geral,

e cuja instituição é ir pregar o evange-
lho ás índias.

— Vingança; crime.—«Não receiava o

castigo ; mas considerava-me como ligado

á missão de sangue que meu pae me in-
cumbira n\ hora da m^^rte. Deseinpjinha-
da esta, nada me importava morrer, o
pouco mais que o logar da agonia fosso
uma cama de frouxel e telas alvas ou o
cepo duro e cuberto de lucto do cada-
falso.» A. Herculano, Monge de Cister,
cap. 3.

—Termo antigo. Correio, mensageiro.
MISSAR, V. a. (De missa). Termo fa-

miliar. Dizer missas.

—Missar alguém; dizer miss.!is por al-

ma d'elle.

— V. n. Ouvir missas.—Proverio : Bom é missar e a casa
guardar.

MISSARIâ, s. f. Diz-se do grande nu-
mero de missas que se manda dizer por
alguém, já defunto.

MISSER. Vid. Mossem.
MISSIONAR, V. a. Fazer missão; ins-

truir por meio. de. missão.—Missionar os

povos bárbaros.

— V. n. Evangelisar.—Missionar entre
os pagãos.—Missionar entre infiéis.

MISSIONÁRIO, s. m. (De missionar).
O que missiona, o padre enviado em mis-
são.

—

Muitos missionários teem sido mar-
tyres da sua heróica dedicação.—Mhís particularmente: Os padres da
missão. (Vid. Missão).

— Figuradameiite : Diz-se d'aqueile que
se faz propagador de certas idéas. — Os
missionários das instituições úteis.—Um
missionário da monarchia, do socialismo.— «Assim, os terríveis missionários do
poder real, os juristas, deviam promover
aquellas mauifestaçõs da má vontade dos
pequenos contra os grandes, o estes úl-

timos buscar amortecê-las ou annullá-ia.j.

O saber da antemão quaes ellas seriam
facilitava os meios de as combater, ou
predispondo o animo do monarcha, re-

correndo-se a outro qualquer meio, dos
muitos que costumam excogitar os temo-
res, os ódios e as ambições politicas.»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 11.—«O mais efticaz, o mais eloquente mis-
sionário do arrependimento é o estado
de cansaço moral, de desesperança, em
que o espirito do perverso, ao bater pa-
ra elle a hora da desdita, verga desfal-
Itícido sob o paso do passado.» Idem,
Ibidem, cap. 28.

MISSIVO, A, adj. (Do latim missum,
supino de mittere, enviar). Destinado a
ser enviado.

—

Carta missiva.—Tiro missivo; tiro de arremesso, ex-
peliido por arma de fogo, ou de arre-

messo, como a setta, bala, ou dardo, que
vai ferir ao longe.

—S. f. Termo familiar. Uma missiva;
uma carta.

—

A missiva d'um amante.
MISTEIRÔSO, OSA, adj. Que é de mes-

ter mechanico. Vid. Mesteiroso.

— Figuradamente : Necessitado.

MISTER, s. m. (Do latim ministerium).

Mester, officio, arte mechanica ; exerci-



270 MiST

cio — o A primeira foi 'le sete nãos, ca-

piláo môr (loiíralo do Sequeira ihesou-

rciro môr da casa de Cepla, e (ilho de

Uni do Sí-qufira, todas nãos de carga pê-

ra toriian'in o anrio sf^iiiiite coin espo-

cearÍH : de que erã > eapilôes, Míiriuel

d'Acunha lilho de Trislio d'Acunha, Dio-

go Lobo d'Alualad(!, Jorj^e Nunes de Lifto

iilho de Nunotiõçaluez de Lifio chancel-

ler da casa do ciuid, Loureneo Lopez so-

britiho do Thome Lopi-z feitor da casa da

índia, Lourem.o Morem», que ia pêra ser

feitor de Cocliij, e João d'Auoiro, que

tamhem seruia do piloto, por ser neste

mister do mar homem mui sufticierilo, a

qual armada partio do porto de Lisboa a

dezaseis de Março.» Barros, Década 2,

liv. 5, cap. 8.

— Missfio, fim.— «Seu mister é apagar

todos os sanctos «(Tectos da alma o en-

carnar no corarão, em lugar delles, um
cancro para o qual nossos avós não ti-

nham nome o que estranhos designaram

pela palavra eqoismo.» A. Herculano,

Monge do Cister, Prol.

— Ministério, funcçâo.—«É o sitio, só

e triste, que vos traz ao pensamento es-

sas mulancholias do passado. O coração

ás vezes adivinha, reverendo mestre.

Quem sabe se neste negocio anda algu-

ma traição eucuberla? Chamaremvos de

tão longo para exercer o mister de con-

fessor de uma mulher moribunda... um
mouro por mensageiro e guiai... um si-

tio ermo por vivenda!...» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 5.

—Necessidade.

—

Haver de mister; ter

necessidade de, precisar. — Havemos de

mister dos vossos sãos e úteis conselhos.

—Sem a preposição de.—Haver mis-

ter ;
precisar, necessitar ; ser preciso.—

•

«Os religiosos que deixaram os bens tem-

poraes, ham mister ter as potencias so-

crestad.ss porá quebrarem sua vontade,

e descuidar do si pêra cuidarem Deos.»

D. Joanna da liama. Ditos da Freira,

pag. 57. — «K quis que a breuidado do

tempo se comprisso com prande soma
de dinheiro, e infinitos ofticiaes, que nas

ditas obras andauam, que era cousa es-

pantosa, o que logo assi se fez, e cum-
prio com tanta diligencia, o perfeiçara,

que parecia cousa impossiuel, mas os

ofticiaes orara tantos de todolos officios

que juntamente lauraram, que ora cou-

sa muylo pêra ver, e em seis mezes fi-

zeram obras, que ouueram mister bem
de annos.» (larcia de Rezende, Chroni-

ca de D. João II, cap. 117.

Cuiduis que a haveis Ue haver

Logo awi 1

Nào in'o quer agora ver

Netn ouvir, e clie aUi

:

Cuidu oll« que o hão mister.

CtL VICbMTB, COUCUIA DK HIBENA.

li: se o que (luer bispar

lia niistiir bypoorisia.

HIST

K com elU qoer c«r;ar;

Tendo eu IvaU f;in porfia,

l'un|ue lh'rt hei do no|ar7

IDIU, AUTO UA r(IHA.

ÁdAo. Lembreino-noH ora

Oo nomo reiníJio, mulher • neohora.

Porque isto hc o que havemos miBíer.

oiL viciacr», auto da historia db deus.

— «Agora, Dom cavalleiro, vereis se as

mostras dessa senhora, quo servis, vos

di-fctjdrin de rainhas mãos. So eu pêra

vós. disse o cavalleiro Triste, houvera

mister sua ajuda e ella ma dera, com
menos golpes dos quo tenho despeso se

amançara essa sobi-rbs ; mas porque pê-

ra tão pequenas cousas nào peço sou

soccorro, vos defendestes tanto.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dlnglater-

ra, cap. 57.— «Florendos, a queni estas

novas alvoroçaram em extremo, come-

çou dizer : Como queres tu, Armello,

que vá dar soccorro a outrem quem o

ha mister porá si : ou que forças vês em
mim pnra commetter nenhum perigo nem
fazer bitalha com ninguém?» Ibidem,

eap. 72.— «Bem quizora quo lhe chegara

algum soccorro, que pela divisa do Ti-

gre o golpes que recebia, conheceu seu

imigo, havia mister mais inteira dispo-

sição do que a sua estava.» Ibidem, cap.

133.— «Agora mo parece, disse o impe-

rador, que Aruolfo tinha razáo de con-

fiar em si, mas também me parece quo

sua fortuna quiz atalhar cedo seu pen-

samento, que segundo as mostras de seu

contrario, msior resistência ha mister.»

Ibidem, n." 134.— «Assim quo ao tempo
que dou com o seu imigo no chão, hou-

ve qudsi mister quem lhe acudisse. Mas,

porque a victoria não ficasse com duvi-

da, quiz cortar-lhe a cabeça ; o o fizera,

so das senhoras náo lhe fora defeso.»

Ibidem, csp, 138.—«Eu lenho ordenado

um lugar occullo, donde a moita, que
só pêra a descobrirem ou acharem ha-

verá mister tempo: e posto que Daliarte

o piissa achar, nào vos dó pena, que an-

tes que a rainha sáiha delle, se perderá

o império, a que o cavalleiro do Salvaje

quererá acudir, e assim sereis setisfeila.

Grande conlontameulo houve Targiana,

tendo estas palavras por certas: e que-

rendo-lho agradecer com outras, Velona

lhe foi a mão.» Ibidem, cap. 155.— «To-

das juntas de quando em quando er-

guiam os rostos banhados em lagrimas,

chamavam umas polas outras, esperando

alguma consolação, mas como todas a

houvessem mister, nenhuma a podia dar

a outra.» Ibidem, cap. 171.— «Melique

Az como vio a destruição dos seus hos-

pedes, temendo que o Visoiley com o

fauor da victoria quisesse entender na

cidade, por elle ser a principal causa

da morte de seu fiiho, liesejaudo desco-

brir sua tenção: tanto que amanheceo,

mandou a elle Cido Alio o Mouro Gra-
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nadil (de que atras fizemos menção) dan-

dolhe a prolfaça da victoria, e olTerecen-

do-se a todf) seruiço que ouuesse mister

daquella cidad<^» Barros, Década 2, liv.

3, cap. 7.—«AlTõso d'Alboquerque des-

pois que espolio as nãos da armada do
Marichal com carga de especearia pêra

este Itiyno, e assi os nauios que man-
dou á Ilha Socolorá pêra prouisaõ da

fortaleza (como atras fica) : começou lo-

go de cfifnder no repairar das nãos e

nauios que lhe ticarSo. por lodos esta-

rem Ião desbaratados, que aiiiáo mister

grande corrfgimenlo » Ibidem, liv. 4,

cap. 6.— «Feito este Xá .Nosaradim se-

nhor daquello estado, leiíou nelle por

fronteiro ao tempo quo se tornou pêra

Delij, hum seu capitão chamado Uabed
Xá ; o qual como era homem prudente e

caualleiro, peró quo ficou cõ pouca gen-

te em cõparaçáo do que auia mister pê-

ra resistir á potencia de tanto Gentio,

como auia em torno doquellas terras con-

quistadas, onde elle estaua : pouco o

pouco se fez tão poderoso com algumas
victorias, quo tomou aos Gentios a mayor
parte daquello Reyno Canará.» Ibidem,

liv. 5, cap. 2.— «AíTonso d'Alboquerque

como a principal cousa quo auia mister

pêra cometer aquella cidade Goa. era le-

uar os homens contentes e alegres, po-

ios ver em alguma maneira descontentes

do que se passara nella quando a ieixa-

râo aos Mouros, posto quo já sobre este

caso em alguns conselhos entre os capi-

tães se tinha iuslifirado.> Ibidem, liv.

5, cap. 9. — «O qual espaço de tempo
tãbem auião mister os que nauegauão
o mar de Louãlo : porque auião de es-

perar em Cingâpura que fossem os de
Ponente com suas mercadorias pêra fa-

zerem suas mutações.» Ibidem, liv. 6,

cap. 1. — tForque querendo elle assen-

tar nella, conuíuha primeiro darlhe hu-
ma certa ajuda, que auia mister pêra

lançar Pulate Can daquella fortaleza, e

todolos seus soqnaces que eráo contrá-

rios a esta paz : a qual ajuda era de al-

guns batéis o artelharia nelles, que fos-

sem ao passo Bonestanj em fauor dello

Hozlomocan.» Ibidem, cap. 9. — «Que
chaue he esta tam carregada, que náo po-

de andar dependurada no cinto per huma
fita ou cordão, mas ha mister fortes

hombros pêra a scisterem ? Que chaue
ho esta que faz agiolhar os homens com
seu peso, senam a superioridade e pre-

l.^zia, e poder de fechar e desfechar?

Tristes daquelles que não querem esta

chaue para a trazer aos hôbros, mas ao

pescoço.» Heitor Pinto. Diálogos.— «Fez

lhes aprender as orações, iusinou os a

ter conlriçam de seus poccados, e que
dissessem muytas vezes a contíssam ge-

ral (porque pêra a sacramental auiam
mister mais tempo que se ajuntassem

na igreja a ouuir, e aprender a santa

doutrina, que a cautassem em suas ca-
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sás, pelas ruas, pelos campos, que fos-

sem entre si muyto vniiJos, e amifíos.»

Lucena, Vida de S. Francisco Xavier,

liv. 4, csp. 9.—«E havicio entre ambos
conselho sobre esta nova, assentarão de

mandarem as embarcações todas quatro

a Huzanguè, e elles aiubos com poucos

dos sous iremse por terra a Tanaugrem
aonde tinhaõ por novas que ElRej esta-

va, o que logo se pos em effeyto cõ pa-

recer também desta írincesa a qual lhes

mandou dar todas as cavalgaduras, quo

houveraõ mister para si, e para os seus,

e oyto Abadas para levarem o seu fato.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 129.

—Necessário.

—

Será mister empregar

todos os tneios estratégicos para comba-

ter tão poderoso inimigo.— «E se se hou-

vesse de contar por inteiro a pena e sen-

timento, que da morte de cada principe

desti-s recrecia a seus amigos, seria mis-

ter outra nova historia pêra cada uiii

e também seria dar azo a se passar tu-

do em lagrimas e tristeza.» i'"rancisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, capitu-

lo 169.

— Não /muer mister; náo carecer, não

precisar, náo ter necessidade de.

PaiJO. Ora til não Tèsqiie he grillo?

Vae-lo Jlii, aramíi vas,

Que eu não hei mtSLer ouvi-lo.

GIL VICENTE, AUTO DA MOFINA MENDES.

— íEscud. Náo sei de cavallo, quo o

não haveria mister, mas sei de alguns,

que deixaram a vida no campo, que

eram de maior preço, e destes achareis

vós muitos, a fidalgos, não sai quantos.»

Francisco de Moraes, Dialogo 1. — «Fe-

ra amoestar a qual saida não ouue mis-

ter muitas palauras, por o perigo do es;

lado de toda a índia, que eráo elles, es-

tar claro, com que a huma voz todos forão

que logo aquella noite fosse, ante que

lhe atupissem com mães nãos a saida.»

Barros, Década 2, liv. 5, cap. 5.— «Tan-

to que Aulouio de Faria esteve de todo'

prestes, se partio daqui de Patane hum
Sabbado nove de Mayo de 1540. o fes

seu caminho ao Noroeste via do Reyno
de Champâa com determinação de des-

cobrir nelle os portos, e angras daquella

costa, e, ahi por qualquer via de boa pi-

lhagem se reformar de algumas cousas,

de que vinha falto, porque como a sua

sabida de Patane foy hum pouco apres-

sada, náo vinha taõ bem provido do ne-

cessário, que naõ houvesse mister refa-

zerse de muytas cousas, principalmente

de mantimentos, e munições, e de pól-

vora.» Fernão Mendes Piuto, Peregrina-

ções, cap. 39.

— Applicaçáo. — «Desceu com ellas

para a barriga, mas a barriga, postoque

de respeilav»^'! pro.iiiiiôncii, náo ameaça-

va dosabar. Sentia que também ahi eram

inúteis. Achou, emfim, um mister em
que as empregar. Deu alguns passos pa-

ra diante e deitou-as ao braço do conde,

levando-o agarrado para o angulo oppos-

lo do aposento e dizendo-lhí em voz bai-

xa : «Mas respondestes-me que, para es-

tarmos sós, era necessário vir este noite

á tavolagem das Portas do mar, e acho-

me. .» Alexandre Herculano, Monge de

Cister, cap. 11.

— S. w. plur. Eram homens quasi

escravos dos senhores das terras, em
cujas herdades os misteres eram obri-

gados a residir ou morar, e bem assim

nos territórios, granjas, ou aldeias dos

conventos, e sujeitos a seus foraes, e fo-

ragens pessoaes, de bens, etc. E' esta

espécie de captiveiro que, segundo a lei,

se diz contra a razão natural.

MIST-ERIAL. Vid. Mesteiral.

MISTÉRIO, ou melhor, MYSTERIO, s. m.
(Do latim mysterium, do grego myste-

rion, de mgstes, iniciado, inyein, ini-

ciar, de mycè, cerrar, fechar). Termo da

Antiguidade. Culto secreto no polytheis-

mo, ao qual se não era admittido senão

depois d'inicia,ções successivas.

— Por extensão: O que a religião pa-

gã tinha de mais occulto.

— Na religião chrislã, tudo o que é

proposto para ser o objecto da fé dos

Heis, e que parece contradizer a razão

humana, ou estar acima d'esta razão. —
O mysterio da encarnação. — O myste-
rio da transmissão do peccado.
— Os santos mysterios, os sagrados

mysterios; o sacrifício da missa. — As-

sibtir aos sagrados mysterios.

— Tudo o que se acha occulto ou es-

condido com um certo caracter religioso.

— Em geral, segredo. — Os mysterios

da politica. — Um mysterio d'Estado.—
«Bem entendeu que darem-lho em tal

tempo não era sem algum mysterio; e

mais lembrando-lhe as palavras, que a

donzflla dissera a Selvião quando lho

tomou prometendo-ihe que o tornaria a

seu senhor no dia, em que maior neces-

sidade podia ter d'elle.» Francisco de Mo-

rtes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 41.

—

«O Necodá enten lendo o mysterio disto

3ue via, me disse que d«spedisse logo

alli a embarcação de remo que tinha,

e mandasse recaoo ao Capitão de Malaca,

porque sem duvida nenhuma me affir-

mava que aqui*lles mortos eraõ Achens
que vinhaõ desbaratados de Tanauçarim
aonde as suas Armadas continuavaõ por

causa da guerra que tinhaõ com ElRey

de Siaõ, porque aquellas manilhas de

ouro que achara, eraõ dos Capitães do

Achem que costumavaõ enterrarse com
ellas nos braços, e que a isso poria a

cabeça.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 144.
— Fazer mysterio, ou um mysterio de

alguma cousa ; tèl-a em segredo, occul-

tal-a cuidadosamente.

— No mesmo sentido : Pôr myste-
rio a; em alguma cousa.

— Familiarmente: Ê todo mysterio;

todo cheio de pequenos mysterios, mys-
terioso desde a cabeça até os pés; isto

é, esconde as cousas simples, innocen-

tes, visíveis, com tanto cuidado como se

fossem cousas complicadas, culpáveis,

mysteriosas.
— Difficuldade, importância que se li-

ga a alguma cousa. — Eis aqui todo o

mysterio ; náo ha outra difficuldade além
d'esta.

— Certas precauções que se tomam
para não ser presentido, observado. —
Sairam. todos em grande mysterio ; oc-

cultamente.
— Figuradamente: Operações secretas

da natureza, do coração, das artes, das

leiras. — Os mysterios do coração hu-
mano.— Os mysterios da natureza.—No
amor tudo é mysterio. — Todas as ar-

tes teem seus mysterios.
— Nome, na edade média, de certas

peças de theatro, em que se represen-

tava algum dos mysterios da religião. —
O mysterio da paixão de Nosso Senhor.
— Os mysterios em língua vulgar tive-

ram principio no século XII.

— No rosário, as dez Ave-Marias e um
Padre-Nosso. Viil. Mysterio.

MISTERIOSAMENTE, adv. (De miste-

rioso, coca o suflixo «mente»). Coru mys-
terio. — Os prophetas faltaram myste-
riosamente.
— Com segredo, occultando-se.

—

Pro-
cede mysteriosamente em tudo.

— De modo mysterioso. — Fatiar, es-

crever mysteriosamente.
misteriosíssimo, superl. de Miste-

rioso.

1.) MISTERIOSO, OSA, adj. (De misté-

rio). Relativo aos mysterios religiosos.

—

As mysteriosas figuras da Escriptura.

— Que contém algum mysterio, algu-

ma cousa de occulto.

—

Eis ahi o que

ha de mysterioso nesta questão.

— Que tem o caracter do mysterio.

—

Casa mysteriosa.

— Figuradamente: O dedo mysterioso
da Providencia.
— Faltando de pessoas: Que faz mys-

terio d'uma cousa, sem que fosse preci-

so fazel-o.

— S. m. O que ha de mysterioso n'u-

ma cousa qualquer. — O bello e o mys-
terioso ião condições esseneiaes á harmo-
nia, as quaes se acham em toda a insti-

tuição religiosa.

2 ) MISTERIOSO, OSA, adj. (De mis-

ter). Termo antigo. Necessário.

MÍSTICA, ou MYSTICA,s. f. (Etymolo-

gia de místico). Estudo da espiritualida-

de. — A mystica da theologia.

— Vida contemplativa ; occupação con-
tinua no uso das doutrinas e praticas re-

ligiosas.

— Dar na mystica, ou dar-se á vida
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mystica ou eapiritual ; entr«»gar-s8 toio

á vi'lfl r(irilf'ti)()l«tiv».

1.) MISTICAMENTE, ou MYSTICAMEN-
TE, wtv. (I»e niystico, o o siifliio «men-
te). Sfgiimlo a sentido myslioo, por rno-

ilo mystico. — Interpretar a Escriptura

mysticamente.

2.) MISTICAMENTE, adv. (Corrupção

de Misto). Sem iislidcrfio, nem diflfe-

rençn. — São todo:^ tratados mysticamen-
te. — «Dora Jolimm p-sla \iT&r^ dn Heos

Rtíy de PorluKcl, o do Algsrvo. A todo-

ios Juizus, e Justiças dos nossos R"'gnos,

que osta nossa Carta virdfts, ou ho Irt-l.i-

do di>[ií< em piibrioa forma f«*ila per au-

thoridade de Justiça, saúde. Sal)*!de, que
nós avr-mos per inforiuaçom, que em al-

guns Lugares dos nossos Regnos os Ju-

deos.que hi ha. nom vivem todos apartada-

mente om suas Judarias, si'giindo he nr-

donado pur nós, o pi los R^-yx, qu(3 ante

nÓ3 ft)rora; e. que alguns dell''a vivem

misticamente antre os Clirisplãos, e an-

dam do noile aas desoras fora das ditas

Judarias : do qi^» a nós nom praz, nem
ho aveioos por b>^n\ feito, se assy he.»

Ord. Affons., liv. 2, lit. 76, § 1.

— Matar, f/tíeimdí- mysticamente ; sem
exclusão de ninguém.

MISTIGÍDADE, ou MYSTICIDADE, s. f.

(De mystico). Oualidailo do qua c mys-
tico; iiid«ç?açáo, ou i-speoulação profun-

da em luaii^rias d'espiritnalidndi^.

MISTICISMO, ou MYSTIGISMO, s. m.
(De mystico). Crença religiosa ou phi-

losophica, que admitte communicaçõfs
secretas entre o hornem e a divindade,

sem outro intermediário.
— Doutrina que dá um sentido occul-

to aos livros santos, ás cousas d'este

mundo.— O mysticismo litterario.

1.) MÍSTICO, ou MYSTICO, A, adj.

(Do latim mijfitiais, do grego mystikos,

quo vem de mystes, iniciado). Que tem
um caracter de espiritualidade allegori-

ca, fatiando das cousas da religião. — A
igreja é o corpo mystico de JestiK Christo.

—Dado á vida espiritual, ou mysti-

ca. — Este liomem é essencialmente mys-
tico.

—Que tracta da vida espiritual e con-

templativa. — Author mystico. — Livro

mystico.

— S. )>j. e f. Um mystico, inna mys-
tica ; o que, a que se entrega ao mysti-

cismo,

2.) MÍSTICO, A, adj. (Do latim mix-
tus, misto), Contíguo irnmediatamonte.—Casas, edifícios místicos.

— Viver místico com alguém; viver

em sooiedade domestica, ou da mesma
cidade.

— Figuradamente: Miscellaneo, que
consta de vários assumptos, ou de vários

objectos.— C(jpííi(<(js místicos.

— De natureza composta, misturada.
—Mística fornia de centuure liorreiído,

meio homem e meio cavallo.

MÍSTICO, A. Vid. Mestiço.— .0 qual

nom») íliz.'in f|ui) lhe fui posto do ajun-

tamento das dluf-rsas nações que trazia,

porqut* D<catiij quer na lingua dell.-s di-

zer místicos: donde li<'OU áquelies pouos,

quo ora habilfio «quella terra, serem cha-

mados Decanijs.» Barros, Década 2, liv.

5, cap. 2.— «Havia aqui trezentos casa-

dos com mulheres Portuguesas, e místi-

cas, havia dous Hospitaes, o t-asa de Mi-

sericórdia, em que se despendiaó caia

anno mais de trinta tnil cruzados, e a

Camera tinha seis mil de, renda, d Fer-

não Mendes l'ii)to. Peregrinações, capi-

tulo 2i\.

MISTIFICAÇÃO, ou MYSTIFICAÇÃO, s

f. {bí mystiíicar). Acção do mystiticar;

efloilo desta aição.

— Laço, logro em que se fazcahirum
homem ignorante, medmso, e rre iulr).

—Combinaram uma mystificação a certo

individuo.

— Logro, peça de zombaria pregada a

alguém, para <í exporem á irrisão.

—

Dei-

xou-se cnhir n'uma hna mystificação.

f MISTIFICADO, ou MYSTIFICADO,
part. pdss, de Mystiíicar.—Mystifícado

por maus gracejos.

f MISTIFICADOR, A, s. O que, a que

mistitica, ou mystitics.— Os mistificado-

res são agradáveis mui raras vezes. —
Mistificador do pvblico. — Mistificador

litterario.

MISTIFICAR, ou MYSTIFICAR, v. a.

Metter alguém na vida mystica, nos se-

gredos e myslerios de cousas sobre-hu-

manas, mysteriosas, como as que ain-

da se encontram em certas seitas reli-

giosas.

— Abusar da credulidade d'alguem

para se rir á custa d'elle ; embaír, e fa-

zer irrisão.

MISTIFÓRIO, s. m. Termo familiar.

Mistura de cousas ou de pessoss em con-

fusão; diz-se á má parte. — Formavam
todos um completo mistifório.

1.) MISTO, s. m. Vid. Mixto. O que se

compõe de varias cousas misturadas.

2.) MISTO, «rfj. Vid, Mixto. — «Que

nos aproueyta conhecer os cursos e in-

fluencias das estrellas, as virtudes das

planetas, as qualidades dos elementos,

as naturezas dos animaes. e de todos os

outros corpos mistos, se não conhecemrs

a nós? Qual pode ser mor miséria, que

não conhecermos nossa miséria? Que
mór falta pode ser de conhecimento, que

não acabarmos de conhecer, que não co-

nhecemos?» Heitor Pinto, Dialogo da

Verdadeira Phílosophia, cap. 4.

MISTOLOGIA, ou MYSTOLOGIA, s. f.

Tractado sobre a vida espiritual contem-

plativa.

MISTURA, ou MIXTURA, s. f (Do la-

tira rnixturai. .\olo ou soçáo de mis-

turar. Vid. Míxtura.
— Mixto; o resultado da união de va-

rias cousas.—Mistura de sulutancias im-

palpáveis.—Mistnra de elementos hetero-

géneos.

0< vIohtM odoriferoc, ifoe icim*

KiMo nf« «4 il« lulico Falcmi,

.Mo da AmbrotUi, que Jove Uiilo csUma

Com U^du u jijunUm*iiUj fu;m('itcroo

;

Noa Vóão», onfio em vâo tr.-tbalba a lima,

CrMfia* escufr*a8 erguem, que no interno

Cottiio movem mibtta alegria,

.S^ltAndo co'a mistura d':igiia (ria.

tam., LU5., eant. 10, est. 7.

— fO gigante lhe beijou a rofio pola

merci? e núo tardou muito que s" armoa
d'uraas armas de aço negro e liso, sem
nenhuma mistura: o elmo e escudo do

mesmo toque, que, ao parecer daquelles

senhores, eram as melhores, que nufica

viram. • Francisco de Moraes, Palmeirim
d'lnglaterra, cap. 161. — «Kramnstante,

com outros sete gigantes do exercito, sa-

hiram de armas luzentes e fortes de aço,

grosso, liso, sem nenliuma místora, quo
como fossem tantos e tatnanhos de cor-

po, que sobess^m muito por cima de to-

da a ouira gente do campo, e os arne-

zes e elmos resplandece-sem ao longe

com raios acesos, que o sol fazia sahir,

geraram gram temor nos cnimos de seus

contrários; em especial d'aquelles, que

a esperar tamanhos monstros estavam

desacostumados, e polo conseguinte, gram
confiança de ter victoria e vingança nos

de sua pírle.a Ibidem, cap. 165.

— Precedi lo do adj. fem. outra.—cUm
cavalleiro grande de corpo armado de fo-

lhas d'aço negras e amarellas sem outra

mistura, no escudo em campo negro um
cisne branco, cav,nlgava num cavallo rus-

so.» Ibidem, cap. 21. — «Roramonti e

Belisarte vieram de vermelho sem ne-

nhuma outra mistura; nos escudos em
caoipo sanguíneo a esperança morta, co-

mo quem já não a havia mister.» Ibi-

dem, cap. 165.—«Kntaõ me levou a hu-

raas tercenas cubertas de colmo, que
eraó os seus almazeos, o me andou mos-
trando o quo tinha nelles, que era taô

pouco, que com razaõ se podia dizer que
era nada em comparação do mnyto que
havia mister para se defender da forsa

de cento e trinta velas cheyis de gente

taõ bellicosa, como saõ Achens, com
mistura de Turcos, e Malavares.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

22. — «Ksta frota chegou tola a salva-

m-nto ao rio de Punetiçãn, aonde então

ElRoy de Aarú estava fortificando a tran-

queyra, de que jà atrás fis menção, na
qual tinha comíigo seis mil homens
.iariís sem mais outra mistura de gente,

assim por elle ser muyto pobre, como
por a terra naõ ter mantimentos, de que
se pudessem sustentar,» Ibidem, cap. 26.
—Linguagem de mistura; em que ha

barbarismos, palavras estrangeiras.

— Figuradftu.enle : Mistura mitrimo-

nial; união matrimonial, consorcio, ajun-
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tamento de invlividuos de differentes se-

xos, rarss, religiõps, etc.

—De mistura; juntamente, ao mes-

mo t;'rapo.— «E como poucas v^zes uma
paixão vem sem outra de mistura, com
este aciiente lhe vieram dores de parto,

polo tempo sor já chegado : e pariu dous

lilhos tão crescidos e fermosos, que na-

quelia priírifira hora perecia qu.i davam
testemunhos dss obras que d* pois fize-

ram.» F. de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 3.—«Eu, como V. A. sabe,

não tenho filhos, nem esperança delles,

e de mistura com isto outros desconten-

tamentos, que não somente me não dei-

xam desejar honras, e accrescentamentos,

mas ainda engeitaria as que de si me vies-

sem.» Ibidem, cap. 6.— «Minha viagem

é caminho da Gram-Bri;tanha, vèr onde

se perdem todolos homeos assinados, e

ter-lhe companhia a sua perdição; por-

que por maior perda haveria ouvir o des-

astre de tantos, e fugir delle, que per-

der a vida de mistura com tantas e de

tão esforçados e nobres cavalleiros. » Ibi-

dem, cap. 21. — «As vezes deixava de

tanger, e com seu gado ao redor prati-

cava suas dores, como quem não estava

isento delias, e de mistura com estas pa-

lavras acudia com suspiros cansados, que

faziam a quem os ouvia ter em muito

sua pena. O cavalleiro Triste, que tudo

sentia, esteve cuidando a dor d'aquelle,

não tendo por isso a sua em menos, que
onde ella é grande, com as alheias não

abranda.» Ibidem, cap. 61.— «E depois

de estar hum pouco pensativo, e confu-

so com o que via diante, tornou a por

os olhos no tumulto, e rumor que todos

fazíamos no desarrumar, e despregar dos

cayxões, e olhando para António de Fa-

ria, que neste tempo estava em pè en-

costado ao montante, lhe rogou que se

assentasse hum pouco a par delle, o que
António d-i Faria fez com muyta corte-

sia, e muytos comprimentos; porém naõ
deyxou de acenar aos soldados que con-

tinuassem CO que tinhaõ entre as mãos,

que era escolher a prata, que se achava

nos caixões de mistura com os ossos dos

finados que também estavaõ dentro.»

Fernão Mendes Finto, Peregrinações,

cap. 76.—«E perguntando-lhes nòs que
ley era a sua, e que Ifeos adoravaò, nos

disseraõ o seu Deos era o Sol, o Ceo, e

as estrellas, porque dflies lhes vinhão

por communicação santa os bens que
possuhiâo na terra, e que a alma do

homem era o fôlego, que se acabava na
morte do corpo, e depois andava no ar

de mistura com as nuvens, até que se

derretia em agoa, e tornava a morrer na
terra, assim como antes fizera o corpo.»

Ibidem, cap. 166.— «Para maior nobre-

za da caza, andsm outro sim n'ella ao

. pairo alguns cavalleiros da ordem que
põe de fora como um jogo de páos; e

para estes ha ahi apozeutos de fora se-
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parados onde os lançam a curtir como
cura de tremoços, e d'aqui se calafetam

com os padres e conversam todos de

mistura por honra e auctoridade do ha-

bito de que toda a terra anda insada,

que não olhareis para parte que não ver-

melheiem.» Fernão Rodrigues Lobo So-

ropita. Poesias e Prosas Inéditas, pa-

gina 21.

—De mistura cojn; em companhia de.

—«Porque nunca té aqui se deu conta de

Florendos, filho de Primalião, que agora

se chama o cavalltiro Triste, dá o author

a desculpa, que pêra isso tem, e é esta. Ao
tempo, que elle sahiu da corte de Cons-

tantinopla de mistura com outros mui-
tos cada ura por sua parte, foi seu ca-

minho tão desviado de todos, como aqui

se dirá » Francisco de Moraes, Palmei-

rim dlnglaterra, cap. 53.— «De mistu-

ra com o embaixador, por lhe fazer hon-

ra, foram el-rei Polendos, Belcar e alguns

outros prisioneiros do Turco, que com
elle tinham amizade. Primalião, por man-
dado do imperador, forçando nisso sua

vontade, que em nada era de cumpri-
mentos com quem mal os agradecia, o

acompanhou té se embarcar.» Ibidem,

cap. 131.

MISTUR... As palavras que não se en-

contrarem com Mistur..., busquem-se
com Mixtur...

MISTURADO, Tpart. pass. de Misturar,

ou Mixturar. Junto, reunido.—«Aqui o

tocou alguma desconfiança, que o amor,

e aíTeiçâo, com que as olhava, mistura-

do com pouco que lhe parecia que era

olhado delias, o trazia desesperado.» F.

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

14.— «António de Faria se chegou bem
a ella com muyto alvoroço misturado

com naõ pequeno receyo, porque até en-

tão naõ entendera ainda o grande peri-

go, em que se metera a si e a lodos, e

sendo já passadas mais de três horas da

noyte, surgio obra de hum tiro de ber-

ço delia.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 74. — «A cova das gra-

des para dentro estava rodeada de trinta

e seis perfumadores a modo de caçoulas,

em que havia cheyros suaues de aguila,

e beyjuim de boninas com outras con-

feyções misturadas com âmbar.» Ibi-

dem, cap. 168.

—Em confusão; confundido; em mis-

tura.

E que agora te arrepellou,

E mais que festortegou esse braço;

E esfoutro, vendo-te em tal embaraço,

Por te acudir, que foi e empeçou,

E deu c'os focinhos n"hum ferro d'arado,

E quebrou os dentes, unhas e todo:

E assi em todo ponde-vos em lodo,

De clianto e de guaia, todo misturado.

GIL VICENTE, DIALOGO DA RESUBBEir,ÃO.

— «Que no banquete passado estive-

ram as damas e pnncezas apartadas so-

bre si, os cavslleiros a outra parte: ago-

ra era ao contrario, que tudo era mistu-

rado; quem dissera a Florendos dous dias

alrsz, que naquelle comeria s um prato

com a formosa Miraguarda, Palmeirim

com Polinarda, Platir com Sidella, e as-

sim pelo conseguinte os outros, cada um
com quem lhe pedia a vontade?» Fran-

cisco de iMoraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 152.— «Certo, depois que o fo-

go começou d'arder, bem parecia a tal

obra sabida d'sniraos cruéis e desejosos

de vingança, que espalhada e tendida a

chama ao longo d'agua, parecia que ella

mesma ardia. Com tanta força soprava

pêra o ar, misturada com fumo negro,

e espesso, que impediam a vista ao ceo.»

Ibidem, cap. 160.— «Mas assim os em-

pregavaõ, que tinhaõ ao pè do muro

hum grande numero, e monte de mor-

tos, e vivos misturados: huns sem per-

nas, outros sem braços, outros com as

entranhas passadas, com tamanhos, e

taõ vivos gemidos das afflicçoens, e ân-

sias da morte, que causavaõ medu, e

pavor.» Diogo de Couto, Década 6, liv,

2, cap. 4.

—Acompanhado.

Nem me falta na vida lioneslo estudo.

Com longa experiência 7íusí!írado,

Nem eugenlio ; que aqui vereis presente

Cousas que juntas se achão raramente.

CAM., I.US., cant. 10, est. 154.

—Misturadas as batalhas; feridas, co-

meçadas, dato principio a ellas. — «Dra-

musiando e Almourol, com todos os ou-

tros cavalleiros mancebos sinalados, que

na corte havia, os quaes juntamente no

primeiro rompimento se acharam na dian-

teira da gente de Belagriz, cora tenção

de depois de misturadas as batalhas,

cada um acompanhar e servir a quem
maior obrigação tivesse.» Francisco do

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, capitu-

lo 165.

—Não puro.

—

Vinho misturado.

—Intermeiado.— «Estas vinhas mistu-

radas com algumas hortas e olivaes, es-

palhando-se pelas alturas de Buenos-Ay-

res e estendendo-se para o lado de San-

ctos, espécie do burgo que já se chama-

va assim, corriam até o outeiro conhe-

cido hoje com o nome de Bairru-alto.»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 4.

— Sangue misturado; o de mestiços.

MISTURAR, ou MIXTURAR, v. a. (Do

latim mixtiis, misturado, part. pass. de

miscere). Vid. Mixturar.

—Figuradamente : Confundir.

E ja no porto da inclyta Ulyssea,

Chum alvoroço nobre, e chum desejo,

(Onde o licor rnist\i>-a e branca área

Co'o salgado Neptuno o doce Tejo)

As nãos prestes estão: e não refrea

Temor nenhum o juvenil despejo;
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Porque a gente m^ii ilim >, e a de Marto,

Eelno (>ai'(t seguir-nio :t toJa parte.

CAM., i.i's., caiit. í, esl. 81.

—«E mais, pi^raqaefí, senhor Palmei-
rim, quem nos porifços fia vi ia s« mostra
táo esforçado, qui'r<ír-s6 fíizur lUHflroso,

onde <lla não corrn nenhum ? Se disserdes

que o grnndo bfffl querer trnz este tpmor
corasi}?o, sabei que nflo dura mais que té o
começar da pralina, que dahi por dinn-

te elle se despedirá, e achareis tanto que
dizer, que, hiíi medo, qun, a voltas de

obrigaçõ-ís verdadeiras, mistureis algu
mas, que o não sej.im, qu^i isto tem o

amor depois que se desp"ja » Francisco
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

135.

—Misturar-se, v. re/l. Confundir-se.—«No outro dia, com a luz, cora o tu-

multo da vida, os meus terrores assero-

naram. Kec,obr.'i o sentimtnito da vin-

gança; mas já não era táo iiiti'iro e vio-

lento, porque com elle se misturavam
remorsos.» A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cip. 3.

MISTURAVEL, adj. 2 rjen. Miscivel,

que é susceptível do misturar-se.

—Figuradamente: Que pôde confun-
dir-se.

MISULA, s. f. Termo d'architectura.

Intervallo entre os triglyphos dóricos.
—liTisulas dos coches; os lavor-s do

madeira, em que assenta o tt^jadilho.

MISURA, s. /•. Vil. Mesura.
MISURADO. Vid. Mesurado.
MITE, antiga forma de Mette, terceira

pessort do presente do indicstivo do ver-
bo Metter.

MITE, adj. 2 gen. Termo usado por
alguns médicos, para significar brando,
benigno, leve.

—

Febres mites.
MITES, ou METINS, s. w. plur. Ha-

maes de contas de vidro qualhado, ou
de barro vi Ira lo, que corriam como moe-
da em Moç.imbiquH

f MÍTHRA, ou MITHRAS, s. m. ([)o

grego .Vitliras, ou Mithrèt, do sanscr.
Mitra, nome d'uma das divindades so-
lares vedicas, propriamente amigo). O
sol. divind.ido dos antigos p-^^rsas.

f MITHRIACO, A, adj. Concernente ao
culto do iMith.'-a.

MITHRIDATICO, A, adj. Que tem por
objecto Miibridat^-s, tA do Ponto, ou a
elie concernente.

—

Guerras mithridati-
cas.

— Uníjxenio mithridalico.

MITHHIDATO, s. m. ([) . latim Mithri
dates, c.»li'bre inimigo dos romanos, <)o

persa MitliradaWi, da lo por Mithra). EIh-
ctuario composto di^ muitas substancias
aromáticas. d'opio, otc. que se diz ser
da invenção de .Uithridates, e ao quíl
se attribuem propriedades «nti-venono-
sas.

— Vendedor de mithridato ; charlatão.
—Figuradamente : Vendedor de mithri-

dato; homem que falia com jactância,

que promult' rauilo e uáo dá cousa al-

guma.
MITICAL. Vid. Metical.

MITIGAÇÃO, s. f. íDo latira mitigatio-

nein, do miti(iare, mitigar). Acção de

mitigar.

—

A mitigação c/a dor.

—O eITeito dVsta acção.
• —FÍKuradaiiientií : Acção d'attnnuar.

[ MITIGADO, part. pa^s. de Mitigar.

Abrandado, f.'ito menos vivo, monos ri-

goroso; inodora lo.

MITIGADOR, A, adj. Que mitiga. Vid.

Mitigativo.

MITIGAR, V. a. (Do latim initigare, de
mitis, doce, e igarc, frequentativo de
agere, fazer). Amansar, abrandar, fazer

alguém menos vivo, menos rigoroso.

—

A experiência mitigou esíe ca racíer abso-

luto e entliHsiasta.

—Tornar alguma cousa menos inten-

sa, menos dura.—Mitigar a dõr, as pai-

rões. — «Postoque com bem poucas es-

peranças de mitigar a ira d'id-r('i, o gra-

va conselheiro da coroa. Ião ingenua-
mente mystilicado pelo seu digno colle-

gí?, quizera partir após o monarcha » A.

Herculaoo. Monge de Cister, eap. 29.—
«Nã' lhe faltavato a elle, próprio razões

de queixa contra Fi'rnan lo— o seu digno
collega não o ignorava— e todavia fora

o primeiro em esquecê-las, quando se

tractava d-, uma questão de vida ou de
morte. Entendia, em summa, que devia

acompanhá-lo a S. .Martinho, onde am-
bos junctos mitigariam o animo delrei

aió o ponto de obter, senão o pleno per-

dão do culpado, ao menos o minorar-
Ihe uma pena cruel o desproporcionada
ao delicto » Ibidem, cap. 29.

— Mitigar a lei; moderal-a, diminuir
o rigor d'ella, ilas penas que ella impõe.
— Mitigar a fede, mitigar a fome; at-

tenual-a, dirainuil-a bebendo, comendo
alguma cousa.

MITIiATIVO, A, adj. (Do latim miti-

gativus. de uniigare, luitigar). Termo di-

dactii;o. Que tem a virtude de mitigar,

que é próprio para mitigar, para abran-
dar.

MITIMNO, ou MITHYMNO, s. m. Ter-
mo poético. Viiih ) generoso, assim cha-

mado, de Mithgywia, cidade da itha de
Lesbos, celebre peia sua prodiicção.

MITRA, s. f. (Do latim mitra), (nsi-

gnia que l^-vauí na cabeça em certas fune-
ções os bispos, e certos abbades, quan-
d.) ofliciam em hábitos pontilicaes ; é

um barrete redondo, ponteagudo e fen-

dido p,ir cimi, tendo duas fitas que pen-
dem s 'bre as espadoas.—A mitra ; o poder espiritual do pap\.

—Figuradamente : Jogaras mitras; ter

razões e desordens com alguém.
—O património ou júris iicçâo do bis-

po. — Terras pertencentes d mitra do
Porto.

—Figuradamente: Diz-se das possuas

graves, que altercam com desauctorida-

do de suas pessoas.

—tm Historia .Natural. Género de con-
chas univalres.

— Mitra puloneza; espécie de madré-
pora.

MITRADO, A, adj. íEtym. de mitra).

Que traz luitra, ou t^m privilegio de a

trazer.

—

Abhade mitrado.

—Antigamente: O que levava a mitra

em signal de cndeninaçáo infamante.

—Termo d'Historia .Natural. Que tem
uma esfiecie de mitra.

MITRÊTA, i. f. Termo antigo. Medida
para liqní los talvez igual a um almude.
MITRIDATICO. \\<\. Mithridatico.

MITRIDATO. Vil Mithridato.

-;- MITRIFORME, adj. de 2 gen. (De

mitra, e formai. Termo d'Historia Natu-

ral. Que tem a forma de uma mitra.

MURO. Vid. Manipulo.

f MITTE, s. /. Vapor asphyxiante que
seeihal.i <las latiinas. e que produz doen-
ças dVilhos. A mitte é composta d'am-
moniaca unida aos ácidos carboDico e

sulfhydrico.

— Doença i'olhos provocada pela mitte.

MITÚ. Vid. Hocco.

MIÚÇA, s. f. Gastão de furo. Vid.

Maunça.
MIUÇALHAS, s. f. plur. Fragmentos,

peqiieri.s- boi^a linhos d'alguraa cousa.

MIUÇALHO, .s. m. Vid Miuçalhas.

MIUDAMENTE, adv. (D-. miúdo, como
sufiiio «mente). De modo miudo, em
bocadifihos, ou pedacinhos.

—

Cortir miu-
damente lenha.—Quebrar pedra miuda-
mente.
—Com miud-zi, por miudo.

—

«Eper-
guntan lo-lhe miudamente a razão de sua

batalha, elles lhe disseram, dando a cul-

pa a Mtnsi, que a ordenara por se de-

íe.ider a sua custa. Também lhe deram
conta do cavâlleiro da espera, que ao pa-

recer devia ter grandes obras, que. co-

mo namorado ou vencido d-< Latranja fi-

caram desafi^ílos pêra os dias que cm
seu nome guardasse o valle • Francisco

d« M«raes, Palmeirim dTnglaterra, cap

143. — <i K como havia ja mais de três

mezes qu; naô sabiaõ novas de mim. e

me tinhaô por morto, acodio tanta g^n-

te a me vnr, que não cabia na Foriale-

ss. pergiifítandome tolos com as lagri-

mas nos olhos pela causa da desventura,

em que me viaô. e dandolhes eu conta
muyto miudamente de todo o suf^cesso

da minha viage j, e do infortúnio que
nella pissara, liiAraõ lodos tão admira-
dos, que sem falarem nem responderem
cousa aigumi s> sabiá • benzendo do que
me tinhão ouvido.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 25. — lAntonio
de Fana lhes fes muyto agasalho, como
qu. m desejava saber aquellas cousas miu-
damente, e hie mandou dar dous páes
de cera, e hum sacco de pimenta, e hum
dento de marlim, do que este velho com
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todos os mais ficáraõ iiiuyto satisfeytos.

E lornaiido-lhes a perguntar de que ta-

menho era aquella Ilha de Aytiáo, de

que tantas grandesas se coatavão, lhe res-

ponderão elles.» Liem, Ibidem, cap. 44.

— «Por naõ me deter em contar miuda-
mente tudo o que se fes nesl- nosso ne-

gocir- até o feylo ir concluso sobre fiual

em que se passarão seis mezfís e meyo,

nos quaes sempre estivemos presos pas-

sando assas de trabalhos, direy breve-

mente o que mais succedeu até de todo

este feyto ser sentenciado, o qual corren-

do perante os doze Conclialis da Menza

do crime, que saõ (falando ao nosso mo-
do) os Dezembargadores, e Juises das ap-

pellações, e das revistas com alçada su-

prema, os dous Procuradores desta casa

ds misericórdia que por nós faziaõ, to-

marão muyto a seu cargo fazerem revo-

gar a injusta seatençít, que contra nòs

fora dada.» liem. Ibidem, cap. 101.

—Cuidadosamente.— «Tarífiann os re-

cebeu cori muito gssslhado, fazendo-lh'a

cortezia, que tão altos príncipes mere-

cism, e despedindo-se elles delis, que
miudamente lhe perguntou pola dispo-

sição do imperador e imperatriz, e todas

suas amig.is, se for^m pêra a cidade, le-

vando Dr.nmusiando comsigo, cansado e

sem n-^nhaiua ferida.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim dluglaterra, cap. 164.

— Attenlamente, com attenção minu-
ciosa.— «Depois, tornando aolbar a ser-

pente mais miudamente, por verse n'el-

ía achava algum indicio, em que tão pe-

quena chave servisse, enxergou em uma
ilharga por baixo das conchas, de que

era composta, uma abertura pequena,

que lhe deu esperança de poder apro-

veitar.» Idopj, Ibidem, cap. 154.

—Por miuio, com miudeza. — Contar

miudamente.

—

Perguntar, observar miu-
damente.— «O.T.Íedesambarcando em ter-

ra, uiefuy logo â Fortalesa ver o Capitão,

elhedey conta d* tudooquesuccedera na
viagem, e lhe tratey miudamente do des-

cobrimento dos rios, portos, e angras,

que novamente achara na Ilha Çamatra,

assim da parte do njar Mediterrâneo, có-

modo do Oceano, e dacoinmutaçãodo tra-

to da gente que nelles hsbitava, que até

entaônáo tivera com nosco nenhum com-
mercio.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 20. — «E pergunt.indolhes

miudamente por outras muytas cous.^s

necessárias a nossa salvaç.^õ. e seguran-

ça, a todos cada hum per si responde-

rão muyto a propósito, de que Anto-iio

de Faria, e todos os mais ficáraõ muyto
satisfeytos, e sobre tudo muyto pesarosos

dos desm.mchos passados, porque bem
se entendeu que sem o Similau, que era

o Norte da nossa viagem, naõ podíamos
f.izer cous-3 que fosse bem feyta.» Idem,
Ibidem, cap. 73.— «ístoordenado, o Nau-
taquim tornou de novo a praticar com
nosco, e perguntamos por muytas cou-

sas miudamente, a que respondemos mais

conforme ao gosto que ntille viamos, que
naõ ao que re.ilmente era verdade; mas
isto foy em certas perguntas, em que foy

necessário ajudarmonos de algumas cou-

sas fingidas por naõ d;.-sf.izerraos no cre-

dito, que elle tinha desla nossa pátria.»

IJem, Ibidem, cap. 133. — «A. attenção

com que o est^ifermo cuj< figura e ves-

tuário acabamos de examinar miudamen-
te olhava para o trop'l de puvo que se

recolhia não indicava a mera cunosida-

de de ujja pessoa desoccupada, que nes-

te semsabor divertimento gastasse o tem-

po por náo saber como o occupar me-
lhor.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 10.

MIUDAR. Vid. Amiudar.
MIUDE (ã), loc.adverb. Com frequên-

cia, repetidas vezes, amiudadamente. Vid.

Miude, e Miúdo.

Vencidos vem do somoo, e nisl despertos,

Bocejando a miudc se encostavam

Pelas antenn.is, todos mal cobertos

Contra os agudos ares que sopravam.

CAM., lus., cant. 6, est. 39.

MIUDEÂR, V. a. Referir pelo miúdo,

relatar alguma cousa com todas as mi-

nuci isiiades, cinumslancias, etc.

MIUDEZA, s. f. Minudência; tenuida-

de, delgsdeza, pouco vulto d'alguma

cousa.—Miudeza das feições.—Miudeza
das sementes, de areias, etc.

—Figuradamente: Inquirição, ou exa-

cta consideração com que se repara, ou

pergunta acerca de cousas miúdas, de

pouco momento, relacionando-as cir-

cumstauciadamente.— «E se i^e eu deti-

ve agora em particularizar as miudesas

destes trsbalhos, foy pelo successo qne

elles tiveraõ. de qan espero tratar là

diante para que claramente se vojaõ os

meyos por onde nosso Senhor ordena

ser louvado, e a sus santa Fò exaltada,

como adiante se vera por este homem
Japsõ, cujo nome era Angirò.» Fernão

Mendes Pinto. Peregrinações, cap. 202.
—Proverem miudesas; prevenil-as,

nttendel-as, remedial-as; não deixar es-

capar ou esquecer qualquer minúcia.

—

«Rppr.rtio as estancias e guarda delias

aos capitães e pessoas sinaladas de seu

arraial, e posto que tamanha providen-

cia parecesse desnecessária em feito tão

Seguro, como parecia o seu : Ali>ayz3r,

que de seus imigos tinha mais ixmheci-

mento, não se fiavs tanto na f;irtuna,

que á descripção delia quizcsse deixar

suas cousas, antes, como bom capitão,

se atalaiava pêra o por vir: e tanto que

lhe pareceo que em todas as miudezas

do exercito tinha provido, como convi-

nha ao estado da guerra, por conselho

dos principies delia, mandou pôr fogo

a toda a frota, deixando somente alguns

bergantins e navios p;-quenos, de que

se podesse servir pêra mantimentos.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 160.—Attento.r por miudezas ; reparar em
minúcias, prestar attenção a cousas miú-
das, pequenas.
—Miudezas ; minudencias, cousss de

uonáda.
— Géneros vendáveis de pouco valor.—Negocio de miudezas. — Loja, estabe-

lecimento de miudez.3s.

MIUDINHO, A. Diminutivo de Miúdo.
Muito miúdo.
—Figuradamente : Falto de liberalida-

de, mesquinho.

—

Homem miudinho; que
dá, ou desoende muito pelo miúdo.

MIUDISSIMO, A, superl. de Miúdo.—
Lftra miudissima; quasi ruicroscopíca.

MIÚDO, A, adj. Diminuto, de pouco
vulto, pequeno, pouco volumoso.

—

Grão
miúdo.

—

Semente miúda como areia fina.

Oppõe-se a graúdo.—«Passando esta Ci-

dade para a brinda do meyo dia, que he
terra habitada de Aldeyas de Mouros
Arábios duas legoas, entramos pelo de-

sertai : he despovoado sete jornadas de

caminho, por áreas muyto miúdas, e de

serras delias muyto altds, e isto dura a

mavor parte delle.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 36. — «El-rei de Etolia

tirou armas de roxo e morado, cores

pouco alegres, e qnasí conformes, sem
nenhum extremo, no escudo em campo
roxo um touro negro. El-reí de Arménia
veio armado do pardo com rozas d'ouro

miúdas, no escudo em campo pardo a

sve Fhenix, em sinal de ser uma só no
mundo a senhora, que servia.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 165.—Co7npras e vendas miúdas; de pou-

co valor, miudezas.— »E quem o nega,

Peraílonso Sardinha?—interrompeu mes-
tre Anião. — Os capitules ge.raes prova-

ram-se bem contra os fidalgos, e bem
03 despachou elrei; mas os que deviam
apresentar-se? E os especiaes? Os de

Lisboa, por exemplo? Mem palavra so-

bre eslas compras e vendas miúdas dos

mercantes forasteiros, sobre que se ha-

via requerido já a sua mercê.» A. Her-

culano, Monge de Cister, eap. 17.

—Povo, gente miúda; a plebe.— «.4s

novas se espslharain pola cidade, e foi

o alvoroço tão grande, que uns vinham
vêr Fioramáo, outros iam á torre do gi-

gante, sendo aquelle prazer tão geral co-

mo dantes fora a tristeza. As festas no
povo miúdo se começaram tamanhas,

tamanhas havia tuniio tempo que na-

quelle reino se rião fizeram. Flerida com
quanto ouvia o alvoroço da cidade, es-

tsva tão atormentada dos medos passa-

dos, qi;e lhe faziam ainda recear aquel-

le prazer não ser perfeito.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

42.— «Por geral conselho e parecer de to-

dos se tornaram á cidade com propósito

d'aquelle dia não dar batalha, e primei-
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ro prover as cousas do commum, que

ern «ráfl piíHlade ver a coio que as do-

nas (! doiizcllas e o outro povo miúdo

vinham Ijusc-al-os.» Ibidem, ciiji. 109.

— «Mas iioriio o iutiinto d-ste Ijcmaven-

lurado l'8dre foy seuipro «ugmeiílar o

santo iioaie de Christo outro a Keiile

roais nobre, por llni pareo.ír que dahi

resultaria mais facilmente a conversão

do povo miúdo, dt-leriiiiuou de se pas-

sar dalli alguns di«s so Kt^yno do Firan-

do, que era adiante para o Norte cem

legoas, como fes quando Ibe pareceu

tempo.» Fernão Mendes iMnto, Peregri-

nações, cap. 268.— «(guando, poróm, no

século XIII a população christan, alar-

gaado-se para o occidenle, veio expul-

sar os juiieus do seu bjirro primitivo,

situado na actual ci>iado baixa, e os en-

cantoou para a parte do sul da cathe-

dral, a Alfama foi perdendo gradual-

mente a sua importância c converteu-se

a final n'um bairro de gente miúda e,

sobretudo, de pescadores. A Kua-nova,

a aorta de Lisboa, rica do seiva, chama-

ra a redor de si toda a vida da povoa-

ção.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. lo.—Gado miúdo ; ovelhas, cabras ; op-

põe-se a gro>iso.

—Fruclos miúdos; diz-se dos legu-

mes, milho, e pães.

— Gafa miúda; coelhos, lebres, etc.

—Peixe miúdo ; peixinhos.

—Miúdas botniiardadas ; frequentes,

vastas, amiudadas, em grande quanti-

dade.

Arrombuo as nniidaa bombardadas

Os pangaios subtis da bruta goiíte.

nesta arte o Portugiiez em fim castiga

A vil malícia, porlida, inimiga.

CAM., LUS., cant. 1, est. 92.

—Figuradamente: Que examina com
miudeza; que repara em miudezas.

—Feito cora toda a execução, com to-

da a raiuuciosidado.—Miúda inquirição.

—Miúdo relator; o que narra as cou-

sas pequenas, ou as grandes com as mí-

nimas circumstancias.
—Feições miúdas; as do rosto, que as

não tem grandes.
—Logarinho miúdo, e pobre; diz-se

do pequeno povoado, que náo só tem

poucos habitantes, mas que se estende

pouco em território, em lavoura, o com-
mercio.—Obra miúda dliistorias ; muito abun-

dante em allegorias. e assumptos diver-

sos.— «Todalfts casas se corrião umas por

outras: em nenhum dos portaes achou

porta, que impedisse a entrada : uma só

casa vio, que a tinha, que estava apar-

tada d'aq^aHlla ordoiM ; esta ora fechada

com duas fechaduras grossas e fortes, a

porta também de ferro sem outra com-
posição : porom lavrada no mesmo ferro

d'obra singular e miúda de historias an-

tigas, que o cavalleiro do Silvaje náo

entendeo, nem tão pouco se deteve era

trabalhar por entrar dentro, que vio que
sua fortalf./.a lho imp^viia.» Francisco de

iMi)rai's, Palmeirim dlnglaterra, capi-

tulo 154.
— Vender jtor miúdo, ou em retaliio ;

diz-se do que não ó vendido por ataca-

do, em grosso, por junto, em partidas.

—A miúdo; loc. ndverb. Frequente-

mente, com intiírvallos curtos. — ».M«s

ern quanto isto assim não fôr, e eu fór

tão a miúdo visitado de vós, que traba-

lho me pôde vir que não fique de.scan-

çado. Quereis-rne dizer quem sois, disse

ella, pêra tirar el-rei d'uma suspeita em
que esta? Meu nome, senhora, ó d<! Ião

pequeno preço, o ha tão pouco que cos-

tumo as armas, que me correria sabei o

tão gram principo, antes de minhas obras

mo darem mais atrevimento.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

140.—«Me pedio que o descomraetti-ss"

daquella moça, ou que lhe deparasse

meios de impedir M. de Senneterre doo
visitar tanto amiúdo; fiz-lhe perguntas,

e fòra-rae impossível duvidar do amor
de meu filho. Mas Suzanna (lhe disse eu)

ama-o ella?» Francisco Manoel do Nas-

cimento, Successos de Madame de Se-

neterre.—Por miúdo ; circumstauciadamente;
miudamente.
—Pisar miúdo ; fazendo os regos com

poucos iiitervallos.

—Miúdos, s. m. plur. Peças de prata,

ou cobre em dinheiro, do pouco valor.

— «Algum pequeno terreno occupam pa-

ra farinha. Não se achou quem trocasse

oiro ou prata em miúdos para esmolas;

unicamente o que tem obrigição de dar

a vacca suppriu com pouco. O sitio é ex-

cellente e esplainado. E' estrada do .Ma-

ranhão.» Bispo do Grào-Paiá, Memorias,

pag. 181.
—Os miúdos d'um ayiimal; as entra-

nhas, azas, pescoço, etc.

— (iravctos, troços.

MIULLO, s. m. Pau entre as caibas

da roda do carro.

MIUNÇAS, s. f. plur. Cousas miúdas

;

fructos menores.
— Dízimos das miunças; o dizimo das

cousas miúdas que se pagam nos arce-

bispados, etc, como são frangos, ovos,

leitões, etc.

— Minudencias. — «Aquesto mesmo
dia, depois de fornecermos nossos ven-

tres com isso que trazíamos para jamar,

tomamos o caminho para Palmella que
são duas léguas não muito grandes, mas
tudo charneca tão áspera e desconversa-

vel como um labrego, e, com mais or-
riagem que um arraial de ciganos, che-

gamos á villa já bem tarde, onde achei

a máe que me pariu, e todo o gasalhado

necessário de quo a historia não faz men-
ção em particulares quo entram no con-

to das miunças que por alvará de fora

não conh"CH;o a nenhum historiador.»

Francisco ilodrigii"S Lobo Soropita, Poe-

sias e Prosas Inéditas, pag. 18.

MIXRRICADOR.
)

MIXERICA':. jvid. Mexeri...

MIXERIQUEIK0.1
MIXILHÀO. Vid. Mexilhão.

MIXO-LYDIO, udj. rn. i\)o grego my-
j-oli/dios, di; inix, inixtura, e lijdion. ly-

dio). TiTino de .Musi(;a antiga. — Afodo

mixo-lydio; o mais agudo dos modos na

miJsicA antiga.

— Substantivamente: O que tem mis-

tura de mixo-lydio ; diz se do sétimo som
fia miisifa grega.

MIXTÃO, 8. f. (Do latim mixlionem,
de mi.rtus, inixto). Terrnn de Pharmacia.

Acção de misturar muitas drogas ou sub-

stancias sirapl.'S para formar medicamen-
tos compostos.
— A preparação ou medicamento que

resulta d'esta acção. =Poaco usado n'es-

te sentido.

MIXT'ARABE, s. m. Misturado com
árabe.

-} MiXTIBlNARIO, A, ndj. (De mixto,

e binarioi. Termo de Mineralogia. Cri/s-

tal mixtibinario ; o que é devido a um
decrescimento mixto, e a outro decresci-

mento por dua-; series.

t MIXTI BISUNITARIO, A, ad/. (Oe mix-
to, bis, e unitário'. Termo de Mineralo-

gia. C'/(/s((i/ mixti bisunitario ; o que re-

sulta d'um decríscimeuto miilo, e de

doas outros decrescimeulos por uma úni-

ca serie ou ordem.
MIXTILINEO, A, adj. (Do latim muc-

lus, mixto, e linea, linha). Termo de

Geometria. Figura mixtilinea ; a que é

terminada em parte por linhas rectas e

em p.^rte por curvas.— Triângulos mix-
tilineos.

—Tertnode Mineralogia. Crystal mix-
tilineo; aquelle, cujas faces que o termi-

nam, umas são planas e outras tomaram
a fórms eonvexa.

f MIXTINÉRVEO, A, adj. (De mixto,

e nervo, nervura). Termo de Botânica.

Folha mixtinervea; aquella cujas ner-

vuras são dirigidas em todos os senti-

dos.

7 MIXTITERNARIO, A, adj. (De mix-
to, e ternário"». Teimo do Mineralogia.

Crystal mixtiternario ; o que provém de

um decresoidieuto mixlo e de outro de-

crpsciment.i por lre« ordens ou series.

f MIXTI-TRIUNITARIO. A, adj. (De

mixto, tri, três. e unitário). Termo de

Mineralogia. í.íi/.sfní mjxti-triunitario

;

o que provém d'um decrescimento mix-
to, e de três decrescimeulos por uma só

ordem ou serie

I MIXTI UNiBINARIO, A, adj. (De mix-
to, un, i>or uoi. e binário^. Termo de

Mineralogia. Crijstal mixti unibinario;

o que é proveniente d'um decrescimen-

to mixto, d'um decrescimento por uma
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serie, o de um terceiro por duas ordens

ou Si^rifS.

MIXTO, A, adj. (Do latina mixtus, mis-

turado, participio de. miscere). Composto

de muitas cousas de dilYerente natureza.

— Corpo mixto.
— Por extensão : Que pariicipa de dif-

ferentes cousós. — Vida mixta.

— Governo mixto; o qae participa da

nhtun-za de muitos outros.

— Povo mixto ; formado, composto

de todas ns ciasses sociaes.

Em qii5nto o mar, e as Náos contempla attento

O mixto Povo atónito, enleado,

E 03 triunfaes Pendoens sacode o vento,

Na proa o duro ferro a pique alçado

:

D'eotre tão numeroso ajuntamento

Sob o peso dos annos encurvado

Ergue a voz hum varão, quàl viva chamma,

E assim com pasmo universal exclama.

J. A.. DE MACEDO, ORIENTE, Cant. 2, est. 1.3.

— Commissão mixta; a que é compos-

ta d'iiomens pertencentes a duas ou mais

compsntiias, a duas ou muitas nações.

— Espécie mixta; raça d'animaes pro-

duzida por cruzamento.
— Termo de Jurisprudência. Causa^t,

acções mixtas ; as que são ao mesmo
tempo pe.ssoaes e reaes.

— Termo de Botânica. Bolòes mixtos

;

os que produzem ao mesmo tempo fo-

lhas e flores.

— Item. Vasos mixtos; os que apre-

sentam na sua extensão os caracteres

especiaes de muitas espécies, que são,

por exemplo, raiados n'um ponto, pon-

tuaiios em outro, etc.

— Termo de Malhemalica. Proporções

mixtas; aquellas em que se compara a

razão do antecedente e do consequente

á sua differença.

— Item. Numero mixto; o que é com-
posto de inteiros e de fracções.

— Figura mixta; a que é Composta,

em parte, de linhas rectas, e, em parte,

de linhas curvas.

— Mathematicas mixtas (por opposi-

ção a mathematicas puras) ou sciencias

physico-muthemalicas ; sciencias que pe-

dem ás maihcmaticas os seus processos

de calculo para resolver as questões que
podem dar logar a equações.
— Termo de Grammatica. Termo mix-

to; termo da lingua de uma sciencia e

da linguagem consmum, ou vulgar.

— Termo de Mineralogia. Crystaes

mixtos; os que resultam d'uma lei mix-
ta de decruscimento.
— Termo de Marinha. Embarcação

mixta; barco mixto; movido a velas e

a vapor.

— Tt-rmo de R.-lojoaria. Pêndulo mix-
to; o que eà!á adaptado a um movi-
mento.
— Ef,criptíira mixta; a dos manu-

scriptos anteriores ao século ix; lira as

suas letras ao mesmo tempo da maiús-

cula, da minúscula, e mesmo da cur-
siva.

—-Casos de mixto foro; os que per-

tencem ao mesmo tempo ao juizo eccle-

sidslico e ao secular.

— //nj^erio mixto; o poder de impor
penas pecuniárias, e não de sangue.
— Cõí- mixta; a que resulta da mistu-

ra de iluas; de mescla.
— .S'. m.

—

Um mixto; termo da anti-

ga chiinica, que designava todo o corpo
composto d'elementos heterogéneos ou
de differento natureza, e muitas vezes

composto hypolheticamente de elemen-
tos imaginarius.

— A chimica moderna não renunciou
completamente ao uso d'este termo, e

empriga-o algumas vezes no sentido va-

go d'uLn composto indeteiminado.
—Por extensão: Mistura (fig.) — «Os

reis tinham ido distribuindo essas gran-

gearias, destinadas a alimentar a vida

coUectiva da sociedade, pelos seus ricos-

homens, pelos seus infanções e pelos seus

validos
;
pelos seus bispos, pelas suas ca-

thelraes e pelos seus mosteiros. D. Fer-

nando, cujo caracter fui um mixto sin-

gular de grande príncipe e de grande
mentecapto, esgotara os derradeiros es-

tiliicidios que manavam das antigas fon-

tes do rendimento publico, e a nobreza
respigara até o ultimo grão o que resta-

va da recolhida seara.» X. Herculano,
Monge de Cister, cap. 12.

-j- MIXTO-BARBARO, A, adj. (De mixto,

e bárbaro). Que está em grego litteral, e

em grego moderno.—Um prefacio mixto-
• bárbaro.

iiilXTURA, s. f. (Oo latirn mixtura).

Mistura de certas substancias para um
tim determinado. — Mixtura cretácea.—
Mixtura frigorifica.

—Termo de Pharmacia. Medicamento
liquido que resulta da reunião de diver-

sas substancias, e, particularmente, com-
posto liquido de medicamentos muito acti-

vos destinados a serem tomados por got-

tas sobre assacar ou n'um copo d'agua.

—Mixtura de cereaes; como a de cen-

teio e cevada.—Pão de mixtura; o que é composto
de varias fwriíihas.

— Vid. Mistura.

MIXTURÂDA, .s. /. Mixtura de algumas
hortaliças, que se guizam juntamente.
— Figaradament':' : Miscellanea.

MIXTURADAMENTE, adv. (De mixtu-
rado, e o suffixo umeute»). Com mixtu-

ra, juntamente, sem distinceâo.

MIXTURAR, V. a. (Do latim mixtus,

participio de miscere). Ajuntar diversas

cousas u'um só todo. — Mixturar agua
com, vinho. — Mixturar pós, farinhas,

etc. ; formando um todo mais ou menos
uniforme. Vid. Misturar.

—Ser mixturado. — «Donde, no prin-

cipio da queixa só convém o uzo de me-
dicamentos repellentes; para que o hu-

mor que actualmente corre se divirta, e

a parte se corrobore para que não rece-

ba : no augraento porém se devem com
os repellentes mixturar medicamentos
discucientes, ou rezolventes; mas de sor-

te que ainda os repellentes venção, e se-

jaõ em mayor quantiiiade; porque ainda
neste tempo corre major porção de hu-
mor á parte, do que he aquelle que ja

está embebido, e infiltrado na mesma
parte.» Braz Luiz d'Abreu, Portugal Me-
dico.—Sypí. : Mixturar, Confundir. Mixtu-
rar é juntar, unir, incorporar uma cousa
com outra, ou muitas em uma só. Mix-
turam-se os metaes quando se ligam

;

mixturam-se certos líquidos, certas subs-

tancias reduzid.is a farinha ou pó, e no
sentido moral mixturam-se os velhos com
os moços, as mulheres com os homens,
etc.

Confundir, no sentido physico, é fun-

dir juntamente, derreter dous ou mais
metaes, os quaes, consolidando-se, não
se podem distinguir, nem se separam fa-

cilmente ; no sentido moral dizemos con-

fusão, ou ajuntamento confuso de povo,

aquelle em que não ha ordem, nem dis-

tincção de classes, de sexos, etc.

O que não sabe distinguir as suas ide.ias

tem o entendimento confuso. Quando to-

dos faliam n'uma conferencia, dizemos
que reina a confumo.
A mixturar oppõe-se separar; a con-

fundir oppõe-se propriamente distinguir.

MNÁ, s. f. Moeda antiga, livra.

MNEMÓNICA, s. f. (Do grego mnemo-
nikos, de mnemon, que se lembra, recor-

da, derivado de mnemôn, memoria). Ar-

te de facilitar as operações da memoria,
de crear uma memoria artificial. Todos
os methodos da mnemónica se fundam
sobre o principio da associação das ideias

;

consistem em recordar factos complica-

dos e difficeis de reter na memoria por

meio de combinações mais simples e mais

fáceis, ou em lig.ir entre si factos ou no-

mes que se apresentam isolados.

Recorre-se sobre tudo aos processos da

mnemónica para lixar no espirito datas,

nomenclaturas, etc.

Como as relações pelas quaes as ideias

se associam mais facilmente e se ligam

mais intimamente são as relações de la-

gar, de semelhança, ou de analogia, é

também sobre estas duas relações que são

fundados os principaes methodos de mne-
mónica: o primeiro é a locuUsaçõ.o, que
se baseia na memoria local, e que asso-

cia 03 objectos, que se querem reter de

memoria, com a imagem d'um logar, de

um edifício, cujas partes são bem conhe-

cidas; o segundo é a nymbolhnção, que
estabelece alguma analogia, quer nascou-
sas, quer nas palavras, entre o fsclo a

reter e algum objecto mais familiar ao

espirito.

O rhylhmo e a rima, sendo do nume-
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ro (los rncios mais próprios p8r« auxiliar

a líiemoria, tem-se composto versos lo-

chiiicos qun são muito uleis cia c-irtos

estudos áridos, como o das línguas, da

historifl, 'ia jí<'ogr,iphia, hIc.

f MNEMONICAMENTE, adv. (í)e mne-
mónico, o o suflixo «mi-nte). Pcrtenct-n-

to ;i mtioraoiiicH, qiio llio é oonccrnoiíte.

MNEMÓNICO, A, adj. (Ktyaioi..gia de

mnemónica). Ouo diz respeito á uiemo-

rirt, que a fiju la, auxilia.— Arle mnemó-
nica. -/''íf/'!'') mnemónica.

f MNEMONISAR, v. a. Fazer, tornar

mnemónico, fítcil d») achar pela meruo-

ria. — Mnemonisar um facto, ou um certo

numero di- fnctos, de arotilecimenlos, ele.

f MNEMOSYNA,.^;. /. ÍHo «rego Mnemo-
sijnè, (iíuivado dn mnr.mc, memoria). Tit-

mo de Mylhoiojíia. A deusa da memoria,

denominada mãe das Musas.

—

As fdhas de

Mnemosyna.
MNEMOTECHNIA, s. /'. (Do grego mne-

mè, e telihnè, íirii-). Arte de augmenlar a

memoria, de a fortalecer, entreter, e cul-

tivar.

MNEMOTECHNICA, s. f. Vid. Mnemo-
technia.

MNEMOTECHNICO, A, ndj. Que perten-

ce á tniiemute.chnia.

—

Processos mnemo-
technicos.

— ií. m. O que, prntica, ou ensina mne-
motechnia. — E' um hábil mnemotech-
nico.— ai). João 1?! Ora essa!—excLima-

rá algum dos nossos leitores—Deixae-nos

com D. João li Pobre bruto, que não sa-

bia nem coubecia nada : nem os phalans-

terius ner>j os charutos da Havana, nem
a mnemotechnica nem a pyrotechnica

;

nem o systema eleitoral, nem as pilulas

do famili.i ; nem oscoupons, nem as vel-

las de stearina ; nem as inscripções, bonds
e carapetõfls, nem os dentes postiços. Que
temos nós, homens do progresso, da il-

luslrarão, da espivitada e desenganada
pbilosopbia, com esses casmurros igno-

rantfs qu^^ morreram ha quatrocentos an-
nos? Tens razão, leitor. Fecha o livro,

que nõo é para li.» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 4.

MO, vocábulo mal escripto em vez de

m'o, elisão do pronome me com o arti-

go o.

—

Foi este sujeito que m'o deu, que
m'o mandou.
MÓ, s. f. (Do latim mola). Apparelho

do moinho, ou lagar de atafona.

— Apparelho de barbeiro para aGar
navalhas, tesouras, e outros instrumen-
tos secantes.

— Pedra de moer.
— Figuradamente : Corro, praça, roda,

CÍri;ulo.— Uma mó de individuas.

MiABITAS, s. m. plur. Oriundos de
Moab.
MOAGEM, s. f. Acto de moerem os

moinhos, e appsrelhos do assucar.— Es-

ta rtíiíío e.xta moagem fundiu muito pouco.

MOAL, .s. m. Termo da provincia da

Beira. Msngoal.

•j- MOBED, s. )/i. .Nome dos sacerdotes

nos t-mpos posteriores da religião de
Zoroastro.

MOBIL, adj. es. de a yen. Vid. Movei.—
«O Praser he o grande móbil de tudas as

nossas acçoens. Permitir lJi'os que o ame-
mos a íim de nos obrigar a trabalhar pe-

la nossa própria conservação. .>'áo ha
cousa no mun lu a que sejamos maissen-
siveis do que ao Praser, o tudo aquillo

quH he Cíijiaz oe o procurar nos parece

que faz a nossa verdadeyra Tlicidado.»

Cavalleiroci'Oiiveira, Cartas, liv.2, n." 38.

MOBILHAR, ou MOBILIAR, v. n. Ornar
uma cas.i de mobília.

MOBÍLIA, s. f. A reunião dos moveis,

que servi-m para gu.irnecer h adornar
uma casa si ui comludo fazerem parte
d'ella.

t MOBILIÁRIO, A, adj. Termo de ju-
risprudência. Que é da natureza do mo-
vei.

—

Os bens mobiliários de uma succes-

são.— Segundo o Cudigo Civil Portuguez,

as rendas constitui Jas, os etíeitos públi-

cos, os interesses nas empresas do com-
mercio, etc, são bens mobiliários,
—Acção mobiliaria; toda a acção que

tende á reivindicação do um movei cor-
póreo ou incorpóreo.—Direito mobiliário; direito á reivin-

dicação de um movei corpóreo ou incor-

póreo.

— Venda mobiliaria; venda de tudo o

que é denominado movei.—Penhora mobiliaria; penhora de to-

dos os objectos que poJem ser conside-
rados como moveis.
— Successão mobiliaria; successão ou-

parle dVlia que consiste em moveis.
— //«ítieíro mobiliário ; herdeiro so-

mente de moveis.

f MOBILICORNE, adj. Termo de Zoolo-
gia Que tem um corno movei.
MOBILIDADE, s. f. (Do latim mobilitas).

Proprieiade gerai dos corpi)s, em virtu-

de da qual obedecem perfeitamente, e

em todo o sentido, ás causas do movi-
mento.

—

A mobilidade do mercúrio.
— Faculdade que tem todos os corpos

de poderem ser postos em movimento.
—Movimento communicado.
—Termo de cirurgia.

—

A mobilidade
dos fragmentos ; a possibilidade de fazer

mover as duas extremidades de um osso

quebrado.
— Figuradamente : Impermanencia,

instabilidade, inconstância.— .4 mobili-

dade (íij.s cousas d'este mundo.
— Kaeilidade em tomar ditTerentes ex-

pressões. — Este uclor tem uma grande
mobilidade na phyíionomia.
— Facilidade em passar promptamen-

te de uma disposição a outra. — A mo-
bilidade da imaginação d'este individuo

enraivece me.

MOBILISAÇÃO, .s. /. ;Do franoez mobi-
lisation). Termo de jurispru iencia. Acção
de assimilar aos moveis.

—Termo de administração militar. Acto
de fazer sentar um corpo sedentário ao
serviço activo de guerra.

f MOBILISADO, i>art. pass. de Mobili-

sar. — A fjuard-t nucional mobilisada.

MOBILISAR, ou MOBILIZAR, v. a. Se-

melhar aos ioovi'is — Pelos contractos do

casamento mobilisam-se algumas vezes

immoveis.
— Tornar movei, pôr em campo. —

Mobilisou-se uma pirte da guarda ua-

ciowil de tal cidade.

-j- MOBILISAVEL, a(ij. de 2 gen. Que
pôde ser mobilisa lo, posto em campo.
— í'ma parte da guarda nacional é mo-
bilisavel.

MOBILÍSSIMO, A, adj. superl. de Mo-
bil. Muito móbil. — Corpos mobilíssi-

mos.

MOCA, s. f. Termo do Brazil. Escar-

neo, irrisão, mofa. — Fazer moca de al-

guém.
— Illusáo, peta, mentira.

—

h$o é moca.
—Termo vulgar. Cacheira crava i« de

pregos. —jPregrar com a moca em. algum
individuo.

MOCADÃO, s. m. Termo da Ásia. Pa-
trão, arraes de lancha, etc.

—Carcen-iro.

MOCAMAOS, s. m. plur. Negros fugi-

dos no Brazil, vivendo pelos matos em
quilombos, chamados outr'ora fugiõet,

calhambfla<i.

MOCAMBINHO, s. m. Diminutivo deMo-
cambo. P>qu>-no mocambo.
MOCAMBO, s. m. Termo do Brazil.

Vivenda feita pelos negros fugidos no
Brazil.

—Qualquerdomicilio, albergue no Bra-

zil. onde se recolhem e habitam os fis-

calisadores >la lavoura.

—AiuÍKo bairro da cidade de Lisboa.

HOCAMO, s. m. Casa, ou lugar sagra-

do, e de respeito.

MOCANQDEIRO, A. adj. Termo popu-
lar. Caprichoso, aílectado, requebrado,

invencion-iro.

MOCANQDICE, s. f. Termo vulg*'. De-

licadeza aííectada. mimo excessivo.

—Momo, bugiaria, momice.

Faz outrtts inocanquicts^

Tuiio por hum vintém;—e xnáA por meflos,

— Por liez réis, meus S«oborea :

— Se não sois s«tisf?itos. restituimos

— Logo â porta o dinheiro.

—

rRjUiiiiaco UASoKi. do n\scisumto, fab. de
ijiro.sTAiNE, liT. 3, n.' 1".

MOCARRARIAS. s. »i. plur. Donativos,

feitos pelos r>is de Ormuz aos soberanos
das terras, por onde passavam as cáfilas,

que tinham commereiar a Ormuz, a lim

de elles lhe não servirem de obstáculo,

nem os routi«rem.

7 MOCHLIQUE, s. m. Titulo do um li-

vro cirurgioal da collerção hyppocratioa,

que conté.o] a descripção de algumas ma-
chinas de reducção.
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-}- MOCOCO, s. m. Espécie de maki da

costa de Moçambique.
MOÇA, s. f. Pessoa do sexo feminino

ainda joveo, rapariga, mochacha.

— Nossos amigos iran per cousir

Como bailamos, e poden veer

Bailar moça de bon parecer.

CANC. DE TROVAS ANT., p. 40.

Alguns delles vão per hí,

E na estremadela assi

Não lhes fica moça boa.

GIL VICENTE, AUTO PASTORIL PORTCGUEZ.

And. Mofina Mendes oavi eu

Assoviar, pouco ha.

No valle de João Viseu.

Payo. Nunca esta moça socega,

Nem samici qner fortuna

:

Anda em saltos como pega,

Tanto faz, tanto trasfega,

Que a muitos importuna.

IDEM, AUTO DA MOFINA MENDES.

— «Em tocando á roda, fui logo co-

nhecido de umi freira moça que ali acer-

tou de es«ar. Começaram n desbaratar-

s'i boas palavras de parto a p.irti?. E, em
quanto o logar o consentiu á conversa-

ção. Íamos a bom ir pelos cumprimentos
;

mas foi a velha tão diligente nns reca-

dos, que logo me mandou encaminhara
uma grade das gabadas.» Soropita, Poe-

sias e Prosas Inéditas, pag. 27. — tiE re-

tirando-se com to ia a gente para a praya,

se embarcou sem contradição nenhuma;
e todos, muyto ricos, e muycontentes, e

com muytas moças rauylo fermosas, que
era lastima vellas ir atacc.das com os

murrões dos arcabuses de quatro em qua-

tro, e de sioco em sinco, e todas cho-

rando, e os nossos rindo, e cantando.

s

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 65.— «E a pessoa de António de Fa-

ria foy servida com oyto moças muyto
alvas, e gentis mulheres, filhas <lfi mer-
cadores honrados, que seus pays por amor
de Mattheus de Brito, e de Tristão de

Gâ trouxeraõ da Cidade, as quaes todas

vinhaõ vestidas como Sereas, que a mo-
do de danças faziaõ o serviço da menza
ao som de instrumentos músicos, que
davaõ muyto contentamento a quem os

ouvia.» Ibidem, cap. 70.— «Fora do es-

trado estavaõ nove moças vestidas de

damasco carmesim, e branco lavrando de

bastiior. Nòs tanto que chegamos junto

do estrado aonde o velho jasia, nos pu-

semos de joelhos, e lhe pedimos esmola;

e começando com algumas lagrimas o

introyto da nossa arenga com as melho-

res palavras, que o tempo, eanecessida-

de nos ensinavaõ, a velha acenando com
a m&õ nos disse.» Ibibem, cap. 83.

E dizem que eu moça era

ao tempo que ysso foi ser

e como tempo de crescer

tinha : que assi justo me era

tel-0 de me arrepender

;

Tsto e mais se me diz,

cré que te falo verdade,

que n;im tinha liberdade

pêra fazer o que fiz

por minha pouca ydade.

CHRISTOTÃO FALCiO, OBRAS, pag. 12 («dlíão

1871).

—«Casou com ho Duque de Bragan-

ça, dom Fernando, segundo de nome,
e dona Catherina, que faleceo moça, e

dom loâo que depois de succeder no es-

tado do Infante dom Fernando seu pai

f&leceo sem casar, e dom Diogo que suc-

cedeo ao dicto dom loão, e houue mais
dom Duarte, e dom Dinis, e dom Simão,

que todos falecerão moços.» Damião do

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 3.

E >noças vam prometer

a ydotos virgindade,

e se vam oflerecer,

e por SI mesmas corromper

em siaal de castidade,

em humas lájeas polidas,

muyto limpas, muy luzidas,

em hum corno muy polido,

que no meo está metido,

se rompem nelle sobidas.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLASEA.

—«Vio el Rey o feito, e achou que
sendo a molher viua elle tinha a cunha-
da em casa, e que era moça fermosa, e

que per tnorle da molher. e descuido
dos parentes ficara assi cora elle das por-

tas a di^ntro, e qoe neste tempo a ou-

uera e el Key vendo isto disso; Ho dia-

bo pode muyto, e nossa fraca humani-
dade muyto pouco, e neste pecado da
carne, ainda menos, e mf is auendo dahy
tantos azos de pecar, como he estarem
SOS em huma casa tanto tempo.» Idem,
Chronica de João II, capitulo 101. —
«Sahindo hontem o Conde de Vocrata

de casa do Conde de, Harrach perto da
noyte, encontrou hum dos seus Cosi-

nheyros passeando com huma moça
que eu conheço, e que he huma das

mais lindas desta terra.» Cavalleiru de
Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 6. — «Tinha
Valentim vinte e dous annos quando lan-

çou os olhos não sey se por amor, se

por avaresa, se por ambição, em huma
moça de família nobre, e muito rica.»

Ibidem, cap. 58.— «Agora não só esmo
ça mas fermosa, porem a volhice, e a

morte hão de chegar infalivelmente. Não
te esqueças destes preceytos, grava-os no
teu coração. Não te enchas de presum-
pção, e foge de gastar os teus annos em
loucuras, e em liviandades.» Ibidem,

cap. 80.

—Figuradamente: Criada de servir.—
aA mãe da noyva, que neste gosto mos-
trava ter a msyor parte, se foy muyto
contente a huma camera aonde a filha

entaõ estava lavrando com outras moças
nobres de seu serviço, e a trouxe pela

mão à sala aonde o pay estava coin todo

aquelle ajuntamento de irmãos, tios, e

parentes seus, e todos lhe deraõ os pa-

rabéns de tamanha h^nra.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 199.

—Moça chamorra; rapariga que anda
tosquiada, e não traz o cabr^Uo compri-

do nem atado : taes eram as de Lisboa

pelos fins do século xiii.

— Figurada e vulgarmente: Amiga,

manceba, amasia.— «loâo Machado an-

dando em hum alpendere que o laura-

dor tinha ante a porta apalpando onde

se agasalharia com a moça por ser de

noite, fui dar com huma albarda e todo

seu auiamento : per os qu.ies sinaes sen-

tindo que andaria a bf-sta fora a pâcer,

caladaiíiente a fui buscar.» Barros, Dé-

cada 2, liv. 6, cap. 9.

—Syn. : Moça, donzella. Vid. Don-

zella.

MOÇA, s. f. Vid. Mossa.

MOÇAFO, s. íH. Livro sagrado da sei-

ta de .>iahomet, conhecido pelo nome de

Alcorão.—«E depois do se prover no re-

médio dos feridos, e em despejar o cam-
po dos mortos, mandou cbamar a con-

selho todos os Reis, Sanguis de Patês,

e Capitães assim do mar como da terra,

e lhes disse, que elle tinha feyto voto

solenne, e jurado num Moçafo de Mafo-

ma que he o livro da sua h'y. de naõ
deyxar aquelle cerco atè naõ pòr a ci-

dade por terra, ainda que por isso per-

desse todo seu estfldo.B Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 175.

MOÇALHÃO, s. m. Augaientativo de

Moço. Moçu cresci lote, espigado, talado.

MOÇÃO, s. m. (í>o latim motio). Mo-
vimento.

—Figuradamente: Impressão, commo-
çáo, abalo.

MOÇAR, s. m. Termo antiquado. Ou-
teirinho ou pardieiros que se formam dos

edifícios arruinados.
— Dizia-se também monçar.

MOÇASINHA, s. f. Diminutivo de Mo-
ça. Rapariguinha, moça ainda novinha.

MOCETA, s. f. Diminutivo de Moça.
MOCETÃO, s. m. Augmeotativo de Mo-

ço. Termo popular. Moço taludo.

MOCETE, s. m. Diminutivo de Moço.
MOCETONA, s. f. Augmentativo de

Moça. Mu>;a crescida, taluda.

MOCHA, s. f. Vid. Alphamocha.

f MOCHACHA. Vid. Muchacha.
MOCHACHIM, s. m. Vid. Muchachim.

f MOCHADO, part. pass. de Mochar.
MOCHADURA, s.

f. .Mutilação com que
se torna mocho o animal.
MOCHAR, V. a. Tornar mocho, cortar

orelha, cauda, ou algum outro mem-
bro.

—Figuradamente : Da briga saiu mo-
chado de uma orelha; troncho.

MOCHETA, s. /; Termo de architectu-

ra. O espaço plano da columna encana-
da, além das cracas e estrias.
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MOCHICÃO, s. m. Termo faroiliar. Mar-

rara, sueco.

MOCHILA, s. f. Sacco dos soliiados ora

que ell"S levem roupa e algum rnaiiti-

inenlo ás costas, quando maro.hara.

— EspiH-ie de caparazúo de gineta.

— .S', Dl. Criado inferior em qualidade

ao corlicirii, ao laciiio.

MOCHILETA, .s. /'. Diminutivo de Mo-
chila.

MOCHILINHA, s. f. Diminutiv.j de Mo-
chila.

1.) MOCHO, ff. ni. Termo de zoologia.

Ave noi-turna, de erandeza superior á

do noilibó, porem inferior á da C(>ruja.— «Fid. Esse tal lancem-no aos leões,

oncampem-no aos escudeiros, descerão

a elle como pardaes sobre mocho.

—

Esc.

Mas quantos ha dj vós outros, em quem
isto pode ober se qiiizosseis conhecer-

vos?» Francisco de .Mornes, Dialogo 1.

—aO homem da grenha ruiva arregalou

ain<la mais os olhos, drredondados como
os de u!ii mocho.» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 15.

—Assento sem encosto para uma pi^s-

soa só.

2.) MOCHO, A, adj. Troncho, privado
de algum inembro.

—

Gato mocho.—Carneiro mocho ; carneiro que não
tem cornos, por lhe serem cortados.

MOCIÇO. Vid. Massiço.

MOCIDADE, s. /. A idide do moço, a

idade juvenil, desde os 14 aos 24 an-
nos. — «O imperador e a imperatriz de-

pois de passarem com seus íilhos todc-

las cousas a que o amor e razão os obri-

gava como pais, aehando-se na raraara

onde já outro tempo c:);a tanto trabilho

e risco alguinss v 'Z-^s se viram, sendo
elle cavalleiro andante, fez-lhe tamanha
saudndí» cuidar niqiielle gosto passado
qu'em sua mocidade tiveram, e que se

então poderam toruar a elle de uovo,
ainda que fora com muito maior peri-

go do que dantes era, ambos o tomaram
a troi.o de tolo seu senhorio.» Francis-

co de Miirai<s, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 44.— «liiscurrindo por todalas priíi-

cezas, chegando a Florida, perguntou a

Polinarda, que a tinha da mão, quem
era. Depois de o s.ib'"r, algum tanto se

deteve em a olhar, que aioda que já sua
idade saisse dos termos da mocidade, ti-

nha singular parecer: depois, vendo Lio-

narda e Miraguarda, teve bem que cui-

dar e de que haver inveja, além de fi-

car triste de vèr solta qxu-va cuidava que
tinha presa.» Ibidena, cap. 164.

o primeiíT) nfio fui. que entre os Pa.<ítores

Em ti busquei honest» si>cieJ.i(lB'.'

Em pretender constante os teus favores

Não consumi a tema mocidade f

Que frios cm Janeiro, em Julho ardores

Não soflri j;i no monte, jA na herdade?

£ he crivei que finezas tão sabidiis

Castigues, como oiTeusas recebidas

!

J. X. DE MATTOS, RIMAS, pag. 157.

—iSendo el Rpy Príncipe no tempo
de sua mocidade folgou muyto com Nu-

no Pereyra, fidalgo de sua easa, homem
galante, cortesão, e bom trovador, « sen-

do assi priuado pedio ao Prineipe, que

lhe fizesse mercê <le hum aluara em que

lhe prometesse de lio fazer Conde tanto

que fosse lliy. » (iari:ÍR de Hezetnfe, Çbro-

nica de D. João II, cap. 24. — «E nos

dias em que se abrf para a pátria ntna

longa carreira de desventuras, que tu

surges, gardingo, como a lembrança que-

rida dos formosos dias da nossa mocida-

de; é na véspera de uma lucta eiu que

se vai resfdver se ha-de ser livre ou ser-

va a terra dos godos.» A. Herculano,

Eurico, cap. 8. — «Verdade é que Vas-

queannes me falou nisso, e que não achei

estranha a proposta : mas Leonor prefe-

re Lopo Mendes: mudou de amores: tam-

bém eu na mocidade mudei mais de uma
vez. Além disso, o meu futuro genro é

mais rico n nobre, e o que eu prefiro a

tudo é a felicidade de Leonor.» Idem,

Mouge de Cister, cap. 2.

—Figuradamente; Os moços, mance-
bos. — «Vontades novas fazem os t''m-

pos, e quem nisso atentar as dará de si;

a mocidade he aparelhada a alvoroços

e a cousas que tem tam comprida conta

que lhe nam posso dar soma.» D. Joan-

na da (iama. Ditos da Freira, pag. 65

(ult. edição).

— Figuradamente ; Actos indiscretos.

— Os verdores da mocidade.

—Mocidades de preço; vicios difficul-

tuosos dos mancebos.
— Syn. : Mocidade .jwieíií«(íc. Vid. Ju-

ventude.

MOCINHA. Vid. Moçasinha.

MOCINHO, s. »i. Vid. Moçosinho.

MOCISSO, A, adj. Vid. Massiço.

MOCO, s. «1. Vid. Muco.
MOCÓ, s. m. Termo do Brazil. Peque-

na bolsa de couro, que os pedestres le-

vara ás costas, cheia de papel, fato, e

alguma provisão.

MOCOSO. Vid. Mucoso.
MOCOTÓ, s. m. Termo do Brazil. Mãos

de vacca, de boi, cruas ou guizadas. —
Jantar ttm bocado de mocotó.

—Mocotó setn sal; cousa sem gosto,

iosipida.

— Alguns pronunciam erradamente ma-
cató.

1.) MOÇO, s.m. Pessoa do sexo mascu-
no ainda joven, mancebo, rapaz.

Nào era Sancho, tíno, tão deshonesto

Como Nero. que um moço recebia

Por mulher, e depois horrendo incesto

Com H raiie Agrippin* cominettia

CAM., Lus., cant. 3, est. 92.

Dem como entre os mancebos recolhidos

Em Cauusio. leliquias sós de Cannas,

Ja para se entregar. qi;asi movidos.

.\' fortuna das forças African.is.

Cornelio moço oe fai, que os compellidos

1)a sua espada jurem, que .is Romanas

Arman nio deixaráo, em quanto a vtda

Of nio deixar, ou Delias for perdida.

OBK. ciT., cajit 4, e«t 20,

— "Este sendo moço pequeno, seu pae

que era homem de pouca sorte, e ga-

nbaua sua vida á porta de sua casa a

vender fruila, o deu a lium mercador

grosso da terra.» Barros, Década 2, liv.

5, cap. 2.— «No qual tempo por seu pae
ser homem de muita idade, este gouer-

nador no modo do gouerno se fez lyrao-

no, e elle Geinal em quanto fui moço, o

sofreo : peró como teue idade e quiz en-

tender em suas c jusas, estaua jâ o ijr-

ranno tão senhor da terra, que em duas

batalhas linoti f-lle Gi^inal desbaratado.»

liem. Ibidem, liv. 6, cap. 2.

—

*E deste

havemos muitas vezes de fallar pelo de-

curso da historia, que por isso o damos
aqui a conh^c^r, que estando o pai no
artigo da morto pedio ao filho Ismael,

que lhe succedia no Rnjno. que a seu

irmão Meale, que ficava moço, f> náo Ma-
tasse, e o fizesse RnligiosM.» Couto, Dé-
cada 4, cap. 4.— aHum legitimo, moço
de treze, ou quatorze aunos, e outro bas-

tardo de vinte e dous, homem muy fer-

moso, e bem disposto, e de muito bom
onteadimento, e tal ordem teve na jor-

nada, que chagou de noite a Adem, e foy

demandar a pnrta por ondo havia de en-

trar a Cidade, a'in(ie jà os conjurados o

esperavaõ, que o meterão dentro sem se-

rem sentidas.» Idem, Década 6, liv. 6,

cap. 1.—«Desta maneyra passamos algum
espaço do dia oa confusão que o caso de

si nos dava, quando vimos vir hum mo-
ço, que poderia ser de dezassette até de-

zoyto annos. em sima de hum bom ca-

vall", acompanhado de quatro homens
de pé, hurn dos quaes trasia duas lebres,

e outros sinco uivatores, que saõ a mo-
do de faysaens, e hum açor na maô. e

ao redor do si huma quadrilha de seis,

ou sette cães.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 83.—«A Naooà sen-

do certificada deste poder que vinha so-

bre olla tomando conselho sobre o que
nisso devia fazer, se assentou que por

nenhum caso o esperasse, visto serem

seus filhos moços, e ella mulher o a sua

gente muyto pouca, fraca, e desarmada,

e muyto falta de todo o necessário para

se defender de tantos inimigos, e taõ bem
providos.» Idem, Ibidem, cap. 92.— «Es-

te dom João de Meneses filho mais mo-
ço, foi hum dos f-slimados fidalgos nes-

tes regnos, e nos de Caslella, de quan-
tos em seu tempo viueraõ, porque «'m

armas, e prudência facilmente iguaua.

ou passaua qualquer outra pessoa em
que estas duas nobres artes se podessem

achar. 1' Damião de Ooes. Chronica de D.

Maooel, part. 1, cap. 12. — «F. por ho
Principe ser meço, e lhe querer gran ic

bem, lhe deu o aluará feyto á vontade

de Nuno Pereyra sem o ninguém saber.
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o qual ieu« muytos annos em segredo,

sem disso dar psrle a pessoa algums, nem
lembrar mais ao Príncipe. E depois que
foy alçsdo por Rny, Nuno Pereyra com o

aluará na mão lhe veo requerer que lho

cumprisse.» Piezende, Chronica de D. João

II, cap. 24.— «Ao despfidir ch.Troou por

um filho moço que trazia consigo.» Fr.

Luiz de Sousa, Historia de S. Domingos,
liv. 2, cap. 17.— «Kemeto a V. M. o re-

médio Inglez contra o qaal não ha Fe-

vre que subsista, e se elle não for capaz

de o curar, tema V. M. que o não repu-

tarão daqui em diante como hum moço
ffito á mo'ia.» Cavalleiro d'01iveira, Car-

tas, liv. 2. cap. 99.—aOs prósperos e des-

graçados comparo eu cora os velhos, e

os moços p^r huma ladeyr.^ ariraa.» Fran-

cisco Manoel de Mdlo, Apologos Dialo-

gaes, pag. 30

E que tardança

Pode a jornada ter ?—Murmuras, Velho ?

Vè morrer esses Mónus,

Como vão. corno correm. Buscão Mortes;

Mortes fermosas sim, mortes illustres.

Mas todavia certas

E bem vezes cruéis.

F. M. DO NASCIMENTO, FAB. DE L.VFONTAINE,

liv. 3, n.' 4.

—«Emfira o ca^iareiro mór voltou. To-

das as dilijíeneiss feitas para encontrar o

moço Fernando tinham sido inúteis. Nf^m

sequer se achara o seu pagem. Ninguém
sabia dizer quando, de que modo ou pa-

ra ondi> tinhim um e outro partido.» A.

Hí^rculano, Monge de Cister, cap. 26.

—Termo de M.'<rinha. Moço do gover-

no; classe de marinh<íirn. entre o moço
e o mancebo, e que já governa o leme
om tempo bonançoso.

—Significa o mesmo qupi menino. —
«Acharam S?nta Maria e Joseph, e o Mo-
ço posto no presépio.» Em Viterbo, Elu-

cidário.

—O criado de servir, servo. — nDout.

Parece-me isso mais modo de briga que
de neeocio; ora agora vos assentai, e dir-

vos-hei, que cousa é ministro da justi-

ça, que cuido que o não sabeis. Moço dá

cá uma cadeira.» Francisco de Moraes,

Dialogo 2. — «Perô como dom João en-
ti^ndeo o artificio, e conheceo que o mo-
ço era do hum homem que ás vezes nas
afrontas se aproueitaua dos pês. disse ao

moço : Dirás a teu senhor que em peni-

tencia do que merece por isso que tu fa-

zes, não lh« quero dar mayor pena, que
a que elU; leua por ir nesta jornada, on-

de eu sei que se ha elle de aproueitar
mães dos seus pés, que dos teus çapa-
tos.» Barros, Década 2, liv. 3. cap. 10.—«O qual recado AfTonso d'Alboquerque
não quiz ouuir. nem menos ver Tuam
Bandam, somente lhe mandou dizer 3

bordo da nao que os Portugueses não ti-

nhão mães que hum rostro, huma pala-

ura, hum Rey, e hum Ueos : e desta vez
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per artificio trouxe este Tusra Bandam
hum moço chamado Bastião, que estaua

com Rui d'Araujo, e era aquelle que Dio-

go Lopez achou na ilha de São Louren-

ço (como atras fica).» Idem, Ibidem, liv.

6, cap. 3. — «Jesu, Jesu, Jesu. venha

vossa mercê cá, e verá huma cousa assas

lastimosa. António de Faria com todos

os mais que com elle estavão, correu lo-

gí) à proa com muytí pressa, e quando
vio os moços jazer todos mortos huns so-

bre os outros, ficou tão cortado que não

podi^ndo ter as lagryraas, pondo os olhos

no C-T-o, e com as mãos levantadas disse

em voz alt^, e magoada.» Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 51.— «R

querendo António de Faria anroveytar

hum moço seu, que chamavaõ Costa, o

fes escrivão dos cartases. que se haviaõ

de dar aos Necodás, a que logo taxou o

preço, o qual havia de ser aos dos jun-

cos sinco taeis por cartas, e aos dos van-

cões, e lanteás, e barcaças dous.» Idem,

Ibidem, cap. 152.— «Os dous começarão

logo a entender era cobrarem sua fasen-

da, e foraõ por tola a Ilha com obra de

sincoenta. ou sessenta moços que os se-

nhores delli^s lhe emprestarão, a recolher

a seda molhada que ainda estava a en-

xugar, de que todas as arvores estavaó

cheyas, a fora mais de duas casas em que

estava a enxuta, e a melhor acondiciona-

da.» Idem, Ibidem, cap. 60. — «Neste

meyo tempo pedio a hum moço pequeno
seu pagem que estava junto delle, o be-

tere, que saô humas certas folhas de tan-

chagem, que elles costuraaõ comer con-

linuamente, porque lhes fas bom bafo,

e purga as humidades do estômago, e

parece que quando o pedio ao moço, elle

o naõ ouvio, e este moço seria de doze

até treze annos, e apontolhe a idade,

porque me pareceu necessário para o que

heyde dizer.» Idem, Ibidem, cap. 177.

—

«E andando assi em busca dos ditos pa-

peis, topou com algumas cartas, e estru-

ções de Castella, e pêra os Reys de Cas-

tella, delias propriss, e outras emendas
corrigidas, e emmendadas da letra do
mesmo Duque. E como assi vio, escon-

didamente do moço as tomou todas, e

meteo na manga, e se foy a casa, e se-

cretamente vio todas.» Garcia de Rezen-

de. Chronica de D. João II, cap. 28.

— Conselho dos moços da camará; con-

selho que regulava a sua policia, e ser-

viços, e ura prestes d'elles.

—Loc. ANTiQUAD.v : Moços amostradi-

ços, ou noviços, ou ensinadiços ; aprendi-

zes.

—Moço fidalgo ; foro, em que el-rei fi-

lha ou toma algumas .pessoas para seu

serviço ; tem melhor graduação os moços

fidalgos com exercício no paço.

—Moço da camará; moço que serve na

camará d'el-rei. — «Depois que foy mor-

ta, e trasida fora à praya, foy o praser

delRoy tamanho, que a todos os pesca-

dores que allí se achàraõ, libertou de
hum certo tributo, que antes pfigavaõ, e
lhes deu nom-^s novos de hoojçns no-
bres, e a alguns Fidalgos, que alli esta-

vaó aceytos a elle, accrecentou os orde-
nados que tinhaõ e aos guefos, que saõ
como moços da C^mora, mandou dar mil
taeis de prata, e á mim mp recebeu com
a bocca uauyto chea de riso.? Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, csp. 223.

—Moço de mulas; moço que sf^rve na
estreb^sria.

—Moço de esporas; moço que leva as

esporas do cavalleiro. ou de outra illus-

tre personagem, e lh'as tira, e põe ao ca-

valsar.

—Moços de estribeira ; os que vão aos
lados do carro do rei ou adiante. — «E
estando el Rey em Almeyrim andando
passeando no campo, ho Príncipe se apar-
tou cora o Cardeal a cauallo, eforão pas-
seando caminho de S.intarera, e á ponte
Dslpiarça o Príncipe mandou ficar todos,

e só com o Cardeal, e hos moços destri-

beyra adiante afastados, passou a ponte
Dalpiarça.» Garcia de Rezende, Chroni-
ca de D. João II.

—Moços do coro; os que cantam no
coro com os cónegos; meninos do coro.—«Os moços do coro são principalmen-
te b^m creadinhos. qun psrece que es-

tão em corja e guardara ao pé da letra

a instituição de Lycurgo, porque diante
dos mais velhos não cobrem a cabeça

;

e trazem já esta cortezia tão afiada que
cortara uraa palh?>. no ar, como dizera

os atafoneiros da minha terra.» Fernão
Soropíta, Poesias e Prosas Inéditas, ca-

pítulo 21.

—Moço escudeiro; fidalgo que tem o
cargo d'escudeirn do rei. — «Foi então
que o incêndio, como o moço escudeiro
o previa, rebentou impetuoso: a lucta

do orgulho ferido com o amor avivado
pela offensa só serviu para revelar á

consciência aterrada da amante de Fer-

nando que a sua paixão era invencível.»

A. H'^rculano, Monge de Cister, cap.

20. — «O moço e.scudeiro recuou. Fr.

Vasco proseguiu : Fui néscio; fui idio-

ta... Já o não sou. Agora lerobra-me tu-

do... tudo... o passado, como se fosse

presente !... Lembra-me, até esse nome
que tu n'uma hora esqueceste... o nome
daquella cujo amor acaba de te despe-

nhar do valimento de ura rei na beira

do patíbulo...» Ibidem, cap. 28.

2.) MOÇO, A, adj. Que está na idade

juvenil, que está no verdor dos annos.

—Figuradamente: Indiscreto, inexpe-

riente, leviano.

f MOÇOCO, s. m. Termo antiquado.

Menino que servia na igreja, ou sacris-

tia, e que ajudava á missa com vestes, ou
opa ecclesíastíca, ou sotaina; sacristão.

Estes meninos como addídos ao serviço

da igreja, e participantes dos seus emo-
lumentos, foram chamados Mesinhos,
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Mansinhos, Fradinhos, Monr/inhos, Mo-

nacilhos, i\fonuchinos o Moçoco3.=KtiQ Vi-

terbo, ^Elucid.

MOÇOSíNHO, s. m. Diminutivo <le Mo-

ço. Moro ain'l,H muito novinho.

MOCUJÉ, s. m. Arvore, e fructo d > Br«-

zil, assim chamado.
MOÇUAQUIM, s. ;/). Rniz medicinsl,

oriunda du Morambi(|ue, d'Africa.

MODA, s. f. (Do francez mode). Uso

corrente dependente do gosto e do ca-

pricho.— «Sou colurico, o seria desespe-

rado se soubesse que olln tinha hum
Chichisbeo por se conformar cora a mo-
da quanto mais não fosse, e que na mi-

nha ausência bebiâo ambos de dous á

saúde do cioso, do impertinente, e ilo

galante marido.» Cavalleiro d'Oliveira,

Cartas, liv. 2, n." 32.— «1'areco-mo que

use destes, e julgo que são os mais pra-

ticados. Parece-me tarab^-m que a anti-

ga moda de faser rolos com as meyas se

renova, e se estabelece: he preciso não

despresar esto ornato que se tinha cindi-

do aos velhos raal a propósito.» Ibidem,

cap. 65.

E da Atte da Cosinba tão súmente

(Quo £ obra, quanto a mim, m^is proveitosa

.\os homens, que o Francez, que anda na mo(iu>

Alguns pedatjus leio, estando rago.

DINIZ DA cru:, uvssope, cant. 5.

—Loc. ADV. : Á moda ; ao uso, ao

gosto ultiaiamente introduzido.

—

Trajar

á moda.
—Passar de moda; deixar de ser do

gosto moderno.
—Maneira, phantasia.

—

A nahireza

serve cada um d sua moda.
— Ultima moda, ou moda nova; o uso

que vem de novo para substituir, ou mo-
dificar o corrente e adoptado.
—Plur. Cantigas novas, que se põe

no cravo, viola, etc.

—

Cantar modas.
—Syn. : Moda, uso.

—Moda é um uso novo, que não se

chega a generalisar : des ie o momento
em que chega a ser adoptado por todos,

ou pela maior parte e durante algum
tempo, já é uso.

—O principal objecto do que segue

sempre a moda, é o despertar a atten-

çáo, distinguir-se no gosto, na novidade

o variedade. O objecto do que segue

sempre o ^iso, é o não tornar-se singu-

lar entre os demais.

—Todo o uso foi moda em seus prin-

cípios. As mulheres variam tanto, e tão

a miúdo seus adornos, qne estes conser-

vam quasi sempre o nomo de modas:
poucas vezes se lhes chega a dar o no-
me de itsos.

—Syn. : Moda, voga.

—Moda é um uso rápido, que em vir-

tude do gosto ou do capricho se intro-

duz na sociedade. Voga é o concurso de

muitos indivíduos, ei-ilados pola repu-

tarão, estima e preferencia aos outros

objt;cU)s do mesmo género.

—É moda trazerem as dsmas vestidos

curtos ou compridos, afogados ou deco

tados, com balão ou som tdle. Está em
voga a loja il<i modista Amelie.estáo em
voga as parliilas da duqueza de..., etc.

MODAL, adj. 2 gen. Termo do phílo-

sophia. (Jue pcrtírico á modalidade.— 0<

accidentes modaes.
—Propositito modal

;
proposição que

contém alguma restricçáo.

—Termo de jurisprudência. Que se

refere a ura modo particular <le fazer

uma cousa.

—

Dinjmsiçào modal.

—Termo de musica. — Notas ou cor-

das modaes ; notas que caracterisam o

modo maior ou menor.
MODALIDADE, s. f. (Do modal, com o

suffixo "idade»). TiTrao de lógica. Modo
de ser.

—Restricçáo, limitação, relação das

proposições modaes.
—Terrao de musica. Indicação do mo-

do no qual se toca.

—

É miiter determi-

nar a modalidade.

f MODELADO, jtarl. pass. de Modelar.

Feito segundo um modelo.

—S. m. Termo de pintura e de escul-

ptura. Representação, imitação das for-

mas.— Um bom modelado.
MODELADOR, A, s. Pessoa que mode-

la, que faz modelos.

f MODELAGEM, s. f. Termo de escul-

plura. Operação do que modela.

MODELAR, i'. a. Terrao de esculptu-

ra. Representar por um modelo em ter-

ra molle, em cera, em gesso.

—Moldar, tirar em molde as bellas

obras da antiguidade.

—Termo dn pintura. Fazer exacta-

mente por meio d j claro escuro, o re-

levo das figuras, as indicações dos pla-

nos, e os delalhi^s do systema muscular.

— Dar a forma exterior. — O oceano

tetn coiítribuido por sua parte a mode-
lar o globo.

—Figuradamente : Regular, confor-

mar, traçar.

—Modelar-se, i'. re//. Regular-se, con-

formar-se.

—

Os novos atnmaes modelam-
se pelos velhoí:.

MODELO, ou MODELLO, s. m. (Do la-

tim »iorfi(íi/sl. Objecto de imitação.—Um
modelo de escriptura. — Seguir, imitara

modelo.—«Qufim he que poderá pintar

os cuidados, as perplexidades, e as an-

gustias, que produz o temor de ver a

menor porcaria em hum çapato feito pe-

lo modelo de servilha. e qui^m poderá

deyxar de admirar-se das diligencias tra-

balhosas que se executão para meter pe-

los olhos de todos a idea. o a ferraosura

de hum laço do espadim do ultimo gos-

to?» Cavalleiro d'Oliveira. Cartas, liv.

2, n." 43.— tSem ambicionar para elle

a qualificação de pocnia em prosa—qu>
não o ó por certo— tauibem vejo, como

todos hão-de ver, que não é um roman-
ce histórico, ao menos conforme o creoa

o modelo e a desesperação de lodos os

romaiii-islas, o immorlal Scolt.» A. Her-
culatio, Eurico, notas.

—Termo de escuiptura, de pintura,

de architeclura e de muitas outras artes.

Representação em terra, ou em outra

qualquer matéria, de uma obra que se

pretende executar. — Im modelo de

cera.

—No coramercio de certas artes, diz-

se as estatuas, os grupos que pertencem
a esta ou áqm-lla casa.

—

Esta estatua é

modelo da casa de...

—Figuradamente: O que é para as

cousas do espirito ou para as cousas mo-
raes o equivali^nle dos mo Jeios nas ar-

tes.— Cicero é o modelo da eloquência.—
Christo é o modelo dus almas justas.

—É um perfeito modelo; diz-se de

uma pessoa que tem grandes qualidades,

grandes virtudes.

—

Fr. Bartholomeu dos

Martyrei foi o modelo da vida pasto-

ral.

MODERAÇÃO, s. f. (Do latim modera-
tio). O acto de moderar.
— Acção de tornar menor, do dimi-

nuir. — A moderação de uma ta.ra.— A
moderação de uma pena.
— Figuradamente : Virtude d'aquelle

que se modera, circumspecção. — A mo-
deração é a virtude do sábio. — tHuuj
homem que tivesse bastante moderação
para vos amar somente como vós que-
reis, seria s>^m dúvida ditoso a vosso res-

peito. Poderia admirar a mais agra la-

vei, e a mais generosa bt-llpsa gosando
tranquillamente da sui amisade.> Caval-

leiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n.''44.

—

<As att>;nçôes linham-se nalaralm^nte
derivado para esta scena. A tempestade

que ameaçíva estourar parecia espalhar-

se. O conde de Seia. porém, foi um dos

que não ficaram traoquillos com a mo-
deração do abbade.» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 10.

— Figuradamente: Acto de refrear, de

reprimir. — A moderação dos vicias.

— Comedimento ; mndo reservado en-

tre extremos, temperança. — Deve haver

muita moderação no comer, e no beber.

—Syn. : Moderação, temperança, pru-

dência. — A moderação é uma virtude

que governa e regula nossas paixões. A
temperança é uma virtude que modera
os appelites, e que em todas as acções

da vida reprime o excesso, e nos encer-

ra dentro dos limites da razão e da lei.

A prudência dirige o nosso espirito a en-

contrar o nosso fim. e a pôr em pratica

os meios necessários para chegar a elle.

A moderação dá-se a conhecer mor-
mente nos actos da vontade, e nas acções ;

é o sello da intelligencia. A temperança

rectifica os desvios, cohibe os excessos,

o reduz nos ao caminho do dever. A

prudência compõe-se de scieucia e de
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experiência, dirige para o bem, e pre-

vine o mal.

A moderação é um eSeito da prude7i-

cia, pela qual contemos nossos desejos

nos limites mais coherentes com a pro-

bidade, com a necessidade e utilidade

dos meios.

MODERADAMENTE, adv. (De modera-

do, com o suflixo «mente»). De um mo-
do moderado.
— Com moderação, sem excesso. —

Compoi-tar-se moderadamente.— «E an-

tes que alguma cousa do a que são en-

viado diga, peço de mercê a vossas alte-

zas, que assim como sempre- tiveram co-

ração pêra passar os combates que a for-

tuna té aqui lhe deu, agora as novas que

de mim ouvirem, que são boas recebam

moderadamente.» Francisco de Aloraes.

Palmeirim dlnglaterra, cap. 42.

moderadíssimo, a, adj. sicperl. de

Moderado. Muito moderado.
MODERADO, part. pass. de Moderar.

Retido n'uma justa medida.

—

As pai-

xões moderadas pela razão.

— QuH se afasta do excesso, do extre-

mo. — Um calor moderado. — Um fogo

moderado.
— Medíocre, mediano.
— Bem proporcionado.
— Figuradamente: Comedido, modes-

to.

MODERADOR, A, adj. e s. (Do latim

moderator). Que moiera, regula, e diri-

ge. — Moderador dos costumes.

— .\quelle que tende a moderar as

opiniões exaltadas, os sentimentos extre-

mos. — É o moderador do seu partido.

— Poder moderador; poder que resi-

de na pessoa do rei, que é, por assim

dizer, a chave de todos os poderes polí-

ticos.

— Termo de Mechanica. Instrumento

de que se serve para regularisar e retar-

dar o movimento das machinas.
— Apparelho destinado a regular a

emissão do vapor no cylindro de uma
machina ; chama-se-lhe também regu-

lador.

— Lâmpada de moderador; lâmpada
de pistão, munida no interior de um va-

rão de cortinas cónico que modera a

ascensão do azeite,

MODERANTISMO, s. m. pouco em uso.

Opinião dos que são moderados, e com-
batem as opiniões extremas, ardentes.

— Modo de pensar, e de proceder do

que não exige que se cumpram rigoro-

samente as l^is.

I MODERANriSTA, s. m. Partidário

do moJt-rantismo.

MODERAR, V. a. (Do latim moderare).

Giiardar medidas justas. — O tempo mo-
dera riossa dôr.

— Atlenuar, tornar em menor grau,

diminuir.—Moderar o fogro de um forno.

— Abrandar, refrear, reprimir, tem-
perar. — i.Os homens propunhão as le}'s,

porem as molheres as executavão. A do-

çura do sexo prevenia todos os males da

tyrsnia, e o Conselho dos Sábios tcode-

rava a inconstância que se attribuhe ás

molheres.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas,

liv. 2, n." 13. — «Parece impossível, e

não deyxa de ser difficil, que eu podesse

moderar os effeitos que me causavão se-

melhantes praticas, e semelhantes lem-

branças.» Idem. Ibidem.

Do fondo &bysmo cbama a macilenta

Inveja atroz, que morde, e dilacera

O próprio seio, em males se sustenta.

Nem no sepolchro os Ímpetos inodera :

Da mesma escuridão chuma a.cmenta

Venenosa Caluranii, horrenda, e fera;

Coi tão as regioeris do pranto eterno.

De mais horror enchendo o escuro Inferno.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 11, est. 2.

— Figuradamente: Regular, dirigir.

— Moderar-se, v. refl. Conter-se em
uma medida justa, haver-se com mode-

ração.
— Privar-se de tudo o que é excesso.

MODERATIVO, ou MODERATORIO, A,

adj. Que serve para moderar, próprio

para moderar. — Argumodos moderati-

vos.

— Que reprime, refrèa, e subtrahe al-

gum tanto ao primeiro rigor.

j- MODERATO, adj. Termo de Musica.

Que indica ua movimento intermediário

entre o lento e o presto. — Allegro mo-
derato; movimento um pouco menos for-

te que o allegro.

MODERAVEL, adj. 2 gen. (Do latim mo-

derabilis). Que pôde refrear-se, susceptí-

vel de moderar-se.

MODERNAMENTE, adv. (De moderno,

e o suffixo «mente»). De um modo mo-
derno.
— Ha poucos annos; ultimamente.

?áODERNICE, s. f. Uso moderno, fal-

lanJo em mau sentido, para denotar que

se adoptou a cousa em virtude da novi-

dade.

MODERNISÂR, i'. a. (Do francez mo-

derniser). Dar ura caracter moderno.
— Adapt.ir ao gosto moderno.

MODERNISMO, s. m. Amor, affeição,

e adhesão a tudo quanto c moderno.

MODERNÍSSIMO, A, adj. sitperl. de Mo-
derno. Muito moderno.
MODERNISTA, s. 2 gen. Pessoa afifei-

çoada a cousas modernas.
— Pessoa que estima os tempos mo-

dernos acima da antiguidade.

— Pessoa que nega a antiguidade da

civilisação.

MODERNO, A, adj. (Do latim mos ho-

diernus). Que é dos últimos tempos.

—

Auctor moderno.

E disse : Be"m sabemos dos antigos

Heroes, e dos modernos, que provarão

De Beiona os gravissimos perigos.

Como tão bem mil vezes concordarão

As armas com as letras; porque as Musas

A muitos na milícia acompanharão.

CAIS., ELEGIA IV.

Olha que dezasete Lusitanos

Neste outeiro subidos se defendem

Fortes de quatro centos Castelhanos,

Que em derredor poios tomar se estendem

:

Porém lego sentirão com seus danos.

Que não só se defendem, mas offendem

:

Digno feito de ser no mundo eterno

;

Grande no tempo antiguo e no modet^no.

IDEM, LUS , cant. S, est. 25.

— «Levantouse esta seita 180 annos
antes da vinda de Christo, em tempo de

.lunathas Mr;cabeo, como quor Nicolso

Serario, e se colhe de Josepho : suppos-

to que S. Hieronymo a faz muito mais

moderna, e lhe assígna por Authores a

Saramai, e Hillel. Pôde ser que estes

restaurassem o Instituto ja antiquado. E
na verdade bem era que taes Authores

o fuudassem, ou renovassem: porque

Sammai, quer dizer. Dissipador, e Hillel,

Profano: e os Fariseos a titulo de con-

servarem a ley, e tradições, a dissipa-

rão; e suss santificações pararão em pro-

fanidades.u Bernardes, Floresta, Tom.

1, pag. 4.— aExahi o que me anima a

faser também os meus retratos, porque

se os séculos psssados que he o mesmo
que secos tinhão já homens tão vaido-

sos, e fastosos, porque não haverá no

século presente que he tão fresco, Thco-

bhrastos modernos que pintem como o

Antigo a Ostentaçào, e vaidade do nosso

tempo? Isto também he vaidade, minha
Senhora.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas,

liv. 2, n." 51. — «Taes são asprincipaes

qualidades que devem brilhar em hum
Cavalheiro, para ser admirado na ordem
da bísarria moderna.» Idem, Ibidem, liv.

2, n." 65. — «Kão faltão Autores que

nos segurão que Palemon não fez a ex-

periência do remédio, e hum Escriptor

moderno nos protesta que se Palemon o

executssse que se convenceria do con-

trario persuadindo-se, e afirmando o mes-

mo Escriptor que todo o Amante que se-

guir exactamente o conselho de Lodip-

pa, será violentamente amado do obje-

cto que naturalmente for o mais insen-

sível.» Idem, Ibidem, liv. 2, n.» 77.

Era um livro chrístão, inluminado

Das vivas cores, do oiro reluzente

Com que a arte byzantina debuxava

No bento pergaminho essas imagens

Sem vida, sem acção, e que resplendem

De um bríUíO, de um matiz que é o desespero

Do moderno pintar.

GABRETT, D. BRANCA, cant..7, est. 5.

— «Abaixo do tiuphado {thiud ou

theod, povo e fath conduzir, ou, segan-

do outra derivação, tailiitnda mil e fath)

que. tamb'^[a, se chamava millenario

(da etymologia latina mille) estava o quic-

gentario, segundo uns, capitão de qui-

nhentos homens, espécie de major dos
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regimentos modernos, e, segundo ou-

tros, siibslituto do liuphado ou seme-

lhante aos nossos lunenles-coronois.» A.

Herculano, Eurico, Sotas. — «Todos

aquiílles dos nossos leitores que conhe-

cem a topograjjhia actual de Lisboa sa-

bem quão breve distanria medeia entre

a Sé o o Limoeiro, antigo palácio dos

reis da primeira raça, convertido em sen-

tina de crimes o em viveiro o eschola de

criminosos pela m(jnarchia absoluta, pa-

renta pruxima du liberalismo moderno

no desprezo estúpido e brutal dos mais

venerandi.s monumeutos dessas epochas

de liberdade incompleta mas sincera.»

Idem, Monge de Cister, cap. 2.

— Subálantivami-nle; Um moderno;

homem das epochas recentes.— nOs ulhos

como diz Aristóteles não timcor, e assi

era necessário por quanto auiaõ de ver,

e julgar todas as cores, e da mesma ma-
neira, quím ha de reprehender, e julgar

vidas alhoas, uaõ deue ter faltas propriís,

porque só aquolle póie verdadeiramente

castigar, diz hum moderno, que naõ me-
ressacastigadii.» Veiga, Sermões, part. 1,

foi. 101, col. 2.

—O que está no gosto moderno. — «O
moderno dos caracteres e a epocha em-
busteira em que essas addições haviam

sido accresceutadas tornavam assas du-

vidosa a sua aulhenticidade. Entre o de-

sejo de alimentar a curiosidade do lei-

tor e o receio de faltar á exacção histó-

rica, hesitávamos perplexos, como o as-

no de Buridan entre as duas talfigas da

cevada.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 30. •

— Loc. adverbial: A' moderna; se-

gundo o gosto moderno.

—

Fazer umaca-
sa « moderna.— «Com esta doutrina fi-

cava hum homem incapaz de gostar dos

divertimentos dos outros ; e se hum Sá-

bio se atrevesse a aparecer hoje em hu-

ma Assemblea de Gentes da moda, ape-

sar dos perfeitos conhecimentos dos seus

estudos estou certo que se veria perdi-

do, e envergonhado com os discursos de

qualquer rapaz educado á moderna.» Ca-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 2, n.'^ 65.
—Hiátoria moderna ; historia desde o

renascimento ao século xvi, até nossos

dias.

— Termo de pintura. — Quadros mo-
dernos; quadros ÍMoi h« pouco tempo.—Escola moderna; a escola de hoje.

— Geometria moderna ; a geometria

de Descartes.

— Astro)iomia moderna; astronomia

que começou em Copérnico.
— Pliijyica moderna; a de Galileu, de

Descartes, e de Niwlon.
— Chimica moderna; a que foi crea-

da por Lavoisier.

— Architeclura moderna ; diz-se de to-

dos os geueros de architeclura que esti-

veram em uso ;io Occideute desde o prin-

cipio da idade media.
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— Edificio moderno ; edifício feito ba

pouco.
— Termo de Geologia.

—

Terreaosmo-

dernos; terrenos caraclerisados pela pre-

sença dos monumeutos da industria hu-

mana.
— Medalhas modernas; medalhas que

foram impressas e cunhadas depois du

renascimento.

MODESTAMENTE, udv. (De modesto, o

o suffiio «mente»). De um roodo mo-
desto.

—Com modéstia, honestamente.

MODÉSTIA, s. f. (Do latim modéstia).

Comedimento, por moio do qual se nâo

c«he em excesso.

— Comedimento no modo do pensar,

o fallar de si, moderação no comporta-

mento. — A modéstia é para o mereci-

mento o que as sombras são para as figuras

n'um quadro.—«A sua formosura, a sua

modéstia, a sua docilidade, o o seu agra-

do, inflamarão a V. E. e por huma par-

te com a violência, e por outra com as

promessas mais solemnes de a receber

por sua esposa, ganhou V. E. a sua von-

tade, e causou a sua ruina.» Cavalleiro

d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 33.— «Quan-

do vay tratar dos seus negócios, e que a

modéstia lho não permite levar comsigo

a sua querida ametade, a deyia fechada

na sua camará, onde apenas olle sahe

entra Famioio por aviso de huma cria-

da, que como confidente de sua Ama o

introduz na camera da bella Prisioney-

ra por hum buraco.» Idem, Ibidem, liv.

2, n.o 56.

— Pudor, decência, honestidade nas

palavras e acções.— «O tempo da deten-

ça foram outros três meses como d'au-

tes que partisse porá o Moro, em os quais

o padre acudia primeiramente a muylas

necessidades de mór perigo d'alma, ain-

da que do corpo com grossas esmolas,

que auia, e repartia secretamente com
igual respeito â modéstia dos que as da-

nam, e ao pejo dos que as recebiam.»

Lucena, Vida de S. Francisco Xavier,

liv. 4, cap. 12.— <íD'aqui lhes veyo, que

toda a sua vida por mais cores que te-

nha de modéstia, paciência, e tempe-

rança, foy huma perpetua soberba, sem
lhes passar por pensamento, como diz

S. Agost. a virtude da humanidade, em
que todas as outras sa fundem.» Idem,

Ibidem, capitulo 16. — «Dar o bocado

he charidade, porem pertender que lho

metão na boca he acção de criança ; alem

disso dar, e arregaçar he huma funcçâo

muy dificultosa ás pessoas de hom^siida-

de, e de modéstia.» Cavalleiro d'01ivLÍ-

ra. Cartas, liv. 2, n." 69. — cHum só

exemplo hei de trazer, e callar muytos;

porque naõ se arrisque a modéstia na

detraçMÕ. Certo engenho, (e engenho
grande.) nas obras, que deo a lux, re-

commenda com encarecidos elogios, co-

mo remédio efficacissimo para o pleuriz.
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o óleo, ou linimento, que se fas das cas-

cas da abóbora de Cabaça : ensina o mo-
do de o fazer; e logo de cariiintio adver-

te
;
que Portugal In-; «Inve ticsr em eter-

na (jbrigiçaó, por lhe descobrir neste re-

médio hum segredo, invwnto seo, o qual

tcvo cncuberto por espaço d« doz<* ânuos ;

e com que lucrou, com creiílos grandes
Butorcsst.-s mayores. Isto affirma o Dou-
to.» Braz Luiz dAbreu, Portugal Medi-

co, pa»<. 315. § 33.

— Conliiiencia modesta.

—

E' ini»ler na
presença d exle homem um pouco de mo-
déstia.
—Piur Actus inspirados piíla modéstia.

—\o meio Weitas modéstias soUaram-se

termos de anieacas e violência.

—Syn.: Modéstia, decência. Vid. De-

cência.

MODESTÍSSIMO, A, adj. >,uperl. de Mo-
desto. .Muiio modesto.

MODESTO, A, adj. (Do latim modestus).

Qu-) tem moderação, que nôo cahe em
excesso.

—

I'ovo modesto.
—.Medíocre, simples, sem ostentação,

fallando das cousas.— lOvitslido civil dos

wisigodos era uma espécie de lucica cha-

mada Stringe ou Strigio, já d'antes co-

nhecida pelos romanos. O clero usava

d'este trajo como os seculares, com dif-

ferença de ser branco ou d'outra cor

modesta, porque o havia, até, cor de

purpura, o uso da qual era severamente

prohibido aos sacerdotes.» A. Herculano,

Eurico, Sotas.— lUividia-os uma ioscri-

pção esculpida na pedra, cujos caracte-

res, profundamente impressos, o perpas-

sar dos fieis ainda não tinha oblitierado ;

era uma inscripção simples e modesta.

Continha apenas as seguintes palavras :

*Aqui jaz Va^iqueanes, cavalleiro. Padre
)ios!,o, ^le -Uaría.» Idem, Monge de Cis-

ter, cap. 30.

— Que tem modéstia, dotado d'ella,

fallando das pessoas.— «Para não perder

o freio a esie seu bom costume, acamou
todos os seus pensamentos, e tremendo

como doente de lerçaos dobr»*s. sus ojos

bazos
II

brandos y muy modestos, se re-

colheu para casa onde despendeu o res-

tante da noulo, em fabricar mil caslellos

de vento, no que em fim se resolvem to-

das ss fabricas 3o mundo.» Soropita, Poe-

sias e Prosas Inéditas, pag. 41.— «Mo-

desto e circumsp'Clo, lhano e serviçal

perante o monarchí, perante D. Philip-

pa, a boa rainh.'i, e ainda perante os bar-

bas-grisalhas do coaselho e privança de

sua mercê oirei, vinuava-se <lo viver mo-
nótono e constrangido do paço nasooca-

siões em que, com qualquer pretexto,

podia obter Uberdade.» A. flercalauo.

Monge de Cister, cap. 10.

— Que dtJiiola a modéstia do animo.
—Palavras modestas.

Nho será a culpa abamiOKo i ncwto,

Nem violenta «slupro en Tirgcin para

:
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Nem menos adolterio desbonesto.

Mas chuma escrava mil, lasciva e escura.

Se o peitj. ou de cioso, ou de modesto,

0'i de usado a crueza fera e dura,

Co'os seus huma ira insana não refreia,

Póe na fama alva noda negra e feia.

CAM., LUS., cant. 10, est. 47.

— Que tem pudor, decência, fallando

das pessoas.

—

E' mister que uma mulher
seja modesta.
— Que é conforme ao pudor, ao de-

coro, fallando das cousas.

—

E' mister que
a linguagem se.ja modesta.—«O logar da

scena era um aposento modesto, mas de-

ceutemeate adereçado, na rua de D. Ma-
falda, rua velha como a Sé e da quai a

rasoura do terremoto não deixou vestí-

gios na moderna tjpographia de Lisboa.»

A. Herculano. Monge de Cister, cap. 13.— «Licitamente conduzira elle Leonor,,

esse formoso anjj que tu adoravas, do
seu leito modesto de virgem ao leito vo-

luptuoso do noivado. Sem quebra das

leis da terra ou do céu podia devorar

com os olbos aquellas formas nuas, tão

suaves e puras, rubrilas de beijos arden-
tes. ..» Idem. Ibidem, cap. 23.

MODICAMENTE, adv. (De medico, com
o sufuio «mente»). De um modo mó-
dico.

—Medianamente, mediocremente.
—Moderadamente, com modicidade,

mesquinhamente.
MÒDIGAR, V. a. Tornar módico.
—Moderar, temperar, diminuir.

MODICIDADE, s. f. (Do latim modici-

tas, de modicus). Qualidade do que é mó-
dico.

—

A modicidade da sua receita não
lhe permitte fazer grandes despezas.

MODICISSIMO, A, adj. superl. de Mó-
dico. Muito módico.
MÓDICO, A, adj. (Do latim modicus).

Que é de um valor moderado. — Módica
somma.
—Pequeno, de pouco valor.—Módicas

cousas.

MODIFICAÇÃO, s. f. (Do latim modi-
ficatiõ}. Termo didáctico. Mudança que
se opera no moio de ser de uma subs-
tancia. — As modificações interiores do
nosso eu.

—Acto de modificar, o effeito d'este

acto.

—Mudança que se opera n"uma cousa
qualquer.

—

Opinião susceptível de ynui-

tas modificações.

—Moderação, comedimento, tempera-
mento. — A modificação do rigor da
lei.

—Figuradamente : Explicação, que li-

mita, desenvolve, ou da uma nova for-

ma a algum artigo.

—

A modificação de
algum artigo que se propõe.

j MODIFICADO, part. pass. de Modi-
ficar.

—

Artiqos modificados.
MODIFICADOR, A, adj. e s. Que mo-

difica.

—Que é próprio para modificar.

—

Cau-

sa modificadora.

—

Os agentes modifica-

dores.

MODIFICAR, V. a. (Do latim modifica-

re). Termo didáctico. Mudar o modo de

existir.—Modificar uma substancia.

—Termo de grammatica. Accrescentar

alguma modificação a uma palavra, res-

tringir, particularisar o sentido d"ella.

—

O adverbio modifica a acção que o ver-

bo exprime.

—Mudar, corrigir uma cousa em al-

guma de suas partes.

—Moderar, attenuar.—Modificar a pe-

na.— «Os olhos d'alma, ctTuscados pela

magnificência e brilho do illuminado pa-

lácio dos Infantes, vieram repousar um
pouco em aposentos menos esplendidos,

onde as colgaduras de côr indecisa, os

trajos negros ou desbotados modifiquem
a pouca luz que, passando por vidros

embaciados, ainda se amortece na palli-

dez dos adereços e trajos de hoje.» A.

Herculano. Monge de Cister, cap. 25.

MODIFICATIVO, A, adj. Que tem a vir-

tude de modificar.

—

Uma proposição mo-
dificativa.

—Termo de grammatica. Que deter-

mina o sentido das outras palavras.— Os

advérbios são ordinariamente modifica-
tivos.

7 MODIFICÁVEL, adj. 2 gen. Que se

póJe modificar.

MODILHÃO, s. >n. Termo de archite-

ctura. Pequena cornija própria ás ordens
jónica, corinthia, e compósita, posta de-

baiia da beira das cornijas, e servindo
para suster a sacada.

1.) MúDILHO, A, s. Pessoa que segue
as modas dm excessiva affectação.

2.1 MODILHO, s. m. dim. Musica bre-

ve, e menos grave, como é de ordiná-

rio a das cantigas.

MODINHA, s. f. Diminutivo de Moda.
Cantiga.

— lietrinha poética ordinariamente no-

va, que se canta.

MODIO, s. m. (Do latim modiuí). Me-
dida agraria dos antigos romanos, cor-

respondente ao nosso alqueire.

—Medida romana de cento e vinte pés

de coQjprido, e outros tantos de largo.

MODISTA, s. 2 gen. Pessoa que tra-

balha em modas.
—Hojeusa-se no feminino, e toma-se

por aquella mulher que faz vestidos,

chapéus, e geralmente todos os objectos

que pertencem ao vestuário de uma se-

nhora, seguindo a moda.
—Diz-se também a pessoa que segue

a moda com toda a pontualidade. (Vid.

Modilho 1).

MODO, s. m. (Do latim modus). Ter-

mo de philosophia. Modo do ente que
não póie subsistir independentemente
das substancias, ainda que elle possa ser

concebido abstractamente.

—Termo de lógica. Modificação d'uma
proposição, o que a torna modal.

—Modos fio syllogismo: as diffetentes
maneiras com que as quatro espécies de
proposições {H affirmativa, a negativa, a
universal e a particular) se combinam
três a três para formar um syllogismo.—Termo de jurisprudência. Clausula
que modifica o effeito de um acto após
um acontecimento incerto, mas depen-
dente da vontade d'âquelle que deve
aproveitar da disposição modal.
—Modo de vida; exercício de que se

tira o alimento, governo, etc.

—Forma, methodo.—Modo de gover-
no, de administração, de ensino, etc.—Uso, estylo.

—

Ao modo dos france-
zes.— <iPor honestidade traziáo huma pel-
le a modo de bragueiro tão larga como
duas mãos travessas,... que por de traz
e por diante se vinha atar na cinta, co-
mo funda.» Monarchia Lusitana, tom.
1, foi. 104, col. 3, em Bluteau.

Está a gente marítima de Luso
Subida pela enxárcia, de admirada.

Notando o estrangeií-o utoão e uso,

E a linguagem tão barbara e enleada.

Também o Mouro astuto está confuso
Olbando a côr, o trajo, e a forte armada;
E, perguntando tudo, lhe dizia.

Se por ventura vínlião de Turquia.

cam., lue., cant. 1, est. 62.

—Moda, trajo, gosto.

Não meuús guarnecido o Lusitano

Nos seus bateis da frota se partia

A receber no mar o Melindano,

Com lustrosa e honrada companhia.
Vestido o Gama vem ao modo Hispano,
.Mas Franceza era a roupa que vestia.

De setim da Adriática Veneza
Carmesi, cór que a gente tanto preza.

CAM., LUS., cant. 2, est. 117.

—«Mas a este tempo entrou na mes-
ma casa seu verdadeiro amigo Daliarte,
que em tamanha afronta o não quis des-
amparar, vinha vestido a modo ingres,
geutilhomem s-m armas, quj a pressa,
com que veio, lhe não deu logar a ves-
til-as. vinha dizendo.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 154.— tEl-rei de Trapisonda veio armado
de roxo com passarinhos de prata crava-
dos nas armas com as azas abertas, no
escudo em campo azul o deus Marte pin-
tado ao modo antigo com o rosto feroz

e temeroso.» Ibidem, cap. 165.— «.\ssi

o seguiram té o logar da sepultura. Ras-
garam-se todas as bandeiras e insígnias
reaes, peças e cousas preciosas, que ha-
via na cidade, que, trazidas á principal
praça junto do paço, lhe pozeram fogo
e as desfizeram em cinza; cousa muito
notável, feita ao modo antigo dos prín-
cipes gentios.» Ibidem, cap. 167. — «E
como a cousa estaua cuida^Ja pêra aquel-
lefim, logo de noite ante que em os seus
nauios ouuesse rumor deste feito pêra
irem auisar o Poyoá, se meteo muita
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gente vestida ao modo dos Siamês indo

ao encontro delles: o quwl como ainda

não vinha com t<>da sua armada junta,

e a simulai.ôo destes Ui« ft?z p^rei^er se-

rem os seus, em mui breue foi desbara-

tada sua frota, eelle escapou aforra <le

remo.» Bsrros, Década 2, iiv. 6, cap. 1.

—Maneira, forma. — «Outro sy podo

aver lugar quando as partes ambas, ou

cada huma delias disst-ssom expressa-

mente, que sua voontadc era tal con-

traulo se fazer per Kscriptura, e que

doutra guisa nora valesse, ou posto que

o assi expressamenlo nom dissesem, po-

desso-so entender per algum modo, que

sua voontdde era tal, que sem Kscriplu-

ra nora valesse.» Ord. Affons., Iiv. 4,

tit. 56, § 4.

Sentado o Gama junto ao rico leito,

Os seus mais «llastados, prnmpto em vista

Estava o S.imorim Jo trajo e (!oito

Da gente nunca dantes delle vista.

Lançando a grave voi do sábio peito,

Que grande autoridade logo aquista

Na opiniío do Rei, do povo lodo,

O Capitão llie f.Ula deste moilo.

CKH; LUS., cant ", est. b'3.

—«Chegados ao paço, sabidas as ra-

zões que Dramusiando passara com Al-

bayzar, só ao imperador não contenta-

ram, que sempre queria que seus imi-

gos tkasseiu os culpados. Bera pareceu

a elle e toda sua côrle, que ódio tão ar-

reigado e imizade tão clara, como .\lbay-

zar sempre publicava, que buscaria mo-

do do vingar-se.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Iaglaterra, cap. 131. —
Contentava-se de não se poder dizer por

ella, que com modos aprazíveis atrahia

a si vontades de outrem: só na confian-

ça de si mesma era todo seu fundamen-

to.» Ibidem, cap. 138.— «Grande alvo-

roço houve nas damas de vèr tão largos

otíerecimentos, dizendo que fora o me-

lhor modo de se escusar que nunca vi-

ram : nisto chegou el-rei que por ter no-

vas de justas, deixou a caça, a quem de-

ram conta do que passava.» Ibidem, cap.

139. — «No qual feito podião receber

mayor dano, que dos captiuos que fica-

uão, porque estes mui breue remédio po-

dião ter per resgate, ou per qualquer ou-

tro modo, que bera parecesse ao capitão

mór da índia.» Barros, Década 2, Iiv.

4, cap. 4. — «O qual como he perigoso

de nauegar, principalmente com nãos

grandes, e AtTonso d'Alboqufrque não

leuaua pilotos delle, e ás suas portas está

huma pouoação toda de pilotos pêra esta

uauegaçâo, ao modo dos pilotos dos ban-

cos de Fraudes, cujo officio he tirar e

meter as nãos daquelles perigos.» Ibi-

dem, Iiv. 7, cap. 10.— «E vendo serem

moços Chriitãos, bradámos rijo aos ma-
rinheyros que amayiiassem, o que elles

não quizeraõ fazer mas antes a modo de

despreso, tangendo com hum tambor,
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dcraô ires apupadas muyto grandes, ca-

peando, <! esgritiiiiido com Iti-çados nus.

como quem nos arneaçKva.» Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 5.— «Da-

qui partimos bum Domingo pel» manhãa,

e ao outro dia a vesper.i fomos ter a hu-

lua forlali'sa, que se dizia Campalagor,

situada sobre huma ponta de rocha me-

tida no rio a modo de Uheo, cercada de

boa cantaria, com três baluartes, e duas

torres de setle sobrados, dentro dos quaes

dissersò ao Euibayiador que tinha o Ca-

laminháa hum grosso ihesourodos vinte

e quatro que eslavaõ repartidos pelo Rey-

110.» Ibidem, cap. 158.— «O entulho fa-

zia hum modo de pyramide muito largo

no pè, e agudo na ponta, e todavia ven-

do elles sempre a obra em hum ser, e

que lhes naõ crescia mais de hum certo

limite, andavaó embaraçados.» Couto,

Década 6, lir. 2, cap. 3.

Oonijalo Gomes d'Aievedo,

Alferes dei Ucy de Portugal,

Entrava aos Mouros sera metío

Como fidalgo leal.

MONARC. LUS., tom. 5, fl. 26.

— a O (ieneral Conde de la Cerda, e o

Coronel Príncipe Cantacuzeno me insi-

nuarão hontem á noite as extremas obri-

gaçoens que eu devia a V. S. pelo modo
com.que deffendeo os meus particulares

em casa do Referendário Bewor.» Caval-

leiro d'01iveira. Cartas, Iiv. 2, n." 16.

— «Os seus modos, o seu andar, p os seus

vestidos, me servem de formar diversas

conjecturas a respeito do seu humor, do

seu génio, e do seu entendimento.» Ibi-

dem, n." 43.

Não se perturba o generoso peito

Do Portufiuei ro' o vulto inopinado.

C ' » triste còr da veste, e turvo aspeito

Dljum modo estranho, livido, escarnado

:

Rompe o VeUio o silencio, c com respeito

Em doce tom de vez, grave, e pousado,

Quem sois, lhe diz, raorlaes, que vejo, e admiro

Neste do Mundo incógnito retiro?

J. A. DB MACBDO, o ORIENTE, C«nt. 5, est. 3.

— «Julguei que, devendo partir bre-

vemente, se alguma affeição is nascen-

do entre os dons, se desfaria com o apar-

tamento. Entretanto D. Vivaldo, com
seus modos cortezáos e de primor, ca-

ptivava cada dia mais o animo de vosso

pae.» A. Herculano, Honge de Cister,

cap. 2.

—A meu modo; segundo a minha von-

tade, segundo a minha direcção e regi-

men.

Balando o cordeirinho

Festeja o rayo novo,

l.á se alegra a seu modo.

BARBOSA BACELLAR, SAIDADES A AONIO.

— «E começando a obra do vir rostro

a rostro, em ambas as partes, assi na
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ponte como na outra encomendada a

dom loSo de Lima, acodio a estes dous
lugares grande peso de gente: e náo vi-

nha tão surda que os seus alaridos, ata-

baques, e outros instrumentos de guer-

ra a s-u modo não estrugissem as ore-

lhas (i'is nossos, (lerii qun ja teuessem

em costume aquelle vso dos .Mouros.»

Barros, Década 2, Iiv. 6, cap. 4.

— Estado, disposição, ordem.

De paiinoe de *\^oAio vinbAo vefftidot

De rbttaM c/irea ; branco* e liitrado*

;

Hun* tj-axem de redor de ú Ckogidoa,

Outros em modo airoeo e sobraçados:

nas cintas para cima vem deapidos;

Por Mrma» Utn adargas e terçadas;

Com toucas na c it>eça : e navegaDdo,

Anafis sonorosos vão tocando.

CAM., LUS., CADt. 1, e«( 47.

—Loc. conjuncliva : De modo que ; de

maneira que, de sorte que.—«Em qual-

quer cousa de perigo passam-no como
se o não houvé^sse; são imigoj da vida,

porque perdem pouco nells, g por isso

não lhe dá nada perde-la: vós tendes a

vossa em mais, de modo que necessaria-

mente hão de ganhar honra comvoscoá
vossa custa» Francisco de Moraes, Dia-

logo 1. — «E tornando á batalha começa-
ram os golpes a fazer tanto damno por

falta das armas, que o duque não po-

dendo s^l.^ler-se contra os de Palmeirim,

foi enfraquecendo de modo, que já não
entenii.i maisquVm amparar-se.» Idem,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 69.

E destas brandas mostras commavido,

Qae moverão de bum tigre o peito duro,

Co' o vulto alegre, qual do c«0 subido,

Torna sereno s claro o ar escuro.

As bprimas lhe alimpa, e accendidi

Na fice a beija, e abraça o ooUo puro

;

De mudo que d'aUi, ee só se icluir».

Outro novo Cupido se gerira.

CAU., LUS,, cast. 2, est. M.

Não andão muito, que no erguido cume

Se acliín\o. onde hum campo se eemaltkvm

De esmeraldas rubis taes que preaome

A vista, que divino cbáo piíava:

Aqui hum globo v«m no ar, que o lume

Claríssimo por elle penetrar».

De modo que o seu centro eetá evidente.

Como a sua superiicie. ciamnente.

OBR. CIT., cant. 10, est. 77,

• Eu Cauda a ella a-vbeça :

(De ynòdo a guiarei, que sa nfto fpieixe,»

Teve iTUf l bondade

Com seu desejo o Ct.'o.—Bens niins «Seitoa

Tem seu compr.\ximettto

N.10 raras vetes' A desejoj tontos

.\Ieltior f'''ra ser surdo:

Mas não o foi então.

F. H. DO NASCIHBNTO, FAB. Dl UkFONTADiB,

Uv. 3, D.' li.

— iFoi, voltou, andou para traz e para

diante, de coromem traçado, touca a ban-

da e guedelhas cabidas em desalinhn;

falou, gritou, bracejou, barafustou, suou

e esfalfou-se, de modo que, a ooile> náo
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podia •er-se já nas pernas.» A. Hercu-

lano Monge de Cister, csp. 13. — «Fu-

rioso púa. violt^Dcia com que se facilita-

ra a fuga do camareiro-menor, o anadel

dos besteiros, depois de distribuir a sua

gente de modo que a ninguém fosse pos-

sifel evadir-se, dirigira-se pressuroso aos

paços de S. Martinho.» Ibidem, cap. 29.

—O modo de como. Vid. Como.— «E

a causa porque .\tTonso d'Aiboquerqae
fazia esta diligencia e comprimento com
elRey de Sião, era por ter sabido o mo-
do de como este Rey Mahamed lhe le-

uantou a obedi'^ncia. e cora este rer.ado

seu entreteria os apparatos da armada
que lhe tinhão dito que ost^? Rey de Sião

fazia contra elle.» Barros, Década 2. liv.

6, cap. 5.— «Este recado chegou ao Go-
vernador, e vendo as cartas, e o que era

passado, esbravejou contra os Vereado-

res, por impedirem a passagem ao Ca-

pitão, e o mesmo dia tornou a despedir

a mesma embarcação com cartas ao Bis-

po, e Capitão de agradecimentos, do

modo de oomo procederão naquelle ne-

gocio, affirmando-lhes que logo seria

naquella Cidade.» Diogo de Couto, Dé-

cada 6, liv. 5, cap. 9.

—Systema, methodo, uso. — íE pêra

juntarem este ouro e prata tijnhara este

modo: em todallas cidades e villas do
Reino que pêra ijsto eram aazadas, ti-

nham os Reis seus cambadores, que com-
pravam prata e ouro daquelies que o ven-

der queriafi', o qual nem avia de com-
prar outrem se nam elles.» Fernão Lo-
pes, Chronica de D. Pedro I, cap. 12.

—Termo de grammatica. Nome dado
ás diflerentes formas do verbo emprega-
das para affirm.ir mais ou menos a cou-
sa de que se trata, e para exprimir não
o tempo, mas os ditTereutes pontos de
vista, nos qiiaes se considera a existên-

cia ou a acção. Os modos na lingua por-
tugueza são: o indicativo, irnperativo, o
conjunciivo, condicional e o infinito.

—Modos pessoaes; aquelles que nos
verbos tem pessoas.

—Modos impessoaes; o infinito e os

participios.
—Exceder o modo; exceder os limites

da moderação, portar-se com excesso.

—Cantiga, ária, canção.

—Taxa de porção determinadj.

—Termo de musica. Disposição dos
sons da g-amma, determinada pelo logar

do semi-tom, que occupa o terceiro grau
no modo maior, e o segundo no modo
menor.
—Modo //laiov; aquelle em que s ter-

ça e a sexta, acima da tónica, são as

maiores.

—Modo menor; aquelle em que a ter-

ça e a sexta, acima da tónica, são as me-
nores.

— Figuradamente: Mndfrsção, tempe-
rança^prudencia. — Ter modo em tudo.

MODORRA, $. f. Somnolencia quasi le-

thargica, em que caem certos doentes.
— «Dir-se-hia que uma espécie de mo-
dorra invadira geralmente os ânimos ou
que os músculos de todas as faces esta-

vam atrophiados, tal era a fria immobi-
lidade que substituirá o vivo ardor com
que tudo até ahi se agitara.» A. Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 27.

—Somno profundo.—O somno da modorra; o somno o

mais profundo.

—Figuradamente: O lethargo do pec-

cado.

—Termo antiquado. Monte de pedras

miúdas ou cascalho. D'aqui viria talvez

chamar-semodorraaquelle profundo som-

no, especi? de lethargo, que deixa os vi-

ventes pesados como pedras.

—Termo de marinha. O quarto da mo-
dorra; a segunda vigia da noite, em o

tempo consecutivo ao quarto de alva,

que se lhe segue quando o somno é o

mais profundo. — «Embarcado António

Corrêa no quarto da modorra com vinte

soldados passouse à outra banda em gran-

de silencio, e chegouse á terra pêra ver

se sentia alguma gente, achámos os no-

mes, taes cousas, que pasmou António

-Moniz, principalmente aquelle que o de-

teve, a quem elle levou nos braços de-

pois do combate passado, dizendo-lhe

palavras de grandes louvores» Diogo de

Couto, Década 6, liv. 3, cap. 4.

—

«Eaos
quatro dias de agosto ao quarto da mo-
dorra, sahiraõ por huma bombardeira
em muito silencio, e com huma grande
e resoluta determinação foraô cometer o

bestiaõ. e dando de súbito nos Mouros,

que nelie estavaõ bem descui iados.» Ibi-

dem, liv. 2, cap. 1.

MODORRADO. Vid. Amodorrado
MODORRAL, adj. 2 gen. Termo de poe-

sia. Que produz modorra ou somno.
—Somnolento, que convida a somno

profundo.

MODORRENTO, A, adj. Amodorrado,
cheio de modorra, atacado d'ella.

MODORRO, A, adj. Amodorrado, doen-
te de modorra.

MODULAÇÃO, s. f. (Do latim modu-
latio). Acto de modular, ou o efTeito d'es-

te acto.

—

As regras da modulação.
—Termo de musica. Passagem de um

modo a outro, no canto ou na harmo-
nia.

—Passagem de um tom a outro.

—Figuradamente: Qualidade do esty-

lo comparado ao que é a modulação na
musica; melodia, harmonia.—A modu-
lação dos vossos poemas alegra-me.

MODULADO, p^irt. pass. de Modular.
— Um canto modulado.
MODULADOR, A, adj. e s. (Do latim mo-

dulatorj. Aquelle ou aquella que pra-

tica bem a modulação, a arte de modu-
lar.

1.) MODULAR, V. a. (Do latim modM-
lari). Cantar, compor versos, recitar com

modulação.—Modular versos.—Mqdular
seus doces concertos.

N'uma alta rõcba, pelo mar banhada,

Trechos cantão da Ilíada, e Odyssèa;

De Penélope o aviso, o amor de Àndrómacha,
De Naasica a modéstia, modulando.

F. MAN. DO NASCIMENTO, OS MARTVRES, liv. 1.

—Dar ao estylo um caracter compara-
do á modulação musical.—Modular sua^

phrases.

—Soltar harmonicamente; dar á voz

variedade de entoações, de inflexões.— V. ?i. Cantar harmonicamente.
—Termo de musica. Fazer passar o

canto ou a harmonia para tons ou mo-
dos diffTentes. Modular é mudar de tom,

é introduzir dieses, ou bemoes.

2.) MODULAR, adj. 2 gen.—Architectu-
ra modular; architectura que deriva do
emprego das ordens usadas na antigui-

dade grega ou romana.
—Termo de mathematica. Que se re-

fere a um modulo. — Funcção modular.

1.) MODULO, s. )/!. (Do latim modu-
lus, diminutivo de modus). Termo de

architectura. Toda a grandeza estabele-

cida para servir de regra ás medidas de
qualquer architectura.—Para as colum-
nas, o modulo é o raio media da co-

lumna.
—Tudo o que serve para medir. — O

methodo é o modulo dos compriynentos.

—O diâmetro de uma medalha.

—

Me-
dalhas de grande modulo.
—Termo de mathematica. Quantidade

pela qual é mister multiplicar os loga-

rithmos de um certo systema para ter os

lagarithmos correspondentes n'um outro

systema.

—A subtangente da logarithmica.

—Termo de physica. Modulo de elas-

ticidade ; nome dado ao coefficiente de

elasticidade ou peso capaz de prolongar

de uma quantidade igual ao comprimen-
to primitivo o prisma cuja secção Hor-

mai é a unidade da superfície.

—Requt^bro de voz suave, harmonio-

so, melodioso.

2.) MODULO, A, adj. (Do latim mo-
dulatusK Modulado, melodioso, canoro,

sonoro.

Com a folha das án"ores sombrias

Do raio arden\e as aves se amparavão:

O módulo cantar, de que cessavão,

Só nas roucas cigarras se sentia. "

CAM., SONETOS, n.' 70.

— Figuradamente : O módulo cantar

;

a poesia, os bons versos.

f MODUS FACIENDI, s. m. Termo Di-

dáctico. Modo de fazer. — O modus fa-

ciendi importa muito para certas ope-

rações chimicas.

MOEDA, s. f. '^Do latim mojieta). Peça

de metal, de valor, e cunhada com o

cunho da auctoridade soberana. — «E
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dizemos ()ue poderá jernlnaontc. cada hum
comprar e vt^nder livrernonle moeda de

ouro, ou prata, que s^ja vordaduira-

menle lavrada na nossa moeda do cru-

nho nosso, ca nora parece ser cousa ra-

zoada, que compra ou venda d.o tal ou-

ro ou prat.i hatida na nossa moeda seja

dofeza a pessoa al^;iiiiia em nenhum ca-

so.» Ord. Affons., hv. 4, tlt. 3,
fí

3. —
«So elKey de Xiraz alguma cousa queria

a clRoy (leifadim de Ormuz, queelhiAf-
fonso (fAlboquerquo ticaua ali fazendo
huma fortaleza, a qual se auia de en-
cher daquella moeda, o de mui esforça-

dos e valentes caualleiros: que a elia

podia mandar requerer os t«es paga-
mentos, porque elles auiáo de respon-

der por elKey Ceifadim.» Barros, Déca-
da 2, liv. 2, csp. 4. — « E do quando em
quando fazião huma pausa, em que hum
Malayo dos principaos da terra pregoaua
na própria lingua nquelía moeda, e hum
Português na sua : e dados os pregôt^s,

o tilho de Nina Chetu derramaua hum
golpe dellps per o pouo.» Idem, Ibidem,
liv. 6, cap. 6. — «E tomando por se,u

protector no Rey da China se fes seu tri-

butário em quatrocentos mil taeis por
anno, que da moeda eslrangeyra saõ
seiscentos mil cruzados; o o Rey Chim
se lhe obrigou por isto ao defender de
seus inimigos todas as vezes que lhe

cumprisse.» Fernão Mendes Pinto, Pe-
regrinações, cap. 45. — «A terra em si

he muyto abastada de trigos, arrozes, e

carnes, e sobre tudo abundantíssima de

mel, de açúcar, e de cera. Rende esta

Cidade coiu sua comarca, que he de dés
legoas em roda, para o Rey do Jango-
má, sessenta mil alcás de ouro, que saõ
da nossa moeda settocentos e vinte mil

cruzados.» Idem, Ibidem, cap. 158. —
«E assi fez neste anno de oitenta e cin-

co no mes de Junho as priraeirss suas
moedas, s. moeda douro, a que chamou
Justo, e era de ley de vinte e dous qui-
lates, 6 de peso de seiscentos reis, c ti-

nha de huma parte o escudo Real di-

reyto com letra do redor do nome e ti-

tulo dei Rey, e da outra parte el R<>y

armado de todas armas, assentado em
cadeira Real, o o cetro na mão, e a le-

tra dezia : lustus sicut Palma florebit.-»

Rezende, Chronica de D João II, cap.

57. — «Haveis de saber que gosto mui-
to do vosso humor, porque em quanto
o conservares tenho a certesa de que
com as Cruzes de algumas moedas, po-
derey lançar fora o Demónio da Avare-
sa mais facilmente do que com a agoa
benta, ou com os exorcismos.» Caval-
leiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n.° 61.

—

«Chega a tão alto, que por ser Quatri-
no a moeda mais civica de Roma, dis-

se já hum critico com atrevida agudeza,
que Deos em toda a parte era Trino, mas
que em Roma Qualrino.» Francisco Ma-
noel de Mello, Apol. Dial., pag. 112.

Peça do metal do valor de 4^800

- Com o f>\\iD álérta.

Todo o (iin : - Bo o Gnto o menor ruido

r<izia i noite, — o Onto

l.he lev.ivn o dinlielro. — Alflm, coitado!

Salie, cnrre, e v*l-ae ter c'o tal Itendeiro,

Que falhou de arord^ir, e assim lhe falia;

«Ali ! .Seritior, re>^litua-mo

«Os gargantiMON meu», meu rico somno,

aE as suas de', moiídfj^ an-ccade-is »

FBANC. MANOEI. DO NASCIMENTO, rABUI.AB

DK LAFOHTAINE, llv. 3, D.* 19.

— Desfavorecido da moeda; falto do
dinheiro. — «Km esta Cidade estive al-

guns dias vendo se achava alguma em-
barcação para mo levar a Europa, onde
de novo havia de tornar a peregrinar, e

buscar minha vida. tendo já gastados na

índia alguns annos, e achandome desfa-

vorecido da moeda, fiiy posto em grande
confusão de naõ saber o conselho que to-

masse.» António Tenreiro, Itinerário,

cap. 50.

— Lavrar moeda; cunhal-a, dar-Ihe
o cunho da authoridade soberana, para

poder correr no p.iiz. — «Alem desta me-
moria digna de quem a mandaua fazer,

fez Affofiso d'Alboquerque naquelln ci-

dade outras de não menos louuor que
foi mandar laurar moeda de ouro, pra-

ta, e cobro: á primeira chamou Ma-
nues, á segunda Esperas, o meyns es-

peras, á terceira de cobre Leáes.» Bar-

ros, Década 2, liv. 5, cap. 11. — «E
assi laurarão om seu tempo mais que
outra nenhuma moeda os cruzados da
propia ley, e peso que ora são. porem
valiào a trezentos e nouenta reis cada
hum. que os dez reais de, mais, com
que ora tem valia de quatrocentos, el

Rey dom Manoel, que Santa Gloria aja,

lhos acrecentou na valia, no anno de

quinhentos e dezaseto.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. João II, cap. 59.

— Loc. FIG. : Pagar na mesma moe-
da ; fazer o mesmo que nos fizeram, pa-

gar do mesmo modo.
— Moeda falsa; m.ieda que não tem

o cunho da authoridade publica, e é

contrafeita.

— Moeda de boa lei ; moeda que tem
o toqu>íi e o peso proporcionado, e é

conforme ao valor, que a lei lhe dá, e

que o cunho pinta.

— Moeda safada ; moeda cujos cunhos
se extinguiram pelo uso.

— Moeda fallida; moeda que tem me-
nos quilate e menos peso que o prescri-

pto pela lei.

— Chamaram tambom moeda ao di-

reito de a bater; ou os em^dunientos e

pensões, que ao senhor da moeda se pa-

gavam; e também certa somma de di-

nheiro, que ou todos ou de tantos em
tantos annos so pagava ao príncipe ou
donatário da coroa, pelos seus respecti-

vos vassallos. Não só havia moeda real,

também muitos barões, arcebispos, bis-

pos, egri'jas e mosteiros (mesmo de frei-

ras) tiveram [)rivilegio de cunhar moeda
com particular divisa. Desde o século

IX até ao século xiu foram mui frequen-

tes estas mercôs, que começando a di-

minuir no século xiv. depois foram re-

vogadas todas e extinctas.

Em Portugal n;'io consta fossem os nos-

sos monarchas tão pródigos dos direitos

magestaticos, que concedessem o privile-

gio de particular moeda aos grandes, e

corporações do seu reino. Achamos táo

somente, que o ififante D. AlTonso Hen-
riques, occupado lodo na guerra contra

os que lhe disputavam o senhorio d'esta

monarcdiia, e querendo ter da sua parto

o arcebis[io e clero do Braga, a 27 de

maio de 112S fez áquella cathedral as

mais agigantadas mercês, entre as quaes
foi a da moeda. Era pois para a fabrica

da Sc o rendimento d'esia moeda, de

que el rei D. AíTonso 2." a privou; mas
nada aproveitaram as diligencias do ar-

cebispo e cabido de Braga, até que no
anno de 1238 a 26 de novembro, se

concordaram em Guimarães o arcebispo

l>. Silvestre, o seus cónegos com el-rei

D. Sancho 2.", dando este monarcha
áquella primacial as egrejas de Ponte de

Lima, e da Touzinha, livres e isentas de
lodo e qualquer direito real, e as suas

villas. o terras de Pedralva, Couviões, e

Adoufe em terra de Panoias: e o dito

arcebispo e cabido renunciaram para

sempre todo e qualquer direito que ti-

nham, ou podessem ter.

Não sei que depois tivéssemos moeda
alguma, distincta da do reino, que os

arcebispos fizessem cunhar em Braga; y

d'aqiii se poderia concluir ainda que es-

ta moeda não era para ser cunhada,

mas sim recebida de cada fogo, ou ca-

beça d'aquelle arcebispado.

Com a soberania e independência da

monarchia lusitana se estabeleceram as

fabricas da sua particular moeda. De

todos os nossos soberanos a temos vis-

to. Chegava-se a isto o direito de que-

brar a moeda, isto é, fundil-a de novo,

augmentando-lhe o valor, e diminuindo-

Ihe o peso, de que os nossos monarchas
muitas vezes usaram : el-rei D. S«ncho
1." quebrou a de seu pae, fazendo ma-
ravedis novos. D. Affonso 2." e D. San-

cho 2." parece fazerem o mesmo; e no
anno de 1255 el rei D. AlTonso 3.° fez

passar uma carta a Martinho Nun-^s, mes-
tre do templo nos três reinos, dizendo-

Ihe que tinha precisão de quebrar a moe-
da, como seus antecessores o costuma-

ram fazer, a roaior parte do clero e po-

vo lhe supplicarnm, que lhes fizesse con-

servar a mesma em seu peso por aquel-

les sete annos, e que cada um lhe paga-

ria uma certa quantia de dinheiro, pela

conservação da mesma moeda; o que
por olle sendo concedido, e seodo-íhe
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já pafí« a maior parte do dito dinheiro,

muitos prelados, clérigos e leigos vieram

a ellf, e lhe disseram que a dita solu-

ção cedia em graude prejuízo de Deus,

do povo, e de todo o reino, e d'elle

mesmo, supplifando-lhe que nunca mais

levantasse, nem fizesse, nu permittisse

levantar-se, ou levar-se cousa elguraa

dos homens do reino de Portugal, ex-

cepto íiquilio que os seus predecessores

costumaram sempre receber; e que ello

por conservação da justiça, e do bom
costume do reino, assim lh'o concede-

ra, fi jurara nas mãos do bispo de Évo-

ra, D. Martinho, promettendo cumprir,

e nunca mais vender, nera fazer vender

a moeda d'este reino, nem levantaria,

n^m permitti"i.s que se levantasse.

De el-rei D. Diniz só consta, que fez

03 fortes de prata com valor de 40 reis,

sem que alterasse a moeda corrente; po-

rém D. AfTonso 4." fez novos dinheiros,

ordenando valesse cada um 12 dos anti-

gos no que ganhou muito, porque vinha

a lucrar em cada marco de prata 4 libras

e 4 soldos. D. Pedro l." não só lavrou

iornezes grandes e pequenos, mts tam-

bém dinheiros alfonúns, e estes com mui-

ta liga, porém om o mesmo valor que
tinham os de seu pai. El-rei D. Fernan-

do havendo-seempenhido na guerra con-

tra Csstellt sem o cabedal preciso, ar-

ruinou muitos dos seus vassallos com o

excessivo augraento, que deu ás moedas
antigas, e lavrando outras muito baixas

e ligadas, como dinheiros de um só real,

gentis, barbudos, graves, pilartes, fortes,

meios fortes, etc, com grande preço, e

pouco peso, o que df'u motivo ás quei-

xas do povo, cessando estas depois do
rei se resolver a modificar aquellas moe-
das.

El-rei D. João 1.", sendo ainda defen-

sor do reino, e vendo-se na mais urgen-

te precisão de resistir a todo o poder de

Castella, e ainda mesmo aos inimigos de

casa, não só recebeu o grande serviço de

mil dobras, e 287 marcos de prata em
cruzes, e cálices, e outras peças, que a

sé, e as vinte egrejas, que eutão havia

na cidade, lhe ^emprestaram (não fallan-

do no ouro, e prata que por todo o rei-

no se ajuntou), igualmente fez, que os

poucos metaes valessem por muitos. Des-

de logo fez lançar copiosa liga do esta-

nho nos graves, barbudos, e pilartes, que
por isto, e então conseguiram o nome de

moeda branca. El-rei D. Duarte fez cu-

nhar esctidos de ouro, bem como reaes

brancos, vinte dos quaes faziam uma li-

bra antiga, das que se pagavam a 700 li-

vrinhas. El-rei 0. Affonso 5.'' por três ve-

zes mandou fabricar estes reaes sempre
com o mesmo valor, e menos peso : tam-
bém lavrou as dobras de banda com dif-

ferenti^s valores, e os cruzados de ouro,

mais subido do que antes se usava na
moeda. Nos sete reinados seguintes se la-

vraram diversas moedas de ouro, prata e

cobre, subimlo sempre o valor dos me-
taes. Os reaes de cobre d'el-rei D. Manoel
correram pouco, porque as cousas que
d'antes valiam um ceitil, se elevaram lo-

go ao valor de um real. O mesmo acon-
teceu aos meios tostões d'el-rei D. João
3.", que se davam pelo que antes custa-

va um vintém. Quando Philippe 2.° en-

trou em Portugal achou no valor de 500
reis os cruzados, que começaram com o

valor de 400 reis; elle os subiu a 515, e

fez moeda de ouro de quatro cruzados,

que valia 2f060 reis.

El-rei D. João 4.° fez recolher esta

moeda, o lavrar outra do mesmo peso,

mas com valor de 3é'000 reis, e meias de

1^'500 reis, e quartos a 750 reis. valen-

do eiitáo o marco de ouro de 22 quila-

tes a aOfOOO reis. El-rei D, Affonso 6."

fez subir estes quartos a 1/000 reis, e

D. Pedro 2.° a 1)^200 reis, ainda que pelo

peso não cheguem bem a IfOOO reis.

Também fez subir a 500 reis os cruza-

dos de prata, que D. João 4.° havia feito

com valor de 400 reis, e logo depois os

levantou a 600 reis: depois fez outros

cruzados mais diminutos no poso, os

quaes desappareceram, por haver subido
em toda a parte o valor da prata. D. João
5." para supprir esta falta fez os cruza-
dos novos de ouro, com o valor de 400
reis, e estimação de 480 reis.

Do exposto se manifesta que sempre
os nossos monarchas quebraram a sua
moeda, quando o bem do paiz assim o

per nittia.^Em Viterbo, Elucid.

—Moeda branca; assim chamaram aos
graves, barbudos e pilartes.—Mudar moeda; alterar-lhes os seus

justos valores, dando-lhes maiores dò que
o metal vale.

—Moeda do engenhoso ; peça de ouro
de el-rei D. Sebastião, do valor de 500
reis.

—Loc. FIG. : Moeda que corre; tudo o

que é vulgar, commum, sabido do todos,

etc.—Direito de moeda; direito que se pa-
gava pelo lavramento, ou feitio d'ella.

MOEDAGEM, s. m. Fabrico e lavor do
dinheiro metallico. Vid. Lavramento das
moedas.
— Direito da moeda. Vid. Moeda.
MOEDEIRA, s. f. Instrumento de ouri-

vesaria que serve para moer o esmalts.

— Planta de folhas redondas, e pés ver-

melhos; serve para feridas.

—Loc. FIG.: Fazer a moedeira a al-

guém; importunal-o, afíligil-o.

MOEDEIRO,s. m. Homem que trabalha

na fundição, lavor e cunho das moedas.
MOEDOR, A, s. Pessoa que pisa, calca,

moe.
—Adj. Que reduz a pó, que moe.
MOEDURA, s. /'. Certa porção de azei-

tona, que se moe junta: em alguns lo-

gares são 25 cestos.

MOEGA, s. f. Vaso de pau, á mineira
de pyramide, com o vértice ou ponta pa-
ra baixo, e furado, por onde cá? na ca-
lha o trigo, que tem de moer-se.

MOELA, s. f. Estômago das aves, cavi-

dade do paredes musculares, e cuja es-

tructura varia em relação ao regimen ali-

mentar do animal, sendo consideravel-

mente mais forte nas granívoras que nas
carnívoras.

—Termo antiquado. Medulla.

MO! LHA, s. /'.Termo antiquado. Moeda.
MOENDA, s. f. Mó, ou peças do qual-

quer engenho de moer, de pisar. — As
moendas do engenho do assucar ; que são

três toros de madeira, forrados de lami-

nas em argolas de ferro malhado, entre

os quaes se trilhi a canna do assucar, e

espreme o seu caldo, ou sueco.

—O trabalho de moer as cannas.

—Moinho.

—

As moendas de vento.

MOENGA, s. f. Machina de moer g-ãos.

Vid. Moenda.
MOENTE, part. act. de Moer. Que pisa,

moe, calca, trilha.

— Loc. antiquada: Moente e corrente;

em serviço regular o eíTectivo. fallando

do serviço dos moinhos ou engenhos de

moer.

—Figuradamente: Prompto, em bom
estado.

MOER, V. a. (Da latim molere). Reduzir

a pó por meio do moinho.

—

«Ese alguns
por defeyto da naturesa naõ saõ para a-

prender oftieios, também se lhes dá ou-
tro remédio de vida, conforme á neces-

sidade de cada hum ; se saõ cegos, daõ
a cada atafooeyro, que tem engenho de
maõ, três, dous, para moerem, e hum
para peneyrar, e este he o modo quj as

Republicas tem para proverem, assim os

cegos, como os outros necessitados, que
a Cidade tem a seu cargo.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 112.

—Diz se do café que se reduz em pó
grosseiro por auxilio de um moinhosinho
portátil.

—Loc. FIG. : MoeT alguém com panca-
das; bater-lhe fortemente.

—Figuradamente: Remoer, ruminar,

mascar, mastigar.
—Moer a canna do assucar; extrahir-

Ihe o sueco.

— Figuradamente: Trilhar, pisar com
castigos.

—Loc. FIG. : Moer a paciência ; ralar,

aflligir, importunar.
—Moer o soão a espigados trigos; quei-

mai -a.
;—Figuradamente: Cançar com movi-

mento, que iacommoda, que abala.— O
cavallo moeu-me.
—Moer-se, u. refl. Ralar-se, afíligir-se,

amofinar-se.
-1- MOESTEYfiO, s. m. Vid. Mosteiro.

Infindas casas cabirani,

casteUos todos Inteiros
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levailoH do rio viram,

ediliciOR se suDiiram,

casas, fortes, moestcijroa,

e pellas ruas andauam
grandes barcas, que saluauà

a gente também com ellas

:

ipodoram yr <'urauellus,

pois tam alto nouet;auara.

HE/.KNDR, MISCEIXANIIA.

MOFA, s. /. Acto de mofar.
— Escarneo, que se faz com aderaães

convenientes ás palavras que então se

dizem.
— Figuradamente: Pessoa ou cousa que

é objecto da mofa.

1.) VIOFABO, part.pass. do Mofar. Tra-

tado com mofa, com zombaria.
—Meltido a ridículo.

— Substantivamente: Os mofados /i-

cam 7nais engraçados que os mofadores.

2.) mOTABO, part.pass. de Mofar. Que
tem mofo.
MOFADOR, A, adj. e s. Que melte a

ridiculo.

—Que escarnece, que zomba. Vid. Mo-
faroiro.

MOFADURA, s. f. Vid. Mofa.

1.) MOFAR, V. a. Fazer produzir mofo.
— V. n. Crearmofo.

—

O pauno mofou.
2.) MOFAR, t). n. Melter a ridiculo.

— Escíirnecer, zombar.
— Testemunhar por palavras ou por

acções que nenhum caso fez de alguém
ou de alguma cousa.

MOFAREIRO, A, adj. e s. O mesmo que
Mofador.
MOFARRAS, s. f. plur. Mofas, escar-

neos, zombarias.

MOFATRA, s. f. Compra fictícia que se

faz, ou quando se vendo, tendo-se pre-

venido quem compre aquillo mesmo a

menos preço, ou quando se dá por al-

to preço, para o tornar a comprar por

preço baiio ; ou quando se dá, ou em-
presta por preço muito elovado.

— Dolo, trapaça, cavillação.

MOFATRÃO, ONA, s. Pessoa que faz

mofatras, trapaceiro, cavilloso.

MOFINA, s. /. Sorte do mofino.
— Infelicidade, desventura, desgraça.

—«E caminhando contra aquella parte,

ouvi dizer que em vossa corte havia ou-

tra sobre a fermosura d'Altea : e porque
uma senhora que sirvo, me parecia mais

digna desta victoria, que todalas do mun-
do, vim de longe buscal-a em seu nome,
e aqui perto soube que a houve outro

cavalleiro, o por mais minha mofina dis-

sertm-me que era ido, pêra eu a não po-

der tornar a haver delia.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 30.

— «Senhora, que gloria, que contenta-

mento me podem dar minhas victorias

passadas, meus grandes acontecimentos,

todalas venturas, porque passei acabadas

:

a minha honra, so n'esta, em que me vai

a vida, me desempara a ventura? depois

que minha desventura ou mofina vos quiz

afastar de mim, corri muitas terras pêra

TOS achar.» Idem, Ibidem, cap. 154.

—

«E elle me tornou ili/mido : Folgu de ser

assim, e já que iiaõ Imis mais que fazer,

razaõ serft que te vás, e que naõ percas

tempo, assim por ser jâ fim da monçaõ,
como pelas calmarias que podes achar no
Golfaõ, que muytas vezes saõ causa de

alguns navios irem ter a Paaoem, donde
te Deos giiardii, porque te aflirmo quese
por mofina la fosses ter, que vivo te co-

messem os Achens aos boccados, e o

próprio Uey mais que todos.» F. Men-
des l'into. Peregrinações, cap. 18.

— Figuradaroerite : Mesquinhi-za.

MOFINAMENTE, adv. (Ue mofino, e o

suflixo «mente»). De um modo mofino.

— C'>m infelicidade, com mofina.

—Figuradamente: Com mesquinheza,
com parciínonia.

MOFINEZA, s. f. Usa-se vulgarmente
nn accepção do mesquinhez, illiberali-

dade.

MOFINO, A, adj. Desditoso, desventu-
rado, desgraçado.

Stit. Ventio embasbacado,

IC estou mais mufíno que hum alfeloeiro.

Dá-mo a vontade que aquelle escudeiro

He o pastor daquclle nosso gado.

GIL Vicente, auto d\ h storia de deus.

.Uijo. Ijeix'ó, pastora ; vem ca.

Diíitio. Como estou hoje ntoftno,

E sem dita ieram^i I

Mas algum dia vir.l

Qu'eu estarei mais Uno.

IDEM, DARC A DO PLItOATOniO.

— Figuradamente : Mesquinho, parco
excessivamente, avaro, illiberal, misero.
— Astuto, fraudulento, velhaco.
MOFO, s. m. (Do latim mucor). Espé-

cie de crystallisaçáo similhante ao bolor,

que a humidade desenvolve etn varias

substancias, que não<'slão expostos aoar.— Nódoas, que apparecetn nas fazen-
das. Vid. Bolor, e Bafio.

MOFOSO, A, adj. Que tem mofo, mo-
fado.

MOFTI Vid. Muphti.
MOGANGA, adj.

f. Diz-se de uma es-
pécie de abóbora.

MOGANGAS, s. f. plur. Tregeitos de
maus e face.

MOGANGUEIRO, A, adj. Que faz mo-
gangas.

— Substantiv.imente : — Um mogan-
gueiro.

—

Vma raogangueira.
MOGANGUICE, s. f. O mesmo que Mo-

gangas.

MOGARIM. Vid. Mogorim.
MOGAVAR. Vid. Almogavar.
MOGEIRA, í. f. Termo familiar. Talvez

»lcoviti'ira velha.

MOGENIFADA. Vid. Moxinifada.
MOGEQUII, ou MOGEQUIM, ,v m. Dimi-

nutivo talvez lie Mogi. frajo antigo.
MOGI, s. ))í. Trajo aiiligi do ambos os

sexos.

—Alguns escriptores dizem mongy, po-
rém a sua verdadeira pronaacia e orthc-

grafihia é morjil.

MOGIGANGA, s. f. Trgeitos exquisi-

tos e até ridículos feitos por algumas
pfssoas, quando arabizam, ou acariciam.
— I)aiiça di^ mascarados em animaes.

t MOGIGRAPHIA, s. f. Tf-rrao de Me-
dicina. Cíiirnbra dos que escrevem.

1 MOGILABISMO, s. f. Termo de Me-
dicina. Difiii-uldade cm articular as pa-
lavras, K,igiii(;e geral.

MOGINIFADA, .s / Vid. Moxinifada.

MOGNO, s. m. Termo popular. Certa

madfira da America. Vid. Acajlí.

MOGO, «. m. Termo antiguado. Marco
que divide e separa um território ou ter-

reno dos outros.

|MOGOL, s. m. Titulo do imperador
de .Mogol.

f MOGOR, s. m. Oriundo de Mogor ou
Mogol, natural de Moiíor.— «Este Chaem,
por ser mais honrado que todos os ou-
tros trás hum estado taõ grandioso co-

mo qualquer Tutão, porqu<! trás trezen-

tos mogores de guarda, e vinte e quatro
porteyros de maças, e trinta e seis mu-
lheres era facas brancas com jaezes de

praia, e giialdrapas de seda, tangendo
em inslrumi^ntos suaves, e cantando a

elli-s.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 106.

MOGORIM, ou MOGORI, adj.deSgen.
De Mogor ou Mogol.—ftosu mogorim ; rosa branca, de chei-

ro aromático: tem folhas grossas e suc-

cosas; sáo similhantes ás da laranj^-ira,

miúda, de cor verde escura, e muito lu-

zidia. Esta rosa existe no Brazil ; diz-se

que viera de Mogor, d'onde tomara o

nome que vulgarmente se lhe dá alte-

ra-lo [)or bo'inri. Vid. este vccabiilo.

t MOHAMETISMO, s. m. Vid. Maho-
metismo. — € Verdade é que o converso

Fr. Julião, inimigo declarado de tudo

quanto cheirava a judaísmo ou mohame-
tismo, o ri3ceb'ira a principio cora a afla-

biliiade cjm que um grav rafeiro rece-

be um goso esperto e brincalhão, que
o pastor lhe deu por companh'»iro na

guarla do rebanho; isto é. rosnan lo e

mostrando lhe as pn^sas.» A. Herculano,

Monge de Cister, cap 13.

MOIAÇÃO, ou MOYAÇOM (ant.), s. f.

(De moio). Pensão dos fructos, vulgar-

mtMil>^ num-^ro A-^ m^dos de páo certos.

Vid. Ração, e Sabudo.

MOIADOR, ou MOYADOR, s. m. Ho-
mem que mede moios para cobrar pen-

sões.

M01Ç0L\. Vid. Garçoa.

moído, puí. })iss. de Moer.
— Figura lam-nle ; Fatigado, cacçado.

Ter as coitas moidas com pancadas.

— Figuradamniii.^ : Maculada, pollui-

da.

—

Carne molda; carne pis.^da, quasi

corriipi.i.

1.^ MOIMENTO, s. m. Termo antiqua-
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do. Sepultura. Ainda no anno de 1354

se não cuterravaoi indif[er»^ntemcate den-

tro dos templos os corpos dos defun-

ctos, mas só nos adros, p >is n'esteanno

se deu uma sentença «á porta da Sé de

Coimbra sobre os moimentos.» Desde os

adros se forara introduzindo por detraz

das portas, até que se metleram dentro

das Egrejas.=Em Viterbo, Elucid.

— Qualquer estructura erecta por me-
moria de alguém.

—

Erigir moimeiítos a

homens celebres.

2.) MOIMENTO, s.ni. O estado do cor-

po quatidri está moido, csnçado.

MOINANTE, adj. e s. de 2 gen. Que
anda sempre em jogos, caçadas, espe-

ctáculos.

MOINDEIRA, s. f. Moleira, mulher que

pisa, que móe, que trilha.

MOINHA, s. f. A palha mui miúda que

fia na eira, depois de debulhado o tri-

go.

— Vid. Alimpadura.
MOINHEIRA, ou MOLINHEIRA, s. /'.

Termo antiquado. Moinho de moer pão.

MOINHO, s. f. (Do latim moliná). Ma-

china composta de varias pinças, para fa-

zer andar moinhos, e empregada para re-

duzir os grãos a farinha.

—Figuradamenie : Fazer vir a agua ao

seu moinho; procurar para si vantagem,

dinheiro, etc.

—Moinho de vento ; espécie de moi-
nho movido peia acção do vento.

— Toda e qualquer machioa de outro

género que serve para diversos usos. —
Moinho de azeite, de assucar, etc.

—Moinho de café; pequeno utensílio

onde se móe o csfé.

MOINO, s. m. Termo antiquado. Moi-

nho.

MOIO, ou MOYO, s. m. (Do latim mo-
dius). Antiga medida de capacidade, que
variava segundo as províncias, e que con-
tinha 60 alqueires.

—Medida de liquido.—Moios de vinho.

Se em todas as medidas dos sólidos e lí-

quidos se experimenta hoje mesmo uma
irreconciliável variedade, differindo se-

gua>lo os territórios e concelhos, que se-

ria n'aquelles tempos antigos, quando as

mesmas quintas ou herdades tinham me-
didas particulares? Mormente se verifica

isto no moio portuguez, que constando
hoje de 60 alqueires da medida corren-
te, nada mais desegual e variante em os

princípios e progressos da monarcbia.
—Em qualquer povo do bispado de La-

mego discrepava o moio, tanto do pão
como do vinho. E no instrumento da
união da egreja de S. Martinho da Espi-

nuca ao mosti-iro da Pendurada, por D.

Rodrigo, bispo de Laaiego, devia receber
o Vig-^irio, além de trinta libras de moe-
da portDgueza, para sua côngrua três

moios de partes eguaes de pão e de vi-

nho : e sendo d'este trinta almudes, vi-

nham a fâzer sessenta cântaros, que era

metade de três moios, constando cada

moio de quarenta alqueires.

—Nos prasos de S. Vicente de Fora não
ha medida certa do moio, pois era se-

gundo se estipulava, já de sessenta, já

de sessenta e quatro alqueires: e tam-

bém alli se acha moio de cincoenta e seis

alqueires da medida antiga, que fa-

zem pela de agora trinta e seis alquei-

res. Este é o moio por onde el-rei D.

Manoel manda pagar as jugadas, e cujo

quarteiro são nove alqueires, constando
de qualorze o da ynedida velha.

—No foral de Ferreira d' Aves declara

el-rei D. Manoel, que o moio d'este con-

celho sáo dezeseis alqueires pela medida
corrente. Em um praso de Maceiradão

de 1630, junto a Odivellas, se declara

que o moio d'aquella terra são sessenta

e quatro alqueires, e que o seu quartei-

ro sáo dezeseis alqueires. Effectivamente

na província da Beira-Baixa era quasi

geral ser o moio dos sólidos de sessenta

e quatro alqueires, e o dos líquidos de

trinta e dous almudes. Tal é a varie-

dade dos moios. = Em Viterbo, Elucid.

—Moio de terra; sacco de terra, de

semeadura de um moio.

MOIOM, s. m. Termo antiquado. Ba-

liza, sigual estabelecido para demarcar,

e dividir sem confusão as propriedades e

terras. Vid. Mogo.
MOIRA. Termo antiquado por Morra;

primeira e terceira pessoa do singular do

tempo presente do modo conjunctivo do

verbo Morrer.

1.) MOIRÃO, s. m. Vid. Mourão.

2.) MOIRÃO. Termoantiquadopor Mor-
ram ; terceira pessoa do plural do modo
conjunctifo do verbo Morrer.

f MOIRO, A, adj. Vid. Mouro.
—Substantivamente: Um moiro.

Prompto, NuQO ordena

.\s guardas e vigias o que devem

Em sua ausência fazer, e co'a formosa

Dama e c'o velbo moiro ao campo volve.

GARRETT, D. BRANCA, cant. 8, cap. 20.

Um brado o moiro deu : os seus o intendem,

Partem.—Voae. voae. correi ligeiros

Co'a rica jóia que levais roubada
;

Correi, que alráa de vós vingança corre.

IDEM, IBIDEM, cant. 2, C3p. 20.

MOISEM, s. 7n. Termo antiquado. Or-

dem judicial, citação com dia de appa-

recer.

-j- MOITÃO, s. m. Termo de marinha.
Pedaço de madeira da figura de uma el-

lipse, sobre o chato e boleado; consta

de caixa, gorne, roda e perno, é atra-

vessado por um furo onde gorne o per-

no, e tem em volta, por esie lado, uma
meia goivadura, em que fica introduzido

o cabo que forma a sua alça ; os moitões
dos laizps são de dentes.

—Moitão de retorno ; aquelle em que
se passa o cabo, a fim de ser alado no
sentido horisontal.

—Moitões das ostagas ; sáo alceados
com alças dobradas de cosedura, descan-
çando sobre as almofadas das enxárcias
dos mastaréos da gávea, e cosidos, pri-

meiro o de bombordo, e depois o de es-

tibordo.

f MOIZ. Significação incerta; comtu-
do é um termo empregado por Azurara
i_Chronica de Guiné), mas que se não en-
contra em diccionario algum : talvez te-

nha a mesma origem que a palavra cas-

telhana antiquada monis, cousa polida.

-j- MOKA, s. m O café que vem de Mo-
ka, cidade da Arábia na Ásia Menor.

—

O bom moka.
— lii fusão feita com a semente d'es-

te c.ifé.—Uma chávena de moka.
MOLA, s. /'. Lamina mais ou menos

larga e comprida de aço, direita ou cur-

va, ou envolvida, que serve de dar mo-
vimento, ou para fazer voltar ao estado

primitivo alguma peça de engenho, em
virtude da sua elasticidade. — As molas
de um relógio.

—Tenaz com que os ourives tiram o

cadinho da forja.

— Peçasinha de metal, que faz saltar

estoques mettidos em bengalas; que des-

arma fechos de espingarda, etc.

— Figuradamente : Tudo o que dá mo-
vimento a negócios.—.1 mola de tudo é.

o interesse.
'

^Mola real; mola principal, que dá
o primeiro movimento á machina : a mo-
la real dos relógios de algibeira está met-
tida no tambor, e enroscada sobre si,

para voltar á sua elasticidade, e dar d'es-

te modo movimento á machina.
—Figuradamente : Mola real; o di-

nheiro.

—Termo de medicina. Embrjáo in-

forme, que se gera no útero das mulhe-
res.

—Diz-se também das molas das seges

e coches, que são de aço, dobradiças,

que servem para fazer o balanço mais
moderado.
MOLA, s. m. Letrado entre os Mogo-

res.

-j- MOLACHINOS, s. m. plur. Termo
antiquado. Diz-se ser o mesmo que moozi-

nhos, que umas vezes eram, ou os me-
ninos do coro, e sacristães da egreja, ou-

tras os coreiros e capellàes, e outras os

mesmos beneficiados, que mais de uma
vez se disseram cónegos.

—Nos documentos de S. João de Al-

medina da cidade de Coimbra se faz men-
ção da confraria dos Molachinos.

—Também existiu na egreja do Sal-

vador, uma confraria de Molachinos,

que foi eilincta em 15 de setembro de

1353, pelo bispo D. Jorge, confraria es-

ta, outr ora mui respeitável, e então já

por si mesma quasi estincta, e de con-

sentimento do seu cabido, a uniu á Col-

legiada da mesma egreja, a qual admi-

nistraria os seus hospitaes, e albergarias,
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e cumpriria 05 mais l''g«do5, etc = Koi

Viterbo, Elucid.

MOLADA, s. f. A agua suja com o pé,

qua íica nos fuii'lo3 dos cot'h<'S dos re-

bolos lie amolar iiavallias, facas, tesou-

ras, (itC.

MOLAGEM. Termo usado coíuo (lA-

^èt\)M.—Manducar de mollagein ; comer

á ciislfl .dlieia.

MOLANAS. Tenuo popular. Vid. Mo-
lanqueirão.

MOLANCÃO. Termo popular. Vid. Iflo-

lanqueirão.

MOLANQUEIRÃO, ONA, ou MOLAN-
QUEIRO, A, «(//. Tl r.ua i)opular. Ueuil,

frsco, inolle.

MOLAR. Vid. Mollar.

MOLARINHA, s. f. Vid. Mudi^deira.

f MOLASSA, s. /'. Termo da miuera-

logia. Especiu de cauiada em que se as-

senta a terra vegetal formada de pedra

calcarea misturada ile areia o argilla,

completamento infértil o impenetrável

ás raízes das plantas.
—^Molassa usphaitica, ou hiluminosa

;

pddra linz iuipri'g(i,'iiia de bilume.

f MOLASSICO, A, ndj. Termo de geo-

logia. Que tf lu o caracter da molassa.

—

S[iMema molassico. — Deposito molas-

sico.

MOLDADO, part. pass. de Moldar.
— Feito á iiLiitaçâo d'algum modelo.

—Figuradamente: Adaptada, coníor-

me.— Moldado d minha nature:a.

MOLDADOa, s. m. Obreiro que faz

moldes, para u'elles se fundirem quaes-

quer peras de metal.

MOLDAR, i'. «. Termo de ourivesaria

o de fundição. Imprimir na areia enfras-

cada o molde, para atascar o metal fun-

dido, e tomar a forma do molde, que fi-

cou aberta.

—Figuradamente: Afeiçoar, pjustar,

apropriar, aptar.—Moldar « »n!)í/ia na-

tureza a esta comida.

—Vasar metal em fusão no molde fei-

to na ciba, areia, ou t-smeril dos ourives,

ou laloeiros, ou em barro.

—Moldar-se, i'. refi. Adaptar-se, afei-

çoar-se, conformar-se.

—Vid. Amoldar.
MOLDE, ií. in. Termo contrahido de

Modelo. (Uo latim modulus). Modelo de

qualquer obra artilieial, por onde se fa-

zem outros.

—

Os moldes dos estatuários.

— €E porque em aquella pedraria que lhe

tomarão, se achou um molde, e amostra

íeylo em chumbo, de hum diamante ta-

manho como a palma de huma mão, quo
oUe tinha mostrado a algumas pessoas,

mercadores Venezianos, e Judeus. K por

ser achado o molde, e amostra, e não o

diamante, e se sosp'>ytar, que o dito Mi-

cer o tinha, o mandou chamar.» Antó-
nio Tenreiro, Itinerário, cap. 61.

—Loc. FiG. : Vir de molde ; estar bem.
—Typo, ou letra de imprimir.—Sair alguma cousa a nosso molde

;

sair segundo nossas acções, segundo que-

remos.

—Figuradamente: Modelo, exemplar,

original.

—Ueducto, tomado nesta accepção

por iiiollic ou mole.

WIOLDEAR. Vid. Moldar.

MOLDURA, s. f.
1'. i;a de pao lavrada,

em que se acha encaixada alguma pin-

tura ou painel, lia também molduras
tnetallicas, ou lapidaes, com lavores para

aformosear uma obra.

—Molde, modelo.

— faboado para molduras, e para ador-

nar madeira grossa.

MOLDURADO, part.imss. do Moldurar.

MOLDURAGEM, s. /. Guarnecimeulo de

moldura.

ii/IOLDURAR.u. a. Fazer molduras, mol-

des.

—Ornar de molduras.—Moldurar um.

painel.

MOLDUREIRO, s. m. Homem que faz

molduras, que faz moldes, o obras de

moUiuras. Vid. Molduragem.
— Guarnecedor de paredes ou madeira

grossa, oubriudo-a com taboas tiuas la-

vradas.

MOLE, s. /". (,0o latim moles). Corpo,

grandeza, volume. — A vasta mole das

aguas do Oceano.

—Nos portos do mar. Vid. Molde, ou

autes Molhe.
—A vasta mole

;
grande torre.—<i.Uma

hora depois, a vasta mole dos paços de

S. Martinho poderia comp«rai-so a um
ceniitaphio desconforme rodoiado d'es-

curidão o silencio. Apenas a débil clari-

dade de alguma lâmpada que esquecera

accesa transudava pelos vidros corados

do gabinete particular de sua real senho-

ria.» A. Herculano, Monge de Cister, ca-

pitulo 27.
—A immensa mole; graúdo navio, ou

semelhante construcção, machina alte-

rosa.

MOLÉCULA, s. /'. Diminutivo de Mole.

Pequena parto de um coipo. Os pheuo-

meuos celestes comparados as leis do

movimento nos conduzem a este grande

principio da uatureza, a saber: que to-

das as moléculas da matéria attrahem-

se mutuamente na razão directa das mas-

sas, e na inversa do quadrado das dis-

tancias.

—Termo de Chimica. A meuor porção

de um corpo composto que possa existir

no estado livre, entrar na reaição ou sair

d'ella, em opposição ao átomo que é a

menor porção de um elemento que possa

existir n'um corpo composto.

—Moléculas integrantes, moléculas que

formam peia sua approximação a massa

de um corpo, quer simples, quer com-

posto.

— Moléculas con-iiluintes; moléculas

dos Corpos compostos.

— Moléculas orgânicas; pequenas par-

tes, ás quaes se attribuia o ofticio da re-

producção dos corpos organisados.

MOLECULAR, adj. 2 gen. (Jue se refere

ás moléculas.
—Acções moleculares; acções que se

passam na intimidade da sul)Stancia dos

corpos, como as acçõ.s chimicas.
— Furça.i moleculares ; forças que s<<

exercem entre as mol cuUs li<>m( geneas

(cohosãoj, 011 heifr(iíi'n«s («flinidadei.

—Attrucção molecular; força quo se

suppôe inherente as lunleculas da maté-

ria, e que as conserva adherentes umas
ás outras.

— r/ieoí ia molecular; theoria dos áto-

mos.

I MOLECULARMENTE, udv. (De mole-

cular, • o suflixo «mente*). Molécula a

moliM uIa
; por mole(;ulas.

MOLEIRA, s. f. Mulher do moleiro.

— Mulher que moe, pisa qualquer ce-

real.

MOLEIRO,*. )/i. (1)0 latim molilor). Ho-
mem i|ue pisa, moe qualquer cereal.

— Dono de um moinho, seu director.

— Adjectivamente : Cavallo moleiro;

cavallo ciumento, invejuso.

MOLEJA, s. /. O excremento das avts,

tolhediiia.

MOLELHA. Vid. Molhelha.
-j- MOLENA. s. f. Termo de Bi.Uuica.

Geneii) d.i faiuilia das t^scrofulatiadas.

MOLEQUE,!), "j. Pretinho pequeno.

j- MOLESTAÇÃO. s. f. (Do termo mo-
lestar, com o suflixo «açãOi). Acto de

molestar.

MOLESTADO, part. pass. de Molestar.
—L' grande o numero de cidadãos moles-

tados, reduzidos d miséria, etc.

E porque das iosidias do odioso

Bãccho forão iia Índia motestattoSr

E d;is injúrias s6s do mor undoso.

Podarão mais sor mortos, que cansiidos:

No mesmo noar, que sempre temeroso

Lhe fui, quero que sejiu) repousados;

Tomando aquclle prémio e doce glória

Pu trdbiilho, que f.tx clara a memoria.

CAU., Lus., ont. 9, est. 39.

— Vid. Molesto.

—Figuradamente: Incommodado, im-

portunado.

MOLESTADOR, A, s. Pessoa que causa

incommcdo, que importuna.
— Adjectivamente : Homem molesta-

dor.

MOLESTAMENTE, adv. (De molesto, e

o siiftixo «mente»). De um modo moles-

to, com moléstia.

MOLESTAR, v. a. (Do latim moUstare).

Atormentar, inquietar por contrariedades

suscitadas por acinte.

— FigursJdmente : Incommodar, affli-

gir, apoquentar.— «I'ara all''gar com tu-

do alguma rasão, direy a V. S. que não

foi somente a minha negligencia, a que

me obrigou a calar-me em tanto tempo,
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porem que foi também o meiío que tive

cje diser sempre a V. S. as mesmas cou-

sas molestando-a inutilmente com as mi-

nhas repetiçoi^ns, e não sabendo presu-

mir de lhas exprimir com nova graça.»

Cavaileiro d'01iveirs, Cartas, liv. 2, a."

11.— «Outra noite o molestou com sonhos

mui penosos, leuandoo em bolandas pe-

los ares, metendoo por cauernas, e fur-

nas iofernaes, aonde o horror do lugar,

6 a má vizinhança do cõpanheiro lhe mo-
lestaua a alma, e corpo, de que ficou tam

cauçado, como se trdbalhára toda noite

em alguma occupação de gran'le fadiga.»

Jorge Cardoso, Agiologio Lusitano, tom.

3, pfg. 187.

— Molestar se, v. re{l. Incommodar-
se, dar-s^í por iucommodado, importu-

nar-S3, seuiir-se por algum motivo forte

6 urgente.

MOLÉSTIA, s. f.{l)o latim inoleuia). En-

fado, consumição, inquietação, agitação,

incommodo.
—Doença, mal, morbo, enfermidade.

— f Vamos agora á razão revolucionaria

e matPiiaiista. As condemuadas notas fun-

diam quasi um volume. Se fossem im-

pressas, o leitor, pensando que compra-
va uma novellâ em três tomos para es-

pairecer alguns momentos d'ocio, no meio
dos trabalhos da vida, achar-se-hia de-

fraudado em 33 \f.j por ceuto e esn risco

de apanhar uma camada rt'erudição, mo-
léstia incurável e atrocíssima. » A. Her-
culano, Monge de Cister, notas.
—Syn. ; Moléstia, achaque. Vid. Acha-

que.

MOLISTISSIMO, A, adj. superl. de Mo-
lesto. Muito molesto.

MOLESTO, A, adj. (Do latim molestus).

Que produz moléstia, incommodo.

E com risonha vista e ledo aspeito,

Responde ao Embaixador, que tanto estima

:

Toda a suspeita má tirae do peito,

Neulium frio temor em vós se iniprima:

Que vosso preço e obras são de geito.

Para vos ter o mundo em muita estinuí:

E quem vos fez niolcíito tratamento,

Não pude ter subido pensamento.

caM., lus., caiit. 2, est. 86.

—Que causa incommodo, monótono,
enfadonho.

Do claro asseuto etbereo o grão Tiíebano,

Que da paternal coxa foi nascido,

Olhando o ajimtamento Lusitano

Ao Mouro ser molesto e aborrecido.

No pensamento cuida hum falso engano,

Com que íeja de todo destruído ;

E, em quanto isto só na alma imaginava,

Comsigo estas palavTas praticava.

OB. ciT., cant. 1, est. 13.

— Que está incommodado, que está

doente.

MOLESTOSO, A, adj. (De molesto, e o
suffixo «oso»). Que produz moléstia, in-

commodo.

MOLETA, s. f. (Do francez moLette). Co-
ne de mármore que serve para os pinto-

res moerem as cores.

—Termo de Pharmacií. Espécie de pi-

lão em pedra dura ou em vidro, de su-

perfície larga e plana, empregada para

triturar os corpos no porphyrio.

—Peçasinha de pau na qual os ocu-
listas trabalham o vidro das lunetas.

— Vi i. Muleta, que é dilTerente.

7 MOLETE, s. ,n. Vid. MoUete.— «S.

de cada fornada do pam trigo, que se

vende na praça, que seja bregado, e de

callo, hum real; porque de pam molete

não pagarão nada. Também pertence ao

Concelho o Direito da Açougagem que he

do peixe, carne, frutas, panellas...» Do-

cumento de 1512, em Viterbo, Eluc.

MOLHADELA, s. f. Molhadura de chuva
apanhada sobre o falo vestido.

MOLHADO, part. pass. de Molhar. —
«Porque alem desta nao ser mui podero-

sa, Melique Az a tinha mui artilhada, e

chea de muitos frecheiros em ordenança
de capiíanias per popa e proa, e entre

dous frecheiros hum fardo de frechas pêra

sua despesa, e ella cõ suas arrombadas
coiU ponte e redes, e per muitas partes

cuberta de couros de vacca cru molhados
pêra defensão do fogo, se lho laiiçassem

com algum artiíicio.» Barros, Década 2,

liv. 3, cap. 5. — «E ordenou grandes, e

fortes mantas pêra aS'bocas das ruas que
sahiaõ à cava pêra seu emparo, e assim

mesmo mandou fazer muitas pranchas de

vigas folhadas com lavoas, pêra atraves-

saram a cava de huma pai te à outra, co-

brindo-as por cima de rama, e terra mo-
lhada por causa do fogo, sem us nossos

lho poderem defender.» Couto, Década
6, liv. 2, cap. 2.— aE já quasi Sol posto

nos metèraõ em huma masmorra, que es-

tava debayxo do chão, na qual estivemos

dezaselle dias cõ assas de desventura, e

trabalho, sem em todos elles nos darem
mais que huma pouca de farinha de ce-

vada para todo o dia e algumas vezes

grãos ciús molhados em agua sem mais
outra cousa alguma.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 5.— «E a fasea-

da que estes dous homens ainda recolhe-

rão, valeria cem mil cruzados para sima,

porque a terça parte se perdeu na podre,

na molhada, na quebrada, e na fartada,

de que nunca se soubo parte.» Idem,

Ibidem, cap. 60.— «E metendo entaõ em
cada huma destas fornalhas hum capaõ
meyo depenado, o ferido nos peytos, lhe

tornão a cerrar a porta, e dalli a dous
dias os tem o capaõ todos tirados fora, e

entaõ os põem debayxo de huns covãos

que jà para isso tem feytos com seus fa-

rellos molhados dentro, e assim andaõ
dès, ou doze dias soltos aíò que elles por

si S8 vaõ meternas lagoas em que seaca-
baõ de criar, e se fazem grandes para os

poderem vender a estes regatões. » Idem,
Ibidem, cap. 97.

—Figuradamente: Que tem aguas, ma-
culas, ou cores variadas.—Jogar dinheiros molhados; jogar pa-
ra pagar comida ou btbida aquelle que
perdeu

; ou jogar cousas de comidas e be-
bidas, e não dinheiros seccos ou em
moeda.
— Phrase proverbial : Chover sobre o

molhado ; sobrevir mal, ou trabalho a
outros.

MOLHADURA, s. /'. Acto de molhar.
—Lentura que molha e humedece.
— Figuradamente: O presente que se

faz ao ofíicial, que nos trsz obra nova.
—Loc. : Pedir, dar a molhadura; pe-

dir, ou dar alguma cousa para beber, pa-
ra raolhsr as fauces.

MOLHAMENTO, s. m. Termo antiquado.
Acção de molhar.

MOLHANGÀ, s. f. Termo popular. Gran-
de porção do môIho.
— Molho espesso, e muito em massa.
MOLHAS, V. a. (Do francez mouiUer).

Tornar húmido. — A chuva molhou os

caminhos.

Mas despois que de todo se fartou,

o pé que tem no mar a si recollie,

E pelo ceo chovendo emfim voou;

Porque co'a água a Jacente água molhe

:

As ondirs torna as ondas que tomou,
lias o sabor do sal lhe tira e tolhe.

Vejão agora os SLjbios na escriptura

Que segredos são estes da natura.

CAM., LUS., cant. 5, est. 22.

— «Retirando-se sem que a confusão
da família o embaraçasse, molhou final-

mente o instromento cruel sepultando-o
no seu próprio peito, danio com infe-

licidade fim á sua vida que seria ainda
mais desgraçada se existisse.» Cavallei-

ro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n.° 95.
— Figuradamente: Molhar o sol stus

cahellos na agua.

La onde o claro Tejo a príiya lava

Rica das brancas conchas d'0riente

Já seus cabellus nVgoa o Sol molhaea.

ANTÓNIO KEKREIBA, EGLOGA VII.

— Loc. pop. : Molhar a palavra; be-
ber vinho, ou outra qualquer bebida.
— Loc. POP. E FiG. : Molhar os pés;

emborrachar-se, embebedar-se.
— Molhar-se, v. refl. Receber, ou dei-

tar agua sobre si.

— Substantivamente: O molhar da
vela. — «Demos muitus voltas ao gover-
no do mundo, reformou-se o uzo da jus-

tiça do reino, arrepelou-se a boa da poe-
sia, rasões d'aqui rasões d'ali, que mil

vezes apartava o molhar da vela ; até

que, com a fraqueza do vento, falia de
maré e preguiça dos arraes pairamos no
rio longe de Porto de Mugem.» Soropi-
ta. Poesias e Prosas Inéditas.

MOLHE, s. w. (Do latim moles). Ter-
mo de Marinha. Lanço de muro grosso,
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feito em porto de mar, a modo de cai^s,

construído dn raaneirn qwi possa abrigar

os naridS do irripplo dos ventos e das

omlas; n'elle se pó'i'-m recolhpr navios

de grandrt iotn, entrando cora a maré

cheia, para ficarem de sticco nas envasa-

duras, se fôr preciso, quando vasa a ma-
ré, e quando os quorum tirar, se torna

a introduzir a agua, para que nadnm,

o possam saliir á rspia. Vid. Caldeira,

que divergii.

MOLHELHA, s. f. Tufo do palha, que

os mariolas trazem ao pt^scoço; o sobro

que assenta a canga para náo os incom-

modar tanto.

— Kspecie de jogo usado na provirí-

eis da Beira.

MOLHER, s. f. Vid. Mulher.—«K por-

que nas molheres o desejo de vingsnra

6 sempre mais vivo, qiin em nunhuiii

outro gHiKTO de pessoa; depois que por

armas desesperou de «char alguém que

a satisfizesse, quiz ver se por outra al-

guma via podia contentar sua vontade.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 155. — «Foi dõ Francisco

d'Aliueida filho scptimo de dõ Lopo de

Almeida primeiro conde de Abr;inti'S. e

dona Deairiz da Silua sua molher, filha

do Poro (iõçalucz Mahifaya vador da

fazenda d'elRey dom Atlonso o quinto.»

Barros, Década 2, liv. 3, cap. 10. — «K
por este exercito ser tão grande, não o

passou todo á ilha de Goa, mas ficou a

mayor parto na terra sobro a borda do

rio era duas capitanias, huma que esta-

ua sobre o passo, deu a bum seu capi-

tão principal, e a outra tinha sua mây
delle Hidalcão com suas molheres.»

Idem, Ibidem, liv. 5, cap. 5. — «Quãdo
o capitão Uo Irigo Rabidlo os vio entrar

delles banhados era sanijue das feridas

que já trazião, o as molheres e criaras

de peito postas ora hum viuo choro :

mandou a grão pressa ao adail Diogo
Fernaudez que lhe fosse saber se era

muita gente entrada.» Idem, Ibidem,
liv. 6, cap. 8. — «E porem quando se

assi foy do Ueyno ficou ca era Portugal

huma sua filha, a que el Ucy fazia muy-
to honrada criação em casa da Raynha
sua molher, e ha trazia com rnuyta hon-
ra, e abastança, a qual ora he Duquesa
de Coimbra, e molher do Mestre de San-
tiago, e Dauis, filho natural dei Rey.»
Garcia de Rezei^le, Chronica de D. João
II, cap. 44. — «E assi estiueráo ate bera

noite, o acabaram o testamento de todo,

e desta confissam e testamento foy ally

em muyta amizade e amor com a Ray-
nha sua molher, e de tolo fora de algu-

mas paixões em que andauáo.» Idem,
Ibidem, cap. 108. — »E porque neste

anno de. luil e quatrocentos e nouenta
a Infanta dona loanna falereo, el Rey
quis aiandar trazer seu filho a Corte,

porá que junto de si fosje criado, e pri-

meiro que o fizesse pedio á Raynha sua
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molher que o ouuesse assi por bera, e

lhe não lembrassem paixões que sobre

i^so ja tiuerfl, pois ante elle erão tão es-

quecidas.» Idem, Ibidem, cap. 113.

E vlinoa também •! U»y
(l« Dinamurcs perdido,

dexteiriído, e dcHtiuydo

pollos Hcu», Hcni díir por ley,

e em Fl.iiidreH Hcolliido.

viinoH ha trií.tti lUyoliíi,

nua inaUinr, a qual vinha

trahalliiir por lhe valer,

cm terra ullma morrer

dfujaroparoda, meequiuha.

UAtlCA l)i; UEZKNDK, MISCKI.LANKA.

— <Ho Infante dom Fumando, de que

arriba dixe, irmão dei Hei dom Afonso,

casou com dona Beatriz sua prima com
irmã, filha do Infanttí dom loão seu tio,

e delia houue dona Leanor molher que
foi dei Rei dom loâo, o segundo deste

nome, seu primo com irmão.» Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 3.

— «As molheres em lim do dia na igre-

ja, e aos homens em toda a parte, e a

qualquer hora da noite: de modo que

se juntamente poderá estar em sete lu-

gares, «liz o mesmo padre iruma carta,

em todos elies lhe sobejaram confissões »

Lucena, Vida de S. Francisco Xavier,

liv. 4, cap. 2. — "Sabeis que chamo mo-
lher de espíritos? a que se occupa era

virtudes puLdicas :* simples na tenção:

pura nas conversações: escoimada nos

exercícios: bota na lingua : diligente na

casa, alheya de resabios, e amiga de

concórdia.» Jorge Ferreira de Vascon-

cellos, Ulysippo, act. 1, se. 1. — «Fogi-

rão, e esconderão se nos bosques, e nas

cavernas. Costumadas as molheres ao

trabalho pela escravidão em que vivião,

tomarão as armas, lançarão os inimigos

fora do Paiz, e estabelecerão a sua au-

toiidadi por uma ley r.omutavel.» Ca-

vallêiro d'01iveira, Cartas, liv. 2, n." 13.

— «No que consiste a meu ver a nossa

cegueira, o nosso erro, e a nossa igno-

rância, ho em que cheguemos a estimar

a molher em tal forma, que lhe consin-

tamos a autoridade de nos governar.»

idem, Ibidem, liv. 2, n." 25. — «Quan-
tas veses descobri eu o coração de huma
destas taes, e quaes molheres chamadas
falsas, e inconstantes que amão todo o

mundo, pelo lugar era que trasia hum
sinal pela Palatina fora do seu lugar,

ou jjelos lugares da bordadura da sainha

debayxo.» Idem, Ibidem, liv. 2, cap. 43.

— «Cornucopio accusou sua molher de

adultério; não teve bastante prova para

justificar a sua afronta, e foi obrigado a

faser-lhe liiima pensão para viver em
casa dos parentes onde ella se retirou.»

Idem, Ibidem, liv. 2. cap. 95.

MOLHERIGO, A, odj. Mulherengo, af-

femiiifxlo. Vid. Mulherio.

MOLHINHAR, v. n. Chuviscar, cahir

chuva miudã. Vid. Mollinhar.

MOLI

MÓLHINHO, ». m. Diminutivo d» Mo-
lho. .Móilio pequeno, de pouco peso.

MOLHO, «. m. (Do latim moles). Lio,

feixe, fardo. — Um molho de Iterva. —
«E tornamlo para onde os seus estavfio,

que seriaõ jà a este tempo mais de c-m
pessoas, esteve com elíes em grandes

porfias, por fim das quaes tornou com
hum seu sacerdote, vestido numas opa-
landas muyto corapridas de damasco ro-

xo, que he o ornamento da dignidade

supr-ina entre elles, o qual trasia hum
mólbo de espigas de trigo na maô, e

chegando ao cliafaiis, nos chamou que
nos chegássemos para elle.» F. Meados
l'into. Peregrinações, cap. 82.

— Loc. AKV. : A molhos; em feixes.

— Termo popular. A espada.

MOLHO, i. 111. Liquido de azeite com
vinagre, ou limão, (ju de manteiga fer-

vida, que os Cozinheiros fazem paran'el-

le guizarera peixe ou carne, toiído d'este

modo os alimentos um sabor excellente.

— Agua em que se deita o peixe ou
a carne salgada para os tornar mais fres-

cos. — Deitar o bacalhau, a sardinha,

etc , de molho.
MOLIANA, s. f. Termo usado na se-

guinte; locução: Cantar a moliana a

alyuem ; ensinai o, dar o castigo, ou
uma lição, repn-hendel-o.

MOLÍÇÃO, s. f (Do latim molitio).

Vigor, resistência, Ímpeto, artimanha pa-

ra vencer alguma difficuldade.

MOLIÇO, 5. m. Espécie de palha ou
colmo de cobrir casas palhaças.

MOLIFICAR. Vid. MoUificar.

f MOLIMEN, s. m. (Do iatim moli-

meii). Termo Didáctico. O esforço que
exerce toda a massa em movimento.
— Termo de Medicina. Molimen he-

morrliagico ; reunião dos pheiíomenos in-

teriores que tem logar antes da manifes-

tação de uma heioorrhagia, taes como o

fluxo h morrhoidal, as regras, o epista-

xis.

MOLINETE, s. m. (Do francez mouli-

net). Termo de Fortificação. Peça de

dous braços de madeira em forma de

cruz, fincada pelo meio onde os braços

se ajuntam horisontalmente, sobre um
poste perpendicular em alguma porta,

de morto que quem quizer passar, intro-

duz-se no vão dos braços, e volta o mo-
linete.

— Peça de enrolar arames de encor-

doar cravos, que se cidloca debaixo de

algum corpo de grande peso, para o mo-
ver ni.iis facilmente.

MOLINHA Vid. Mollinha.

MOLINHAR, r. a. Moer no moinho.
Vid. Moer.
— V. II. Moer, pisar (o moinho).

MOLINHEIRA. Vid. Moinheira.

MOLINHILO, ou MOLINILHO, s. m.

Moinho pequeno de moer café, cacau,

etc. »

MOLINIANO, A, adj. Que tem o cara-
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cter de molinismo.

—

As proposições mo-
linianas que vos objectam, não são here-

sias.

MOLINILHO, s. m. lostrumento de ba-

ter o chocolate, outr'ora conhecido pelo

nome de páo de chocolate.

MOLINISMO, s. m. (De Molina, jesuí-

ta hespaiihol, nascilo no annode 1535,

e fallecido no de 1600). Opioião, em vir-

tude da qual a graça não é eflicaz por

si mesma, mas é umas vezes efficaz, ou-

tras vezes inpfficaz, segundo a vontade

coopera ou resiste; doutrina opposta á

de S. Paulo e á de Santo Agostinho.

MOLINISTA, s. 2 gen. Adepto á opi-

nião de M.lina sobre a graça. Os moli-

nistas são pessoas que conhecem a ver-

dade, mas que não a sustentam senão

quando o interesse os convida, porém
fora 'IMsso abandonam-n'a.
—Adjectivímente : Opiniões molinis-

tas.

f MOLINOSISMO, s. m. (De Molinos,

paire hespaohol, nascido em 1627. e fal-

lecido em 1696 nas prisões da inquisi-

ção em Roma). Systema mystico que faz

consistir toda a virtude na aniquilação

absoluta da vontade, e u'um abandono
completo da graça divina. O molinosls-

mo, que se confunde com o quietismo,

foi condemuado em Roma em 1687.

E mister não confundir esta doutrina

com o molinismo.

f MOLINOSISTA, s. 2 gen. Sectário do

molinosismo.

—Adjectivamente : Opiniões molino-
sistas.

MOLINOTE, s. m. Molinete que tem
applicação para a moenda dascannasdo
assucar: é uma moenda pequena e sim-
ples. ,

j MOLLAH, s. ?n. (Do árabe moulã,

senhor, titulo de honra concedido entre

os arabfis e turcos aos jurisconsultos, e

em geral a toda a pessoa recommenda-
vel pelo seu saber e piedade). Sacerdote

musulmano, que chama a certas horas

do alto da mesquita os fieis á oração.

MOLLAR, adj. 2 gen. (Do latim mola-
ris). Df, mó.— Pedras mollares.
—Dentes mollares; diz-se dos dentes

que servem para triturar os alimentos:

tem a coroa volumosa e desigual e raí-

zes múltiplas. Vid, Presas, Incisores.

— Diz-se também dos dentes das man-
díbulas de certos insectos herbívoros, que
são tprmiuados por uma superfície pla-

na e desigual.

—Figuradamente : Homem moUar ; ho-

mem capaz de illudir, ou persuadir áquíl-

lo que queremos, om opposiçào a homem
duro ou durão.

—De casca molle.

—

Amêndoas molla-
res.

—Laranjas, pecegos mollares; frutas

que S'^ abrem facilmente com as mãos.

f MOLLARIFORME, adj. 2 gen. (De

moUar, e forma). Termo do historia na-

tural. Que se assemelha a um dente mol-

lar.

— Cogumelo moUariforme; cogumelo

assim chamado, porque a sua superfície

é guarnecida de dentes que se asseme-

lham aos mollares, com seus tubércu-

los.

f MOLLARITA, s. f.
Termo de mine-

ralogia. Silex de que se fazem as mós de

moinhos,

1.) MOLLE, s. f. Vid. Mola.
— Os molles do cavallo; a parte dos

cascos truzpiros, onde são pouco duros,

e de casco molle.

2 ) MOLLE, adj. 2 gen. (Do latim mol-

lis). Que cede facilmente ao tacto, á pres-

são, conservando uma certa adherencia.

— Queijo molle.

—

Peras molles.

—Termo de physíca. Corpos molles;

corpos que não tendem a retomar a fi-

gura que o choque ou a compressão lhes

fez perder.
— Figuradamente : Que tem pouca for-

ça, débil, fraco.— Este cavallo é molle.
—Este homem é muito molle para o

trabalho.

Postoque a rica .\ràbi.^, e que os feroces

Heniochos, e Colchcs, cuja f^ima

o veo dourado estende; e os Cappadoccs,

E Judea que hum Deos adora a ama

;

E que os molles Sophenes, e os atroces

Cilícios, eom a Armeoia, que derrama

As nguas dos doua rios, cuj.i fonte

Están'outro mais alto Q saneio monte.

CAM., Lus., cant. 3, est. 72.

Pcis, compadre, canta minha,

He tão molle e desatada,

Qua nunca dá peneirada.

Que não derrame a farinha.

GIL VICENTE, AUTO DA FEIRA.

—Termo do anatomia. Partes molles
do corpo; conjuneto das carnes ou ór-

gãos que cobrem o esqueleto.

—Remisso, moderado.—O íewpo mol-
le.

—

O vento molle.
— Figuradamente: Que tem pouca te-

nacidade, pouca contumácia.

—

Este ho-
mem é molle para servir os amigos.—Estylo molle ; estylo que não tem
vigor, filiando das cousas.

—Termo de pintura. Pincelada molle
;

fraqueza de ex[^iressâo no mecanismo da
arte.

—Que perde vigor nos prazeres, n'uma
vida debilitante.

—Que diz respeito a uraa alma sem
vigor, effemínada.
— Que extingue o vigor do espirito.

—Figuradamente: Entregue ao vicio

da sensualidade.

—Loc. POPULAR : Molle e molle; pou-

co e pouco.
— Ovos molles; tprmo usado era Avei-

ro e seus arredores, consistindo em uma
gemada de ovos feita em calda de assu-

car.

—

A cidade dos ovos molles; Aveiro.

—Olhos molles; olhos sem peneirarão,

sem viveza.— .\dagio : Agua molle em pedra du-
ra, tanto dá até que fura ; isto é, nada
se consegue sem trabalho.

1.) MOLLEIRA, s. f. A sutura frontal

das creanças, emquanto não está unifi-

cada, e deixa como uma fenda, onde
bate na parte dianteira na cabeça.
—Ha algumas pessoas a quem toda a

vida lateja a moUeira
;
pessoas ha que

estão toda a vida na sua puerícia, e pro-

cedem juvenilmfntp.—Pór sal na molleira ; dar juizo, pru-

dência, moderação.
2.) MOLLEIRA, s. /. Termo antiqua-

do. Mjioho de moer páo, azenha, ata-

fona.

MOLLE, em vez de Molhe. Vid. este

vocábulo.

MOLLEJA, s. f. Espécie de glândula

carnosa, que se forma em diversas par-

tes do corpo animal, mormente no pes-

coço da vitella.

MOLLENQUEIRÃO. Vid. Molanquei-

rão.

MOLLESINHO, A, adj. Diminutivo de

Molle. Algum tanto molle, um pouco

mcUe.
MOLLETE, adj. f gen. (Do francez mol-

let). Molle, fresco.—Pão mollete ; termo usado em al-

gumas terrss da província do Douro, mor-

mente no Porto, que é uma espécie de

pão alvo, leve e mimoso. E opposto ao

pão bregado e de callo.

— Substantivamente : Um mollete.

—

Dons moUetes.
MOLLEZA, s. f. Estado do que é mol-

le, brando.

—Figuradamente : Langor, tibieza, ne-

glígpmia.

MOLLICIA, s. f. (Do latim molUtia).

-Melindre, carinho, brandura, delicadeza

no trato da pesso». Vid. Mollicie.

MOLLICIE, s. f. (Do latim mollities).

Delicaileza, delicias, melindre.
—(iosto de pessoas molles, e com effe-

minação.

—Sensualidade, impu^icicia, lascívia.

— Vicio, peccado da moUicie ; vicio,

peccado contrario á castidade, consistin-

do na luxuria, na masturbação.

MOLLIDÃO, s. f. (Do latim rnoííííudo).

Vid. Molleza.

MOLLIFICAÇÃO, .s. f. (Do latim mol-

lificatio}. Acto de moUiflcar.

— Arte o modos que servem de abran-

dar o animo.
—Qualidade de suavisar, de ameigar,

abrandar.

— Kstado do espirito levado por meio

de mi-igui^^es. de carinhos.

MOLLIFICADO, part pass. de Molli-

ficar.

—

Um tumor moUificado.

MOLLIFICANTE, part. act. de MoUi-

ficar. Vi !. MoUificativo.

MOLLIFICAR, v. a. (Do latim mollis. e
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facere). Tprmo de mp<]icinn pouco usa-

do. Tornar mollíi p, fluido. — Mollificar

u)n ahscesxo.—Mollificar os Inimores.

— Figiiradamcnld : Abrandar, noiligar,

modfrnr.—Mollificar o es/iírífo.

MOLLIFICATIVO, A, adj. Que tom a

virtud(^dR mollificar.—Medicamentos mol-

lificativos.

—Substaiitivnmonte : Mollificativos
;

figuradamonl', razões, maneiras de mi-

tigar o iracundo.

MOLLINHA, s. /. Chuvinha miúda,

molio.

— Espécie de uva branca, que depois

de espremida, dá muito sumo.
MOLLINHAR, v. n. Cair chuva miúda,

chuviscar.

MOLLINHEIRO, .s. m. Chuva miúda,

mas não tanta, que se possa confun-

dir cora borracoiro; é menos do que
este.

MOLLINHO. A, adj. Diminutivo de

MoUe.
MOLLINHOSO, A, ndj. Lento, orvalha-

do, molh.ido, mps de mollinha.
— Km que ha rnoilinhas, chuviscos.

MOLLIR, ou MOLIR, v. a. (Do latim

moliri). Termo pouco usado. Machinar,
idear, inventar.

MOLLITA, ou MOSLEMITA, s. 2 gen.

O Klche, riioegado, que se fazia mouro,
ou fi!h(> dVile.

f MOLLIUSCULO, adj. (D > latim mol-
liuscuhis, diminutivo do mollis). Termo
de historia natural. Que é um pouco
molie.

MOLLO, s. ))!. Termo antiquado. Vid.

Molho.

MOLLURA, ou MOLLURIA, s. f. Ter-

mo antiqiiH lo. Moljfza, frouxidão.

—Orvalho copioso e repetido, que
araollece e refrigera a terra.

— Figuradamente: Serenidade, tran-

quillidade acompanhada de viveza, de
pericia e do astúcia. — Fazer as cousas
pela molluria.

MOLLUSCO, s. m. (Do latim inolhtsca).

Termo de zoologia. Nome de animaes
invertebrados, que formam a terceira se-

rie do reino animai. Os moUuscos divi-

dem-se em seis classes : os cephalopo-
dos, osteropodos, pnsteropodos, acepha-
los, brachiopodo."!, o cirrhopo<ios. A maior
parte habita na agua.
—Termo de meilieina. Nome dado a

tumores quo podem resolver-se sem ul-

cera, mas que as mais das vezes se ul-

ceram.

f MOLOCH, s. »i. Termo da Phenicia.
Deus dos Ammonitas, celebre na Kscri-

ptura pelo culto cruel que se lhe rendia
fazendo passar as creanças através do
fogo.^

—Segundo os demonographos, princi-

pe do pai7. das lagrimas; msmbro do con-
selho infernal.

t MOLOCHITO, s. m. Pedra preciosa
opaca e de côr similhante á das folhas

da malva, de que os antigos faziam uma
psperio de amuleto.

-j- MOLOSSICO, A, adj. (Do latim wo-
lossus). I)iz-se de um vrso grego ou la-

tifio, cujis pés são todos molossos.

1.) MOLOSSO, A, adj. (Do latim molos-

sus). Termo do metro antigo. — /*/• mo-
losso; pó composto de três syllabas lon-

gas.

2.) MOLOSSO, X. »j. (Do latim molos-

suft, ní)me de ura povo da Pérsia, paiz

celebre pela raça de cães). Kspeci.í di-,

cno quo os antigos empregavam na caça

e na guarda dos rebanhos, chamado cão

de fila. — Trcs pastores e um molosso
gxinrdavam o rebanho.
—(ienero do morcegos da America.

f MOLUCELLA, s. f. Termo de bota-

ni<;a. (lintro de plantas labiadas.

MOLURA Vid. Mollura.

\ MOLY, ,s. »!. I'lanta de que falia

HomiTo, e á qual elle attribue virtudes

maravilhosas.

\- MOLYBDATADO, rtd/. Termo de mi-

neralogia. 0'i6 •'stá convertisio em rao-

lybiato.

MOLYBDATO, s. m. Termo d. > chimi-
ca. Nome genérico dos saes neutros f ir-

mailos pela união do acido raol^bdico

com as l)ases.

f MOLYBDENITA, .<!.
f. Termo de mi-

neralogia. Sulfureto de molvbdeno na-

tural.

MOLYBDENO, s. m. .Metal descoberto

em 1782 i)or Hielm ; ó solido, branco co-

mo a prata não polida, malleav»!, e qua-
si infiisivri.

MOLYBDICO, adj. Termo de chimica

orgânica.

—

Acido molybdico; m^do fir-

mado do oxygenio e do molybdeno, o

se acha em a natureza combinado com
o oxydo de chumbo, quo foi descobí^rto

por Scheele.

t MOLYBUICO-AMMONICO, a(fj. w. Ter-

mo de chimica.

—

Uai molybdico-ammoni-
co; sal molybdico unido a um sal am-
monico.

—Diz-se do mesmo modo molybdico-
potassico, molybdico-sodico, etc.

f MOLYBDIDES, .s. m. plur. Termo
de mineralogia. Familia de mineraes que
comprehende o molybdeno, e suas com-
binações.

f MOLYBDITE, s. f. Termo de mine-
raliigia. Pedra que contém particulas de
chumbo.

f MOLYBDOIDE, '. /. Termo de mi-
neralogia. Espécie de mina de chum-
bo.

t MOLYBDOSO, A, adj. Termo de chi-

mica.

—

O.cgdo molybdoso; que é o pri-

meiro grau de oxydaçáo do molybdeno.
— Diz-se também dos saes em que en-

tra este oxvdo. -í'< .«jí-s molybdosos.

f MOLYBDOSO-AMMONICO, adj. w.
Termo de chimica.— .S''i/ molybdoso ara-

monico; sal molybdoso combinado com
um sal ammonico.

— Diz-se do mesmo modo molybdoso-
potássico, molybdoso-sodico, etc.

MOMENTANEAMENTE, adr. (De roo-

inentaneo, com o suftiio «mentei). Por

um momento, durante um momento.

—

«Mas o vulto severo do chanceller inte-

rino (e todavia mais effectivo que o chan-
celler-mõr Lourenço Anncs Kogaça) ro-

busto, sadio, noivo nesse mesmo anno,

apesar dos seus sessenta bera medidos,

começava de novo a c lagular-se-Ihe na

imaginativa, d'onde momentaneamente
se desvanecera.» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 1 1

.

— Aos momentos. — Este homem eMn
momentaneamente mudando de pensar.

MOMENTÂNEO, A, ndj. (Do latim mo-
mentanp.ui). (Jue nâo dura senSo um mo-
mento.— r'ín esforço momentâneo.
—Que s<» faz em um instante.

1.) MOMENTO, s. m. (Do latim mo-
meninm). Parle pequena, mis determi-

nada do tempo, instante.

Os vofisnfi olhOR, aentiora,

Senbora d;i (ormoêura,

Poecada momfnlu de hora

0^0 mil annos de tristura;

Tfmo de nSo ter \*entura.

Vida. nàa m'estei9 olhando,

Que me estais namorando.

niL VICFTNTK, AUTO PASTOBII. I'OBTL(

— «Senhora, este cavalleiro c ou, a que
a natureza fez muito parentes e a con-

versação de muito tempo muito amigos,

vencidos de vossa graça o parecer, em um
momento somos tornados ao contrarÍQ,

esquecido o parentesco, amizade o outras

razões, que ahi ha pêra se nái> quebrar.»

Francisco de Mora''S, Palmeirim dJagla-
terra, caj:^ 138. — «Não havia novidade

nem mudança nellas, tão enlevado tra-

zia o pensamento, láo desbaratado o juí-

zo, que de um momento a outro momen-
to se não li-robrava do que tinha dito,

pêra o nâo dizer outra vez. • Ibidem, cap.

141. — cSe no campo ou em sua casa

passava algum momento ocioso, disp^ n-

dia-o era pensamentos de amor, esqu»-

ciilo de alguém o poder ouvir, praticava

cora sua senhora, como se a tivesse pre-

sent», até quo cansava.» Ibidem, cap.

153. — «Corno os mais destes principes

casassem por amores de muito tempo e

ali-ançass-^m o premio de sou desejo com
assaz trabalho, depois de alcançado, foi

o amor de tanta força, que nenhum mo-
mento polia algum delles viver sem o

que lhe tanto custara e táo verdadeira-

mente amava.» Ibidem, cap. 169.

Aqui forno de noite afasalli.idi)!!

Com todo o boro e honesto tratamento

Os dous Christãos. não v-endo q>ie engaii,\dos

Os linha o f.ilso e sanoto finfrimenlo

Mas assi como os r.-xi^s espalhados

\}0 sol foráo no mundo, e o*hum m<ímf»ifo

Appwreceu no nibido lioriíonle

l>a mo<;\ de TitÃo ."^ rt)X4 froate.

CAM.. n.'s.. cant. 2, est. 13.
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o qual, como do nobre pensamento

UoqueUa obrigação, que lhe ficara

De seus antepassados, (cujo intento

Foi sempre accrescentar a terra chara)

Não deixasse de ser lium só momento
Conquistado no tempo que a luz clara

Foge, e as estreitas nítidas, que saltem,

A repouso convidão quando cabem.

OBR. ciT., cant. 4, est. 67.

— «E mandou logo com machados que-

brnr as portas, e as grades, o como o de-

sejo, B o fervor disto era grande, em hum
momento foy tudo fryto em pedaços, e

os ferros com que os cativos estavaô pre-

sos, logo tirados de manoyra, quo em
muyto brevj espaço os corapsnhi-yros

todos estavaõ soltos, e livres.» Feruão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 65.

— «Pelo que me parece bem, e muyto
necessário ao seu si^rviço que vòs senhor

Xemimbrum vos vades logo sem esp.-írar-

des mais hum momento meter com a

vossT gente dentro i^ra Dalà. e vosso cu-

nhado Beinbâ.» Ibidem, cap. 190. —
o Mouros, parece que invejosa a fortuna

de sua virtude, e esforço, ordeuou que
lhe desse hum pelouro de hum arcabuz,

que o passou de parte a parte, desbara-

tiind') em hum muito pi-queno momento
taõ grandes forças, e taò honrosos pen-

samentos.» Couto, Decadi 6, liv. 3, cap.

6.—«A noua do que passaua no Madra-
çal correo logo per toda a cidade ao que
em hum momento se ajuntou a mor par-

te de quantos nella hauia ao redor do
Madraçal, bradando todos que queriam
ver el Rei. senão que porião fogo às ca-

sas.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part 3, cap. 68.

Vós navegais contra vento,

levnis o norte errado
;

corre tudo apressado

tí desfaz-so era um momento;
o tempo estraga e dostrue

vay liictudo obedecer,

acrecenta e diminue,

faz e torna desfazer.

D. JOANN.\ DA CAMA, DITOS DA KREIBA, p. 84.

—«Como no dia de hoje se faz tão

pouca conta do tempo que os homens
deyxam de dormir, não ha para mim
momentos mais doces que os do sonno.»

Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv. 2, u.°

8.— «Esta he, diz elle, a estatua do Si-

liaia, que me amou com tunlo atTocto

como vós amaes a vosso esposo. Este he

o lugar onde me tenho costumado a pas-

sar os momentos mais doces, e os mais

amargos.» Ibidem, u.» 13. — «Muitas

vezes vi que V. E. chorando as extrava-

gâncias das loucuras passadds, aprovava

todas as regras da temperança, e da mo-
déstia; porém, oh dor! a mesma hora

por não diser o mesmo momento, via es-

tas virtuosas regras aprovadas, e viola-

das.» Ibidem, n." 33.

Patente a todos foi quanto dizia.

Porque claro fallava a lingua Hispana,

Prazer mui grande, vivida alegria,

Ouvir tal lingua alem da Taprobana ;

Prudente o Gama, e cauteloso envia

Paulo co'o o Mouro á Corte Soberana

;

Dôo-se-lhe bum rico alfange, e n'hum ynomento

As ondas vão cortando ao salso argento.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, CaUt. 9,

est. 12.

— «Rápido, rápido I—disse elle—Lan-
çae os cavallos para as brenhas, e atra-

vessemos o Sallial Não ha um momento
que perder, se queremos salvar-nos. » A.

Herculano, Eurico, cap. 16.— «Aroigos:

disse D. Henrique dirigindo-se á turba,

antes que o burguês se arrependesse —
quereis escutar ura momento? Ouvireis

alguma cousa que ha-de interessar- vos.»

Idem, Monge de Cister, cap. 12.

— Loc. ADv. : Por momentos; dentro

de poucos instantes.

—

Por alguns mo-
mentos se calaram. — «Neste ponto da

sua narrativa o monge calou-se por al-

guns momentos, como quem buscava
atar o fio partido das idéas e trabalhava

por cobrar nf)vas forças para proseguir

;

o mestre de th-^ologia tinha os olhos fi-

tos nelle, sem pestanejar, e nas suas fei-

ções transparecia o horror em que lhe

afogava o animo tão medonha e abomi-
nável historia » A. Herculano, Monge de
Cister, cap. 3.

—Tempo que convém, opportunidade,

occflsião.

—

Este homem soube uproveitar-

se de todos os momentos.—De momentos a momentas ; sem
intervallo, continuamente.

—Figuradamente : Peso, ponderação,

consideração, valor.

—

Este negocio é de

grande momento.
2.) MOMENTO, s. 7n. (Do latim jno-

mentiim). Termo de mechanica. — Mo-
mento de uma alavanca, ou momento

;

o producto de um braço da alavanca pela

força que lhe é applicada perpendicular-

mente.

—Em geral, producto de uma força

por uma distancia.

—Designa algumas vezes o producto
de uma massa por uma velocidade ou
uma quantidade de movimento.
—-Momento de inércia de um corpo;

a somma dos productos de cada massa
elementar pelo quadrado de sua distan-

cia em um eixo de rotação.—Syn. : Momento, instante.

—Um momento não é comprido; um
instante é m.iis curto ainda.

—A palavra momento tem uma signi-

ficação mais extensa, toma-se algumas
vezes pelo tempo em geral, e se usa tam-
bém no sentido figurado, designando im-
portância, valor de um negocio qualquer.

O termo instante tom uma significação

mais limitada, marca a minima duração
do tempo, e só se usa no sentido litteral.

Tudo depende de sabfr aproveitar o mo-
mento favorável; algumas vezes um só

Í7istante decide da felicidade ou adversi-

dade do homem. Muitas vezes por um
instante se perdem os negócios de gran-
de momento.

3.) MOMENTO, A,adj. Que faz renresen-
ções miinicas, momos.
MOMIA. Vid. Múmia.
MOMICE, s.f. Ademanes, tregeitos, ga-

timanhas.

—Figuradamente; Fingimento, disfar-

ce, dissimulo.

f MOMIFIGAÇÃO, s. f. Conversão de
um cadáver era mí)mia dos juizes egy-
pcios que só apreciavam os títulos dos
mortos na momificação.
— Figuradamente: Emmagrecimento

considerável.

f MOMIFIGADOR, A, adj. Que tem a

virtude de moroifiear. — O hs-o do per-

chlomreto de ferro é um agente momifica-
dor dos tecidos sujeitos a putrificarse rapi-

damente.

f MOMIFICAR, V. a. Transformar em
momia, dessecar um cadáver.
— Por extensão, dessecar o pedículo

do tumor ovarico e as partes livres das

ligaduras com o perchíorureto de ferro.

—Momificar-se, v. refl. Tornar-se ex-

tremami^nt" magro.

1.) MOMO, s. m. (Do lati-n momus).
Representação mimica, expressão de um
drama por meio de linguigem gesticu-

lada. — «Apenas D. João I proferira as

primeiras palavras, débil ai de terror sus-

surrara detraz das rejas de uma tribuna
de adufasque dava sobre a grande sala

e d'onde, sem serem vistas, as sergentes

e cuvilheiras presenceiavaia o espectá-

culo. Sairá dos lábios de Briol.inja, que
durante os momos se não aíTastara do
lado de D. Cypriana e que, ao ouvir o
singular dialogo do rei e do chocarreiro,

partira como corça ferida, emqu.into a

rodeira lhe brad.iva d« balde.» A.Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 21.

— Farça salyrica, a que os antigos da-
vam o nome de arremedilho.— «Na qual
noite, e outros diis seguintes ouue em
Seuilha muyto grandes, e sumptuosas
festas de momos, e justas reaes, em que
el Rey justou, e foy mant-^dor, e assi

justarão rauytos Grandes, e pessoas prin-

cipaes, e ouue outras, e muytas, e gran-

des festas » Resende, Chronica de D.

João II, cap. 114. — «E por amor dello

ordenou festas de touros, e canas, e mo-
mos, e pêra as ver teue cadeyra no to-

po da sala defronto dei Rey, em que es-

taua assentado. E porque elle requeria a

el Rey qu" o fizesse logo Christão, ouuo
por bera que antes que o fosse, por ser

da-seyta de Mafamede, fosse primeira-

mente enformado nas cousas da Fe.»

Idem, Ibidem, cap 78.

— Figuradamente: Escarneo, zomba-
ria.

—Acções, gestos, ademanes.

2.) MOMO, A, s.Pessosquefazrepresen-
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ta<;ões miraicas.— «E anabado, os bateis

bolarão pranchas fora, o sahio el Rey

com seus riquissiraos momos, e a iiao,

e baleis que eiichiúo toda a saia se sa-

hirão com grandes grilos, o estrondo de

artelharia, trombetas, alabales, chara-

melas, o sacabuxas, que parecia que a

sala tremia, e queria cayr em terra. Kl

Rey dançou com a Princesa, e os seus

manledores com damas quo tomarão, e

logo veyo o Duque com fidalgos de sua

casa com outros riqnissimcs momos. » Ris-

zonde, Chronica de D. João II, cap. 121.

MOMORI Si^nilicarão incerta.

MOMOTA. Vid. Guira-guainumbi.

MOMPOSTEIRO. Vid. Bíamposteiro.

MONA, s. /. do Mono. Vid. este vocá-

bulo.

—Termo popular e Ggurado : Embria-

guez, bebedeira.

—Loc. FIGURADA.: Mttssa e mona; o

cepo e a mona presa a elle ; dous indi-

víduos que andam sempre juntos, que

são inseparáveis.

MONACA, ou MONACHA, .s. /'. (Do lalim

monaclui). Freira dj ordem monacbal.

MONACAL, ou MONACHAL, aJj. de 'J

gen. Concernente ao estado de monge.
—Poder monacal.

f MONACALMENTE, adv. (De monacal,

e o suftixo «mente»). A' maneira dos

monges.
MONACATO, s. m. Estado monachal.

t MONACETINA, s. /'. Termo do Chimi-

ca. Liquido noutro, de cluMro ethereo.

MONACHISHO, s. m. Estado de mon-
ge. — O espirito, a influencia do mona-
chismo.

—Vida cenobitica.

—Modo de pensar e de proceder simi-

Ihante ao dos monges. Segundo os últi-

mos incrédulos, o chriàtianismo é um
verdadeiro monachismo, as virtudes que

elle recommenda, as praticas que elle

prescreve, nãn convém senão a monges.

MONACORDIO.s. ih. Vid. Monocordio.

1.) MONADA, s. /'. Vid. Monaria.

2.) MONADA, s. /'. (Do grego monas,

moiadas, unidade). Unidade completa,

que segundo os pylhagoricos, contém o

espirito o a matéria seni alguma divisão.

—A monada de Fijthagoras c o próprio

Deus.
— Segundo Leibnitz, significa o ele-

mento das cousas, ou substancias sim-

ples, incorruptíveis, nascidas com a crea-

ção, differentes de qualidades, iuaccessi-

veis a toda a influencia externa, mas su-

jeitas a mudanças internas que tem por

principio o desejo d'almn, e por resul-

tado a percepção. Leibnilz adraitte qua-

tro espécies de monadas, a sabor: l.^-os

elementos da matéria que não tem pen-

sar algum claro; 2." os dos animaes que

tem algumas ideias, mas nenhumas dis-

tinctas; 3." os dos espíritos finitos que
tem ideias confusas, claras e dislinctfis

;

4.« finalmente, a monada de Deus que só

MONA

tem ideias adequadas. Segundo Leibnilz,

as monadas são tísseiicialmente activas;

são seres simples, e a aitividade é a úni-

ca cousa positiva que se pôde conceber

em taes etites.

— Termo do Arithmetica. Números

compostos de uma figura, taes como 1,

2, 3, i, 5, G. ele.

— Termo de Zoologia. Género de ani-

malcnlos microscópicos. Vid. Intnsorio.

f MONADARIO, adj. Que é tão peque-

no como uma monada, que tem monada.
— S.ni. plur. Familia de animalculos,

cujo typo o o giMiero monada.

MONADELPHIA, s. /. (Do grego monos,

e adelphos). Termo de Botânica. Mome no

syslema de Linneu, de uma classe, e de

duas ordens contendo as plantas mono-
delphas.

f MONADELPHICO.A, ad/. Que perten-

ce a niunadelphia.

MONADELPHO, A, adj. Termo de Bo-

tânica. Dizse dos eslames reunidos em
um só fascículo por filetes.

—

Flores xao-

nadelphas.

—

Estames monadelphos.

MONADISMO, s. m. Systema philoso-

phico que «dmilte que o universo ó com-

posto de monadas.
MONADISTA, s. m. Partidário do mo-

nadismo.
— Adjectivamenle : Que pertence ao

monadismo.
—Que é sectário da doutrina do mo-

nadismo.

f MONADOLOGIA, s. /. (De monada, e

logos). Dimtrina de Leibnitz sobre a mo-

nada.

f MONADOLOGICO.A, adj. Que se re-

fere á monadolagia.

—

Doutrina monado-
logica de Leibnitz.

MONANDRIA, s. /'. (Do grego monos.

e aiidros). Termo de Botânica. Nome no

systema do Linneu, de uma classe e de

Ires ordens contendo as plantas monan-
dras.

jMONANDRICO, adj. Que pertence á

monandria.

f MONANDRO, adj. Termo de Botâni-

ca. Que só tem um único estame.

1 MONANTHERA, adj. f.
(De monos,

e anthera). Diz-se de um estame que só

tem uiiia anlh-'ra.

fMONANTHO, «ri/. Termo de Botâni-

ca. Que só tem uma llór.

— Diz-se das fiôres solitárias, isoladas.

I MONANTHROPIA, s. /'. Estado do gé-

nero humano, onde, segundo o mono-
genismo, havia só uma raça, era oppo-

sição a poiyanlhropia.

MONAQUISMO. Vid. Monachismo.

fMONARACHINA, s. /. Termo de Chi-

mioa. Oorpo obtido por Berlhelot «•iqio-

cendo o acido arachico com a glycerina.

MONARCHA, ou MONARCA, s. f. J>o

grego monos, e archò^. Chefe de uma
monarchia.— «Estos diziaô que esta Ilha

era senhorio absoluto por si. e de hum
Rey muyto rico, o qual por nome mayor.

.MON V

o mais levantado sobre todos os Monar-
cas daquolle lempo se dizia Prechau Ga •

mú: esiH fdlecondo som di-yiar herdey-

ro, houvn nos povos muyto grandu dis-

córdia sobre quern succeileria no Rey-

no.» F. Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 45.— tE nestas perguntas; eem ou-

tras di-sta maneyra nos deteve mais de

duas horas, e disse para os seus: Certo

que se náo deve de haver por ditoso ne-

nhum Ri-y de quantos agora sabemos na

terra, s^ não só o que for vassallo de

tamanho Monarca, cumo he o Empera-
dor d'sU «ente.r; Ibidem, cap. 133.

—

«Este Manarca foi incomparável no de-

sejo lii) fnser os seus Vflssíllos ditosos,

e na diligencia de faser o seu Ileyno

abundante.» Cavalleiro dOliveira, Car-

tas, liv. 2, n." 19.

Já de todo no« (>o« de lut cingido

Com'?ç< de auomai wreoo u dit

;

o Munarcha tremeoJo ó» Nioa dwpede
Hum CHtu.l, qii« a psKunplica, e pede.

J A. DE UACEDO, O ORIENTE, Caot. 11, eSt. 1.

Das tranqueiras atónitos sabiio,

E qu?8i mis. os Negros habitante».

De Fusto o ioserto passo atrat volviia.

Vendo as armas, e o gesto aos oavegaotcs

:

Outros ás altas arvores íubião,

Por vôr o porte dos fíiroens prestintí»;

Té que entrarão n'bam campo, onde sentado

Era o monarciui em throno ale^'aiitado.

IDCM, IBiDOí, cant. 4, est. 26.

Já, das 8oberba.s messs removiâo

Altontos Pagens pannos precio-^^os.

Coro Tau^to, o pompa oriental ardiâo

De toda a parte sândalos cheirosos

:

Polo gramíneo leito inda jazido

Os Lusit.inos nautas valerosAs;

Quando volvendo o ro5to ao forte Gana
De .Melinde o Monarcha assim Ibe exclama.

IDFM, IBIDEM, cant. 8, est. 1.

Vio fín.ilmente que os Cliristãos veocjie

Indómitas p.MXoens tumultuosjs,

Qu'os tnonarcUas bumiltle^ submettiãó

.\ saneia Lei corôa-s poderosas

;

Qu'os mesmos rios para traz volvião

A sua voz : das sombr.is luctuo^as

Quos cadáveres sabem, que a luz respirio.

Que dos horrores sepiílchracs se tirão.

iPEM, IBiPEM, cant 10, est. 86.

—iQuando elrei, nas continuas jorna-

das que o obrigavs a fazer pelo roiuo «

guerra com Csstella, ia casualraenle pou-

sar a Alcobaça, quem visse o app^rato

coo qu' era hospedado diria que o mo-
narcha recebia gasalhido de um prínci-

pe sen igual; tão bem souber» D. João

d'0rne|l8S transportar para o ermo as de-

licias da corte.. A. Herculano, Monge de

Cister, cjp. 7.— <J"'ão das Rejrras mo-
fava, pcréra, interiormente da diftieulds-

de que se antolhava ao monarcha e da

perploxi iade do escrivão da camará. Náo

era a um homem como elle que faltaria

nesta conjunclura ura osso para atirar ao

lebréu popular í Ibidem, cap. 15.— «A

um bom vassaUo, a um amigo leal da



MONA MONA MONC 299

monarebia o do monarcha poderia ser

acsso iniíiíTerente o prazer ou desgosto

do seu prinoipe"? Sua real senhoria la-

mentava-se tanto o outro dia da toorte

de Annequim, que não descancei sem
lhe ach.TT iim jogral, e creio que em boas

manhas e agudeza este ha-da l-^var a pal-

EDa...i> Ibidem, cap. 16.— «Os motivos,

todavia, em que estribava essas esperan-

ças não eram só os que apontamos. O
favor do monarcha podia contrastar isso

tudo. Havia ura mais forte, e era este o

que o astuto monge occultava ao seu al-

liado.» Ibidem, cap. 20.

—Figuradamente : Cabeça.
—Syn. : Monarcha, rei. Vid. Rei.

MONARCHIA, ou MONARQUIA, s. f.

(Do latim monarchia). Governo de um
estado por um só chefe.—Monarchia /le-

reditaria, electiva.

Daqui roais apartadas tremulavam

As bandeiras de Grécia gloriosas.

Terceira monarchia; e sobjugavam

Ale as aguas gangeticas undosas

:

D'um capitão mancebo se guiavam,

De paimas rodeado valerosas.

Que já não de Philippo, massera falta.

De progénie de .Tupiter se exalta.

'CAM., Lus., cant. 7, est. 54.

— íO que agora naõ he, mas tem so-

mente muytas Aldeãs, e povoações divi-

didas humas dasoutras. com muyta quan-
tidade de quintas ao redor rauyto nobres,

em que entraõ mil e seiscentas que tem
muyta ventagem de todas as outras, as

'quaes saõ aposentos dos Procuradores das

mil e seiscentas Cidades, e Villas notá-

veis dos trinta e dous Reynos desta Mo-
narquia que quando chamão a Cortes se

ajuntaõ nesta Cidade cada três aunos so-

bre o governo do proveyto commum. co-

mo adiante se dará relação.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 105.

o Mundo, sim, verá dos Malabares

Sujeita ao Tejo a antiga Monarchia,
Reduzidos a cinza Ímpios altares.

Onde boje incensos queima a Idolalrii"

:

O Mundo, sim, verá rompendo es mares
Lusos baixeis té onde aponta o dia,

E abastados verá nossos thesouros

Com despojos de Idolatras, e Mouros.

J. A. DE MACEDO, ORrENTE, cant. 1, est 7.1.

—Monarchia constiíMcionaí; monarchia
em que a balança e o exercicio dos po-
deres são regulados por uma constitui-

ção.

—Estado governado por um monar-
cha.— «Pelo quâl exemplo (se assim foy)

parece que quis nosso Senhor mostrar
quanto lhe agrada a caridade, que por
seu amor se usa cos pobres, ainda entre
os infiéis, e que o naõ conhecessem. E
de entaõ para cá houve sempre em toda
esta Monarquia hum grande numero de
celleyros, que segundo se affirma, saõ
quatorze mil casas.» Fernão Mendes Pin-

to. Peregrinações, cap. Í1.3.— «Aqual vi-

nha de sua parte dar recado ao Tagaril

Rpy da Çunda, que também era seu vas-

sallo como os mais Reis desta Monarquia
para que pessoalmente em termo de mes
e meyo fosse ter com ella à Cidade de

Jspara aonde entaõ se fazia prestes para

ir sobre o Reyno de Psssarva^õ.» Ibidem,
cap. 172. — «O qual veyo dalli a nove
dias acompanhado de mais de duzentos
mil homens, embarcados em mil e qui-

nhentos calaluses, e jurupaugos, aonde
foy recebido de todo o povo com mos-
tras de muyta alegria, e foy logo coroa-

do com todas as ceremonias costumadas
por Pangueyraõ de toda a Jaoa, Bale, e

Madure, que he huma muyto grande Mo-
narquia de gente, poder, eriquesa.» Ibi-

dem, cap. 180.

Depois a voz hum pouco alevautando,

Destarte ao Gama e.xtatico dizia.

Aqui veredas Íngremes trilhando

D'alla virtude sobirás hum dia

:

Será teu nome eterno, e venerando,

Em quanto dure a Lusa Monarchia,

Pcis nesta acção prodigiosa vejo

A Terra toda submettida ao Tejo.

J. A. DE MACtDO, o OIllENTE, Caut. C, eSt. 93.

Digno de nome eterno, e permanente

Entre immortaes Baroens. que a Terra admira,

Se tornyrá no descoberto Oriente

Esse, que segue o que teu lenho abrira :

T.into s'ha de engolfar no mar fei-vente,

Que pelas praias ignoradas gira

D.i terra vasta, que ha de ser hum dia

Bjse, e Padrasto A Lusa Monarchia

OBR. ciT., cant. 12, est. 60.

— «A monarchia wisigolhica procurou
iíTiitar o luxo do império que morrera e

que ella substituirá. Toletum quiz ser a

imagem de Koma ou do Constantiuopo-

la. Esta causa principal, ajudada por

muitas outraí, nascidas em grande parte

da mesma origem, gerou a dissolução po-

litica por via da dissolução moral.» Ale-

xandre Herculano, Eurico, cap. 1.—«A
allianea do rei com os concelhos era an-

tiga : começara no berço da monarchia.
O povo interesssva em que o poder des-

ta vigorasse dilatando-se, porque era es-

se o meio de se libertar das tyrannias

locaes.» Idem, Monge de Cister, cap. 17.

—Monarchia universal; poder de ura

monarcha estabelecido sobre o mundo
intí^iro, ou pelo menos na parte mais ira-

pojtíute e unais civilisada. Crê-se que
Gregório vii foi o primeiro a estabelecer

s chimera de uma monarchia santa e

universal.

MONARCHIAR, ou MONARQUIAR, v. a.

Tornar-se muiarcha.

f MONARCHICAMENTE, adv. (De mo-
narchico, e o suflixo «mente»). A ma-
neira de uma monarchia.

MONARCHICO, A, adj.Qae pertence á

monarchia.

—

Poder monarchico.

-[- MONARCHISMO, s. m. Systema, opi-

nião dos partidários da monarchia.

MONARCHISTA, ou MONARQUISTA, s.

2 gen. Partidário da monarchia.— Adjectivamente : Um povo monar-
chista.

MONARCHOMACO, A, adj. (De monar-
cha). Que defendo princípios contrários
ao absoluto poder do monarcha.
—Inimigo da monarchia, e de um in-

dividuo soberano.
— Inimigo do systema de governo mo-

narchico.

t MONARDA. s. f. Termo de botâni-
ca. Género de labiadas da America ao
qual pertence a monarda fistulosa.

MONARIA, .s.
f. Meneios, tregeitos de

mono.
MONÁSTICO, A, adj. (Do latim monas-

ticHs). Que diz respeito a monges.

—

Vo-
tos monásticos.— «No centro do immen-
so edifício erguia-se o templo monásti-
co

;
peça quadrangular, construída de

grossos cantos de mármore, arrancados
das pedreiras inesgotáveis que se esten-

dem desde os Nervasios até as cercanias
de Legio.» A. Herculano. Eurico, cap.

12. — «Nem nos códices illuminados da
idade média, nem nos pallidos pergami-
nhos dos archivos monásticos estava ella.

Debaixo das lageas que cubriam os se-

pulchros claustraes havia, por certo, mui-
tos que a sabiam ; mss as sepulturas dos
monges acbei-as mudas.» Ibidem, Prol.
—«Hoje sois um pobre monge, que tro-

cou a armadura e as esporas douradas
pela cogula e sandálias, a espada e a lan-

ça pelo bordão de peregrino, o orgulho
da fidalguia pela submissão monástica,
o valor de soldado pelos pensamentos e

terrores da morte.» Idem, Monge de Cis-

ter, cap. 9.—«Cercado de todas aquel-

las graves figuras monásticas, o Cama-
reiro-menor referiu a historia de seus

amores com Beatriz, o rapto e abandono
da desgraçada.» Ibidem, cap. 28. — «O
afflicto monge, porém, apenas acabarão
refeitório, fora dispensado pelo reitor das

ulteriores obrigações monásticas daquel-

le dia e, tendo-se recolhido á sua celia,

ninguém mais o vira.» Ibidem.
MONCAR. Vid. Assoar-se.

MONÇÃO, s. f. Termo de Marinha. Es-

tação, tempo em que cruzam ventos ge-

raes, com direcção constante, era certas

costas, ou alturas, durante a qual se nave-

ga para determinados pontos. Diz-se ten-

dente, quando é fixa, constante, e o ven-
to invariável, seguindo assim as marés
e monções á nossa vontade. — «E posto

que logo no mez de Mayo elle Diogo Lo-

pez poderá fazer viagem pêra Maliica por

ser na monção, a que elles chamão pe-

quena, em que os ventos não saõ tão

geraes e tendentes como no mez de Se-

piembro: deteuese té vint'oito d'Agosto

pêra correger os nauios que leuaua mal
repsirados.o Barros, Década 2, liv. 4,

cap. 3. — «De maneira que ambas estas

nauegações assi da parte abaixo do ven-
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to a quo ellcs chaináo Ponente, como

acim/i cio vento que hu a do Leuante,

aiuiia que as monções geraes acahúem

quarenta e cincimal;* lií^UDas auto tle

chegar á cidade de Malaca, que está si-

tuada no meyo d/iquelle estruilo.)' Idem,

Ibidem, liv, 1, cap. G. — «forque per-

dendo a monção, conuinha ir inuernar

n Ormuz, por dali té lá uão auor outro

lugar seguro: com as quaes razões e ou-

tras mui euid>^ntes, todos forão que lei-

xassem o castigo daquella cidade pêra

outi-o tempo." Idem, Ibidem, liv. 7, cap.

10. — «Havendo jà dt-zasseis di.is quo

ou era chega lo a Ormus, o livre pela

misericórdia de nosSD Senhor dos traba-

lhos que tt>nho contado, me embarquey

para a índia era huma nào de hjiu Jor-

ge Fernandes Taborda, que hia com ca-

vallos para Goa, o velejando por n»ssa

derrota cõ vento bonãi;a de monçaõ ten-

dente, cm dezassetto liias de boa via<çem

houvemos vista da Fortalesa de Dio.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, liv.

1, cap. 7. — «E que naõ eiiirâra alli a

mais quo saber de hum mercador seu

amigo, que se chamava Coja Acem, que

também para là hia, se era jà passado a

diante, pelo que logo se queria tornar,

assim por naõ perder a monçaõ, como
também ter entendido, que não podia

alli vender o que levava. Ao que elles

responderão.» Idem, Ibidem, cap. 41.

—

«Pelo que assentámos que eraõ Portu-

guezes que podiaõ vir de Liampóo, e ir

para Malaca, como naquella monçaõ sem-

pre costumavaõ, e dandolhe nos também
sinal de nòs para ver se nos couheciaõ.»

Idem, Ibidem, cap. 56.

He muito pêra louvar

lias suas nauega>;õe5,

quem nas bem quer esporar

muy se^íuro nauegar,

dou3 ventos, duas mourões

:

vam sempre á popa, e vem,

grande segurança tem

de virem a saluameato,

polia certeza do vento,

se os tempos lomam bem.

G. UE nEZENDE, .MISCELLANEA.

E mais llie diz, que retaliiar a fria

Onda do mar tã'> prestes dão quizesse,

Que digno gasalliado encontraria

Se A Curte lium pouco repousar viesse:

Onde A cançada gente em longa via

O refrigério necess:,rio desse.

Té que certa motn;('io, propicio vento

Aplaine, espelhe o liquido elemento.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, Cailt. 5, eSt. 80.

.\ttendo ao Jogue, c quer que demorada
Fosse, com vãos pretextos, e apparentes

Da proposta alliani;^. a forte Armada,

Projecta a perda dos Herijes valentes

:

Prestes espera na motir^o chegada

D'areaasa Su«z b^rbar.is gentes

;

Qu' em altos Galeocns, sulcando os mares,

SaWem dalfrouta os^ Indiauos lares.

IDSM, IBIDEM, caiit. 11, est. 3".

— Navegar por monção tendente ; diz-

se quando se chega ao porto, sem des-

viar do rumo, quando direitamente na-

vegamos, e chegamos ao logar destina-

do, sem haver procella, nem contra-

tempo.
— Figuradamente: Occasiáo prospera,

opportuna, opportunidade.

MONCO, s. in. (Do latim mucuí). .Mu-

co denso do nariz.

— Termo de Botânica. Flor de uma
planta encarnada, cheia de sementinhas

pretas, pendente á maneira do monco
do pirú.

— Monco do peru ; a crista que lhe

pende sobre o bico, na uccasião em que
está tmpennado.
MONCONAS, s. /. pi. Cirantonhas si-

muladas.
MONCOSO, A, adj. (Do termo monco,

e o sufÚio «oso»). Oue tem monco, cheio

de ranho.

MONDA, s. f. Acto de mondar.
— Tempo o trabalho de mondar.
— Termo de Bulanica. A má herva

nascida nos plantios, que os náo d^ixa

crescer, e que se arranca á mão.
— Plur.: Michas, pães pequenos, di^

centeio ou de milho, e de toda a penei-

ra, que se costumava dar aos pobres nas

portarias das ordens monásticas.

MONDADEIRA, s. f. A mulher que
monda.
MONDADENTES. Vid. Palito dos den-

tes.

MONDADO, part. pass. de Mondar.
MONDADOR, s. m. Homem que monda
— Instrumento de alimpar, á maneira

de palito.

MONDADURA. Vid. Monda.
MONDAR, V. a. (Do latim miindare).

Arrancar á mão, ou com o sacho, a her-

va crescida entre os cereaes, aules de
encanarem, e que os náo deixa medrar.
— Figuradamente : Limpar de erros e

defeitos, purificar, expurgar. Vid. Es-
mondar.
— Termo de Cirurgia. Mondar uma

chaga, íona ulcera; alimpal-a, deter-

gil-a.

— Figuradamente : Mondar as cam
da cabeça; ir arrancando os eabellos bran-
cos.

— Mondar-se, v. refl. Arrancar-se á

mão a ma herva que cresce entre o trigo.

— Figuradamente : Alimpar-se, eipur-
gar-se, puriticar-se.

E vi> do inundo todo os principais,

Oue nenlium no bem publico imagina;

V^ nelle.s. que nào tem amor a mais.

Que a si somente, e a quem Philaucia ensina.

Vè que esses quo frequentão os reais

Pai;os, por verdadeira o sá doutrina

Vendem adulação, quo mal consente

Mondarse o novo trigo noreceote.

CAM., LUS., cant. '.), est. -21.

-}• MONDIFICAÇÃO, .s. f. Termo de Me-
dicina. Ac(,ão de mondiliear.

t MONDIFICADO, part. pns^. do Mon-
dificar. — Uma «/líva mondificada
MONDIFICAR, r, a. Vid. Mundificar.

t MGNDIFICA.IVO, A, adj. Termo de
Medieiua. ija>: teu a viriu le de mundi-
ficar. — Hemedin mondific.itiTO.

MONDOBIM, ti;rmo pop.iUr do Amen-
doim. Vil. Amendoim.
MONDONGA, s. /. Mulher que lava os

naoudnníçiis.

MONDONGO, s. m. Miúdos da rez ou
do porco.

— HfilHnhn, debulho ilns tripas.

MONDONGOEIRO, A, s. Tripeiro, tri-

peira.

— Pessoa immunda, a modo de mon-
doíig.i.

MONELHA. s. f. Termo de Marinha.

Cordas entrelai;adAS em torno dos mas-
tros, para os tornar luais fortes; chuma-
ço pequeno.

f MONESTEIROL, s. m. Termo anti-

quado. Misteirioho, mosteiro p>qu.'no.

MONETA, .ç. f. (Do francez honncileu

Termo de Marinha. Vela de pequeno ta-

manho, que se pega por baixo dos papa-
figos. para aprovtíiiar mais vento, quan-
do é bi'ra tempo.

MONETÁRIO, s. m. Fabricante de moe-
das.

— Reunião de moedas e m«dalbas an-

tigas, medalht-iro.

— Homem insiruido eutregue ao es-

tudo das rnoedis e das medalhas.
— Adj.: yue se refere ás moedas. —

Systema monetário. — Questões monetá-
rias. — Arte monetária.

MONETES, s. m. pi. Cabellos raros do
que é calvo, ou vai calvfjaado.

f MONETISAÇÃO, s. /". Acto de trans-

formar em lijoeda.

MONEZILHO, s. m. Menino do coro.

MONFEãlR, ti. Sigoificaçáo incerta, tal-

vez Conferir.

MONGE, s. m. Homem que se obri-

gou por votos a s^^guir uma certa regra

autho(isa<ia p-la egreja. — «Em penhor
da palavra lhe mamlou a cogula da Or-

dem de Cister, de que era Monge. • Mo-
narchia Lusitana, tom. 4, foi. 40, co-

lumna 4. — «N^m a v>-gada monge nom
conhurudo d'octro logo a morar rece-

ba.» Regra de S. Bento, cip. 61, em
Inéditos d'Alcobaça, tom. 2.— tUm gran-

de crucilixo estava encostado a parede

na cella de Fr. Lourenço; o velho mon-
ge atirou-se de joelhos, abraçando os

pés lia cruz o dt»rramando nos <le lagry-

mas.» A. Herculano. Monge de Cister,

cap. 3. — «O vulto não respondeu naJa

e ergueu-se. O soluçar da mesquinha
era o de um cbòro perdido. Atirou-se de

joelhos aos pés do monge e, depois de
afastar os cabellos qu« Iht^ cubriam o

rosto, só ptile dizer; «Misericórdia, meu
Deus!» Idem, Ibidem, cap. 5. — fPara

vos despenhardes no inferno, náo re-

ceeis de saltar por cima do cadáver do
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monge que vos consolou nos dias dos

remorsos e das agonias, que vos ama co-

mo pae, que amastes como filho. Ouvi-

me bem, Fr. Vasco!... O caminho por

onde esse punhal pôde chegar ao seio da

desgraçada Beatriz passa atravez deste

coração.» Idem, Ibidem, cap. 6.— «Fo-

ra Fr. João d'Uiuellas, quando simples

monge do Alcobaça, fsmoler d'elrei D.

Fernando e, protegido por este monar-
cha, subira á dignidade abbacial por

morte de D. Martinho, seu predecessor.»

Idem, Ibidem, c.t>p. 1 .
— «Uma lâmpada,

peu Jente do tecto profundo da casa por

uma delgada cadeia de ferro, dava um
clarão bastante forte sobre o bufete e

banhava em luz as faces dos três mon-
ges, cujas feições discordavam comple-

tamente.» Idem, Ibidem, cap. 8. — «Tu
uão és como elles; a tua alma é grande

e altiva como a de D. João d'Ornellas,

cujo ódio é indestruclivel a fatal. A dif-

ferença entre ti e elle consiste em que

o monge nada pôde, e o abbade pôde

muito; pôde tudo.» Idem, Ibidem, cap.

9. — «Cremos que estes signaes bastam

para sabermos que estamos cora conhe-

cidos nossos, u que os dous monges são

ninguém menos que D. João d'OrnelUs

e Fr. Vasco invoilos nas suas longas e

amplas cuguUas negras, onde apenas se

distingue juncto ao collo a orla do ha-

bito branco.» Idem, Ibidem, cap. 10.

—

«Pois mestre Zacuto asseverou-me que,

om coDJuncção com os signaes que indi-

cavam esse terrível successo, se viara no

céu um habito de monge, uma garnacha
de doutor e u'na opa de rei, e três ve-

zes escripta a palavra Joanne.» Idem,

Ibidem, cap. 11. — aO monge quizera

ouvir-lhe da própria boca essa terrível

narrativa, a qual tinha sido mais d'uma
vez interrompida pelos soluços e lagry-

mas da desditosa, queexhaurira, emfim,

toda a energia que lhe restava em vol-

ver as negras paginas dessa historia fa-

tal.» Idem, Ibidem, cap. 13. — «Omon
ge, que parecia inteiriçado por um es-

pasmo nervoso, recobrou, emfim, o mo-
vimento. Fez sigual a Domingas para o

ajudar, e ambos conduziròm Beatriz pa-

ra a sua camará. A agitação a reanima-
ra.» Idem, Ibidem, cap. 14. — «As pas-

sadas do monge, que chegara a borda
do catre, uão a tiraram d'aquella con-
templação extática-. Vacillava-lhe nos lá-

bios sem cor um quasi imperceptível

sorriso.» Idem, Ibidem, cap. 22.— «Por
alguns instantes os dous monges ficaram

calados, olhando fito um para o outro.

Sentimentos contrários assaltavam ao
mesmo tempo o coração do moço cís-

terciense.» Idem, Ibidem, cap. 23. —
«Proferindo estas palavras, o monge,
que hia atraz dos seus t^^tricos pensa-
mentos, affrouxara a contracção tenaz
com que retinha o braço do escudeiro,

lor súbito e ultimo esforço, este pôde

desembaraçar-se.» Idem, Ibidem, cap.

28. — «Ainda os passos dos dous mon-
ges Siiavam nas trevas, quando as por-

tas da igreja gemeram oscillando. Os
hombros dos mais alentados besteiros

se haviam encostado a ellas, como ou-
tros tantos vaivéns.» Idem, Ibidem, cap.

29. — «A ordem das jerarchias pedia

que falássemos primeiro ilo illustre che-

fe dos monges brancos. Antes, porém,
tarde que nunca. Sua reverendissima,

que immediatamente partira para Alco-

baça, viveu muitos annos de perf^-ita

saúie, comendo muito e bem, gover-

nando os seus frades, desbaratando as

rendas da ordem e opprimindo os povos

dos coutos.» Idem, Ibidem, cap. 30.

— Provérbio: Não é o habito /[ue faz

o monge ; isto é, não são os vestidos,

nem o ornato exterior que fazec» o ho-
mem de bem.
—Monges das cathedraes. Alguns do-

cumentos ha, em que se acham mencio-
nados monges, desde a restauração das

nossas cathndraes, como foram Braga,

Porto, Lamego, Vízeu, Coimbra, etc. ;

porém se estes monges eram membros
da respectiva cathedral, é algum tsn-

to duvidoso. Os monges verdade é. que
nasceram para a solidão, para as lagri-

mas, para a contemplação das cousas
eternas, e pára o retiro total do mundo
falso e corrupio, do qual somente bus-
cavam algum indispensável e grosseiro

mantimento, pelo suor do seu rosto e

trabalho de suas mãos: elles ao princí-

pio não tinham parte nas funeçôes ec-

clesiasticas. Pelo andar dos tempos, cm
muitas cathedraes se tomou o exemplo
de Santo Eusébio, bispo de Vercelli, e

de Santo Agostinho, bispo de Hippona,
fazendo o prelado e o seu clero profissão

monástica, a regular, em quanto ao des-

apego do mundo, vivendo em commum,
sem bolsa particular, e servindo ao mes-
mo tfmpo em todíis as occupações de
uma vida activa peia conservação e aa-
gmi-ntos da igreja.

MONGER, V. a. (Do latim mungere).
iMungir, ordenhar.

MONGIL, s. m. Habito talar sem man-
gas, ou de mangas perdidas.

MONGIM. Vid. Mogi, e Mongil.

1 MONGOLICO, A, adj. Oue pertence

aos Mongolios.

— Raça mongolica; diz-se algumas ve-

zes da raça amarellada.

f MONGOLÓIDE, adj. (De Mongólia,

nome de um povo da Tartaria, e eidos,

forma). Termo de aulhropología. Que
tem a forma do craneo do mongolío. —
Typo mongolóide.

MONGUS, s. m. Animalejo inimigo da

cobra, que produz uma mordedura, que
só se cura com a herva conhecida pelo

nome de moiigiis.

—Termo de botânica. Certa herva me-
dicinal.

MONGY, .5. m. Teimo antiquado; Vid.

Mongi, e Mongil.

— Espécie de sobretudo, á semelhan-
ça de cogula monachal, de que as mu-
lheres usavam.

MONITO, s. m. Topete postiço, de que
faziam uso as mulheres calvas.

MONIDO, part. pass. de Monir.
— Teroio do foro ecclesiastico. Ad-

moestado.

f MONILICORNE, adj. (Do lalim mo-
nile, coliar, e corne). Termo de zoologia.

Que tem as anlennas em forma de con-
tas.

f MONILIFERO, A, adj. (Do latira mo-
nile, colUr, e ferre). Termo de Historia

natural. Que tem um collar ou rosário
;

que tem alguma das suas partes dispos-

tas á maneira de collar.

I MONILIFORME, adj. (Do latim mo-
nile, e forma). Termo de Historia Natu-

ral. Que se .issemelha a um collar.

MONIMENTO, s. m. (Do latim moni>nen-

tum). Monumento.
—Figuradamente: Cousa que recorda,

que faz lembrar.

f i,iONIMIAGEAS, s. f. plur. Família

das plantas distinctss das urticaceas, e mui
simiihsnteás figueiras.—As monimiaceas
são arvores ou arbustos.

MONIPODIO, s. m. Vid. Monopólio.

MONIR, v.a. (Do latim vionere). Ter-

mo do foro ecclesiastíco ou jurídico. Ad-
moestar, á maneira dos juizes ecclesias-

ticos, ameaçtLndo com pena ou reprehen-

são aquelle que não cumprir a sua mo-
nitoria.

MÓNITA SECRETA; termos latinos, que
se empr,^gam muitas vezes na oração

portugueza escusadamente, para deno-
tar as máximas occultas, pelas quat^s se

dirígi-m os superiores de uma sociedade,

vigiando muito em que não se vulgarí-

sera.

MONITOR, A, s. (Do latim monitor). Pes-

soa que dá conselhos.
— Nas escholas de ensino mutuo, o

alumno que recebeu directamente a li-

ção do profi^ssor, e que está encarrega-

do de instruir um certo numero dos seus

condiscípulos.

MONITORIA, s. f. (Do latim monitoria).

Termo de jurisprudência ecciesiastica.

Cartas que se obtinham dos juizes eccle-

siasticos, em virtude das permissões dos
juízes leigos, e que se publicavam na
pratica dos parochos para obrigar os fieis

a vir depositar factos contidos n'estas car-

tas, sob pena de excommunhão.
— Citação jurídica feita sub pena de

excommunhão. — Alexandre Hl foi o

primeiro que introduziu o uso das mo-
nitorias.

MONITORIAL, ad;. 2 gen. Que diz res-

peito á monitoria.

—

Leiras monitoriaes.

MONITORIO, s. m. Vid. Monitoria.—Adj.—Lettras monitorias.

MONJA, s. f. Religiosa da ordem mo-
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nastica.— «Nisto nfio tem ordem no dar,

antos pclorifio salisfnzer com pouco, alli

(iospoiíflft sobfji). Opío eu que a vida ho-

nesta dnslas monjas, seus sacrifícios, seu

exemplo de virtude, suas necessidades

seriam azo de serem muitas vezps trata-

das com semelhante visilaf.ão.t Francis-

co de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 143.— «O facli» narrado neste capi-

tulo 6 histórico. O lognr da scena e a

e[)0cha ó que são inventados. Foram as

monjas de .'Nossa Senhora do Valic, jun-

cto d'H;cijs, que, em teuipos posti'riores,

practicaram este feito heróico, para so

esquivarem á sensualidado brutal dos

árabes.» A. Herculano, Eurico, notas.—
«O quingentario, tomando pela mão a

desconhecida o apri'sentando-a á monja,

disse-lhe: «Venerável Chrimhilde, aco-

lhei entre as puras virgens que vos obe-

decem uma das mais nobres donzellas

d'Hespanha : é por uma noite, apenas,

que ella vos pede abrigo : ámanhan ao

romper d'alva partirá para Legio.» Ibi-

dem, cap. 10. — »As monjas fugiam ao

capliveiro do harém pelo ádito do sepul-

chro. Elle assistia a uma scena horrenda

de suicídio, e o braço mais robusto de

Chrimhilde apenas era o instrumento ce-

go movido por todas essas vontades, con-

formes para morrer.» Ibidem, cap. 12.

—

«Apenas cessou de todo um gemido de

agonia agudo e rápido soou juncto da

abbadessa. Aos olhos de Suintila afigu-

rou-se que o punhal de Chrimhilde des-

cera duas vezes sobre a monja que esla-

va a seus pés.» Ibidem.

—Termo antiquado. Mónica, nome de

mulher.

MONJE, s. m. Vid. Monge.
-{• MONLEIRO, s. m. Termo antiquado.

Moleiro, homem que se occupa em moer

o pão, e trata dos moinhos.

MONO, A, s. Macaco da Africa.

— Loc. popular: Pregar omono; illu-

dir, enganar.

—Vid. Mona.
—Figuradamente: Pessoa muito feia,

feiancbão.
— Figuradamente : Bisonho, homem

de poucas palavras.

—

Este homem é um
mono.

\ MONO-ATOMICO, A, adj. Termo de

chimica.

—

Ácidos, bases mono-atomicas

;

aciílos, bases formadas pela combinação
de um equivalente de oxygeneo, e de

um equivalente de um outro corpo sim-

ples, como o acido byposulfuroso, ooxy-
do de prata, etc.

}- MONOBAPHIA, s. f. Termo didáctico.

Estado de uma superfície que não offere-

ce senão uma única côr.

-j- MONOBASE, adj. Termo de Histo-

ria Natural. Que tem uma só base.

—Que não se implanta senão por um
único poiUo.

f MONOBASICO, adj. Termo de chimi-

ca. — Ácidos monobasicos; ácidos, que

MONO

contendo um equivalente de agua, o subs-

tituem |ior um equivalente de base para

formar um sal tn-iitro.

-j- MONOBLEPSIA, s. f. Termo de me-
dicina. AlTecção em que a visão com os

dous olhos se confunde, em (|uanto que

a visão por um olho só é nilida.

f MONOCARPELLAR.ud/. '2 gen.leTcao

de botânica. 0"<' só tem uma carpelia.

—

O leijume é. ui>i jructo monocarpellar, e

a silicn li dicnrpellar.

MONOCARPO, adj. Termo de botânica.

Que não l-m senão um único fructo

;

que tem fructos isolados.

-j- MONOCEPHALIO, adj. Termo de te-

ratologia. — .Mo7istros monocephalios
;

monstros entre os quaes uma só cabeça

excedo dous corpos confundidos d'uma
maneira mais ou menos intima.

f MBNOCEPHALO, A, adj. Termo de

Historia Natural. Que só tem uma ca-

beça.

—Que tem flores dispostas em cabeças

solitárias.

f MONOCERO, adj. Termo de Historia

Natural. Que não tem senão um único

cor;io, ou um único prolongamento em
fórrna de corno.

MONOCERONTE, s. m. O narval ou li-

corne.

—Termo de Astronomia. Constellaçâo

austral.

-j- MONOCHIRO, s. m. Género da or-

dem dos malacopterygios subrachios, fa-

mília dos peixes chatos.

f MONOCHLAMYDO, adj. Termo de Bo-

tânica. Oue tem só um invólucro floral ou
perianlho.

f MONOCHROITA, adj. Termo de Mi-

neralogia. Oue só apresenta uma cór.

—

Substancias mouochroitas.

f MONOCHROMATICO, A, adj. Diz-se de

uma piutura em monochroino.

—Termo de Phyiíca. Luz monochro-
matica; luz que da só raios de uma côr,

quer se faça passara luz natural atravez

de um vidro colorido, quer se tome no
espectro solar a côr He que se precisa.

—Lawpada monochromatica ; lâmpa-

da em que a chamma do álcool, conten-

do sal marinho, produz uma côr ama-
rella uniforme.

f MONOCHROMO, adj. Quo é de uma
só côr.

—

As grisallias são pinturas mono-
chromas.
—Esciilptura monochroma; diz-se nas

artes da antiguidade, das esculpturas, as

quaes se não applicava côr alguma, em
opposiçáo ás esculpturas polychronias.

— S. m. Um monochromo; quadro de

uma só côr.

f MONOCLINICO, A, adj. Termo de Mi-

neraUgia. Typo caraclerisado por três

eixos oblíquos um sobre o outro, mas
sendo dous sómentes iguaes, e o terceiro

desigual.

MONOCLINO, adj. Termo de Botâni-

ca. Yid. Hermaphrodita.

MONO

-;- MONOCONCHA adj. Termo de Zoolo-

gia.— tUiHcha monoconcha; concha com-
posta de uma só peça. iJeve antes pro-

Dunciar-se univalce.

—Substantivamente: Uma monocon-
cha.

MONOCORDIO, ou HONOCHORDIO, a.

m. (iJo greg'» í;ioíios, ticliordih. Termo de

.Musica na antiguidade. Instrumento de

uma só corda, usa lo entre m gn-gos, que

estes tocavam girando s «b a corda um
cavallete movei « dedilhand(j a parle li-

vre.

—Instrumento no qual ha uma corda

tesa e dividida st^gundo certas proporções

para c< nhecer os dilferentes intervallos

dos tons.

— biz-se timbem de um instrumento

composto de muitas cord&.s, mas todas

unisonas, que serve para regular os tons

dos outros instrumentos.
— Vid. Manicordio, que diverge.

f MONOCOTYLAR, adj. 2 gen. Termo
de Zfirdogia. Oae não tem senão um único

respiradouro.

MONOCOTYLEDONEAS, s. f.pl. Grande
secção do systema de Jussien, que reo-

ue todas as plantas monocotylednneas.

MONOCOTYLEDONEO, A, adj. Termo de

Botânica. (Jue só tem um cotyledone.

f MONOCULAR, adj. 2 gen. Que se faz

por uiii só olho.— Visão monocular.

MONÓCULO, .'s. iw. (Do grego monos, e

do latim oculus). Lunetasiaba que só ser-

ve par.i um olho.

— Termo de Zoologia. Género de crus-

táceos que tem os olhos muito approxi-

mados e qiiasi reunidos.

—Termo de Cirurgia. Atadura encru-

zada própria para manter ura tópico so-

bre um di^s olhos.

MONODACTYLO, adj. Que te.m um «ó

dedo.

— S. m. pi. Nome dado pelos veteri-

nários ás espécies do género cavallo.

—.Nomo de um género do peixes acan-

thoptervgifs.

f MÒNODELPHO, adj. Termo de Zoo-

logia.

—

Animal monodelpho ; animal quo

tem só um ut-ro.

MONODlA, .<. f.
(Do grego mono$. e

udè). Termo da Antiguidade. Monologo

nas tragedias.

—Canto executado por uma só voz.

MONODIAR, e. ff. Csutar monodias.
— Lastimar, cantar nm tom monodico.

MONODICO, A, adj. Que diz respeito á

monodia.

f MONODONTE. adj. Termo de Zoolo
gia. Que tem sii um dente.

f MONODYNAMO, A, adj. Termo de

Botani -a. — P/'i>itrt monodynama; planta

que tem um dos estames mais comprido
que os i'Utros.

MONOECIA. Vid. Monoicia.
-{- MONOECICO, A, adj. Vid. Monoico.

t MONOEPYGINIA, .*. f. Termo de Bo-

tânica. Classe do melhodo de Jussieu que
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abrangi? as plantas monocotyledoneas, cu-

jos esta mes sáo epygiuios.

f MONO-EPYGINIO, A, adj. Termo de

Botânica.

—

Planta mono-epyginia; plan-

ta monacotyledoaea de eslames epygi-

nios.

MONOGAMIA, s. f. (Do latim monoga-

mia). Estado do casamento em que o ho-

mem não tem senáo uma mulher, em op-

posiçáo á polygamia.

—

Populações da mo-
nogamia.

—Diz-se também do homem ou da mu-

lher que guanla viuvez e não se torna a

casar.

—Termo de Zoologia. A união de cer-

tos animaes, entro os quaes os indiví-

duos dos dous sexos, vivendo só por par,

testemunham uma inclinação individual

um para o outro.

—Termo de Botânica. Ordem do sys-

tema de Linneu comprehendendo as plan-

tas syngenesias de flores isoladas umas
das outras, e sem invólucro floral com-

mum.

f MONOGÂMICO, A, adj. Que pertence

á monogí!DÍa.— As sociedades monoga-
micas.

—Termo de Botânica. Diz-se das flo-

res que são separadas e distinctas.

MONOGAMO, A, adj. (Do latim monoga-

mns). Que casou com uma só mulher,

em opposição a polygamo. — Populações

monogamas.
—Que não casou senão uma vez.

—Termo de Zoologia. — Espécies mo-
nogamas; espécies em que um macho ou

ucaa fêmea se unem pela viia, ou peio

menos por uma estação. Todas as aves,

bem como as gallinaceas e as palmipe-

des, são monogamas.
—Termo de Botânica. Planta monoga-

ma; planta cujas flores são do mesmo
sexo.

—Termo de Chimica. Corpo monoga-
mo ; corpn cujas cocibinaçõesscetTectuam

na relação de um único equivalente dos

corpos que se unem.

—

O álcool é mouo-
gamo.

f MONOGASTRIGO, adj. Termo de Zoo-

1 gia. Que não tem senão um só estôma-

go, como o homem, o cavjllo, etc.

f MONOGENEO, A, ndj. Termo de His-

toria Niitur;t!.— Grupos monogeneos; ani-

maes o vegetaes compostos de espécies

que se reúnem de tal sorte, que as dif-

ferentes ord.^ns ou famílias só parecem

formar de algum modo um único gé-

nero.

f MONOGENESIO, adj. Termo de Zoo-

logia. Que só ofler-ice um único modo de

reiiroducção.— As espécies monogenesias.

'-j-MONÒGENIA, s. f. Termo de Historia

Natural. Modo de geração consistindo na

producçáo, por um corpo organisado, de

uma parte que depressa se separa, e se

torna um novo in<^.ividuo.

-j- MONOGENICO,A, ad/. Que é concer-

nente á monogenia.

—Termo de Mineralogia. Diz-se das

rochas cujas partes são todas da mesma
natureza.

f MONOGENISMO, s. m. Termo de An-
thropolugia. Systema pelo qual se admit-

te que todas as raças humanas dimanam
de uma só copula, de um só tronco.

f MONOGENISTA, s. m. Sectário do

monogenismo.
MONOGRAMMA, s. w. (Do grego monos,

6 gramma). Nome que se oá á reunião

de muitas letras em um só caracter, de

maneira que as mesmas pernas da letra

sirvam para duas ou três letras differen-

tes.

—Monogramma perfeito ; aquelle que
contém todas as leiras de um nome.
—Chave de um monogramma; a cha-

ve de suas letras, que é a primeira na

ordem slphabetica.

—Algarismo ou signal que os artistas

põem na parto inferior das suas obras.

—Alguns pronunciam monogrammo.
—Adj. Termo de antiguidade. Que

consiste em linhas, em contornos.

—

Pin-

tura monogramma.

f MONOCiRAMMATICO, A, adj. Que
tem o caracter do monogramma.

f MONOGRAMMISTA, s. m. Nome da-

do nos artistas que para designar suas

obras, se servem de um signal figurado,

de iniciaes, ou de uma abreviatura do

seu nome, etc.

MONOGRAPHIA, s. f. (Do grego mo-
nos, e,graphos). Escripto sobre um pon-

to particular da historia natural, de me-
dicina, de archeologia, de pbysiologia,

de historia, etc.—A monographia do caiicro.

f MONOGRAPHICO, A, adj. Que diz

respeito a uma monographia.

-f
MONOGRAPHO, A, adj. Que nãotra-

cta senão de um único objecto.

—

Obras

monographas.
— S. m. Author de uma monogra-

phia.

MONOGYNIA, s. f. (Do grego monos,

e gijnè). Estado de uma flor monogyna.
—No systema de Linneu, subdivisão

que serve para fazer subclasses para to-

das as plantas, que com estames livres

e iguaes, tem um só pistillo.

MONOGYNO, A, adj. Termo de botâni-

ca. Flor monogyna; flor que tera só um
pistillo.

f MONOHYDRATADO, adj. Termo de

chimica. Que está no estado de mono-
bydrato.

j- MONOHYDRATO, s. m. Termo de

chimica. Primeiro dos hydratos de uma
substancia que d'ella forma os mais.

f MONOHYDRICO, adj. Term ) de chi-

mica. 'Diz-se de um composto que tem
uma proporção de hydrogeneo para um ou
outro composto.

f MONOHYLO, adj. Termo de zoolo-

gia. Diz-se do corpo que é formado de

uma só massa homogénea.

MONOICIA, s. f. Termo de botânica.

Classe de plantas, no systema de Lin-

neu, que tem as flores masculinas e fe-

mininas separadamente na mesma haste.

MONOICO, A, adj. Termo do botâni-

ca.— Píanía monoica; planta que tem
flores masculinas e femininas separadas

umas das outras, mas no mesmo pé.

—Termo de zoologia. Diz-se de um
animal em que os dous sexos são distin-

ctos ura do outro, mas reunidos no mes-
mo individuo.

—Substantivamente: Uma monoica.
—O milho è uma monoica.
MONOLITHO, adj. (Do grego monos,

e lithos). Que é de uma só pedra.

—

Co-

lumna mouolitha.

—Substantivamente: Um monolitho.
— Os obeliscos são monolithos.

f MONOLOGICO, adj. Diz-se de tudo

o que tom relação com o monologo.

—

Scena monológica; scena em que o per-

sonagem falia só.

MONOLOGO, s. m. (Do grego monos,

e lagos). Scena em que um actor é só e

falia comsigo mesmo.
—Por extensão, diz-se de uma pessoa

que gosta de ter o dado da conversação

e de fallar por muito tempo em compa-

nhia sem ser interrompido; diz-se d'uma
pessoa que ama o monologo, que prati-

ca o monologo.
MONOMACHIA, s. f.

(Do grego monos,

e machê). Termo de jurisprudência an-

tiga. Combate de homem com homem;
prova judiciaria pelo duello.

f MONOMACHO, adj. m. Que gosta de

se bater em combate singular; sobreno-

me dado ao imperador Constantino ix.

MONOMANIA, s. f. (Do grego monos,

e mania). Termo de medicina. Loucura,

delirio, alienação mental sobre um obje-

cto único.— «Apesar de não ter sido cul-

pa da vontade, mas do entendimento, o

extravio p'ditico do auctor deste livro,

a divina justiça condemnou-o a remir o

bestial peccado que commettera, pondo-

Ihe ás costas uma cruz, e mandando-o
caminhar por agro e escabroso sarçal ; a

cruz que o Senhor lhe impôs foi a mo-
nomania de escrever a historia desta ter-

ra com lealdade e consciência.» A. Her-

culano, Monge de Cister, Nota.

f MONOMANIACO, adj. Que se refere

á monomania.

f MONOMANO, adj. Termo de medi-

cina. Que é atacado de monomania.
—Substantivamente : Um monomano,

— Umn raonomana.

f MONOMERO, adj. Termo de zoolo-

gia.

—

Insecto monomero ; insecto coleo-

ptero, cujos tarsos são de um só ar-

tigo.

f MONOMETRICO, adj. Que diz res-

peito ao [nonoraetro.

f MONOMETRO, adj.—Poema monome-
tro; poema que tem um só metro, ou

espécie de Terso,
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— Verso monometro; torso do uma só

medida.
MONÓMIO, s. m. (Do grego monos, e

íiofnc). Ttirmo dn algfbra. Quantidade

algébrica eiilro as partias dn qual não ha

sigrinl de addiráo ou de subtracção in-

terposta.— Ali é inn monómio.

f MONOMPHALIO, -c//. Termo de to-

ra tolonia..Uoíís()-í)smonomphalio8; mons-

tros produzidos pola reunião do dons in-

dividuos quasi i;otnpli'tos, que tem ura

urabig') cnrnnriuin.

f MONOMYARIO, A, adj. Termo de

zoologia. Cmichn monomy«ria; concha

bivalve, tendo cada válvula uma única

impressão muscular.

\ MONONERVO, adi. Termo do zoolo-

gia. Que tem utn uriico systema nervo-

so.

—

Us in.tecto<i são mononervos.

f MONOPEDE, s. m. (Do grego monos,

e podas). Homem quo tem só um pé.

f MONOPEGIA, s. f. Termo drt medi-

cina. Dôr de cab!'ç«, qiio occupa uma
parte muito circumscripta, como o bu-

raco hyst'rico.

f MÒNOPERIANTHO. adj. Termo de

botani;^. Diz s>i das flores que não tem

senão um uuiro invólucro.

f MONOPERIGYNIA, s. f.
Nome, no

methodo de, Jussieu, de uma classe que

comprehende as plantas monocotyledo-

neas p^Tyl^inas.

f MONOPERIGYNO, ndj.— Planta mo-
noperigyna

;
plariti monocotyledonea,

cujos estamos são inseridos em roda do

ovário.

MONOPETALA, adj. (Do grtgo 7nonos,

e petalon). Ti-rmo de botânica. Quo tem

só uma pétala.

—

Corolla monopetala. —

Flor monopetala.

f MONOPETALIA, s. f.'Estado de uma
planta cujas llores são monopetalas.

f MONOPHTHALMO, adj. Que tem um
olho só.

MONOPHYLLO, A, adj. (Do grego mo-
nos, e })h]illon). T'Tmo de botânica. Ca-

íyxmonophyllo; calyx formado de uma
só peça.—Planta monophylla; planta que não

tem senão uma follia.

f MONOPHYSISMO, s. m. Opinião dos

que não admilteiii senão uma utiica na-

tureza em Jesus Christo.

f MONOPHYSISTA, s. »i. Sectário do
monopliy-isnio.

f MONOPHYTO, adj. Termo de botâ-

nica. Géneros monophylos ; géneros que
não abrangem sonint uma única espé-

cie.

MONOPLA, s. /. Vid. Manopla.

1 MONOPODIA, s. /'. Termo de terato-

logia. Monstruosidade caracterisada pela

existência ^\^' um só pé.

f MONOPODIO. adj. (Do latim mono-
podius). Termo de zoologia. Que tem só

um pé.

—S. m. Termo de antiguidade. Mesa
de um só pé.

MONOPOLICO, A, adj. Concernente ao

moriopulio, dn natureza do monopólio.

MONOPÓLIO, s. m. (D i latim monopo-
Hum). Trafieo exclusivo feito em virtude

de um privilegio.

—Cotniuercioquoo governo faz de uma
única faz"nila, com a intordirçáo de todo

o particular se cmfundir ii'ella.

— Frivilexio eoncedido a pessoas do-

tadas do direito exclusivo de occupar cer-

tos lugares.— «O judeu da rua de (iih^a-

nes arrem«lava-o por juncto, fazia mo-
nopólio da venda d'elle, e tinha assim

iibtido uma re[)ulação colossa! para a sua

taboifln, onde apesar do gasto das co-

res, ainda se divisavam, desenhadas com
linda preta o amarella. as formas boju-

das e repugnantes d'um magnifico si-

po.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 18.

—Diz-se de certos direitos possuídas

exclusivamente por um pequeno numero
de cidadãos.

—Convenção iniqua entre commer-
ciantes para monopolisar o vender mais

caro uma f«zen<la.

MONOPOLISTA, s. 2 gen. Pessoa que
monopolisa.

— Pessoa que exerce o monopólio.

MONOPOLISADO, part. pass. de Mono-
poljsar.

— Possuido por monopólio.
— Vendido em monopólio.

MONOPOLISAR, v. a. Entregar nas mãos
de um só.

— Possuir, vendtfr por monopólio. —
Monopolisar o tabaco.

— Éslaiicnr a^urri ramo do commercio
com privilegio exclusivo a favor de al-

guém, ou de alguns parceiros.

MONOPOLO. Vid. Monopólio.

MONOPTERO, adj. (Do grego monopte-

royi). Termo de architi^ctura antiga. —
Templo monoptero ; templo redondo, cu-

ja cobertura só era sustentuia por uma
ordem de columnss. sem muralha.

—Termo de historia natural. Que tem
só uma aza. uma barbatana.

—Substantivamenio : Um monoptero.
—Género de peixes estimados.

-j- MONOPTERYGIO, adj. Qu.^ tem só

uma barbstrna.

f MONOPTOLO, s. m. Termo de grani-

matica grega ou latina. Palavra que tem
uma só ti uai pira todos os casos, como
a palavra latina cornu no singular.

[ MONOPYRENO, <i./,/. Termo de bo-

tânica.—íViícío monopyreno; fructo que
não contéui senão um caroço.

f MONORCHIDIA, s. f. Estado do que
é monorcliilõ

f MONORCHIDO, adj. Que só tem u u

testículo.

—Termo de botânica.

—

Planta monor-
chida

;
planta cuja raiz não oiTerece, pe-

lo menos apparentemente. senão um só

tubérculo.

—Substantivamente : l.ni mouorchido.

f MONORIMO, A, adj. (Do grego mo-
tios, o rÍKci.. Poema de estanciai mono-
rimas; peeioa que procede por passagens

sobre uma só rima.
—Peças monorimas; pequena peça de

phantasia. oipie só so empregam versos

do maxinja liunl.

I MONOSEPALO, adj. (Do grego mo-
no», e sepaia). Termo de botânica.— Ca-

b/x monosepalo ; calyx composto <l'uma

só peça. pelo menos na base.

-f
MONOSICIA, s. f. Termo didáctico.

Habito de não comer s''nào uma vez por

dia.

f MONOSOMIO, adj. Termo de terato-

liigia.— .\liinstrn% monosomios; monstros

que tem um só ror;)0.

MONOSPERHATICO, ou MONOSPERMO,
ou MONOSPERMICO, adj. (Do grego mo-
nos, e spermiti. T>'rmo de botânica. Diz-

se do fructo, que não encerra senão

uma só semente.

f MONOSPERMIA, s. f. Estado d'uma
planta cuji>s frui-los não contém senão

uma ?ó senifiiie.

f MONOSPORO, adj. Que não contéin

senão u'ii só corpo rejiroductor, fallaodo

das plantas crviitogamas.

j MONOSTÃCHIO, A, adj. Termo de

boianii",a. Diz-se das flores qoe estão

reunidas era uma só espiga.

-j- MONOSTICO, ndj. QuH tem um só

verso.—^,s sentenias monosticas de Me-
nandro.

—Termo do mineralogia. CryHnl mo-
nostico ; crystal prismático, cuja base é

cercada do uma só ordem de facetas.

—S »! — í'/»i monostico; epigramma,
inscripção d.» um só verso.

-;- MONOSTOMO, adj. Termo de zoolo-

gia. Que tem uma só boca ou abertura.

MONOSTROPHE, s. f. (Do grego nw-
iw, e e^trophe). Canção, ode, bymoo,
cantata, que constam de uma só estro-

phe.

MONOSTYGMACU, s /". Estado duma
planta cujis ílôres só encerram um es-

tyg.-na.

MONOSTYLO, adj. Termo de botânica.

Que tem um só estylete. — Ocario mo-
nostylo

j MONOSYLLABICO, adj. Que diz res-

peito ao monosyllabfi ;
queilepende dVllo.

— Verso monosyllabico ; verso que é

composio tif monosyllabis.

I MONOSYLLABISMO, $. m. Estado das

litiguas qu» só tem como raiz^-s monu-
syllabos.—O monosyllabismo da li)tgu't

chineza.

— .Mania dos que não faliam senão por
'

monosyllabos.

MONOSYLLABO. »•. m. (Do grego mo-
no<. e s'ill'béK Terrao do grammalica.
Palavra de uma só syllabi.—Adj.—Uma p ilarra monogyllaba.

—

l'm vrrso monosyllabo.

t MONOTHALAMO, adj. T.-rmo de zoo-

logia. — Concha monothalama ; concha
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unÍTal?e que não contéai senão uma só

cavidade.

—

A concha dos argonautas é

monothalama.

7 MONOTHEICA, adj. Que é concer-

DPijte ao mouottieismo.

MONOTEEISMO, s. m. (Do grego mo-
?ioí, e theos). Adoração de um só Deus;

doutrina que não admitte mais do que
um Deu5.

—

O monotheismo dos hebreus,

dos catholicos.

f MONOTHEISTA, s. 2 gen. Pessoa que
adora um só Deus.
—Adj. Qaa diz respeito ao monotheis-

mo.
MONOTHELISMO, ou MONOTHELíTIS-

MO. Ddutriíia qio admittia ea Christo

duas naturezas distinctas, uma divini,

outra bum.tna, mas deiíanio á primeira

toda a vontade.

MONOTHELISTA, adj. (Do grego ino-

nos, etheló). Conforrue ao monothelismo.

—S. m. Partidário do moaotiielismo.

—

A heresia dos monothelistas
;
qae por um

capricho quasi in-oocebivel, reconhecen-

do duas uaturezns em Christo, só que-

rem reconhecer n'elle uma única von-

tade.

f MOKOTHIONICO, adj. T^rmo de chi-

mica.

—

Ácidos monothionicos; ácidos do

enxofre que não contém senão um equi-

valente do radical, taes como o sulfúri-

co, e o sulfuroso.

f MONOTHYfiO, adj. Termo de zoolo-

gia.— Concha inonothyra ; concha que

tem uma só válvula.

MONOTONIA, s. /". (.Do grego monos,

e tonos). 'úAaiio do que é monótono no

tora, na palavra, na musica.

—

A mono-
tonia d'esta oração, a monotonia d'esta

musica:

—Figuradamente : Grande uniformida-

de no estylo.

—

Este poema tem monoto-
nia.

—Termo de pintura. Uniformidade,

egualdade de tom , reproducçâo enfado-

nha das mesmas linhas, das mesmas fi-

guras, das mesmas massas.

—Figuradamente : Modo, sempre o

mesmo modo de viver, de sentir. — Sua
vida é de uma monotonia enfadonha.

MONOTONICO, A, adj. Vid. Monótono.
MONÓTONO, A, adj. Que está sempre

no mesmo tom.

—

Palavra monótona.

—

Ruido monótono.— «Quando nãc traba-

lhava no seu carapinho ou não ia á ci-

dade vender os productos delle, passava

horas inteiras assentado na soleira da

porta, cantando em voz baixa urna can-

tiga monótona, bem diversa das que usa-

va cantar. Via-se que um pensamento
grande e moral occupava o animo do
truão.B A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 4.

—Figuradamente : Uniforme, que não
tem variedade.

—

Uma vida monótona.—Estylo monótono ; estylo qi*e empre-
ga sempre as mesmas iléas, as mesmas
palavras, as mesmas figuras.

yOL. IV.—39.

—Termo de pintura. Que é igual de
tom e de còr. que é insípido, etc.

f MONOTREMA, adj. Termo de zoolo-

gia. Qjc não tem senão uma única aber-

tura para fazer sahir o sperma, ou os

ovos, a urina e os excrementos.

MONOTRIGLYPHO, s. m. (Do grego mo-
nos, e triglyphos). Termo de architectu-

ra. Espaço da largura de um só trigly-

pho, entre duas columnas, ou duas pi-

lastras.—Adj.—Pórtico monotriglypho
;
pórti-

co cujas columnas são de tal modo aper-

tadas que não ha entre duas, senão o es-

paço necessário para coUocar n'elle um
só triijlypho.

t MONOTROPEAS, s. f. plur. Familia

das plantas visinhas das eridineas e simi-

Ihautes ás orobranches por seu porte ex-

terior, e suas folhas reduzidas a simples

escamas incolores.

f MONOTYPO, adj. Termo de Histo-

ria Natural.

—

Géneros monotypos; géne-
ros cujas espécies tem entre si relaçõjs

que fazenj um grupo b^^m distincto.

fMONOZOICIDADE, s. f. Termo de
Zoologia. Caracter dos animaes que são

monozoicos.

t MONOZOICO, A, adj. Termo de His-

toria Natural. — Animaes monozoicos
;

animaes cujos indivíduos são isolados, e

vivem fora do estado de aggregação.

MONSENHOR, s. m. Prelado da extin-

cta igreja parochial de Lisboa, que na
graduação é somenos ao principal.

—

Ha
monsenhores diáconos, presbyteros, mi-
trados, etc.

MONSENHORADO, s. m. A dignidade
de monsenhor.
MONSENHORIA, s. /. Vid. Monsenho-

rado.

MONSEOR, s. m. Termo antiquado.

Prenome usado na lingua franceza antes

do nome, que significa meu senhor. Vid.

Monsieur, eMossem.— «Estando suas Al-

tezas, eoPrincipe nosso Senhor, elofantes

seus irmãos na muyto nobre e sempre
leal Cidade de Euora, o anno de quinhen-
tos e vinte, o senhor Duque lhe tornou
a mandar por Embaixador Monseor de

Brofiseu, Camareyro, pessoa principal, e

muy aceito a elle, e Chatt^l por Secreta-

rio com boa companhia ; foy recebido per

os muyto magníficos Condes, ho Conde
de Tentúgal, e ho Conde do Vimioso,

com mil equinhentos em caualgaduras.»

Rezende, Chronica de D. João II, pag.

319.

MONSIEUR. Termo francez mais cor-

recto que Monseor. Vid. este vocábulo.

— Díz-se por excellencia o primogéni-

to dos irnnãos do rei de França.

MONSIURA. Termo usado na seguin-

te locução adverbial popular ; .-1' mon-
siura; á franceza, como por zombaria.

MONSTRO, s. >/í.(Do latim monstrum).

Corpo organisído, animal ouvegetal, que
apresenta uma conformação extraordi-

nária na totalidade das suas parles, ou
somente em algumas d'eutre ellas. — As
flores duplas são monstros.

—

Esta mulher
pariu um monstro.

Olha o reino Arracão, olha o assento

De Pfgú, que já monstros povoaram,
Monstvos filhos do seo ajuntamento
D'huma mulher e hum cão, que sõs se acharam
Aqui soante arame no instrumento

Da geração costumam, o que usaram
Por manha da Rainha, que, inventando

Tal uso, deitou fora o error nefando.

CAM., LtJS., cant. 10, est. 122.

— Os seres physicos imaginados pelas

mythologias e pelas legendas, dragões,

miootauros, etc. — Os centauros eram
monstros. — «A estes dou? diabólicos

monstros no tempo que allí chegámos
estavãõ incensando dose Bonzos com seus

incensários de prata, cheyos de muytos
cheyros de aguila, e beyjuim, e diziaõ

em vos alta, e muyto desentoada.» F.

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 90.—«Após isto lhe tornáiios a perguntar
pelo nome daquelle mostro, e nos disse

que era Pachinarau pinanfaque, o qual
havia setteiitâ e quatro mil snnos que
nascera de huma tartaruga por nome Mi-

ganja, e de hum cavallo marinho decén-
io e trinta braças de comprido, que cha-
mava Tibrem vucaõ que fora Rey dos
Gigaos de Fanjiis.» Idem, Ibidem, cap.

126.

Prestes estava alvoroçada a gente

Por desfraldar o panno ao leve vento,

E os baixeis aproando n^Occidente,

Tornar-se em fim de tanto apartamento :

Xovo transe fatal, perigo ingente

Lhe traz o moi!sí'"o do infernal tormento,

Mas ao raio cruel, que o Mundo opprime,

Deos na carreira os Ímpetos reprime.

J. A. DE MACEDO, O OBIEKTE, Cant. 11, est. 18.

—Figuradamente: e por analogia: Pes-

soa cruel, desnaturada.

Tal era o monstro, e rodeado estava

D'al)ominaveis Templos, e de altares,

Nelles ardia, delles s'fe3:halava.

Do sacrílego incenso o fumo aos ares

:

Do fanatismo o ferro alli sangrava

Até de humanas victimas milhares;

.Apontava co' o braço a Fúria immunda

.\ q'jaDto o pego oriental circunda.

IBIDEM, cant. 7, est. 31.

Til fervoroso Henrique, attento agora

Desde o estellante assento ao Lusitano,

Vio, que do monstro, que o rancor devora,

Ia a sentir irreparável damno ;

E qu' a undi-vaga Armada vencedora

Das ondas, e escarceos do immenso Oceano,

Sem vêr o fim do heróico desejo.

Era roubada para sempre ao Tejo.

IBIDEM, cant. 6, est 3.

.Amava Pedro algnei, crua fereza,

Contra a mesquinha huns tnonstros alardeão ;

Cobrio de lucto o rosto a Natureza,

Onde foi morta os campos a pranteão :
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Para a vingança da infeliz belleta

Nai mesmas mios de Pedro o raio at^ilo,

Nem dos Ímpios co' o sangue a dAr antiga

Se lhe abranda no peito, ou ee mitiga.

iniDEM, cant,B, est. 26.

Outro surge dos rulos espumantes

Do pélago profundo, enorme, ingente

Monstro mais fero, que os quo vir» d^antes.

Tem d'hum veloi Leopardo o corpo, e frente :

Em quatro se divide, e ventilantes

Azas de6prct;ii ao ar, puro, c luzente •.

De pavor emmudcce anfclle a Terra,

Nem lho fiirt.i a ambição (juanto ella encerra.

IBIDEM, cant. 10, est. 7.

—Por assimilaçáo, os seres allegoricos

nos quaes se dão ora formas estranhas,

ora inclinações malfazejas.— (E nesta ta-

manha disformidade era muylo hem pro-

porcionado em todos os memhros, salvo

na cabeça, que era hum pouco pequena

para tamanho corpo, o qual monstro
sustentava em ambas as mãos hum pe-

louro do mesmo ferro coado de trinta e

seis palmos era roda.» F. Mendes Tinto,

Peregrinações, cap. 126.

— Por exageração, os animaes de uma
grandeza eilraordinaria.

— Poeticamente : Os monstros das /ío-

restas ; os aiiimaes ferozes que habitam

nas florestas.

—Monstros marinhos; os grandes ce-

táceos.

— Figuradamente: foi monstro; uma
cousa feia do que se tem medo.
— Diz-se também, por espirito de into-

lerância, dos heréticos, infiéis, e athcus.

— Termo popular. — Lm monstro da
7iatwe:a.

— Monstros da sociedade; monstros

que ultrajam a sociedade.

— E' inn monstro de ingratidão, de

crtteldade, de perversidade, etc. ; diz-se

de uma pessoa de uma negra ingratidão,

de uma sórdida crueldade, de uma na-

tureza perversa, etc.— «Ignoro o destino

que Deus e os homens mo reservara ; mas
seja qual for, cumpre que, perante vós,

faça uma grande reparação. Devo-a a es-

se cadáver que ides sepultar e a este vos-

so irmão. Escutae-me e tremei! Vòde em
mim um monstro de perversidade.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 28.

—Monstros de Itometis ; homens notá-

veis pela sua malvadez.

—Por exageração, pessoa extremamen-

te feia.

—Figuradamente: Toda a cousa que

é comparada a um monstro pela sua feal-

dade, grosseria, despropoçâo, e abomi-

nação.
— Espécie de aves de longos anneis.

—Nome vulgar do melharuco de lon-

ga cauda.
— Monstro duplo, monstro simples;

nome de duas variedades de tulipas.

—Prodígio, admiração, raridade, ma-
ravilha.

— Adjectivamente: Termo popular.

Prodigioso, monstruoso, efiortnt!, extraor-

dinário. — Um coticerto monstro. — Im
jantar monstro.

MONSTROSO. Vid. Monstruoso.

-[ MONSTRUO, .s. m. Vid. Monstro.
— «Assim o Ostracismo fora di-grada^lo

do mundo como he verdade que se ob-

servou nt-Uo. Não ho porem hutna Bi-

cha de sete cabeças, o ainda que foi

menstruo na minha opinião, teve a qua-

lidade de Ley, o não de Fera.» Cavallei-

ro d'Oiiveira, Cartas, liv. 2, n.° 5.— aO
Matrimonio por mais que V. S. o tenha

por menstruo, he hum Sacramento res-

peitável que veneramos, porem não du-

vido que pareça corpo disforme, logo que

a cabeça do marido se deyxa govertiar,

ou arrastar pela cauda da mulher.» Idem,

Ibidem, n.» 25.

MONSTRUOSAMENTE, adv. (De mons-
truoso, o o suflixo «mente»!. De ufus

maneira monstruosa.
— Extraordinariamente.— Prodigiosa-

mente.

MONSTRUOSIDADE, s. f. (De mons-
truoso, e o suffixo «idade»). Nomo dado
a anomalias graves na oonformação, sem-
pre apparentes no exterior, e mais ou me-
nos nocivas ao individuoquoasapresenta.

—Toda a producção animal ou vege-

tal que apresenta uma d'estas anomalias.

—Caracter do que é monstruoso.

—Cousa monstruosa.
— Figuradamente: O que repugna á

razão, á moral, e ao gosto.

—

Seu proce-

di)ncnto r utua monstruosidade.
MONSTRUOSÍSSIMO, A, adj. sup. de

Monstruoso. Extraordinariamente mons-
truoso.

MONSTRUOSO, A, adj. (Do latim mons-
trt(osus, a, xim). Que tem a conforma-
ção de um monstro.— Um a>i!»fía{ mons-
truoso.— «.\s damas, que de longo o vi-

ram, vendo em sua companhia uma don-

zella assim monstruosa na grandeza do
corpo e feia ao parecer, começaram rir

umas com as outras, de o vèr tão en-

tregue, ou ao menos do parecer.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 139.— «Desta cidade Msçuá as por-

tas do estreito onde começamos esta des-

cripção, auerá oitenta e cinco leguoas

:

a qual ribeira, passada a ilha Daláca,

por ser mui pejada e çiija com ilhetas e

restingas, não tem tantas acolheitas e

portos: e se os tem, não he cousa cele-

bre a que nauegantes acudão. pi.rque

também o sertão da terra naqiiella para-

gem he monstruoso.» Barro?. Década 2

liv. 8, cap. 1. — «Deslt^s monstruosos
Ídolos a dentro, pela mesma ordem, e

fileyra em que elles cingiaõ esta lizira,

havia outra de arcos ffe obra riquíssima,

em quo os olhos tinhuõ assAs que ver, e

em que se deleylsr, e tudo o mais da-

qui para dentro era hum b isque de la-

rangeyras muyto basto sem outra mistu-

ra de arvore nenhuma, no meyo do qual
estavaò fabricadas trezentas, e sessenta

Ermidas delicadas aos deos^s doanno.»
Fernão Mend"'S Pinto, Peregrinações, cap.

74.— <iEu não duvido qu<' o .Matrimonio

he hum mar que tem seus altos, e bay-
xog, e cachopi>s, e também não duvido
de que spjí hum l'aiz monstruoso, como
li ha muito tempo em hum Autor, que
Deos se lembre melhor de mim do que
eu me lembro do seu nome, mas que
disia se me não engano cousas seme-
lhantes ás que se seguem.» Cavalleiro

dOlivi-ira, Cartas, liv. 2, cap. 56.— f Eram
um vulto só, indelineavel, monstruoso,
immenso, cujo topo ondeiava, semelhan-
te ao de cannaveal movido pelo vento,

cujos cofitornos indecisos se agitavam,

torciam, alargavam, diminuíam, oscílla-

vam, como tapete de nenuphars sobre

marnel revolto pelo despenhar das tor-

rentes.» Alexandre Herculano, Enrico,

cap. 11.— «Pela visão interna passavam

-

lhe imagens incoberentes, monstruosas,
fugitivas. O cérebro tinha-se-lhe conver-
tido n'um kíloidoscopo inf-^rnal. A alma
embolada via, não cogitava. O craneo,

parecia-lhe que ora se lhe comprimia,
orA se lhe dilatava.» Idem, Monge de Cis-

ter, cap. 23.

Do Occ.iso escuro ao tumulo descia

No fulgurante cocUe o Sol doufado;

E, dando alento derradeiro m} dia.

Tinha debsi.xo d'boritonte entrada:

Eis de improviso rebraroar se ouvia

No mar já turvo o vento amotinado;

E nwnstrituso^ peixes, que otalliavào.

Tristes presagios da tormenta lUvio.

j. A. D» maokdo, o omkmte, c«at. 3, est. 3ã.

— Que é contrario ás leis da natu-

reza.— Copula monstruosa.
— Proiigíoso, excessivo no seu gé-

nero.

—

Esta creança tem a cabeça mons-
truosa.

— Figuradamente : Que excede em mal
tudo o que se pôde conceber. — «O ca-

valleiro sorriu de novo dolorosamente, e

disse lhe: «Que tenho eu com o Presby-

lero de Carteia?!... Hermengarda, lem-

bras-te do seu nome?» Os lábios da don-

zella tiieram-se brancos ao ouvir esta

pergunta: um pensamento monstruoso
e incrível lhe passara pelo espirito.» .\.

Hereulano, Eurico, cap. 18.

— Por exageração : Que olTende o de-

coro.

— Que repugna á razão.—«O triste do
frade não provou bocado. Para o reitor

e para os padres graves isto ainda foi

mais monstruoso. Deixar de comer por

causa de paixões humanas, embora legi-

timas, era uma cousa que solinhava pe-

los fundamentos as austeras tradições de

Cister. E a resignação na vontade de

Deus? E *o desapego das atTeições terre-

nas?» Alexandre Herculano, Monge de

Cister, cap. 24.
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—Cheio de monstros, fallando-se tsn-

to do inar. como das st^lvas.

MONTA, s. /. (De montar). Somma,
preço, valor.

—Cousa de pouca monta; cousa de

pouca importância, de pouco valor.

—Quinhão, sorte, porção que cabe a

cada um dos herdeiros.

— Lanço que se dá na praça, sobre al-

guma cousa que anda a leilão.

MONTADA, s. f. Termo de cavallaria.

—

Ha freios de meia montada, e de mon-
tada inteira.

MONTADÊGO, MONTÁDEGO, ou MON-
TADIGO, s. in. Termo antiquado. Certa

pensão ou tributo que se paga por pas-

tarem os gad'is no monte de algum con-

celho, ou senhorio.

1.) MONTADO, s.í/i. 1 De montei. Bosque

de arvores, que produzem bolota, onde

pastam os porcos.

—Tributo que se paga por os gados

pastarem no monte de algum concelho,

ou senhorio, assim de «rebanho de vac-

cas uma vacca, do rebanho de ovelhas

4 carneiros, porém nada dos porcos,

éguas ou outros gados; e que não tiras-

sem portagem das cousas, e dos homens
que passassem pelos seus logares, -senão

n'aquelles em que lhes fosse concedido

por doações regias, sob pena de quem o

contrario fizesse, pagar õOO soldos, além

das custas e despezas, áquelle que d'isso

se lhe queixasse.» = Em Viterbo, Elu-

cid.

2.) MONTADO, part. pass. de Montar.

Posio a cavallo.— «O certo he que sendo

elle hum Cavalheiro de grande, e illus-

tre nascimento, não tinha nunca mon-
tado a Cavallo, e que tinha grande me-
do de hufíja espada nua.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2, cap. 65.— «Mon-
tado em um corredor ruço-pombo e ves-

tido de monte, Lopo Mendes saía para o

arrabalde. Acompanhavam-no um pa-

gem e o falcoeiro com um galgo e um
alão airellados e um nebrí em punho.
Corlejou-me ao perpassar.» A. Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 3.— «Se a en-

trada fora rápida, não o foi menos a

saída; mas agora, tanto o escudeiro co-

mo o pagem estavam montados. Vinha
o primeiro cuberto com um ferragoulo

comprido e com o rosto meio occulto de-

baixo das largas abas de um chapéu de

feltro.» Ibidem, cap. 19.

— Ir bem montado; ir em boa cavai

gadura, robusta, que anda bem.
— Cavallo montado; cavallo que leva

cavalleiro.

— Termo de milicia. Cavallo monta-
do; diz-se do soldado que anda a cavallo

effectivo.

— Assentada, fallando de artilheria em
praça.

— Artilheria montada; artilheria pu-
xada por cavalgaduras, e não pela infan-

teria.

MONTANA-GALLEGA, s. f. Termo de

boianica. Planta, conhecida também pelo

nome de arruda capraria; produz duas

vezps no anno.

MONTANHA, s. f. (Do francez monta-

gne). Seri" de montes que estão um no

outro.

—

As montanhas da lua.

Entre este mar e o Tanais vive estranha

Gente, Rutbenos, Moscos, e Livonios,

Sarmatas outro tempo; e na montantia

Hircyna, os Marcomancs são Polónios.

Sujeitos ao Império de Alemanha

São Saxones, Bohemios e Paononios,

E outras varias nações, que o Rheno frio

Lava e o Danúbio, Amasis e Albis rio.

CAii., ixs., cant. 3, est. 11.

— «Não passou muito espaço, depois

de alli chegarem, que, contra a banda

onde a montanha era maior, começou a

soar a vozeria dos monteiros : e indo D.

Duardos por aquella parte, viu um por-

co grande, que, corrido dos cães, trans-

punha uma assomada.» Francisco de Mo-

raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 1.

—

'(E mandando lançar o bat^^l. só com Ar-

tifal seu escudeiro saiu fora, armado da-

quellas suas verdes armas, de que se

muito prezava, caminhando pola fralda

da montanha, que lhe pareceu mui gra-

ciosa terra, posto que toda era cheia da-

quelles altos arvoredos, de que inda Ir-

landa agora é povoada.» Ibidem, cap. 27.

— íE caminhando contra a cidade de

Londres, acompanhado das lembranças

da senhora Polinarda, um dia, que a

calma era grande, atravessando a mon-
tanha do deserto, onde nascera, chegan-

do a um escampado, que se nella fazia,

se dpsceu pêra refrescar co'a agoa da

fonte, em que o já banharam o primei-

ro dia de seu nascimento, bem descuida-

do do cuidar no que lhe alli acontecera.»

Ibidem, cap. 31. — «Mas de todo o pro-

cesso da sua vida não temos mais que

humas universalidades. Todo este Reyno

de Lara a terra em si he áspera, e de

montanhas bravas, e de piçarras, e ter-

ras escalvadas, mas entre ellas ha valles

que tem palmares, e poços de agos, e

cisternas de agoa chovediça. Criaõ elles,

egoas, e cavallos, que he o principal tra-

to que tem, e levaõ a Ormuz, e dahi

para a índia.» António Tenreiro, Itine-

rário, cap. 3.— «E só por melhor con-

templar em as estreitas do Ceo, escolheo

para sua especial habitação a mais alta

montanha no Cabo de S. Vicente, onde
poucas vezes chove.» A. Cordeiro, His-

toria Insulana, liv. 2, cap. 1.— «Vi Mon-
tanhas que descerão e que se redusírão

a Valles. Vi Ribeyras que mudarão o seu

curso. Não ha cousa que possa durar

sempre se teve principio. Todo o Géne-

ro humano deve voltar ao centro da Na-

tureza assim como as pedras, e os me-
taes.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

2, cap. 80.— «D'ahi a pouco, toda a fro-

ta velejou para o lado do Calpe, e,>quan-
do anoiteceu, as faldas da montanha ap-

pareceram alumiadas por muitos f.ichos.

Os árabes tinham desembarcado.» Ale-

xandre Herculano, Eurico, cap. 8.— «O
cavalleiro negro, que, impellido pela

ebriedade do sangue, e semelhante a ro-

chedo que se despenha pelo pendor da
montanha, ia derramando a morte atra-

vés dos esquadrões do Islam, volveu os

olhos para o logar onde soara o brami-
do retumbante da multidão.» Idem, Eu-
rico, cap. 11. — <0 caçador das monta-
nhas — replicou o lusitano, na sua lin-

guagem piíiluresca de bárbaro—não es-

taria aqui, se a saudade dos logares em
que nasceu lhe morasse no coração.»

Ibidem, cap. 13.— «Quereis um nome e

um logar?—interrompeu o amir.—Ain-

da, pois, não os adivinhastes? Pelagio e

as montanhas do norte. Lá, lá!... Er»
elle ou um demónio o que me feriu...

Porque'?... Quando?... Oh, agora me
lembra.» Ibidem, cap. 15.

—Termo de geologia. Montanhas pri-

mitivas; montanhas cuja origem excede
a epocha da formação do globo.
—Cadeia de montanhas ; serie de mon-

tanhas postas umas sobre as outras.

—Toma-se também por monte.

A's ondas se arrojou ; como espantadas

Do escavado penedo se afastarão
;

Como em montanhas liquidas formadas

A tão triste espectáculo paríírão

:

Subitamente as nuvens carregadas,

Como em negra tormenta fuzilarão

;

Do mar tragado o corpo po fundo desce.

E da vista dos Ceos desapparece.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE. Canl. 2, est.
'

Três montanhas descobrem, cuja frente

Se vai por entre as nuvens escondendo,

Duro padrasto ás ondas imminentc.

Da tormenta espantosa alvergue horrendo

:

Na base,estala o mar com fiu^ia ingente,

Em cachoens espumantes referrendo

;

O Cabo austral o .\stronomo conhece.

Onde a Libia ardentíssima fenece.

OBB. ciT., cant. 1, est. 21.

Nesses que ^'io Queiroz, mares coalhados

De geladas rixontayihas. que povòão

Do frio. e morte a região, levados

Alguns pedaços pelos mares s.ião:

Agora não do vento arrebatados,

Porem do braço de Satan, já vôão

Do temeroso Cabo, o mar inundão

Todos, subitamente as Nãos circundão.

OBR. crr., cant. 1, est. 28.

Bradou do assento sempiterno... Basta...

O mar llie escuta a voz, e espavorido

Já das montanhas íngremes se afasta, •

Fica nos ares o tufão detido

:

Emtanto o lenho os vórtices contrasta,

Corre, fluctua, e toca no subido

Alto monte Ararat. e alli descança,

Do triste Mundo naufrago a esperança.

OBR. ciT., cant. 9, est. 78.

—Montanhas de gelo; montões consi-

deráveis de gelo íluctuante que se en-
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contra principalmente nos mares dos pó-

los.

— Figurafiamento : A parte mais eleva-

da, gran'io «lliira, grande elevarão.

—

As

montanhas (/'is ondas. Vid. Albarrada.

MONTANHEIRA, s. f. Montado, lan-

deira.

—Bosque de arvores, que dão bolota.

—O fructo das arvores, que produzem
bolota, lie que os porcos se cevam

;
gran-

de quantidade de bolota.

MONTANHESCO, A, ndj. De montanha,
de monte.

MONTANHETA, .<;. f. Diminutivo de Mon-
tanha. lV'qiiena montanha, ctdlina, ou-

teiro.

MONTANHF.Z, adj. 2 gen. Do monte.
—Que vive no monte.

—Da gente do monte. Vid. Montesi-

nho.

—Hoje diz-se taiubem na forma femi-

nina montanheza. — Gente montanheza.

MONTANHOSO, A, adj. (De montanha,
e o siiflixo nosoí). Em que ha muitas

montanhas.

—

A Grécia é um pniz mon-
tanhoso entrecortado pelo mar, pouco mais

ou nu nos da nxtensão da Grã -Bretanha.

I MONTANINA, s. f. Termo do Chirai-

ca. Principio amargo da casca de Santa

Lúcia.

f MONTANISMO, s. m. Doutrina de

Montano no â.» século, que pretendia ser

o consolador prometlido por Christo, con-

demiiava as segundas núpcias, consentia

o repudio, e ordenava um jpjum rigoro-

so três vpzps quarenta dias.

MONTANISTA, s. m. Partidário do mon-
tanismo.

—Adjectivamente : As doutrinas mon-
tanistas.

MONTANISTICO, A, adj. Que diz res-

peito á extracção e fusão dos metaes.

MONTANO, A, adj. (.Do latim montanus,
de mons, o monte). Termo de Historia

Natural. Que p"rtenco ás montanhas. —
As espécies montanas.
— Rústico, agreste, camponez, grossei-

ro, inculto.

1.) MONTANTE, part. act. de Montar.
Que sobe, que se eleva de um lugar bai-

xo para um outro elevado.

—

Onda, fluxo

ou maré montante.
—Que está inclinado de maneira que

apresenta uma subida.

—

Caminho mon-
tante.

—Termo de Botânica. Haste montan-
te ; haste horisont.'íl na sua base, que se

curva insensivelmente para ganhar a di-

recção vertical.—Pedúnculo montante; pedúnculo um
pouco arqueado na sua base, mas que
pelo seu vértice torna a ganhar a haste
vertical.—Peciolo montante

;
peciolo que se-

gue uma direcção semelhante á do pe-
duncido montante.
— Vesíírfo montante; vestido, cuja cor-

poratura cobre o peito e as espadoas.

—Termo do Musica. Gamma montan-
te; gamma, quo vai do grave para o

agudo.

—Termo do Guerra. Guarda montan-
te; guarda que se colloca n'um posto,

em opposiçâo á que se levanta, e que se

chama (juiinla descendente.

2 j MONTANTE, .s. m. .Nume que outr'-

ora se dava áquelles que aprendiam a

montar a cavallo.

— Funccionario, magistrado, militar,

ecclesiastico, a quem pertencia por di-

reito de antiguidade o subir a algum em-
prego no caso de vacatura.

—Kspada mui grande, que se jogava

com ambas as máos, para sabresr por

alto. — a Tant') que KiRey sahio fora da

porta, e «b jccou pela rua que eslava f» v-

ta lios estrangeyros, levantando os olhos,

ainda que hia naquelle estado, enxergou
na entrada delia os settecenlos Portugue-
zes todos vestidos de festa, com suas cou-

ras cortadas, e gorras nas cabeças con-

certadas com suas plumas, e lodos com
seus arcabuzes ás costss, c João Caeyro
no meyo delles vestido de selim cariue-

sim com hum montante dourado nas

mãos fazendo preparar o caminho.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

150.

De rija malha, e de pãvez ami»do.

Em férreo capacete esconde a frente

;

C*hum montante nas màos duro, e pezado,

Bradava o Gama á Lusitana Gente:

Seguro está de gesto, e socegado,

.\' Yista do perigo o Heríe valente;

Daquelles torreoens nos cbama a Gloria,

Nunca fugio dos Lusos a victoria.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, cant. 11, est. SO.

—Golpe? como de montantes, ou for-

tes como elles.

—Espada de fogo, feita por foguetei-

ros, á semelhança dos montantes.
—Figuradamente: A espada da dou-

trina, que impressiona a alma fortemente.

—Peça de pau, de ferro ou de pedra
que está collocada verticalmente e a pru-
mo era certas obras de serralheria, e mar-
ceneria.

— S. f. Enchente, tempo durante o
qual a maré sobe.

—

Ha ainda uma hora
de montante.
—Termo de Marinha. i4 «cora de mon-

tante ; ancora que surge do lado d'onde
a maré enche.

— Haste das plantas.

MONTÃO,.'!. IH. Augmentativo do Mon-
te. Acervo, cogulo, afiionto.ição.

—Aggregado de cousas sem ordem.
—Loc. FiG. : Fazer a montão ; sem cer-

to fim, ou desígnio, ou intento.—Atirar a montão ; atirar para onde
estão muitos apinhoados, sem pontaria
certa em algum dVlles.

— Loc. FiG.: A montão; a acertar.

MONTAR, I). a. (,Do francez monter).

Percorrer, elevando-so, passando de um

lugar baixo para um logar alto.—Montar
uma costa.

— Montar um cavallo ; pôr-se a cavallu.

— Montar lo/i cavullo yiuimente ; mon-
lal-o setn seilino, nem albarda. Diz-se

lambem montar wm cavailo em pêllo.

—Montar um cavallo; servir-se dVlle

hsbitijctimente, o lambem inslruil-o, e

ensinai o.

—Montar o cavallo a égua ou outrot

animuei ; cobril-a.

—Montar um navio; embarcar n'elle.

— Montara fjunrda; entrar de goarda.

—Montar a ar(t{/ierta ; pòl-a nos repa-

ros, Cíirret.<s ou cavc.llos.

—Montar a .íríií/i«ria;asspstal-a.

— Montar o navio a viagem ; acabal-a,

chegíir fiu cabo iTella.

— Aproveit.^r. impirlar, prestar.

—

Que
monta o lucro do mundo inteiro ?— tf. que
montam as maldicções do t.<u propheta?
—replicou Uppas em tom de gracejo. —
Devemos nós por isso deixar de saudar o J
illustre filho de Musa com o abençoado I
e generoso vinho dos ferieis outeiros da

Hespanha?. . .• A. Herculano, Eurico,
cap. 14.

—Pôr em ordem, quando se trata das
peças-de um navio.— Montar o leme, as

popas. ele.

—Montar xtm tlieatro ; dirigil-o para
que se possa rfpresenlar n'elie.

—Montar uma peça de iheatro; fazer

os ensííiis e os preparativos necessários

para a levar á sceua e represental-a.

—Montar um instrumento de musica;
ahear-lhe o tora.

—Termo de náutica.—Montar o cabo;

passar além d'elle, navegando. Vid. Do-
brar.

—Montara sege; introduzir os cavai-

los nos varaes, ele.

—Montar a pedra preciosa no annel

;

engasial-a n'elle.

— Avfliiar, julgar, orçar, calcular.

—Montar a lavadeira a roupa ; cal-

cular o que lhe hão de dar pela lava-

gem d'ella.

—Soramar, contar, calcular.

—Montar-se, v. refl. Montar a ca-

vallo.

—Montar-se a artilheria, a tropa ; pro-

ver-se de cavalgaduras.
— V. n. Subir, crescer, encher.—«E na

compensaçõ, e cabeça das custas carre-

gue o Contador na soma aa outra parte

o que lhe montar de pagar da meetade
das dit.ss contas, e da guisa que as pa-

gou, ho li-ve em a dita sua soma. pêra

lhe aver de p.igar a parle, que nom foi

de presente a dita conta, como dito he.»

Ord. Affons., liv. 1, lit. 46, § 3.

Qaa cr.be{.«s esta< '. que chanto oos Tcio

Pêra juiíe.s de Ponte de Loures!

Tudo isso er^o is vouos tr«mot««?

Monta ao todo hucQ grão de centeio.

Ouvi r.s ^ignaes poique os croatí.

Na hon. D» ponto que resuscitou,
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Tcda a cabeça se me depenou,

E venho pellado.

GO. VICENTE, DIALOGO DA RESURBEIÇÃO.

—Sominar, formar uai certo total. —
«E consultando todos entre si iio me-
lhor taiho que se podia dar a isto, vit?-

raó ern lim a se resolver no que hum
dos nossos Portuguezes lhes aconselhou,

o qual conselho foy de tanto proveyto

ao Português que o deu, que lhe mon-
tou em mais de dès mil cruzados, que os

senhores alli logo deraõ de esmola pelo

serviço que entaõ fizeraõ ao defunto.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 177.

—Subir, pôr-se em cima.—Montar a

cavallo.—Montar n't/m carro.

—Dar lanço na praça.

—Termo antiquado. Servir-se dos mon-
tes communs para pastos, madeiras, le-

nhas, caças, etc.

—Montar ao assalto ; atacar uma pra-

ça a lim de a arrebatar fortemente.

—Aproveitar, render lucro em alguma
fazenda.

— Prestar, aproveitar, importar.

—

Es-

ta reprehensão montou-lhe muito.

— tlevar-se ao ar. — Não ha ave que

monte mais alto que a águia.

—Termo de mariuha. Crescer, encher.

—

O mar monta durante o fluxo.

—Ter estimação, valia, importância,

subir na consideração, affeição.

— Diz-se da ascensão de um liquido

em um tubo. — O mercúrio monta no
thermometro.—A seiva monta nas arvores.
—O barómetro monta ; isto é, o mer-

cúrio que existe no barómetro eleva-se.

O mesmo se diz a respeito do thermome-
tro.

—Diz-se também d'um liquido que o

calor ou uma outra causa faz elevar.

—

O
leite aquecido monta.
—Diz-se de uma corrente d'egua cujo

volume cresce, e o nivel se levanta.

—

O
rio montou xtm pé.

—Diz-se dos vegetaes que crescem e

se elevam.
—Os astros e o sol montam o hori-

sonte ; elevam-se, approiimam-se do ze-

nilh.

— O sol monta todos os dias; diz-se

quando o sol se approxima todos os dias

cada vez mais do zenith.

— Estimar-se, avaliar-se, ter-se em
grande conta.

—Este muro monta muito alto; tem
grande elevação.

—Figuradamente: Passara um posto,

a uma graduação acima da que se oc-

cupava.

—

Era bispo, montou a patriar-

cha. — Era tenente, montou a tenente-

coronel.

—Figuradamente: Obter alguma cou-
sa de elevado.

—Montar ao apogeu das honras ; che-
gar ás maiores dignidades.

—Diz-se das substanctas capitosas, que
fazem impressão no cérebro: O vinho

puro monta á cabeça.— Diz-se do mesmo
modo: O fogo, o sangue, o rubor me
montam ao rosto.

— Diz-se também das paixões que im-

pressionam o espirito. — O ciúme lhe

monta á cabeça, como uin vapor mali-

gno.

—Diz-se de cousas moraes ou abstra-

ctas que se suppõe tomar seu vôo para

o céo.

—

Seus peccados montaram até ao

e^o.

— Attingir um grau elevado.— O luxo

monta quulidianamente.

—Termo de musica. Ir do grave para

o agudo, por intervallos conjunctos ou
desconjuoctos.

—

Este cantor monta até

ao ut.

—Figuradamente: Altear de. preço,

crescer em valor. — O trigo montou a

uma moeda o hectolitro.—A renda mon-
tou ; todos os valores montaram.
MONTARAZ, s. m. Guarda dos matos

e montes.—Adj. 2 ge7i. Montez, fero, raonta-

nhez.

—

Ursos montarazes.

1.) MONTARIA, s. /". Provimento de

cavail(.>s para montar a tropa. Vid. Re-

monta, que diverge.

2.) MONTARIA, s. /. Legar coutado

para montear e caçar.— «Alvoroçados nòs

com a vista desta montaria, nos fomos
chegando para o mais perto delles que
pudemos; e desparando ambos as espin-

gardas no corpo de toda a banda, derru-

bámos dous delles. Com o alvoroço dis-

to dêmos hum grande grito, e nos fomos
correndo alé o descampado em que fo-

çavaó, aonde achámos nove homens des-

enterrados, e outros dés, ou doze meyos
comidos, com a qual vista ficámos assas

pasmados.» Fi^rnáo Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 144.

— Casai de montaria; diz-se aquelle

cujos colonos pagavam foro da caça do
monte ; e também os que eram obriga-

dos a ir á montaria, quando da parte

d'el-rei fossem chamados.
—O officio de monteiro nas terras on-

de é defeso caçar; chamado outr'ora

montearia.

—Animaes de caça.—«Depois de isto

ser acabado, que era já sobre a tarde,

querendo se António de Faria tornar a

embarcar, lho naõ consentirão, mas Tris-

tão de Gâ, e Matheus de Brito lhe deraõ

as suas casas, que jà para isso estavaõ

concertadas com seus passadiços de hu-

mas a outras, aonde elle ficou muyto
b<;m aposentado por tempo de siuco me-
zes que alli esteve, nos quaes sempre

hfuve vários desenfaiios de pescarias, e

caças de falcões, e açores, e montarias

de veados, porcos, touros, etc.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 70.

— Vid. Monteria (termo talvez mais

correcto, por derivar de Monte).

MONTATICO, MONTATIGO, ou MON-
TADO. Vid. Montadego.
MONTE, s. írt. (Lio latim mons, tis).

Grande massa de terra elevada acima do
terreno que a cerca.

Heb. Que gjido guardas aqui.

Xeãta fj-dgosa espessura ?

Síít*. Guardo per lei de aatura

Meu gado; mas vejo em ti

Que tu es Lei d"Escriptara.

Heb. Sou pastora de Judea,

Nascida em monte Sinai,

E o meu nome he Hebrea.

GIL ViCEKTE, AUTO DA CANANÉA.

Estavas, linda Ignez, posta em socègo,

De teus ânuos colhendo doce fruito,

Naquele engano da alma, ledo e cego,

Que a fortuna não deixa durar muito

;

Nes saudosos campos do Mondego,
De teus formosos olhos nunca enxuito.

Aos montes ensinando, e ás hervinhas

o uonie que no peito escripto tinhas.

CAM., LUS., cant. 3, est. 12Ú.

Lá onde mais debaixo está do pólo.

Os montes Hyperboreos apparecem;
E aquelles onde sempre sopra Eolo,

E co'o uoine dos sopros se ennobrecem.»

Aqui tão pouca força tem de .^pollo

Os raios que no mundo resplandecem.

Que a neve e^tá comino pelos tnuntes.

Gelado o mar, gtladas sempre as fontes,

IDEM, IBIDEM, Cant, 3, est. 8.

Corre raivosa, e freme, e com bramidos

Os moiites Sete-Irmãos atroa e abala :

Tal Joanne, com outros escolhidos

Dos seus, correndo acode á primeira ala

:

O fortes companheiros, 6 subidos

Cavalieiros, a quem ueuiium se iguala.

Defendei vossas térreas; que a esperança

Da Uberdade está na vossa lança.

IDEM, IBIDEM, CiUt, 4, est. 37.

Contou então, que tanto que passaram
Aquelle líioíiíe os negros de quem falo.

Avante mais passar o não deixaram.

Querendo, se não torna, alli matal-o

:

E tornando-se, lego se emboscarão].

Porque saindo nós para toraal-o,

Nospudtssem mandarão reino escuro,

Por nos roubarem mais a seu seguro.

IDEM, LBiDEM, cant. õ, est, 36,

Já lá o soberbo Hippotades soltava

Do cárcere fechado os fm"ios03

Ventos, que com palavras animava
Contra os Barões audaces e animosos.

Súbito o céo sereno se obumbrava;

Que os ventos mais que nunca impetuosos

Começam novas forças a ir tomando,

Torres, montes e cas:.s derribando.

IDEM, IBIDEM, caut. 6, est. 37,

Olha era Ceilão quo o monte se alevanta

T.into, que as nuvens passa, ou a vi&ta engana:

Os naturaes o teero por cousa santa,

Pola pedra onde está a pegada humana.

Nas iUítíS de Maldiva nasce a planta.

No profundo das águas, soberana.

Cujo pomo conlra o veneno urgente

He tido por antídoto excetlente.

1D£,V, IBIDEM, cant. 10. est. 136.

— jE chegámos á Cidade de Manaqui-
leu, que está situado ao pé dos montes
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úpi Comhay na arraya dos Reynos da Chi-

na, e do Cauchira, na qi)al esles Kmbay-
xadort>s ambos fiiraõ bem recebidos do

Capitão delia.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 129.—»E partindo-

se dalli a Ires dias, depois de ten-ra an-

dado 86. icgoas em que puzeraõ treze

dias com assas Irabslho por causa de al-

guns montes agros, p serranias muyto

grandes que atravessarão, foraõ ter a hum
aposento grande, que se dizia Tarauda-

chir, que estava 4 borda do hum rio,

aonde se agasslhftraõ aquella noyte.»

Ibidem. — «Passados estes montes vie-

mos ter a Xiraas, Cidade do senhorio do

Sufi: e ant<^s que a elia chegássemos,

sahiraõ a receber o Kmbayxador sincoen-

ta de cavallo, por mandado do Gover-

nador da Cidade: Estes eraõ todos dos

ptincipaes da terra, e vinhaõ muyto bem
ataviados, e em bons cavallos: e os mais

com penachos ricos, e encastoados em
ouro, e pedraria.» António Tenreiro, Iti-

nerário, cap 6.

Lá me chamáes, lá a vós corrida arranca.

Oh Montes de Judéa, heis-de ver Juntos

A penitencia mínhu, e os sertuqs vossos.

«Hyerónirao ai rojou este discurso

Tara velicmente, que em todos põz eípanlo.

FRANCISCO ;1AN0EI. DO NASClUE.STO, OS MAB-

TYBES, liv. D.

Não sno muros de Thebas, erigidos

Em virtude do canto fabuloso

:

Não sSo montes ergoidos

Contra o poder de Jove respeitoso

Por homens atrevidos.

J. XAVIER 1>K M.VTTOS, RIUAS, pag. 1Í2.

—o monte sacro; collina de Roma.
—Monte de piedade; estabelecimento

onde se empresta dinheiro sobre penho-
res, e por certo interesse módico.
—Lagares do monte; espécie do esta-

belecimento de credito fundado peio pa-

pa Sixto V.

—Terra alta com matas, bosques, ar-

voredos elevados.

E depois disto em Roma,

soo com três dias chover

em octubro, o Tibrc toma

agua tanta em tanta somma,
que foy espanto de ver

:

toda a cidade allagou,

ha agua dizem que chegou

te os segundos sobrados,

os bai.\03 foram lacados,

soo nos niotitcs não tocou.

G. DG REZENDE. MISCELLANEA.

—«E outro sy. Senhor, muitos Senho-
res, Cavalleiros, Escudeiros, e outras pes-

soas dos vossos Hegnos fazem per sy

Coutadas, assy nos rios como nos mon-
tes, o que he contra a Ley do Regno,
em a qual he contheudo. que nenhum
non faça Coutada, salvo KlRey: seja vos-

sa mercee mandardes, que taees Couta-
das se nom façam.» Ord. Affons., liv. 5,

tit. 46, § 3.

—Loc. antiquada : Ir ao monte ; ir á

caça d« montaria. — «E assim passou o

tempo na continuação de seu estudo,

trazendo pêra si todolos livros que dn sua

avó lhe ficaram, e niuros muitos, que

elle por sua industria soube haver. Ás

vezes ia ao monte; por que sua natural

inclinação o obrigava, e a terra ert po-

voada de veados, e outras caças. Alguns

dias saia armado, e fazia batalhas assi-

nadas, de que sempre ficou com a victo-

ria.» Francisco de Moraes, Palmeirim de

Inglaterra, cap. 14.

—Termo de chiromancia. Montes na

palma di mão; pequenas eminências

situadas abaixo de cada dedo da mão:
a do dedo polleg/ir charna-se monte de

Marte; a do index, monte de Jufiiter ; a

do dedo maior, monte de Halurno; a do
dedo annular, monte de Veniis; o a do
dedo miiiimo, monte de Mercúrio.— «.4.

segunda a que chamaõ Chyromancia As-

trológica, porque divide a palma da maõ
em certos montes, praças, e linhas, a

que accommoda diversos Planetas; de

cuja natureza, e influxos, toma o funda-

mento para predizer futuros, e succes-

sos contingentes, como v. g. Matrimó-

nios, filhos, fortunas, dignidades, etc »

Braz Luiz dAbreu, Portugal Medico, pag.

346, § -210.

—Termo de anatomia. Monte de Vé-

nus; eminência cellulo-adiposa, que es-

tá situada abaixo do hypogastro na mu-
lher, adiante do púbis.

— Loc. ADV. : Por montes e por val-

les ; de todos os lados, em toda a sorte

de direcção.

—Grande altura, grande elevação.

A levantado monte a mão Divina

Leva o Legislador, co* a vista alcança

Quanto se estende a fértil Palesiina,

Possessão milagrosa, etern.i beran*;a.

Que Deos ao Povo liberal destina:

Alll teve seu tumulo, e descan-^a

O Santo Conductor, e luda até agora.

Onde o sepulchro esteja o Mundo ignora.

JOSÉ AGOSTINHO DC MACEDO, O ORIENTE, cant.

9, est. 115.

—Figuradamente : Monte orgullioso;

altivo.

o ímpeto parou precipitado

Dimpia turba ante o SoUo pavoroso;

Lança-lbe a vista o Déspota indignado,

Nella se exprime a dur do peito aocioso:

Tanto acima da chusma alevantado.

Quanto ao nivel do mar motitf orgulhoso.

Que se a alta cima as nuvens lhe corõio

Na base as ondas fervidas resôáo.

J. A. DE M.ACEDO. O ORIENTE, Cant. 3. OSt. II.

—Pòr em monte ; accumular, amon-
toar.

—

Pôr em monte três môllios de es-

pigas.

—Que nunca ponho em monie
—Dia sobre outro dia ; e me é sobejo

—Ter c^dadii pio té São Sylveslre.

ReiíJ. «Miis quanto, cada dia?(

FB.\NC. MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS
DB LAPONTAINR, liV. 3, O.' 19.

— Monte Veiuvio; monte quo fica em
Itália, e on<le fxiste o volcáo Vesú-

vio, cujis lavas no tempo de Tito des-

truiram as duas ci lados de Pompeia e

Hrcuianum.— lEse ajuntarmosa estasdi-

uinas reiíelações, o representações, o que
diz Suetonio, e o que outros graues au-
tores, posto que profanos, e Gentios es-

creuem se vio no monte Visuuio anno
81. da saluaçam, e primeiro do Império

de Tito, quiçá que duuidemos menos de

secomraunicirem comos infernais aquel-

les fogos.» Lucena, Vida de S.Francis-

co Xavier, liv. 4, cap. 4.

—Loc: Despender do monte maior;
despender do th^souro mais abundante,
do monte manancial pecuniário.— «E co-

mo António de Faria era muyto largo

de condição, e despendia do monte
mayor, pagava estas cousas tanto à von-

tade dos que lhas vendião que isso cau-

sava virlhe tudo aos montes de modo
que em treze dias sahio deste porto com J
dons juncos novos muyto grandes e ai- I
terosos, que se comprarão a troco dos

pequenos que Lavava, e duas Isoteás de

remo lançadas do estaleyro, e cento e

sessenta marinheyros. assim para chus-

ma, como para marearem as velas.» Fer-

não .Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 58.—Cornetas do monte; businas com que
os caçadores nos montes chamavam pelos

outros companheiros, ou pelos cães.—«E
em roda deste pirange (porque assim se

chamiva) vinhaõ quarenta homens da

estribeyra muyto bem vestidos com cou-

ras. e calças de panno verde roxo em
enxadres, com rendas de seda vermelha,

e çapatos abrochados quasi a Portugue-

sa antigua e espadas de mais de três

dedos de largo, com cabos, punhos, e

ponteyras de prata, e suas cornetas de

monte postas a tiracolo em cadeas tam-
bém de prata, e nas cabeças humas trun-

fas a modo de gualteyras com muytas
plumas nellas.» Ibidem, cap. 124.

—Montes da eternidade ; os céos.

—Grande quantidade, grande nume-
ro.—Montes de milho.—Moços do monte; pessoas que com-
põe a patrulha volante, que defende as

coutadas do rei e caçadores.

—Termo da província do Alemtejo. Ca-

sal.

—

Estive hontem «o seu monte.—Tirar a monte o navio ; tiral-o para

terra para o alimpar ou compor.
—Cadeia de monte ; corrente de ferro

que tem por ti:u levar presos de um la-

gar para outro.

—Loc. ADv. : .1 monte; sem discerni-

mento, escolha; confusamente.—Andar a monte; andar errante, va-

gabundo.
—Termo de agricultura. Cavar as vi-

nhas a monte; caval-as sem distincçao.—Trazer a monte; ajuntar em com-
mum.
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— Tiro a monte; tiro sem pontaria cer-

ta a &l«uem.—Avaliação a monte ; afaliaçáo feita

á tôa, approximaiamente.
—Termo do Aíemtejo. Terra de pão,

e soberaes entra gandras.—Prometter montes d'ouro; promet-

ter grandes cousas, sommas considerá-

veis.

—Figuradamente : Plur. Os grandes.
— Os outeiros tendem a ser montes.— Os

montes a ultrapassarem as nuvens.

—Montepio; estabelecimento em que
os militares deixara cada mez o soldo de

um dia, pelo qual depois da sua morte

se continua a dar soldo a sua viuva.

(Hoje ha vários estabelecimentos pios pa-

ra as diversas classes de empregados pú-

blicos).

— Loc. ADV. : Aos montes; em bastan-

te copia, em abundância.

—

Na praça ha
peixe aos montes.—Moço de monte : moço que serve

nas caçadas de montaria.
—Besteiro do monte ; o caçador de

besta, chamado outr'ora béateiro defral-

dilha. Vil. Besteiro.—Cheirar a monte ; diz-se da caça de

montaria, que tem um certo cheiro, que
não tem as carnes domesticas. — O coe-

lho branco cheira a monte.—Montes de traças, de dificuldades

;

grande numero d'«;ilas.=Tambem se diz

montes de afflicções, de trabalhos, de an-

gustias.

—Correr montes reaes; fazer caçadas

reaes.—Correr, bater o monte a alguém; fa-

zel-o dar ás de Villa Diogo.
— Ir o rio de monte a monte ; ir o

rio cheio a ponto de transbordar.
— O monte mór; todo o cabedal do

casal, da sociedade, da herança.
— Figuradamente: Ir os escândalos

monte a monte; serem muitos, e ultra-

passarem as medidas.

MONTÉA, s. f. Descripção, ou planta

de aigam edifício, debuxaadu-se o cor-

po da obra cora suas alturas.

MONTEADOR, s. ?n. (De montear, e

o suffiso odor»). Monteiro, caçador do
monte.
MONTEAR, V. a. Caçar nos montes.

—

Montear tigres.

— V. /(. Fazer monteria, caçar no
monte. — tA rainha de í^rança, respon-

deu elle, 8 suas filhas e damas, que vie-

ram hoje com el-rei montear a esta flo-

resta; e porque a calma era grande a

passam a sombra destes arvoredos, e el-

rei montea contra aquelle outeiro, que
lá vedes, trabalhando por trazer a caça

onde ellis estão, pêra mais dessnfada-

mento. » Francisco de Moraes, Palmei-
rim d'Inglaterra, cap. 139. — «A rai-

nha, rotos seus toucado?, espedaçando
seus formosos cabelios, a vista de to :>js

ia coalhando o ar com gritos, e assim

passou por cima dos que estavam mon-
teando, sendo conhecida delles. Grande
espanto fez esta visão no imperador e

nos que ahi estavam.» Liem, Ibidem,

cap. 153. — «O outro embaixador que
chegou despois deste, man laua elRey de

Ormuz a elRey dom Manuel a este Rey-
no com requirimentos, o qual embaixa-
dor veyo aquelle anno em as nãos da

carga : e entre algumas cousas que lhe

trouxe de presente, foi huma onça de

caça, com que naquellas partes da Pér-

sia costumão montear, trazendoas o ca-

çador presas nas ancas do cauallo.s Bar-

ros, Década 2, liv. 7, cap. 3.

MONTEARIA, s. /. Monteria, caçada

em monte de animaes silvestres, e fero-

zes. — «Chegados a elle, não acharão

cousa alguma, somente huma montearia
de veaçáo e caça de perdizes que feze-

rão : da muita que os Reys de Ormuz
ali tinhão mandado lançar como em par-

que pêra se irem desenfadar.» Barros,

Década 2. liv. 2, cap. 5.

MONTEIRA, .s. f. Caçadora de monte;
carapuça de monte.
MONTEIRIA, s. f. O officio de montei-

ro dos montes e coutadas, e suas per-

tenças.

— Montaria.

MONTEIRO, s. m. Caçador ds monte,
que segue e persegue a caça, e a em-
praza para os postos e esperas. — «Os

monteiros acudiam, D. Duardos não vi-

nha : 05 seus não sabiam que conselho

seguissem, se leixal-a e ir buscal-o ; ou
acompanhal-a: porque vindo, e achan
do-a só não se queixasse.» Francisco de

Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 3.

Em obra-s muyto polido,

real edificador,

em tudo muy entendido,

em plazeres comedido,

em tnonteiro, e caçador,

em jogos muy temperado,

em comer muyto rcglado,

bom fnlado, bem regido,

muy sotíl, leido, sabido,

humano, muy avisado.

REZENDE, MISCELLANEA.

— «Cingindo apenas as espadas, ou
inteiramente desarmados, os cavalleiros

e escudeiros de serviço topavam uns nos

outros, correndo confusamente para o

átrio, por onde já alguns monteiros com
suas ascumas, os pagens com tochas, e

os s-írgentés com fogaréus e fachos se

precipitavaaí para a rua.» A. Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 29.

— O guiírdador de matos e coutadas:

são os monteiros menores. Ha montei-

ros menores e monteiros wiúres. Mon-
teiro-j«óí-; official da casa real que go-

verna as coutadas, e dirige as caçadas

reaes, e as pessoas que a ellas perten-

cem. Os monteiros-)»ó)'es parece serem

diversos de caçadores-móres, por terem

estes a seu cargo a direcção das caça-

das, e caçadores de a^ves, de altaneria,

etc, e os outros a montearia dos veados,

is, etc.

— Adj.: Concernente ao monteiro;
de montear.

—

Dardos monteiros.

MONTERIA, s. f. Caçada em montes,
de animaes feros, com vozerias de cães,

armas, e monteiros.
— A caça que se agarra nas monte-

rias. Vid. Montaria.
— Azulejos pintados de monterias;

azulejos pintados de caçadas.

— Colcha de monteria; colcha com
matizes ou lavores, em que se represen-

ta alguma cacada de monte.

MONTESINHO, ou MONTEZINHO, s. m.
Diminutivo de Monte. Pequeno monte.
— Adjectivo. Vid. Montezinho.
MONTESINO, ou MONTEZINO, A, adj.

Vid. Montezinho.

Já, não sei qual formosa ideia rompe
Da luz vapor, delineados Montes,

Da rustiquez, do Tibre, e torta veia;

Armentos de Éguas meio-montezinas,

Que, em suas águas, a abbrevar-se accõrrem.

FRANC. MAN. DO NASC, MARTYRES, Uv. 4.

MONTEZ, adj. 2 gen. Concernente ao

mont", de monte. — Carne montez.

— Porco montez
;
javali.

MONTEZÊTE, s. m. Diminutivo de

Monte.
MONTEZINHO, A, adj. De monte.
— Figuradamente : Agreste, campo-

nez, grosseiro, rude. — Gente montesi-

nha. Vid. Montesino.

MONTICOLA, adj. 2 gen. (Do latim

monticola, de mons, e colere). Termo de

Historia natural. Que vive nas monta-

nhas.
— Substantivamente: Um monticola;

um h.'4bit'i dor de montes.

MONTÍCULO, s. m. Diminutivo de Mon-
te. Pequeno monte.
— Termo de Anatomia. Nome do meio

da face superior do cerebello, que se

eleva em eminência.

1 MONTUOSIDADE, s. f. (De montuo-
so, e o sufiix'1 oidade»). Natureza d'um

paiz montuoso.

MONTUOSO, A, adj. (Do latim mon-
tuosus). Que é atravessado de montes,

de alturas. — A cadeia estreita e mon-
tuosa do istlimo de Panamá.— jEstefoy

o senhor de que recebemos mayor hon-
ra, e gasalhado, que de nenhum deste

caminho que atras fica, e caminhámos
aquelle dia, e grande parte da noyte,

por chegar a huma carvançara, onde nos

apousentamos, e ao outro dii nos parti-

mos com o rosto ao Noroeste por terras

montuosas, e serras, que durarão huma
jornada, fomos dormir a outra carvan-

çara onde está hum lugar pequeno ha-

bitado de Turquimãis que se chama Tur-

cumandil.» António Tenreiro, Itinerá-

rio, cap. 14. — «E desta Villa me parti

com o rosto ao Poente por terras mon-
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tuosas, e spím orvared", e pouco habita-

das: « aquella itoytrt s"guintií fotnos dor-

mir a hurna Aldcya de Christâos, o o

dia seguinte me parti com o rosto ao

Poente, e cheguey a hunis ponlo do pe-

dra, e era cII.t duas torres, huma na

entrada, o outra na sayda, qno cslauaó

desabitadas.» idem. Ibidem, cap. 26.

—

Daqui nos partimos com o rosto para a

parte dr) ra-yo dia, caminhando por ter-

ras ásperas, e montuosas, que siriaõ

quinze frazan^nes, " chegamos a um rio

que corre do Norto para o Sul, o passa-

mos por huma ponte ile pedra, e alli

perguntey como se chamava, o me disse

hum Mouro que se chamava agoa de Ja-

cob.» idem, Ibidem, cap. 33.

MONTUREIRO, .s. m. Homem queanJa
pelos montes de lixo, de esterco apa-
nhando objectos que possa aproveitar,

o que ás vez-s se perdem n'ell''.

— A Ijictivam^^nte : Fidalgo montu-
reiro; lidaigo de foro soraerios, como os

de cortj e mercê, e talvez da casa de

senhores que não eram infantes; e as-

sim se popularisarii o foro de filííigo,

por muitos tilhaujt^ntos que os príncipes

e duques de sangue, fizessem de gente

sem bens para manterem a honn, e os-

tentação da fidalguia. Vid. Cavallaria.

MONTURO, s. m. Monte de e.sterco,

lixo, ou cousas immundas. — «Perro,

porque não fugiste: —^ gritavam uns. —
Arrib.i, e dança no monturo! ^ braia-

vam-lhe outros. — Um anuo antes teria

rido, como os mais, da desventura da-

quelle mesquinho; mas tudo em mim
estava mudado.» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 2.

— Figuradamente: Monte, cumulo,
acervo. — Monturo de vicios, que afeiam
a alma.
— Fogo de monturo ; fogo que abraza

sem fazer labareda.

— Figuradamente: Fogo de monturo;
fogo que vai consumindo a fazenda sem
S3 sentir, e solapando a sua casa, á imi-
tação do fogo quando solapa o mon-
turo.

— Figuradamente; Fogo de monturo;
pessoa que á calada oITende a outrem

f MONUMENTAL, ndj. 2 gen. (D^ mo-
numento). Que se refere aos monumen-
tos. — Edifii-ios monumentaes.
MONUMENTO, s. m. (D) latim monu-

metitiDn). Construcçáo feita para trans-

mittir a post>'ridade a memoria de algum
personagem illustre, ou de algum acon-
tecimento notável. — A pedra erecta no
meio do rio Jordão em memoria da pas-

sagem dos Israelitas a pé etixulo por es-

te rio é um monumento lapidai.

Vendo desfarle o «rrojo contrastado,

Qq« mais honrara o Lusitano peito,

o monumento á Fam» levantado,

Como Ugeira rxlalação desfeito :

E para sempre incógnito, ignorado,

o que he sem par na Historia, excelsa feito ;

Humilde á Esuncia deprecou Superu,
Qu' os Ceos CO* a vo7. firmou, co' a voi governa.

I. A r>K MACKixj. o oníKNTK. ci>nl. C, cet. .'>

—Tumulo, mausoléu, sepulturas ne-
bres.

He este o Pai da Pjtri.i, eMo levanta

Pelos confins do Inípcrio hum monumento
E' lei, ima DtsoH nos áfio r>ivini, e S-^ncti,

Qii'h« d )s llirono') e^t ivcl funJamcnto

Ajuntou-llie > Senhor ri>|ueii quanta

JA dera a SalomAo ; novo portento

!

Mais se dilata a gloria do lívan|olbo.

Deste boro Rei co' as armas, e conselho.

IDKU, isiueu, cant. 10, est. r,t.

nontro dclle o Diploma ao Cama entrega.

No Arábigo idioma concebido,

A' bAca o N lire humildemente o ch<"g«.

Com rosto ing^-iiuo tímido, encoUitdc:

No glorioso monumento pega.

Que piinh.i o sello ao feito escl irecidí

;

Ouvindo cm tArno a I.usa companhia.

Com mitgesl^de ao Nairc respondia.

IDEM, IBIDEM, Cant. 11, C.U. tiC

—«Em que, fuialmento, os monumen-
tos nos representam os b.irõ^s o dwmas
de alta linhagem ir.iiendo coaio distin-

ctivo uma ave de rapina empoleirada so-

bre o punho, dislinclivo, de feito, assas

significativo e epigrammatico. A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 12.

— Edifícios impon^-nles pjla sua gran-
deza, bidleza, e antiguidade. — Os mo-
numentos de uma cidade. — «O bello mo-
numento da forre de Bellem está com
elTeito liiteralniente destlgurado pelas su-

p'rfetiaçõ'^s de moderna e vulgar archi-

tectura, d» mesmo moio que estáo vicia-

das e inintelligiveis todas ou quasi todas

as antigas e venerandas relíquias da an-
tiguidade em Portugal.» Garrett, Ca-
mões, Notas.— 1 Uma lias cousas mais dis-

putadas na historÍA das instituições go-
thicas é a natureza dessa classe de indi-

víduos, que tantas vezes figuram nos mo-
numentos daquellas epochas, chamados
gardingos {i/ardigg em lingua gothica).»

A. Herculano, Eurico, Nota-;. — «Asch-
bach deriva a palavra de Gards, quesigni-
fica solar com terras adjacentes, e pare-

ce querer confirmar assim a npioiào de
Vossio, que pretendia ft)SS"(n os admi-
nistradores ou almoxarifos dos palácios

reaes, opinião que s-ría mui difficil de
sustentar á vista de v,irios monumentos
hispano-gothicos.» Ibidem.
— Diz-se a columna erecta em Lon-

dres, em memoria do incêndio que des-

truiu uma parte d'esl,i cidade em 1680.
—Memoria, reeordaçáo. — «O aspecto

daquelle grande vulto de casas, que pa-

recem atiradas para ahi cegamente em
lucta de gigantes, f«r-vos-ba crerquelá,
nas vísceras dessa espécie de povoação
estranha embebida no âmago de Lisboa,

ha uma vida antiga, um monumento do
cada epocha, de cada era. de cada dé-

cada.» A. Herculano, Monge de Cister,

Prologo.

—O monumento «ancfo.— sNegro, raeio

podre, ciib-rlx d"- limos, tinha-o esque-

cido o porol O monumento sancto, o

monumento da vingança não importava

a ninguém I Apertai contra o coração o

punho da espada.» Ibidem, cap. 2.

— Figuradameíite : Certos immensos
obji'ctos da natureza.

—

As montai\has

íáo monumentos (/'«> recoíi/fões do globo.

— Figuradamenli! : As escripluras que
conservam a ra<*moria de certos factos.

— Monumento /"«rierario; diz se tana-

bem toma lo na linguAg m ordinária.

— Figuradamente: Obras duradouras
de liltfiratura, d«s sciencias, edas att-s.

— /i,'i<fi e4'jtui !• um dos mais bellos mo-
numentos de arte.

—J'lur. Producções da primitiva natu-

reza, qu" nos atlfstam o que foi.—Mo-
numentos exlrahidos das entranhas do

globo.
—Stn. : Monumento, documento. Vid.

Documento
MOOLO. Vi I. MoUo.
MOOH. Vid. Maior, eMór.

.Nein julgues per afeiçam

Sospiros p^r moor trestura

Por nam ser, contra rraxào,

Ho rreves em condi<;am

Do que sois cm frcmosura.

CANC. DE ntZESDE.t. 1, p j.

Eot im descontentes d'ist)

levaram-na a longes terras,

e5c<mderam-ni entre umas s«rras

honde o sol nam era visto

e a Crisfal deixaram guerra*:

Alem dl dor principal

pêra moor )>ena lhe dar

puz'^mra-no em lugar

mau para dizer seu mal,

mas boro pêra o chorar.

CHRISTOVÃO FALCÃO, OBRAS, pag. 2 (edir*o

de 18721.

MOORDOMADO.s. >/i. Vid. Mordomado
fMOORDOMAR, v. a. Exercer as func-

ções de miriomo, governar, disporá eco-

nomia da casa, feitorizar. Vjd. Mordo
mar.
MOORMADIGO, .--. m. Termo antiqua-

do. Officio de mordomo, mordomia.
MOQUA, s. /. Furor fanático, com que

alguns peregrinos que voltam de .Meca, an-

dam matando aos inimigos da seita de

Míifomn ; e se os malarp, são lidos por

martyres.

MÓQUAMO, $. m. Mesquita dos beduí-

nos lie Socotorá.

MOQUE, 5 m. Imposto que os mouros
tolerados pagavam : era a quarentena dos

frnctos do seu trabalho, além da quat

pagavam alfitra dos gados, e azaqui. ou
um decimo dos fructos, e o de cabeça ou
pessoal '-m janeiro.

MOQUEAR, V. a. Termo do Braiil. Cu-
rar a carne defumando-a sobre o mo-
queui.

—Figuradamente: Denegrir coro o fu-

mo, curar ao fumo, defumar.
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MOQUECA, s. f. Termo do Brazil. Gui-
zaiio de p-Mxinhos e camarões torrados,

que se vende t-nvolto em uma folha, fa-

zendo assim a figura de uma maçaroca,
atado p'4o extremo opposto ao fundo on-
de existe a comi ia.

— Diz se tarnb?m o gaizado com mo-
lho dos peixinhos c camarões.
—Moqueca de pimentas ; pimentas que

se V -nd^-m embrulhadis na maçaroca de
folha?, p ná-i soltas no taboleiro. Vii.

Muqueca.
MOQUEM, s. m. Termo do Brazil. Gra-

des altas do figo, onde se colloca a car-
n*^ para rn-^rquear.

MOQUENCA, s f. Guizado de carne de
vsro com vinagr.?, etc.

MOQUENCO, A, ac?;. Termo popular.
Caprichos), aff-ctado, reqiebraio, in-

ven-^iineiro.

MOQUETE, s. m. Significação incerta.

MOQUISIâ, s. m. Termo da Afrioa.

Virtude secreta, que t>^m influencia no
bem, e no mal, e serve para descortinar os

futuros, conforme o caracter cruel d'a-

quellíís gentes.

MOR, ad/. d^, 2 gen po"" Maior.

Comigo me desavenbo,

e qualquer via qoesig-i

roe atormeota
;

o }nor mal de qu'-ntos tenho

be Dam ter a quem o dig^,

que oseot?.

D. JOANN.^ DA GAMA, DITOS DA FBEIRA, p. 85.

ViiBos O Turco tomar

grão parte da Christandade,

muylos mouros «wbiusgsr,

vemos seu senhorear

sem ter contraridade,

tem dous Impérios ganiiados

e mu\'tos Rçynos tomados.

Erodcs p.^r dçrndeiro

faz justiça por inteiro,

os mores maiscastigados.

GARCtA DBREZRKDR, MISCELUNKA.

E vimos el Key de Franca
com todo França consigo

pellejsr com sua lança

na mor força do perig-i,

donde Tictoria se atear: ra ;

vimolo por hum senhr>r.

capiuujdo Imperador,

preso, e desbastado,

e a C.istell„leundo,

e em toda França dor.

IDEM, IBIDEM.

Aquella voz foi eUe sonorosa.

No concavo dos Orbes resonantes,

E que a Carne inculpável baptizou
;

Quem do mói- Pae ouvio a voz amante ;

Quem a subtil pergimta industriosa

Com sincera resposta socegoa.

CAM., SONETOS, U.'244.

Que o grão S-nhor, e Fados que destinão,
Como lhe bem p?rece. o b^ixo mundo,
Fiim.->s mores qne nunca determinão
De dar a estes Barões no mar profundo.
Aqui vereis, ó deoses, como ensinão
O mal também a deoses; que, a segundo

VOL.IV.—40.

Se vê, ninguém ja tem menos valia,

Que quem com mais razão valer devia.

CAM., Lcs., cant. 6, est. 33.

—«Como não só trabalhava por se sa-

hir dos imigos, mas ainda por não per-

der hum só homem, acodio alli esfor-

ç.indo ao Galego com palavras brandas,

dizendolhe que o mòr trabalho era jà
passado, que Deos que os tinha livrado

atè então, o faria de tuio o mais que es-

tava por passar. 1 Diogo de Couto, Déca-

da 6, liv. 4, cap. 8.— «E assim foy des-

truindo Banda, M-jladi, Achará, Tambo-
nà, Mízagsõ, Carapataõ, Rajapor, e to-

dos os roais lugares daquella costa, atè

Dabúl: fazendo as mores cruezas, e da-

nos que se podi.iõ imaginar.» Ibidem,
lir. 5, cap. 11.

Não he deste a substancia diCTerente

Dcs oito que até aqui temos contados,

Chamar-lhe-hão quinta essência propriamente

Por corpos que não são dementados,

Poder-se-hão corromper difflcilmente.

Lúcidos, leres são, e conglobados.

Onde unida á dureza a claridade

Faz de niór perfeição tanta beldade.

ROLIM DE MOUBA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM,
cant. 4, est. 35.

—«A Onze de Março do anno de mil
e quinhentos e trinta e sette parti des-

te Reyno em huma ArmaHa de sinco

nãos em que naõ fny Capitão mòr, se-

não somente os Capitães particulares das
nàos. os quaes eraõ, na nâo Rainha D.

Pedro da Sylva, que dalcunha se chama-
va o Galo, filho do Conde Almirante D.

Vasco da Gama, na qual trouxe a ossa-

da de seu pay, que elRey D. João que
então estava em Lisboa, mandou receber

cõ mòr apparato, e pompa fúnebre, que
até hoje se recebeu nenhuma, q'ie naõ
fosse de Rey.» Fernão Mendes Pinto, Pe-
regrinações, cap. 2.

Blspalma, esquipa os Lenhos nadadores.

Com mór poder d'onsados navegantes;

Debaixo do Equador soffrendo ardores.

Ignotas ondas cortão resenantei:

Da Fé derramão vivos resplendores.

Tanto da Europa armi^era distantes,

Qu'áque'n do Cabo austral padroens levantão.

Em frente d'Asia os estandartes plantão.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE. Cant.

10, est. 62.

— Cupitão-móT; o cfapfe das orde-
nanças, de uma cidade ou villa, e seu
termo.
— Capitão-mór d'uma armada; capi-

tão-general da armada. — uPara funda-
mento do qual propósito era ordenada a

fortaleza de Socotorá, onde o capitão

mòr da costa de Arábia podi.i inuernar
por estar no meyo dsquella primeira con-
quista: e o segundo gouernador auia de
residir em Cocbij ao tempo da carga das
naos.i B.trros Década 2 liv, 3, cap. 1.

—

«Os nossos capitães como virão o feito

acabado, saídos âa barra do rio, fezerão
sua via caminho de Cochij, hum pouco
desordenados, como quem não leuaua
capitão môr: e porém não tão espalha-
dos, que huns não fossam em vista dou-
tros pêra se pod;r ajudar quando com-
prisse.» Ibidem, liv, 2, cap. 9.— sElR^^y
-Mabamed como soubo que estes nauios
erão ali chegados, mandoulhe muito re-
fresco mostrando estar á obediência d'el-

Rey como escrauo que era seu : cõ as

quaes simulações de palauras estes capi-
tães de nauios sem esperar seu capitão
môr se forâo a Malaca em companhia
dos qu3 lhe trouxerão o refresco.» Ibi-

dem, liv. 6, cap. 1,— «Dizendo qu" aquel-
la era a fruita da sua terra : e posto que
nella fosse liure, que seu desejo era fa-

z^rse vassallo dVIRey de Portugal, e vir

viuer s Malaca ao seruir, se aprouuesse
a elle capitão môr.» Ibidem, cap. 7.

—

cDe qae era Capitão mór hum Fidalgo
chamado Manoel Falcão, que Pêro Mas-
carenhas depois do negocio de Bintão
despedio pêra Malu^^o com provimentos
que levava Fernão Baldaia, que hia por
Escrivão da feitoria de Ternat'^.» Diogo
de Couto, Década 4, liv. 3, cap, 2.— tO
Capitão mór dos Achèns também tanto
que amanheceo despedio duas galez, e

doze lancharas, pêra que lhe trouxessem
os navios que estavaõ na barra, e vindo
pelo rio abaixo, houveraõ os nossos vis-

ta deites.» Idem, Década 6, liv. 5, c.5p.

2.— «Estes navios f"râo entrando o rio

cõ o começo da enchí^nte, e chegarão
atè haverem vista da fortaleza donde lhes

atirarão algumas bombardadas, porque
foraõ sentidos, e sem aguardarem mais
voltarão pêra o Capitão mór, bradando
D. Jorge Baroche (que era hum dos Ca-
pitaens), que naõ se recolhessem s-^m

verem do qu», porquf» as bombardadas
não 03 comiaõ : e todavia elles se foraõ

retraindo.» Ibidem, cap. 6.— «A terrada

que hia pêra Ormuz entrou em breves
dias do Cabo de Rosalgate pêra dentro
no mez de Outubro passado, e alli en-
controu D. Payo de Noronha, que anda-
va p'ir Capit.iõ mór daquellc Estreito

com doze navios de remo » Ibidem, liv.

6, cap. 1.— «O Capitão mór com tudo
se ab-ilim para onde os inimigos estavaõ,

e desembarcou obra de hum tiro deb>r-
ço afastado delles com oytenta homens
comsigo, porqKe o restante da gento,

que trouxera de Goa para eete effeyto,

que foraõ cem homeos, deixou no rio

em guarda das fustas.» Fernão M-^ndes

Pinto, Peregrinações, cap, 10.—«Edaqui
ficou taõ tí^mido por toda esta costa, que
o próprio Chaem desta Ilha de Aynaõ
que he o próprio VisoRey delia, pelo

que tinha ouvido dpUe, o mandou visi-

tar com hum rico presente de pérolas, e

peças de ouro, e Ibe escrev-^u huma car-

ta, em que lhe dizia qu^' levaria m'!yío

gosto de elle querer aceytar partido co
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filho do Sol, para o servir do seu Capi-

tão mór da costa de Laraau ató Liampóo

com dès mil taeis de ordi-nndo cada an-

no.» Ibidem, cap. 52.—«Posto pste ne-

gocio em conselho, houve iiello muyto

dilTerentos pareceres, e mtiyto cõtrarios

huns dos outros ; e por fim de tudo o

Capitão mór se resolveu em naõ se arre-

dar do regimenfb que levava, o qual era

que não passasse dalli, e fazendo se lo-

go na volta de Malaca, ordenou nosso

Senhor que cõ aqiiella conju^sõ da Lua

lhe dessem de improviso ventos Noroes-

tes, que lhe eraõ pela proa, cõ que es-

tiveraõ amarrados 23 dias sem poderem

sordir hum só passo avante.» Ibidem,

cap. 205.
—Alcaidemòr ; o que estava encarre-

gado da defeza d'uta castello. O alcaide-

mòr, tinha sfiu tenente, ou alcaide me-
nor ou pequeno, que substituía as suas

vezes em certos casos ; tinha certos di-

reitos sobro os navios, que se carrega-

vam nos portos do castello, se era em
porto de mar ; levava as penas dos ex-

commungados, das casas de jogo, etc.

Depois ficou om jurisdicção civil. — aE

per estes catures mandou AfTonso d'Al-

boquerque. prouis.'(õ. om que auia por

seruiço d'elKey qu.; Manuul de la Cerda

scruisse de capilão da fortaleza, e Ma-

nuel de Sousa de alcaide môr, o Diogo

Fernandez de Beja ficasse por capitão da

armada que Manoel de la CerJa seruia.»

Barros, Década 2, liv. 7, cap. 1.

— Capella-mór; lugar da igreja onde

está o allar-uiór. — «Chegando A porta

da Igreja, o sahiraõ a receber oyto Pa-

dres revestidos em capas de brocado, e

telas ricas, com procissão cantado. Te

Deum laitdamiis; a que outra soma de

cantores com muyto boas falas respon-

dia em canto de orgaõ taõ concertado,

quanto se pudera ver na Capella de

qualquer grande Príncipe. Com este ap-

parato foy muyto de vagar atè a Capella

mór da Igreja, aonde estava armado hum
docel de damasco branco, e junto delle

huma cadeyra de veludo carmesim com
huma almofada aos pès do mesmo velu-

do. )> Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 69.

—^lííar-mór; o altar principal.de uma
igreja.

—

No altar-móv é onde se «x/jõe o

Sacramento. — « K na mesma capella da

outra parte grandes bancos pêra os pro-

curadores, em que cstauam assentados

segundo suas precedências, e os grandes,

e pessoas principaes assentados nos de-

graos do altar mor, que tudo ostaua muy-
to bem alcatifado, e muytas, e ricas al-

mofadas pêra os grandes, os quaes não
estauam em ordem, porque, por antre

alguns auer dilTerenças na precedência

dos lugares, el l\ej o a Raynha lhes ro-

garam muyto, que por aquella vez não

curassem disso, e esliuessem comu se

acertassem, e assi ao beijar da máo fos-

MOR

se cada hum como quisesse, sem nisso

auer ordem, polia necessida<io que auia

de tamanha cerimonia se acabar, e elles

o ouueram por bem, e assi se fez.» Gar-

cia do Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 306.
— Chanceller-mÒT-, official que tem a

seu cargo pôr sêllo em tolas as sent"n-

ças, vèr todos os papeis que hão-de pas-

sar pela chancellaria, se levam algum

erro ou falta, ou se vão contra as orde-

nações, ou direito expresso. Em França

a dignidade de chancfUer mór é a maior

depois dos doze pares, preside no parla-

mento e na coroação dos reis, precede a

todos os príncipes. — «Deixa ver se elle

faz assar o das Regras.» íAh, ah, ah!»

«Então, esquecem-se do chanceller-mór,

do Fogaça, porque está em Inglaterra?»

ci.Ncda: o Fogaça nada, que éfidalgo-ca-

valleiro e dos nossos.» «Não é, não é!»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 11.

—Camareiro-mÒT-, o que veste e des-

pe a el-rei, e tem o aposento no paço,

para acudir com mais presteza á sua obri-

gação ; tem jurisdicção sobre outras pes-

soas da cimara, como pagens da cam-

painha, pagem da louça, pagem da mu-

la, moços das chaves que as tem das cai-

xas dos vestidos d'el-rei, ao porteiro da

camará que leva os recados dos que quc-

rom fallar no príncipe, aos moços da ca-

mará ordena o que ó seu officio, o aos

moços da guarda-roupa que tem cuidado

de trazer as outras peças, para vestir a

el-rei, e aos moços da escrivaninha, a

cujo cargo está a gaveta do escrever ;
nos

actos de juramento, e cortes, leva a fal-

da e assiste delraz da cadeira. O primei-

ro camareiro-mór de que so acha noti-

cia em Portugal, foi Gonçalo Esteves de

Azambuja no reinado d'el-rei D. Pedro.

D. João I fez sou cameiromór a João

Rodrigues de Sá, alcaide-raór do porto,

senhor de Sever, e outras terras.— 'E p ir

defensam desta estacada, porque a não

desfizessem, poscram junto com ella de

huma pute e da outra do rio muytas

bombardas grossas, e outros tiros de fo-

go, os quais erão sempre guardados de

gente sem numero, fazendo com isto suas

contas, que os Chrisiãos de cans'(dos, e

vencidos de doe.iças, e fome, e não ten-

do esperança de soccorro se darião, e

deixariâo catiuar: e como os da Villa dis-

to foráo certificados, ouue antre elles al-

guma confusão, e foy ainda mais quando

souberão, que Ayres da Sylua camareiro

mor dei Rey, que era Capitam mor da

frota, que estaua na foz do rio, com to-

das suas forças, e deligencias que nisto

pos não poderá desfazer, nem chegar a

dita estacada polia grande resistência dos

mouros.» Garcia de Rezende. Chronica

de D. João II, cap. SI.— «D. João d'Or-

nellas, que. lançara de relance os olhos

para o camareiro mór, adiviuhou-lhe o

MORA

pensamento. Deu-lhe vontade de rir.»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 26.

— Camareira mór ; a que tinha a seu

cargo vestir e despir a rainha.— «E tra-

zia a Princesa consigo nou" Damas filhas

de grandes e nobres homens de Castella

e Aragão, e vinha por sua aya, e cama-
reira mor dona Isab»»! de Sousa, Portu-

guesa, molher muyto fidalga, e prudente,
e de muy honesta vida, e outras molhe-
res, e cfficiaes de sua casa. Chegou a

Princesa com todos os que com ella vi-

nham a cidade de Badajos sesta feyra de-

zanoue dias do dito mes de Nouembro.
E todas as jornadas que fazia era el Rey
sabedor delias per paradas.» Garcia de
Rezende, Chronica de D. João II, cap.
120.— «Foram aposentados no paço jun-
to do aposento da imperatriz. Arlança e

suas donzellas foram dadas por hospedas
á duqueza de Tubaya, camareira morda
imperatriz. E por celebrarem mais a vin-

da d'Arnalta, quiz o imperador houvesse
festas e torneios e serãos no paço, a que
estava presente Dramusiando, tão dado
a seus amores novos, que nenhum re-

pouso nem descanço lhe davam.» Fran-
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,
cap. 149.
— Loc. Anv. : Por mor; por amor de,

por causa de.

MORA, s. f. (Do latim" wiora). Termo
Forense. Tardança em pagar ou restituir

no termo devido.

—Termo Antigo militar. Corpo de in-

fanteria dos lacedemonios composto do
300, 500, 700 e 900 homens.
—Termo Jurídico. Constituir-se em mo-

ra; não pagar no termo do vencimento,
não dar, entregar, restituir alguma cou-
sa devida no termo estipulado, ou deter-

minado por lei.

—Termo de Botânica. Género de plan-

tas da família das leguminosas papilio-

naceas. Vid. Amora.—Ad.\gio : O que uma mora tinge, ou-

tra destinge.

MORABITA. Vid. Marabuto.
MORABITINADA, ant. Vid. Maravidia-

da.

MORABITINO. Vid. Maravidi.

MORABITO. Vil. Marabuto.
MORADA, s. /. iDe morar". Casa, lugar

ou habitação ordinária; estancia.

EsUllo da naturtu

he pr*i(r \a i% passada,

c o pr.izer c a tnsteia

fazer comaosco morada.

CHRISTOVÀO FALCÃO, OBRAS, pag. 34 («diçio

1871).

\ 1ium.'\ chamâo Pobreza,

Outra cbamio Humildade

:

Damas de Unta nobreza,

Qiic tod*alnia que oâ prt^xa

111' Diurtiiia dt Tiindade.

GIL VICENTE, AirrO DA UOFl.NA HBKDBS
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Ckiluros, Orizonle verdadeiro.

Trópicos Ígneos, Zonas congeladas,

O que devide o dia, e abrazada

Lioha, dos animaes doze a morada.

BOLTM DE MODRA, NOV. DO HOMEtí, Cant. 4,

est. 34.

— tE embarcaado-se cos seus três fi-

lhos, e com toia a mais gente nas tria-

ta jangás da Armada, sn foy pelo rio

abayxo ao som da impetuosa corrente da

agoa, que em seu favor hia, affirma a

historia, que no cabo de quarenta e set-

te dias chegarão áquelle sitio aonde ago-

ra está edificada a Cidade do Pequim,

aonde ella com todos os seus desembar-

cou em terra, com deternainaçaõ de as-

sentar alli sua morada, e por se temer

do Silau, de quem sempre tivera receyo,

dizem que se fes alli forte o melhor que
pode com estacadas, e entulhos de pedra

em fossa pela maneyra que ao diante se

dirà.i) Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 9õ.

Mais nobres seres no seguinte instante

Forma a suprema voz, logo hc cortado

Fundo seio do mar pelo nadaote

De mudos peixes esquadrão cerrado :

Vai na frente arrojando alta, espumante

Coltimua d"agua Leviattxan pesado;

Por morada lhe assigna ambos os Pólos,

Onde o mar volve congelados rolos.

j. A. DE HACEDO, o ORIENTE, cant. 9, est. õ4.

—«Era pelo fim da tarde quando saí

da pousada. Encaminhei-me para o sitio

da morada de Lopo Mendes : queria sa-

ber o que se passara, e a ninguém po-

dia encarregar disso sem alevantar sus-

peitas.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 3. — tAs antigas leis de Portugal

contra o que abusava da confiança do-

mestica e introduzia a prostituição na
morada do senhor com quem vivia, de

quem era homem, para usarmos da lin-

guagem daquelles tempos, haviam sido

escriptas com sangue. Não era preciso

que o adultério manchasse o leito con-

jugal para ellas pesfirem inexoráveis so-

bre a deslealdade familiar.» idem. Ibi-

dem, cap. 20.— ((Dantes, o sacerdote era

o anjo da terra: os que passavam curva-

vam-se para beijar a fimbria da sua strin-

ge ; porque a paz e a esperança entra-

vam em todas as moradas sobre que des-

ciam as bençams delle.» Idem, Eurico,

cap. 5.—Olympica morada; o céo.

Em vós se vêem da olympica morada
Dos dous Avós as almas, cá famosas

Uma na pas angélica dourada,

Outra, peUs batalhas sauguinosas

:

Em vós esperam vêr-se renovada

Sua memoria e obras valerosas

;

K lá vos tem logai', no fim da edad«.

No Templo da suprema etermdade.

CAM., Lus , cant. 1, est. 17.

—A morada cios mortos; a ultima

morada ; o cemitério.

—As moradas de Deus; os céos.

Virg. Oh', se eu fosse tâo ditosa

Que com estes oiiios visse

Senhora tâo preciosa,

Thesouro da vida nossa,

E por escrava a servisse

!

Que onde tanto bem se encerra,

Vendo-a ca entre nós,

Xella se verão os ceos,

E as virtudes da terra,

E as moradas de Deos.

GIL VICESTE, AUTO DA MOFINA MENTJES.

—A morada eterna; a mansão eter-

na; a outra vida, a eternidade.—A celeste morada; o céo.— aO' filhi-

nhos filhinhos meus gerados agora de
novo no interior de minha alma, quem
fora taõ bemaventurada que pudera ri-

mir vossas vidas a troco de porisso me
darem mil mortes ; eu vos certifico por

esta hora de temor, e tristesa, em que
vos eu vos vejo, o todos me vem, que
assim o acceytára da maõ deste fraco

inimigo, como ver a presença do alto Se-

nhor no descanço da sua celeste mora-
da.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 152.
—.4 escura morada ; as trevas, no sen-

tido natural ; ou como synonymo de igno-

rância.

Assim se engane o Luso : a tm'ba immensa
Já vai sabindo da morada escura,

Hasga a sombra do cabos, sem detença,

o vasto mar .^jitarctico procura

:

Assim da noite vai sombria, e densa

Das tristes aves a caterva impura
;

Melancólico o ar murmura, e sóa.

Quando em torno dos túmulos revoa.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, Cant. 5, est. IC.

—Ave de morada ; a que costuma fre-

quentar certo sitio.

—Estar de morada; estar residindo.

— figuradamente: Ser habitual.

MORADÉA, s. f. anf. Vid. Moradia.
MORADIA, s. f. Ordenado que se dá

aos fidalgos que estão assentados por fi-

dalgos nos livros d'el-rei; a uns se dá

mais a outros menos, conforme o fíiro e

accrescentamento, que tem, assistindo

na corte, ou onde ella estiver, de que ha-

de constar todos os mezes ; estas mora-
dias tiveram principio já no tempo dos

imperadores romanos. Quando o prínci-

pe faz mercê a algum fidalgo do titulo

de conde, marquez ou duque, perde a

moradia, e em lugar d'ella, se lhe fsz

mercê de assentamento, que é outra es-

pécie de ordenado. Antigamente a mo-
radia de moço fidalgo, era de mil reis por

mez. e alqueire e meio de cevada por dia.

— «E tanto, que sem ser senhor de ter-

ras nem officio, soment-^com sua mora-
dia e a Igreja do Sardoal em comenda
com o habito de Santiago, era tão esti-

mado, que estando elRey dõ íoão o se-

gundo em Beuauenla aos montes, pon-
dose hum dia á mesa a jentar hum pou-

co cedo pêra se logo poer a cauallo e ir

ao monte, sendo dõ Francisco presente
á mesa com outros muitos fidalgos, per-
guntoulhe elRey se auia de ir com elle

ao monte.» Barros, Década 2, liv. 3,

cap. 10.— aE porque a moradia que en-
tão era costume dar-se nas casas dos
Príncipes, me não não bastava para mi-
nha sustentação, determiney embarcar-
me para a índia.» Fernão Mendes Pin-
to, Peregrinações, liv. 1, cap. 1.—«Vie-
raõ a caso dous dos nove que éramos a
travarse em palavras sobre qual geração
tinha melhor moradia na casa dei Rey
nosso Senhor se os Madureyras, se os
Fíisecas. e de palavra em palavra veyo
I) negocio a chegar a tãto, que vieraõ a
usar dos bayxos termos das regateyras,
dizendo hum para o outro: Quem sois

vòs? mas quem sois vòs? como por ven-
tura cada hum delles ter pouco mais de
nada.» Ibidem, cap. 115.

—Faculdade para viver em um con-
vento, o direito de ser sustentado por
elle. — Alcançar moradia. — Dar mora-
dia.

MORABO, adj. De côr de amora, en-
tre roxo e negro.—«Recindos e Arnedos
rei de Hespaoha e França, tiraram ar-

mas conforme a sua idade, mais hones-
tas que louçãas, de morado e pardo a

quarteirões, nos escudos em campo par-

do, liões rompentes.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 165.

—Onde lia morador, habitador.

MORADOR, adj. (Do thema mora, de
moi"ar, com o suftíxo «dor»). Que mora
em alguma casa, que habita em algum
sitio ou logar. — «A outra armada que
era de quatro velas, capitão môr Diogo
Mendez de Vasconcellos filho de Martim
Mendez de Vasconcellos morador navil-
ia de Pinhel, partio ante desta de Gon-
çalo de Sequeira quatro dias, e os capi-

tães das três erão, Ballesar da Silva fi-

lho do commendador Gomes Teixeira,

Peru Quaresma que despois foi prouedor
dos fornos d'elRey, Dinis Cerniche ar-

mador da própria nao em que ia.» Bar-
ros, Década 2, liv. 5, cap. 8.

E, entrando assi a fallar-lhe a tempo e horas

Ã sua falsidade accommodadas.

Lhe diz como erno gentes roubadoras

Eítas, que ora de novo são chegadas.

Que das nações na costa moradoras
Correndo a fama veio, que roubadas

Forão por estes homens que passavão.

Que cora pactas de paz sempre ancoravão.

CAM., LUS., cant. 1, est. 78.

— ([Aqui estive dous, ou três dias es-

perando al;5uma companhia ou cáfila.

Em os quaes fuy agasalhado por hum
Arménio nella morador, que me bus-
cou hum Christão qui^ me alugou huma
besta : e logo me parti em companhia
de hum almoxarife do graõ Turco, que
andava recolhendo dinheyro por aquel-
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las coQiarcas, e trazia sete ou oyto p,s-

piuguNírilcyros consigo, por causa dos la-

drõ('sqiie naqut.-lle caminho ha muylos.»

Tenreiro, Itinerário, cap. 51.

—8. m. O que mora ou habita em
alguma casa, sitio ou lugir; hal)il'inle.

— «Neste rio feito pelos moradores lia

cidade três càtaca.ias, que alrauessauáo

boa parte delle : as quaes erão pêra os

pescadores da terra ao modo de como cá

usamos dos canciros óe p.'scaria ;
porém

estas liiiliaõ oulra liifTeronça, cá t-ráo de

huus paos, a que chamáo areca laò di-

reitos, coinpriíJos, o dHlfj;;id..s, como pi-

nheiros.» banos, Década 2. liv. 2, cap.

8.— iPer detrás da qual ao longo da cos-

ta vae correndo huma corda de serrania,

que quasi parece que quer imp':'Jir que

os morudores ao longo do mar se não

cõmuuiquem com os do sertão : somen-

te per humas abertas, que em algumas

partes esta serrania, fasper onde se ser-

vem ao modo dos nossos Alpes.» Ibidem,

liv. 3, cap. 2. — «Cora a qual entrada,

de duas o tempo lhe podia dar huma :

fic.ir si>uhor de .Malaca, ou prouocar to-

dolos moradores delia a se passarem a

viuer ao sen rio de Campar. » Ibidem, liv.

6, cap. 7.— «Prouidas estas cousas, e as

mães que conuinhão á gouernanra e de-

fensão de Malaca, e assi as necessárias

á partida de .\tTouso il'Alboquerque : vie-

rãose a elle os moradores que alli fica-

uáo de assento, assi Gentios do (íuelij,

1'èKu, lauha, como os Mouros destas o

d'outras partes, fazendolhe huma fala

publica em modo de requirimeuto.» Ibi-

dem.

Moradoras gentis e delicadas

Do clai'o e áureo Tejo, que metidas

Estais em suas grutas escondidas,

E com doce repouso socegadas;

Agora Gsteis de amores iDflammadas,

Nos ci*ystaUiDOs pai^os eoti*otidas;

Agora no exercicio embevecidas

Das télas de ouro puro matizadas:

Movei dos lindos rostos a lui pura

De vossos olhos bellos, consentindo

Que lagrimai derramem de tristura.

CAM., SONfiTOS, n.* 107.

—«Passado este negocio, que foy em
breves dias, se embarcou o Governador,

e se passou à costa de Tòr, e Mangalòr,

e por toda ella fez huma cruelissima

guerra, destruindo, e assolando de todo

as Cidades de Patê, e Pataue, que eiaõ

fermosissimas, poito que as achàraõ des-

povoadas de seus moradores, que se ti

nhaõ recoliiiio pêra o sertaõ com medo
do açoute Portuguez.» Diogo de Couto,

Década 6, liv. 5, cap. 8.— «O Governa-

dor desembarcou com toda a gente, e

fez delia duas batalhas, huma deu a seu

filho, e a outra tomou pêra si, e assim

foraõ comelcndo a eutrada da Cidade,

aonde achàraõ aiuito grande resistência,

porque pelejavaõ seus moradores pela

defeusaõ das mulheres, filhos, e fazen-
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das.» Ibidem, cap. 0.— tOuvi, ouvi des-

consolados moradores deste R.iyno Sia-

me, o que se vos notifica da parte de

Deos, e com coraçofítis humildes, e lim-

pos, louvay todos o si'U santo nome, por

quaõ justas saõ as cousas do seu divino

juiso, e sahi alegres de vossos encerra-

mentos cantando loiívores de sua bonda-

de, pois lhe aprouve darvos Rey novo

tem''nte a elle, e amigo dos pobres.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

184.— Seguindo da qui nosso caminho

para diante por espaço de mais selte

difls chegámos a hum lugar por notne

Caleypule, no qual os moradores delle

nos naõ consentirão sair em terra, e

querendo <^s Kmbayiadores porfiar na

desembarcaçaõ, os tratarão taõ mal com

pedradas, e arremeços de saligues, e

páos tostados, que jà quando nos vimos

livres delles houvemos que nos tizera

Deos muyta mercê.» Idem, Ibidem, cap.

128.

Mas, eis brada Alenquer, d'hura Sonho acordo!

Que estr.inba lu> me inunda a fantasia!

Com quanto assombro vejo, o me recordo

Do que .\theoas a um SuLio outr'ora ouvia!

Com seu profundo Oráculo concordo

Ser esta a Torra, que Timeo dizi.i,

Que recorrendo o mar com largo giro

Vira primeiro o múrailor de Tyro.

J. AGOSTINHO DE aACSDO, O OBEiNTE, Cant

3, est. 61.

adusto tnorador d'Oronle, e Nilo,

que habita Suei seco, arenoso,

O que da lei d'Arabia inverte o estilo,

Da rica Pérsia morador ditoso

:

,\qui se os mares corta, encontra asylo,

Commercio rico, e tracto vantajoso;

E quanto d'Oriente o mar navega

Aqui co'iis Artes, e opulência chega.

IBIDEM, cant. G, est. 52.

— Morador da casa d'el-rei; o que

n'ella habita cora moradia.—«E recolheo

logo pêra si com muyto amor, e guass-

Ihaio todos os officiaes da casa d-d Rey

seu pay, e assi os moradores, e muytos
dos ofticiaes tomou pêra si com os mes-

mos oftícios, e a outros deu satisfações

de que forão bem contentes, e fez outras

muyto grandes mercês cora mnylas pa-

lauras de conforto, e de muyta esperan-

ça, com que lodos ficarão muy coufor-

tados, e satisfeytos delle, que pêra per-

da de tão bom senhor foy grandíssimo

remédio tam virtuoso e verdadeiro em-
paro, como toJos em el Rey acharam.»

Gar.ia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 23.

— Ser morador em algum paiz, etc.

;

habitar.

Tanto que A nova terra se ohdgÂrão,

Leves embai-caiiões de pescadores

Acharão, que o caminho lhe mostrarão

De Calecut, onde er.iorin)i\ulori's.

Para lá logo as proas so inelinárâo;

I
Porque esui era a cidade d:is melhores

HORA

Do Malabar melhor. Gude vivia

O nei, que aterra Ioda piissoia.

CAM., I,UB., c:int. 7, est. V.

— Figuralamente : Consumidor.

f MORAI, s. m. Lugar consagrado ás

sepulturas nas ilhas dn mar do sul.

-j- MORAIS, s. m. Termo de chronolo-

gia. Mr-z dos árabes, que corresponde ao

uusso agosto.

—Ti;rmo de metrologia. Medida de ca-

pacidade, usada em algumas partes das

índias orientaes.

MORAL, «.(/. 2 yen. (Do latim moralis).

Que respeita aos costumes « á regra de
proceder. — «Ksta cnversào dos vence-

dores á crença dos subjugados foi o com-
plemento da fusâo socmI dos deus po-

vos. A civilisaçio, poréia, que suavisou

a rudeza dos bárbaros era uma civilisa-

ção vi^lha o corru[ita. l*or alguns bens

que produziu p»ra aquHlls homens pri-

mitivos. trouX"-lh IS o peior dos males,

a perversão moral.» Al-xandre Hercula-

no, Eurico, cap. 1.

— Que tem moralidade; diz-se das pes-

soas o de cetas cousas.

—Que não pertence ao domínio dus

sentidos, mas sim da int^llíg-ncia.—«A
injuria do moço escudeiro fira a picada

do alfinete subtil. A txiltíição moral,
ímpeto doloic^si d'' um coração barbara-

mente esmagado, illumina de terrível

luz ainda os enleudimentos mais bron-

cas e alevanta-os ás vezi s até as inspi-

rações do sublime. O olhar, até ahi vago,

do procurador fitou-se ar leule no man-
cebo. Â pallidez de uma cara opada
triumphara emfim da vermelhidão nati-

va do seu rosto rechonchudo e rutilan-

te.» Alexandre Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 12.

— Sentido moral; interpretação que
se dá á Esuriptura, a fim de tirar d'- lia

alguma instrucçáo para os costumes.
— Virtudes moraes ; as que teem as lu-

zes da razão por único principio.—Theologia moral; a que trata dos

casos de consciência.
—Corpo moral; o que se compõe de

muitos indivi.luos distiuctos. e separa-

dos uns dos outrus, e unidos só na g es-

ma vontade, que os faz conspirar todos

para um uu^smo fini.

— Certeza moral. Víd. Mathematica.
— S f. Parte da phílosophía que tra-

ta dos coítumes, e do modo de príiceder

para com o próximo, ou, por outras pa-

lavras, scieucia dos deveres.

—Moral chri^iã; a que consiste nos

prec -ítos dados por Jesus Christo, e con-

tidos no Evangdho e na tra lição.

— Moral divina ; a substancialmente

contida no decálogo.
— .4 moral do pecc^do: opposiçJto de

uma acção á consciência, á lei.

—^^ »>i. Moralidade.

—

O moral de um
escripto, de um livro.
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—O porte e costumes ds pessoa, com-
portariiiuto moral.

—

E' homem de hom
moral. — «Consiste o Amor do Próximo

em uáo aborrecer, e em não faser mala
pesoa alguma. Exaqui o que sabe diser

o vosso 1'adre, o qual por esta senten-

ça, e pelas mais decisoens do seu bom
moral, he dsqueiles, querida Genoveva,

a que chamão na minlia terra Frades

Mingólss.» Cavalieiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 2, n.o 34.

MORALIDADE, s. f. (De moral, com o

suítixo «idade»). Inslrucçâo, doutrina,

ensino moral.

—Relação das acções humanas com
os principios da mural.
— Caracter, priocipios, costumes de

ums pessoa ; sua conducta regular e mo-

— Adj.:— Abóbora moranga; amarel-

la, dividida por fora como os melões.

MORANGUEIRO, s. m. Termo de Bo-

tânica, tienero de plantas da familia dss

rosáceas; tem a raiz fibrosa, o caule

pouco ramificado e de cinco a seis pol-

legadas de sltura, as folhas qutsi radi-

caes, dentadas de três a três o sustidas

por peciolos compridus, as flores bran-

cas, com o calyx de uma só peça, e

quatro ou cinco estames ; o fructo entre

ovsdo e redondo, polposo e brando, e

as sementes muito pequenas, e espalha-

das p^^la superficio do receptáculo.

— Morangueiro commum encarnado;

planta de meio pé de altura, que culti-

vada tem o caule mais grosso, e é em
tudo mais robusta,

MORANTE, adj. 2 geyi. (Part. aot. de

morar). Que mora.

MORAR, -K a. (Do latim morari). Ha-

bitar.

— V. n. Habitar, residir, assistir em
um sitio, bairro, cidade, rua, etc. —

I

—Máxima, seutido moral de uma fa-

bula; apologo, allegoria.

—Objecto moral de uma obra littera-

ria ou dramática.

—Documento a respeito dos costumes.
-j- MORALISMO, s. m. (De moral, com i Moro na rua Direita.

o suffixo «ismo»). Termo de Philoso-

phia. Todo o systema philosophico que
deixa os estudeis psychologictjs e ontoló-

gicos, para dedicar-se excluíivamenle á

moral.
— Crença religiosa das pessoas que

põem de parte o dogma e até o culto,

para occupar-se somente das boas obras.

MORALISTA, s. 2 gen. (De moral, com
o suffiio aista»). Professor de moral ou
escriptor sobre doutrina moral.
— S. m. pi. Moralistas. Termo de

Religião. Nome dado antigamente em
Flandres aos jansenistas, porque ensi-

navam uma moral muito austera.

t MORALIZAÇÃO, s. f. (Do thema
moraliza, de moralizar, com o suffixo

«ação»). Acção de moralizar, de incul-

car princípios moraes.

MORALIZADOR, s. m. (Do thema mora-
liza, de moralizar, com o sulfixo «dôr»).

O qae ujíjraliza.

MORALIZAR, ou MORALISAR, v. a.

(De moral). Reformar os costumes, ex-

tirpar os vícios, corrigir os homens.
— V. n. Discorrer doutrinando, com

fim moral.
— Servir de lição de moral. — Todo o

born exemplo moraliza.

MORALMENTE, adv. (De moral, com
o suftixo ameute»). Segundo as regras

da mural.
— Conforme o commum entender, co-

mo ordinariamente se julga, provavel-

mente.
— Com moralidade, virtude, e honra-

dez.

— Segundo as regras da evidencia

moral. — É moralmente impossivel.

MORANGAL, s. m. Pedaço de terra

plantaiia de morangos.
MORANGO, ou MORANGÃO, s. m. FiU-

cto do morangueiro.

Vijmos muylo espalli.-vr

Portugueses no viuer,

Brasil, ilhas pouoar,

e aas índias yi" morar,

Díilurez;! lhe esquecer :

veemos no reyno metter

tantos captiuos crescer,

c yrcmse lios aaturaes,

que se ..ssi for seram mais

elies que uos, a meu veer.

GAJiCl\ DE REZENDE, UISCELLANGA.

Em práticas o Mom-o differentes

Se delíitava, perguntando agora

Pelas goerras famosas e exoellentes,

Co'o povo havidas, que a Mafoma adora :

.\gora Ibe pergunta pelas gentes

Do toda a Hesperia última, onde mora;

Agora pelos povos seus visinhos

;

Agora pelos húmidos caminhos.

CAM., LUS., cant. 2, est, 108.

Mas antes, valeroso Capitão

N'js conta (lhe dizia) diligente,

Da terra tua o clima, e região

Do mmido onde lyiorais, dístinctamente;

E assi de vossa antiga;, geração,

E o piincipio do reino tão p:itente,

Co' os successos dis guerras do começo;

Que sem sabé-las, sei que são de preço.

IDEU, IBIDEM, cant. 2, est. 109.

Ja se vião chegados junto á terra

Que desejada ja de tintos fora,

Que entre as correntes Indicas Me encerra

E o Ganges, que no ceo terreno nióra.

Ora sus, gente foite. que na guerra

Quereis levar a palma vencedora,

Ja suis chegados, ja t^n.ies diinta

A terra de riquezas abundante.

IDEM, IDIDEM, cant. 7, ost. 1.

— «Finalmente se mora em huma ca-

sa de que paga o aluguel, liiz confiada-

rjente a quem o não sabe, que he hum
edifício de morgado que herdou de seu

Pay, porem que se quer desfaser delle

somente por ser muy pequeno, pata ac-

commodar o grande numero de Estran-

geyros que recebe todos os dias por gé-

nio de hospitalidade.» Cavalieiro d'01i-

veira, Cartas, liv. 2, n.* 51.

Por ura portão rasgado, em tain gigantes

Ptoedos, shío de Alpes, a Vienueza,

Em que Voconios tnòrao, pei-p.vssando

.\ Colónia (d'alli) cheguei de Lúcio.

KUãNCIÍ-CO MANOEL DO NASClllE.NTO, CS MAR-
TYRES, liv. 5.

Ó gente Lusitana, ó gente amada

!

Que ha tanto tempo desterrado choro,

Neste paii incógnito, onde moro!

J. X. DE .NtACEOO, o ORIENTE, Cant. 4, est. 4.

— «Ergiie-os psra o céu. Olha como
6 formoso! Imagem do empyreo, onde
mora aquelle que só te pôde dar, que
só te ha dado consolação a esperança.»

A. Herculano, Monge de Cister, c.ip. 1.

— «Onde mora? Vamos, diga lá, e faça-

mos as pazes.» Idem, Ibidem, cap. 18.

— a João Pires tomou para a rua de D.

Mafalda, onde morava mestre Alberte.»

Idem, Ibidem, cap. 29.

—FiguraJam-^nte : — «Partido Prima-

liáo, andou Isoto por suas jornadas por

terra e por mar, que se achou no reino de

Lacedemonia, onde vindo-lhe á memoria
Paudricia, e da maneira, que a achara,

quando passou por alli no tempo da per-

dição de D. Duardos, desi-jou tornar a

vela, pêra experimentar se nas mulhe-
res algum cuidado mora muito, que de

seu natural são tão mudáveis, que de ne-

nhuma delias se espera.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 51.

—aO que unicamente me desagrada, he
que tendo-me vós dito tantas veses que
o meu amor morava na vossa alma, se-

jaes capaz de pôr i^ste mesmo amor no
meyo da rua se elle quiser viver comvos-

co vinte e quatro horas sem p.^gAr o alu-

guel.» Cavalieiro d'Oiivcira, Cartas, liv.

2, n.° 61.— "Que consolação ha ahi se-

melhante á de alma crivada de remor-

sos, quando se encosta a outra cujos

pensamentos moram aos pés do throno

do Senhor?» A. Herculano, Monge de

Cister, cap. 3.— «Porque ahi moram os

sanctos contentamentos; esquecem as do-

res da vida; vive-se á.luz da esperan-

ça.» Idem, Eurico, cap. 12.

-}- MORATO, s. m. Termo de chimica.

Sal produzido pela combinação do acido

morico com uma base.

MORATÓRIA, s. f. (Do latim morato-

riuit). Alvaiá de espera e de dilação; or-

dem ou carta regia que concedia ao de-

vedor, além do dia em que devia pagar,

certo praso de espera, antes de findo o

qual não podia ser demandado.
—Actualmente: Espera que os credo-

res concedem ás vezes ao devedor, para

n'este espaço poderem pagar.

MORBIDEZ, s. f. Termo de pintura e
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esciilptura. O mimoso ou suavidade dts

carnfls de uma ligiira.

MÓRBIDO, a<tj. (I>') lalim morbidua).

Ti-rmo de medicina. Morboso.

—Figuradamente: Molle, delicado, mi-

moso.
MORBIFICO, adj. (Do latim morbificiis).

PerttMic^iite as doençaí, ou que as causa.

MORBO, s. í/l. (Do latim morhu$). Doen-

ça, eiifiTdiidade.

MORBOSO, (uij. (Do latim morbosus).

Que oausi doença, achacoso, doontio.

MORCEGO, s. m. Termo de zoologia.

Animal parecido com o rato no tamanho
e na côr, com azas membranosas, e que
sáe de noite.

Uonca, «laOs tu jAr comego

Algorrein pêra beber,

Que vens de casta de piígo,

K neto dalgum morceijo '.'

Pardicas não pôde ai sor.

GIL VICENTE, AUTO D* B.vncx DO PUBOATúniO.

— «Lagartos, leoeos, tigres, sapos, ser-

pentes, morcegos, patos, minhotos, cor-

vos, e de outros muytos animaes; as fi-

guras eraõ f-ytas tanto ao natural, que
todas pareciaõ vivas.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 184.
—Lente, ou cadeira dos morcegos ; a

que dava postilla á bocca da noite.

—Termo popular. Nome dado na ci-

dade do Porto aos soldados encarregados

da policia, por aniarem sóiuente de noite.

MORCELA. Vid. Murcella.

MORDAÇA, s. /. Instrumento que se

mette na bocca de alguém, para lhe to-

lher que possa fallar.—Pôr mordaça; tapar a bocca; obri-

gar a guardar silencio.

—Pena usada na inquisição, contra os

réos que blasphemavam.
MORDACIDADE, s. f. (Do latim mor-

dacitas). Qualidade corrosiva de certos

corpos.

—Figuradamente : Maledicência, de-

tracçáo.

—Caracter mordaz, lingua ou penna
mordaz, satyrica.

MORDACÍSSIMO, adj. superl. de Mor-
daz.

f MORDATE, s. m. Nome dado pelos

turcos aos renegados, que depois de te-

rem abjurado o iihristianismo pelo maho-
metisiuo, volvem á primeira crença, e

abjuram depois pela segunda vez.

MORDAZ, adj. 2 gen. (,Do latim mor-
dax). Pungente, acre, corrosivo.

—Picante, acerbo, áspero e desabrido

ao gosto, ao paladar.

—Figuradamente: Picante, mordente,

salyrico; em que ha maledicência.— tSe

Alie conhecia que alguém lhe fazia per-

guntas capciosas, com a intenção de lhe

pescar o seu segredo, escapulia-se sempre
com algum daquelles dictos grosseiros e

mordazes que o uso de muitos annos (elle

teria cincoenta) lhe fazia achar a ponto

para embatucar importunos, e aos quaes

diflicilmenle se resistia.» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 4.

—í.ima mordaz; mui áspera, que gas-

ta muito.

MORDAZMENTE, adv. (De mordaz, com
o sufiixo «mente»). Com mordacidade.

MORDEDOR, s. m. (Dj thema morde,

de morder, com o suffiio idôr»). O que
miiriie.

MORDEDURA, s. f. (Do thema morde,
de morder, comosuflixo idura»). Acçáo

de morder, e lambem a ferida, mossa ou
signal (joe ella deixa.

1.) MORDENTE, adj. 2 gen. (Part.

act. de morderi. Que morde.

2.) MORDENTE,*, m. Verniz, côr gros-

sa com colla, que os pintores assentam

por baixo da dunradura.

—Substancia>com que se preparamos
tecidos ou madeiras que se hão de tin-

gir, para fixarem as tintas.

—Termo de imprensa. Peça que usa

o compositor typographico, que prende

ou segura o original, e como que o mor-

de; serve para apontar a linha do exem-
plar que compõe.

—Termo de Musica. Certo quebro de

voz.

MORDER, V. a. (Do latim mordere).

Apertar fortemente com os dentes, dei-

xando-os assignalados, ferir com os den-

tes.

Vãoihe da Inveja os Áspides mordeiiilo

O coração, no mal sempre obstinado,

Sempre implacável na infernal vingança.

Nos sempiternos caixeres&e lançou

J. A. DE UACEUO, o ORIENTE, CSnt. 7,est IV

—Figuradamente: — «Mas Nuno Vaz
por muito que lhe ladraua e mordia es-

ta cachorrada de nauios pequenos, não
fazia conta delles: porque leuaua o ros-

to posto om a nao grossa de Mir Hocem,
que elles tinháo em lugar de baluartes

cõ a outra de Melique Az.» Barros, Dé-
cada 2, iiv. 3, cap. 6.

— Pungir, picar; diz-se dos humores e

outras CDUsas que exasperam o tacto ou
o gosto.

— Consumir, gastar insensivelmente,

ou pouco a pouco, como faz a lima aos

metaes, etc.

—Figuradamente: Murmurar, satyri-

sar.

—Roer, comer, gastar, consumir; diz-

se de muitas cousas inanimadas.

—Morder a terra ; succumbir em uma
luta, cair morto era batalha.

—Morder a lingua ; retirar o motejo,

a censura que se ia a lançar contra al-

guém.
—Termo de Impressor. Morder a /Víjs-

queta ; diz-se quando a frasqueta sae fo-

ra, não iguala, cobre alguma parte do
que deve apparecer impresso.

—Termo de Náutica. Morder a ancora

a areia; aferrar, prender n'ella.

— Morder-se, v. refl. Dar dentadas

em si.

— Figuradamente: Desesperar, arre-

pender-se acerbamente.

—Morder-se de raiva; estar mni rai-

voso.

— V. n. Dar dentadas.—«Mas como era j
bum só o a briga durou muito, come- I
çàraóihe a faltar as forças, e sobejando- ^
lhe o animo, os Mouros sentindo-o en-

fraquecer, riMneieraO a elle. e o liaraó

todos, bracejando elle, mordendo, e fa-

zendo cousas de que os Mouros pasma-
rão.» Diogo de Couto, Década 6, Iiv. 3,

cap. 4.

—Figuradamente : .Motejar, criticar, 8S- J
tyrisar. 1
MORDEXIM Vid Morexim.
MORDICAÇÃO, s. f. Do lalim mordica-

tionem). Prurido puog^-nte ; sensaçfio que
causam os humores acres no corpo, e ou-

tras cousas mordazes.

MORDICANTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de mordicar). Que mordica.

MORDICÀO. Vid. Beliscão.

MORDICAR, V. n. (Do latim mordicare).

Picar, pungir.

MORDIDA DO DIABO, s. f. Planta, espé-

cie de mnrrião, s-melhanle nas folhas á

tanchagera.

MORDIDAMENTE, adv. (De mordido,

com o suftixo u mente»}. Com mordedu-
ras.

—Figuradamente: Mordazmente.
MORDIDELA, ou MORDIDELLA, s. f.

Vid. Mordedura.
MORDIDO, part.pass. de Morder.
MORDIFICAÇÃO, s. f. Termo de Me li-

cina. Estimulo dos humores; acrimonia,

mordiração.

MORDIFICAR. Vid. Mordicar.

MORDIMENTO, s. m. ant. .Mordedura.

—Figuradamente: Remordimenlo.
MORDIXIM, s. )íi . Certo género de peixe

muito conhecido na costa de Moçambi-
que. Vid. Morexim.
MORDOMA, s. f. A mulher que admi-

nistra alguma mordomia.
MORDOMADO, s. m. Vid. Mordomia.
MORDOMAR, ou MORDOMEAR, v. a.

Administrar, reger como mordomo.
MORDOMLA, s. f. Ofdcio de mordomo.
— Escriptorio de mordomo.
MORDOMO, $. m. (De mor, por maior,

e domvs, casa). Administrador dos bens
de uma casa nobre, rica.

—Mordomo d' irmandade , o que ad-

ministra as cousas delia, e os apparatos

das festas.

—Mordomo da igreja; procurador dis

negócios temporaes da igreja, da sua fa-

brica e obras.

—Mordomo de semana ; ofticial que na
casa real serve na semana que lhe toca,

debaixo das ordens do mordomo-mór,
substituindo-o na sua ausência.

—Mordomo-mór.- officia! superior da

casa real, que governa todas as pessoas
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do seryiço do paço. — «O Mordomo mor
dom Jnam de Meneses sobre humas pou-
sadas disse mas palauras a Altiaro Ko-
driguez aposenlador, que foy logo fazer

queixume a el Rey, que o mandou logo

chamar, e estandolhe perguntando poro
caso, e reprend.'ndoo muyto disso, o

Mordomo luor lhe disse: Vossa Alteza

não quer crer a mi, e dá credito a Alua-

ro Rodriguez que he muyto grande san-

deu.» Garcia de Rezende, Cbronica de

D. João II, cap. 195.

—Mordomo foreiro ; o que cobrava os

foros reaes.

MORÈA, s. f. ant. Garrada.

MOREIA, s. f. (Do latim ynurcena). Pei-

xe muito semelhante á lampreia.

MOREIRA. Vid. Amoreira.
MOREIRAL. Vid. Amoreiral.
MORtlREDO, s. );!. a?í(. Bosque de

amoreiras.

MOREJAR, V. n. Trabalhar muito, afa-

nar, lidar molestamente.

MORENADO, adj. Termo poético. Mo-
reno, trigueiro.

MORENO, adj. Trigueiro, de còr es-

cura.

—Quo tam a côr do rosto algum tan-

to escura, como a dos mouros.
MORESCOS, s. m. plur. Termo de ou-

rives. Folhagens debuxadas com o estylo

ou buril, arabescos.

MORETIM. Vid. Muletim.
MOREXíM, s. m. Termo asiático. Es-

pécie de cólica mui perigosa e endémica
das índias orientaes, parecida com o mi-
serere.

MORFANHO. Vid. Fanhoso.
MORFÊA, ou MORFEIA, s. f. Termo de

medicina. Espécie de lepra; mal de S.

Lazaro.

MORGADA, s. f. Possuidora ou herdei-

ra de morgado.
—Mulhfsr de morgado.
MORGADO, s. m. (Do latim majoratus).

Bens vinculados. — «Eu, diz algum d«l-

les muito triste, tenho Morgados, tenho
Herdades, tenho Juros, teohos Rendas,
tenho Commeudas.» Padre António Viei-

ra, Sermões do Rosário, parte 1, § 420.

— Possuidor dos bens vinculados.
— O filho primogénito herdeiro de

morgado.
— Familiarmente: Filho primogénito.

—Figuradamente : Mina, negocio, ou
cousa lucrativa.

— Termo forense. Direito de succeder
nos bens vinculados.

—Morgado de masculinidade, ou varo-

nia ; aquelle em que só succedem va-

rões, que exclue as fêmeas perpetua-
mente.
— Morgado de femineidade ; em que

só succedem as fêmeas, ou pelo meuos
são preferidas aos varões.

— Morgado de agnacão ; aquelle em
qui succedem varõtis a varões, e eitin-

cta esta linha, entra o varão filho da fê-

mea de parentesco mais chegado ao ul-

timo possuidor, sendo do sangue do ins-

tituidor.

— Vir por morgado; vir por descen-

dência.
—Dar por morgado; fazer alguma cou-

sa privativa d'aquelle a quem se dá.

— Plur. Morgados ; espécie de pas-

teis, cheios de especiaria, cobertos e pol-

vilhados de assucar.

t MORGANATICAMENTE, adv. De mo-
do morganntico.

MORGANÁTICO, adj. Diz-se do matri-

monio contrahido entre um príncipe e

uma pessoa de condição inferior.

— Também se chama matrimonio de

mão esquerda.

MORIBUNDO, adj. (Do latim moribun-
dus). Que está próximo a morrer.

Pelo berço d'Honiero, em canção uUima
Do moribundo cysne, obrado ingente

Alçar da gloria aos filhos acordados

De Leonidas que dorme.

GARBETT, CAMÕES, Cant. V, C8p. 13.

— «E os maus não criam que o sacer-

dote, embebido unicamente em suas es-

peranças crédulas, em suas cogitações

d'além do tumulo, curasse dos males e

crimes qne roíam o império moribundo
dos wisigodos; não criam quetivesseum
verbo de col^^ra para amaldiçoar os ho-

mens aquelle que ensinava o perdão e o

amor.» A. Herculano, Eurico, cap. 3.

— Próprio dos que estão morrendo.

—

Fozmorib-nnda.
— 6'. m.— Um moribundo.

Alléga, que és um Duque, ou que is virtuoso,

Que és moço, que és gentil, sem pejo a Morte

Te rouba.—Virá dia,

Que os cabedáes lhe augmenle o Mundo intsiro

!

Nada é menos sabido... e hei de dizíl-o,

Nada se avia menos.

Mais, que aonos cem, coijtando um Moribundo,

F. M. DO NASCIMENTO, FAB. DE LAFONTAIKI,

Uv. 3, n.' 18.

— «Mas eu humilhar-me ainda uma
vez ante esse homem que me envileceu,

sacrificando-me aos pés de outra mulher
;

que fez de um aiuor ardente, illimitado,

submisso, objecto d'infame ludibrio
;
que

me impelliu de crime om crjirne, e poi

cuja causa nosso pae legou a sua filha a

justa maldicçáo do moribundo ? ! Oh, is-

so não! Bem sei em que abysmo eahi.»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 14.

MORICI, s. >,i. Fructo do Brazil, seme-
lhante á ginja, de côr amarella, com bom
cheiro e gosto.

MORIGERAÇÃO, s. f. (Do latim mori-

gerationem). Temperança, moderação nos

costumes e modo de vida, o cuidado de

morigprar.

MORIGERADO, part. pass. de Mori-

gerar.

MORIGERAR, V. a. (Do latim morige-

rare). Temperar ou moderar os excessos
dos affectos, e em sentido mais lato, diz-

se dos costumes, ou de outras cousas.
— Ensinar, inspirar bons costumes.
—Morigerar-se, v. refl. Proceder bem.
MORIGERO, udj. (Do latim morigerus).

Termo poético. Morigerado de bons cos-

tumes, obediente.

MCRILHÃO, s. m. O piolho ou pulgão,

qua dá nas favas, melões etc, e os dam-
nifira.

MORINGUE, s. m. Termo do Brazil.

Bilha de agua bojuda, e de gargalo es-

treito.

MORMACEIRA. Vid. Mormaço.
MORMACENTO, adj. Húmido, quente,

triste, e desagradável.

—

Tempo morma-
cento.

MORMAÇO, s.m. Tempo mormacento.
MORMENTE, adv. (De mór, com o suf-

fixo «mente»). Principalmente, com mais
razão.

MORMO, s. m. Espécie de catarrho que
ataca as bestas e os falcões.

MORMULHA, s. f. ant. Memoria.

f MORMURAR. Vid. Murmurar.— «Es-

tou tão costumado a me trocarem as bol-

las, como a ouvir mormurar que jogo

sempre cora páo de dous bicos.» Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 2, nume-
ro 42.

MORNAR, V. a. Amornar, fazer mor-
no.

M0RNIDÃ0,5. f. O estado do que está

mnrno ; tepòr, tibieza.

MORNO, part. pass. irreg. de Mor-
nar. Tépido, pouco quente.
— Figuradamente: Tibio, sem fervor,

sem viveza, sem energia.

—Loc. na.: Aguas mornas; remédios
inefficazes.—Trazer o$ amantes mornos no amor;
nem os desesparar, nem os favorecer

muito.

MORO, s. m. ant. Medida de líquidos.

MOROSAMENTE, adv. (De moroso, com
o suflixu «mente»). Com morosidade.

MOROSIDADE, s. f. (De moroso, com
o suffiio «idade»). O ser moroso; tar-

dança ; disposição vagarosa, tardonha.
— Detença na contemplação das cou-

sas peccaminosas por torpes.

MOROSO, adj. (Do latim morosus). Tar-

dio, tardonho, vagaroso, detençoso.

—Que se demora ou detém em qual-

quer acção.—Deleitação morosa; a que advertida-

mente se toma, em cuidar em cousas

torpes, ainda sem desejo de as prati-

car.

MORODÇO, s. m. MonXe. — Um mo-
rouço de seixos.

1.) MORFHEA.ouMORFHEIA. Vid. Mor-

fea.

2.) MORFHEA, s. f. Termo de chimica.

Uma das bases orgânicas do ópio.

MORFHEO, ou MORFHEU, s. ?n. Ter-

mo de mylhologia. O deus do somno.
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Porque, tanto que Usso Bfí adormece,

Morpheo em Viirias formíii llic nppurcco

CAM , i.us., cnnt 4, ent. GS.

Apenns, á aaude do Const,incio,

EH(;olámn8 intoirn o CordinI grato;

Morpheo nos emhnlou, noa meigos brai;os,

Té que noa saudou Phdbo.

FRANCISCO MANOEL DO NASOIMKNTO, OnnA»,
tom. XI

—o somno.
MORPHINA, s,

f. Termo de. chimicn.
Alcali vogctsl, solido e brando, que exis-

to no (i[»io.

MORPHOLOGIA, s. f. (Do grego mor-
phè, fóruja, e logos, tratado). Historia

das formas qun póie tomar a maté-
ria.

MORRAÇA, s. f. H>^rva que na provin-
da do Algarve dáo ás civalg^duras.
—O lodo da praia.

MORRAÇAL, s. m. ([)o morraça). Lu-
gar on')e na^co a raorrara.

MORRÃO, 011 MURRAO,'s. m. Podarri

de cordíi dcsfnda na ponta, e molha la

em breu, ou outra maioria inflammavid,
com quR SP dá fogo ás peças.

—Morrão acceso; preparado para dar
fogo.—Copar o morrão; fazer ponta á cor-

da onde se acciMide.

—A extremidade carbonisada do pa-
vio, ou torcida de algum.i vela, ou can-
deia, e que Wxn imp^^Je do dar luz ciara.

—Morrão das arvores. Vid. Pulgão.
— O grão que apodrece antes de se

aperfeiçoar, o na mesma espiga se reduz
a pó negro.

—Termo de impressor. Peça da im-.
prensa onde assenta o fuso; está supe-
rior ou acima do prato.

MORRARIA, ji. /. Multidão de morros;
ou C()rdilhpir;i d'elifS.

MORREDIÇO, adj. Que morre muito.
MORREDOR, adj. (Do thema morre,

de morrer, com o suftixo «dor»). Que
deve morrer, mortal, caduco, perece-
douro.

MORREDOURO, s. m. Logar onde mor-
ro muita gente em pouco tempo.
—Terra baixa, cercada de outras m.iis

altas, onde se ajuntam e conservr.m aguas,
e por isso não se podem cultivar a tem-
po de dar fruclo.

MORRER, V. n. (Do latim morior, mo-
ri). Expirar, cessar de viver, acabar a vi-

da, extinguir-se todo o movimento vital,

dar o ultimo alento.

Non mi o qiierra nen oyr

Mais leixar-m'á tnorrer ir.

TROVAS E CANTaUC!». !l.* 48.

— « K sendo feito compromisso em
huum Juiz Alvidro, o elle, ou cada huu-
iiia das partees morressem ant»' da Sen-
tença definitiva.» Ord. Affons., liv. 3
lit. 113, § 10.

/'«l/o.

Mof.

E aetns cousas dam jilizor,

e riquezas d^m cuydado,

estas fazem n'>n temer

terremotos, nem morrir.

nARCIA DEHEZKNDR, HISCELI.ANEA.

DA-mo conta rei e ret,

Pois pedes tudo teu freta.

Das vacas morrí^rão sete,

E dos bois morrérárt trrs.

OrL VICIÍNTB. AUTO DA MOFINA MÍNOE».

—«Onde d\zi\va que morreo grande
numero de gt-nte, cá naquidle pouco que
os nossos andarão no roubo, achauâo
renita escondi la pelns casas.» Barros,

Década 2, lir. 3, cap. 4.— «Dizendo que
não auião de consentir que hutn homi*ra

p.^decesse por til caso, e mães sendo de
sangue, que quando ouuesse de morrer,
auia de ser per outro género di» morte.»
Ibidem, ^v. 5, cap. 7.— «Na qual saida

se perdeo hum bsti-l, em que morrerão
trinta homens.» Ibidem, cap. 8.

Verio morrer com forno os filhos charos.

Em t^nto amor gerados e nascidos.

C»M , LUS., cant. 5, est. 47.

— «António de Faria vendo que os ini-

migos se hiaõ lodos ao funlo por causa
do escarcco, e corrente da agoa que era

muyto grande, se embarcou em dous ba-
lões, que mandou esquipar com alguns
sol lados co:nsigo, e com a miyor pressa
qiif- po le snlvou huus dezasseis que não
quis que morressem como os outros, pe-
la necessidade que tinha de chusma pa-
ra as lantóas, porque nas brigas passa-
das lhe tinha ) morto a mayor parl.>, del-

ia.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 50.— «Os dianteiros, que er.iõ

os Rumes, e Turcos, começarão a subir
pelas piredes derribadas dos baluart^^s

S. Thomè, e S. Joaõ com huma mtiito

confiada determinação de morrerem to-

dos, ou os ganhar.-^m, lançando os de-
traz grandes panelas de pólvora, e va-

rej.indo oi altos dos balusrt-^s com sua
arcabuzaria pêra afTugentarMn os nossos,

e os seus que subiaõ terem Ingnr de ca-

valgar em eima.í Diogo de Conto, Dé-
cada 6, liv. 2, cap. 7. — «Se morresse,
credes que Nunalvares e nós com elfe«

não teríamos itillu'^ncii bastante para
pôr ao lado dVlrei um chanceller alTei-

çoado á nobreza e para arredar pouco a

pouco esse bando de harpias que, em-
poleiradas nos degraus do throno. não
cessam de dar bicadas em nossos privi-

légios e liberdades?» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 11.

— Matar, tirar a vida. — «Para atalhar

estes intentos, que nam menos os ma-
goavam, por serem de tanto proveito

nosso, que por resultarem em grande
dano seu; prifueiro que Boleife as le-

vass» ao cabo o acabaram elles com s»-

crela peçonhi, com a qual também aju-
daram a morrer a Francisco Serram, que

ainda estaua em sua companhia.» Luce-
na, Vida de S. Francisco Xavier, liv. 4,
cap. 6.

— Figuradamente : Fenecer, extinguir-
se, acabar de todo qualquer con««, ain-
da que não s^ja vivi-nte. — «Vôr deca-
hir, aíçonisar e morrer o pensimento de
todos 0-; diss de to ias as horas, de to-

dos os instant's, e achar ao p/; de nós,
amarra lo ao nisso amor cheio de viço
de vida, um amor contrafeito e g»>l.ido!»

A. Hl r-iil.ino, Monge de Cister, cap. 13.— Padfcer em excesso, tanto no phy-
sico corno 110 moral. — Morrer de sêd4>. J— Morrer de ciúmes. 1
— Acabar, extinguir-se po^ico a pou-

CO ; diz-se da luz do fogo, etc, que se
vai apagando.
— Terminar, dissipar-se por uma im

perc"ptivel diminuirão, por um enfra-
quecim»nt) graduil ; diz-se dos sons,
da luz e cores de umt pintura.
— Desjar, appetecer ancioíamente.

—

Morro por ir passear.

— Desaguar; lançar-se um rio em ou- j
tro, ou no mar. I
— Acabir, s^car; diz-se das plantas. *
— Acabar, extinguir S", termioar-se

;

diz se das instituições, das paixões, dos
estados, das obras de arte, prodacçôes
do engenh», ete.

— Empr.-ga-se algumas vez^s para ej-

presíir as causss da morte; como: Mor-
rer de. morte natural.

— Entorpecer-se, perder o movimen-
to, a força, o vigor algum membro do
corpo, por paralysia, grande susto, de-
bilidade, etc.

— Morrer como ton cão; abandonado
dos s-^us sem-^lhantes.

— Morrer como tan cão; como nm
condemnado, s^m querer manifestar o

m"nor arrependimento de suas faltas j— Morrer o venfo; acabar a sua acção. I
— Morrer em alguém alguma couta;

extinguir-se nVssa pes>oa.

— Morrer em alguém o que ouviu ao
detractor; n.io passar dVlle, não se dar

a saber, nem dizer a outrem.
— Morrer á.s paixões humanas; fu-

gir-lh-^s ; não as ter.

— Jr a morrer; a ser punido com a

morte.
— Morrer espontaneamente ; matar-se.

— Morrer de amor; estar moito apai-

xorado por slguem.
— Morrer de fome : não ler meios de

subsistência.

— Morrer sem dizer Jesus ; morrer de
replante.

— Morrer para alguém, ou para algu-

ma cousa : retirar-se, privar-se d'ena pa-

ra sempre.
— Morrer para o mundo, ou ao mun-

do ; abandonai o, retirar-se da socieda-

de; ir p.ira o retiro.

— Morrer por olguem ; amal-o em ex-

tremo.
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— Morrer vestido; de morte violenta.

— BtííH morrer; morrer christãmentp.

Porque non ha descançar,

nem pbzer, uem contentar,

senã nos que bera morrera.

GARCÍA DE REZENDK, MISGF.LL.\NEA.

— Morrer civí7men<e; achar-se priva-

do dos direitos civis, por via de pena.
— Morrer civilmente; diz-S8 lambem

dos religiosos que n'estR qualidade re-

nunciarsm para sempre a certos direi-

tos, a certas vantagens sociaes.

— V. a. Morrer morte; morrer.

Que Raynha. que gram Rey?

que Príncipe singulM-?

Princesa, damas sem par ?

e dos nobtes que direi?

do seu amor, do gastar,

dis mercês que el Rey fazia ?

dos píuos quanta alegria ?

corao tudo pereceo ?

que triste morte morreo

ho Principe em hum so dia.

REZENDE, MISCELLANEA.

—«Eu não me toruo, nem escandali-

zo do que me dizeis, porque se o nosso

ou deuo dizer, JESV CHRISTO Nosso Se-

nhor não morreo morte tão honrada.»

Idem, Chronica de D. João II, capitulo

46.— V. refl. lúorrer-se ; morrer, finar-se.

—Adágios :

— Quem dá o seu antes de morrer, ap-

parelha-se a bem soffrer.

—Tanto morre o papa, como o que

não tem capa.

—Tanto morrem dos cordeiros, como
dos cimeiros.

—Morra Martha, morra farta.

—Morra Sansãn, e quantos com elle

são.

—Do mal que o homeai foge, d'esse

morre.
— Duas mortes sotTre, quem por mão

alheia morre.
—Já morreu por quem tangiam.

—Morre o boi e a vacca, e fica o de-

mo om casa.

—Morreu o nosso macho, ainda ago-

ra lhe fede o rabo.

—OuPDQ em cárceres vive, em cárce-

res quer morrer.

—Hajatiios psz, morreremos velhos.

—Muitos morrem na guerra, mas mais

vão a ella.

—Quem não vee á guerra, não morre
n'el]a.

—Mal conhecido, com seu dono morre.

—Tens vontade de morrer, ceia car-

neiro assado, e deixa-te adormecer.

—Vive o pastor com sua rudeza, e

morre o physico, que a phjsica reza.

—A mulher que dá no homem, na
terra do demo morre.

—Vão á missa os sapateiros, rogam a

Deus que morram os carniceiros.

voL. rv. — 41.

—Pela bocca morre o peixe, e a lebre

ao dente.

—Quem filhos tem ao lado, não mor-
re de enfastiado

—Quem ganha sem despender, não
lhe lembra que ha de morrer, neoa que
herdeiros ha de tor.

— Aprender até morrer.
—Morrer por morrer, morra meu pae

que é mais velho.

MORRIÃO, s. m. Capacete sem viseira

quii cobria o casco e de ordinário tinha

tope, plumas ou outro adorno.

—Herva ; ha duas espécies, uma queda
flores brancas, que é o morrião fêmea,
outra produz flores vermelhas, que é o

macho.
MORRIDO, part. pass. regul. de Mor-

rer.

MORRINHA, s. f. Doença epizootica e

muito destructiva do gado.

—Qualquer epidemia do gado.

—Figuradamente: Enfermidade pouco
incommoda, e pouco perigosa, que ataca

as pessoas.

MORRINHENTO, adj. Vid. Morrinho-
so.

MORRINHOSO, adj. (De morrinha, com
o suffixo «ôso»}. Que tem morrinha.
MORRO, s. m. Monte pequeno e arre-

dondado de terra, pedra miúda, etc.

—

«Hum morro de terra tão azado pêra o

cometer, que conuidou a dom António
sair em terra a cometello, onde o matou
com dez ou doze frecheiros que o acom-
panharão na morte.» Barros, Década 2,

iiv. 2, cap. 5.—«Costeamos a terra com
ventos ponteyros de hum bordo no ou-
tro até hum morro que se dizia Tilau-

mera aonde surgimos, porque a corren-

te dn agoa era contra nós.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 47.

—Terra dura a modo de piçarra.

—Termo do náutica. Monte alto, es-

carpado, isolado e redondo, que serve

de marca aos navegantes na costa ou
existe á entrada de alguns portos com
fortificações.

MORSO, s. m. Boccal do freio.

MORSULO, s. ni. Termo de pharraacia.

Certa preparação medicinal em pasta so-

lida, ou massa composta de ingredientes,

a que dão vários nomes em pharmacia,
segundo a forma que tem.

MORTACOLOR, ou MORTACOR, s. f.

Pintura de gesso, com sombras mui le-

ves, que apenas deixam distinguir o obje-

cto.

f MORTADELA, s. f. Termo de com-
mercio. Nome de uo) salpicáo que se faz

cm Itália, e particularmente em Bolo-

nha.

MORTAL, adj. 2 gen. (Do latim mor-
talis). Que causa a morto, ou que parece

causal-a.

Como no mato a ccrua quando sente

O mortal tiro ja no peito liure,

Supitamente cae, com voz confusa,
,

E com triste gemido ahi se queixa.

CORTE REAL, NAUFR.\GIO DE SEPÚLVEDA,
c;-.nt, 1.

— «E indo nós d,'33ta msneyra que di-

go, prouve a nosso Senhor por sua mi-
sericórdia que ao dia de Rei.5 vimos ter-

ra, a qual vista, e alvoroço delia nos cru-
soii buma tsõ mortal alegria, que «ó essa

bastou para dos quinze que siiida hiamos
vivos morrerem logo subitamente quatro
de que os dousforaõ Portuguezes.» Fer-

não Mendes Piíifi, Peregrinações, cap.
180.— «Julgou-se mortal a ferida, não
so intimidou com a sentença, e dedicou
os últimos momentos da sua vida á sua
amada.» Caval|piro de Oliveira, Cartas,

Iiv. 2, n.° 23.— «Os nomes de D. Aldae
do honrado mestre Bartholomeu, as in-

dicações locses e as olhadurss eloquen-
tes da cuvilheira tinham sido como os

remédios chamados heróicos e infalliveis

em doença mortal.» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 19,

— Sujeito á morte.

Inspira immortal canto evoz divina

Neste peito mortal, que tanto te íma.

CAM., Lus., cant. 3, est. 1.

Algum modo que a Vós só he presente

Para satisfação da mortal gente.

ROLIM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, Cant. 1,

est. 85.

—-Cspitíl, extremo, excessivo, de mor-
te, que dura até á morte.

Duas mil penas mortais

recebia cada dia;

se com ellas nam podia

como poderey com mais?

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREIR.V, p. 93.

Mortaes sam já meus sentidos,

nem loc".r. nem cheír;ir querem,

nem gostar.

IDEM, IBIDEM, pag. 83.

Quem Isnçasse o meu cuidado

onde o não visse mais,

pois lembranças tam ^nortais

traz a minha fantezia,

que basta huma de hum dia

pêra me os meus tirar.

CHniSTOVÃO FALCÃO, OBRAS, p3g. 15 (ediç.10

1871).

E não quero de ti mais;

Lá reparte teus cruzados.

Teus impérios e regnados,

"

E tuas pompas mortaes,

Qu'eu não quero teus morgados.

GIL VICENTE, AUTO D.A H^STORT.i DE DEUS.

Igreja. Quem sois? pêra onde andais?

.Uma. Não sei pêra onde vou

:

•Sou salvagem,

Sou huma alma que peccou

Culpas mortaes

, Contra o Dcos que me creou

A' sua imagem.

IDEM, auto' DA ALMA.
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— «R elles lho disseram, qun prnlir.s-

rião sobre isso, o a roposla trnriím a sus

Alteza, e depois de todos pralirnrem, e

terem pnr muyto certo a morte dei lli^y,

escolheram pêra lhe darem o trisie e mor-

tal desengano o Uispo de Tangere dom
Diogo Orliz, e n Prior do Crato dom hio-

go Dalmeyda.» (larcia de U"z«nde, Chro-

nica de D. João II, csp. !2ll. — «Coino

viessem a remos, os governadores vsti-

dos de lihrá triste e descontente, com
tanto silencio, q'ie pareciam sombras

mortaes, deram causi serem (dhadas, co-

mo cousa não esperada e que fazia temor

e espanto. « Francisco do Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 171.

ro(lem-se pòr em lonpo osqnocimento

As cruc7.os mortitfn, que Himn vio,

Feitas do fcroi Mário, e do cruento

Sylla, quando o contrário lhe fugio,

CAU., Lus,, cant. 4, est. G,

E nSo roceii o Slundo que o infeste

Meu lialito mortal? Inda consente

Que eu pi7.e os matos deste monte agreste?

j. X. DE MATTOS, RIMAS, pag. 69 (3." ediç.)

O coraçiia do Luso atormentado

Com ccena Wo cruel, t.ío lastimosa

Níio p<^de Tèr fugir-lhe ao dcsf!ra(;ndo

Quasi do lábio fiio a alma queixosa:

Nem n'lium mortal delíquio espedaçado

Da Tidi o laço A víctima formosa;

Não foi Gloriudi, não, t.io dura, e triste

A scena, que em Sofronia, o Olindo viste.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O OBIRNTE, cant. 4,

est. óO.

o Sempiterno Auctor nas mãos tomando

Da terra liuma porção forma o prestante

Simulacro mortal, que o venerando

llosto alevanta ao Polo scintilante:

Abertos ollios para os Ceosvoltund),

Com sopro Divinal, vivificante.

Faz que a terrena macliina se anime.

E n'alraa bum gérmen immortal lhe imprimo.

IDEM, IBIDEM, cant. 9, est. Cl.

—«Entáo?—disse o senhor Vasquean-
nes com voz de mortal angusii.i.— «To-
dos besteiros e homens de armas,—res-

pondeu o pagem, — acabam de chegar.

Correram quatro léguas por dilTerentes

caminhos. Não encontraram a senhora
I). Beatriz, nem D. Vivaldo.» Alexandre
Herculano, Monge de Cister, cap. 2.

—

«Para elles em alguns instantes se resu-

miu, então, um século de trances mor-
taes.» Idem, Eurico, cap 16.

—Que tem ou está com signaes ou ap-
parencias de morte, e do que está mori-
bundo.
— Peccado mortal; que nos faz di-

gnos da eterna morte, que aparta de
nós a graça de Deus.

—

«Alli fui bem re-

colhido dí suas palavras; e, passadas as

primeiras, sihiu o triumpho do terceiro

peccado mortal, que alli é mais que fla-

mengo no Corpo Santo.» Fernão Soro-

pita, Poesias e Prosas Inéditas, pag. 27.
— Estar mortal; nuiito para morrer.

—Inimigo mortal; capital, figadal —
«Da qual vordade tinha dle Duarte do

Lnmos experiência etii ellUiy <le Cai-'Ciit,

e nos Mouros que viuião no seu Kt*yno:

os quaes tratauão as nãos de Coulôo, Co-

chij, e Cananor como se fossem seus

mortaes irrii^os, somente por causa da

paz (|ue tiiihâo cõ os Portuguesas.» Bar-

ros, Década ii, liv. 4, cap. 2.— «Começou
de cortar níiq')f lias armas e carne d-i seu

próprio filho, com tamanha braveza como
se frtra seu imiífo mortal.» Francisco de

Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 51.

— .S. m. Individuo do género hu-

mano.

Sepulchro he do mortal, e he berço a terra,

Nella a morada tem, nella o sustento,

.Mas desdenhoso a engeita, e se desterra.

Té com prazer, do natural assento

.

}. A. DR MACEDO, O ORIENTE, C.lOt. 'i, est. ',•*.

Oual costuma ficar mudo, assombrado

Mortnt, que em Doito vio tempestuosa,

Uopenlina cahir do Coo rasgado

l^Tiea seta trisulc.i. estrepitosji.

IDEM, IBiDEii, cant. 4, est. 68.

—Plur. Mortaes; os homens, a espé-
cie humana.

A' barca, á barca, mortaes ;

Porém na vida perdida

Se perde a barca da vida.

Cavalleiros, vós passais,

E não me dizeis p'ra ond'Í3 ?

E vós, Sat,in, presumis ?...

Attentae com quem fallais.

GII. VICENTE, AUTO D\ B.\Rr.A DO INFERNO.

— «Senhor cavalleiro, disse a donzel-
la, já sei que entre os mortaes nenhu-
ma cousa é perfeita, e julgo-o por vós,

que sendo tão estremado nas armas, tan-

to pêra merecerdes tudo por ellas, que-
reis com outros apetites vãos escurecer
vossa bondade.» Francisco de Moraes,
Palmeirim dlnglaterra, cap. 148.— «Ver-
dadeyramente que quando vejo hum re-

trato semelhante seja elle Grego, ou La-
tino juUo, e parece-me com rasão, qu»
os mortaes forão sempre como são hoje.»

Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2,n.» 51.

Dos altos Ceos decretos não mudados
Mais gloria para vó5, mais bens rcservão.

Mas são mysterios aos mortaes vedados.

Que de augusto silencio as leis observão :

Que Reis vencidos. Povos debelados

Para timbre de Lysi.i os Ceos conservão !

Tiinto, tanto antevê pres;iga a mente.

Que mais descubro, que o bu^^cado Oriente!

J. A. DE MACEDO. OBIENTE, cant. 2, CSt. 55.

MORTALHA, s. /'. Panno ou vestido

em que vai envolto o cadáver para ser

inhumado.
—Cadáver.

—Sepultura. — í.evantnr-se da morta-
lha.

— Figuradamente: O pedaço de papel
que embrulha o tabaco para se fazer um
cigarro.

— Plur. Mortalhas. Exéquias.

MORTALHAR. Vid. Amortalhar.
MORTALIDADE, s. f.

< iJe mortal, com
o suflixo «idade»). Qualidade de ser

mortal, condição, natureza das cousas
m«rlaes.

—Os mortaes. o género humano.—Lista^iiip. mortalidade ; listas dos óbi-

tos, dos qu" morreram no mez, oaaono
n'uma cidade.

MORTALISSIMO, adj. tuperl. de Mor-
tal.

MORTALMENTE, ado. (De mortal, com
o suflixo «mente»). !)•» morte; de modo
a causar a morte.

—

Ferido mortalmente.
—«Mas corno os nossos eráo costumados
áquelle officio de sofrer fogo e ferro,

ainda que á custa do seu sangue, que-
braráolhe aquclla fúria ferindo nelles tão

mortalmente, que lhe fezeráo alargaras
estancias.» Birros, Década 2, liv. 6, cap.

5. — »E porque já não tinham com que
se amparar, feriram-se tão mortalmente,
que com seu sangue começaram tingir o

campo em tanta quantidade, que pare-

cia que dentro nelles não ficava nada,

de que os membros se podessem suster. >

Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla-

terra, cap. 36. — «A sua inclinação se

converteo em furor, e descobrindo que o

contrario que lhe fasia a guerra era Dom
Pedro, teve com elle hum combate de

que sahirão mortalmente feridos ambos
de dous. Em Castella, e em Portugal já

V. S. sabe que domina a força, sendo a

rasão escrava do poder, e o juiso muito

criado da chimera.» Cavalleiro de Olivei-

ra, Cartas, liv. 2, n." 95.

—Em termos de morrer.— Caiu mor-
talmente.

— Excessivamente, de morte.

—

Odiar,

aborrecer mortalmente.— «Endereçando

as palavras a .Miraguarda. disse: Agora,

seuhora, não ponho culpa a Albayzar,

nem a ninguém fazer desatinos por vós.

Com a rainha, Lionarda teve menos pa-

lavras, que lh« lembrava ser casada com
Floriano. a quem mortalmente d>sama-

va.» Fr.incisco de Moraes, Palmeirim de

Inglaterra, cap. 164.

MORTANDADE, s. f. Grande numero

de mortos em batalha, ou por doença.

—

Fazer gratide mortandade; cruel guerra.

e cousa de grande mortandade.

Neste tempo acodio

a Homa tal mortandade

de peste, qual se não vio.

e também esterilidade,

mayor que nunca se ouuio,

que morriam cada dia

Mil pessoas, c ralia

a sc^ssenla mil reacs

ho movo de trigo, e mães ;

ninguém auello podia.

n. DE REZC.NOE. M ISCELLANEA

.

Mas que nos ganha a temerária empreu?
K.nire miíeri.as. iiií)i(,ii:,í,i,íí,«. SMstos

Opp^r o peito .*» leis da Natureza

Ue de cegos somente, he Si' de injustos.
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rA)ii'ra a louca ambii^ão baixi avareza

S-i armarão sempre os Céos ; e os Céos são justos;

Tanta, e tanta ousadia os Céos ofende,

EUa nas ondas os baixeis nos prende.

J. A. DK MACEDO, ORIENTE, Cant. 3, CSL 4.

MORTARO, ou MORTARRO. Vid. Mor-

teiro.

MORTE.s. f. (Do latim rworíem). Fim.ex-

lincção, cessarão total da vida animal, fal-

lecimento. — «Senhor uedes aqui a uera

cruz, oradea e poede em ela feazae pedi-
\

delhi que aquel que prendeu morte e pay-
\

xom em ela por uo5 saluar, que uos faça

vencedor di-stes quesomcoulraa sua fé.»

Livros de Linhagens, n." 3. eun Port.

Mon. Hist., Scriptores, tom. 1, pag. 186.

— íPer morte dei Rei dom loáo veo ha

herança do Regno ao Príncipe dom
Duarte seu filho mais velho.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part 1,

cap. 3.

Com a velhice ou morte
tudo se desaQgura

e destrue.

D. JOAN.SADA. GAM.V, DITOS DA FBE[RA,pag. 87

(ediç. 1872).

Nada se nam for a morte
me daraa coDtentamento

seguudo sei do que sento,

Dão sento prazer tão forte

que conforte meu tormento.

OBKAS DE CHBISTOVÃO FALCÃO, pag. 3 (edji;.

de 1871).

vimos mortes apressadas,

e vidas muy encui^tadas,

doeoçis non conbescidas,

• muytas canceiras nas vidas,

poucas vidas descançadas.

G. DE REZENDE, MISCEIXANEA.

—<E però que seja cousa mui atreui-

da e temerária, querer dar cuusa aos fei-

tos que Deos permitte, praza a elle que
as mortes de pessoas tãj notauêis não
procedessem das psiiões que se causarão
das diíTerenças entre o Viso-Rey, e Af-

fonso d'Alboquerque.B Barros, Década
2, liv. 4.c3p. 1.

—

cPóle-se crer, que as-

si como este príncipe em virtudes e obras
foi o mais eiceilente de seu tempo, assi

no sentimento de sua morte se fez mais
signalados estremos. que em outra ne-
nhuma.» Francisco de Moraes, Palmei-
rim d'Inglaterra, cap. 167.— «Estando
elle preso em Roma numa áspera e es-

cura cadea, que depois foy côsagrada em
igreja, e he agora orago de S. Procelso
e Martiniano, na qual eu per vezes en-
trey, lhe deram nouas de sua morte, as

quaes elle recebeo cõ grande cõtenta-
mento.v Heitor Pinto, Dialogo da Lem-
brança da Morte, cap. 5,— iPor Cspitâo
mór daquelle mar, o que ElRey depois
confirmou por um Alvará, pelo qual Nu-
no Vaz Pereira, por morte de Jorge de
Brito houve Sentença contra António Pa-
checo que era Alcaide mór.» Diogo de
Couto, Década 4, liv. 1, cap. 6. — lE

com este ardil taõ sagas, e taõ dissima-

lado, despedio de si todos os cento e

sincoenta mil Pegús em espaço de pou-
co mais de três horas, por se temer que
se lhes chegasse a nova da morte del-

Rey.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 190.—«Sabida sua morte, foi,

não só n'aquella Villa da Ribeira Grande,

mas em toda a Grande Ilha de S. Mi-

guel, tão chorada, e sentida, que todos

clamaváo, lhe faltava a columua de to-

da aquella terra.» António Cordeiro. His

toria Insulana, liv. 2, cap. 3. — aHum
dia que estava só com Zarina, e com
Stryangeo, não sey como lhe escaparão

estas palavras. Morro porem cotit'ínle,

sabendo que a minha morte fará a vos-

sa felicidade.» Cavalleiro d'01iveira, Car-

tas, liv. 2, n.o 3.

Que vendo o sangue, quedo golpe emana,

Ruge de raiva, espuma, e a duvidosa

Vista a seus filhos rebramindo lan^a,

E só co' a morte do aggressor descança.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, caht. 3, est. 16.

—tO abbade interrompeu-a : — «Está

varrida, — disse, voltando-se para mim.
— Depois que a senhora D. Beatriz fugiu

de casa, começou a enlouquecer. Com a

morte de vosso pae perdeu de todo o si-

so. Quizestes que ella viesse : pt-nsei que

se conteria diante de vós; mas vejo que

os meus receios eram fundados. Ide-vos

embora. Brites!» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 2.

—Termo de mylhologia. Divindade fei-

ta do somno e da noite, a mais implacá-

vel de todas as deusas. Os poetas repre-

tam-n'a um esqueleto, com um vestuá-

rio uegro, semeado deestrellas, com azas,

e algumas vezes com uma foice. Os Egy-

pcios piutar.-im-n'» em figura de moça,

com arco, e frechas na mão, olhos ven-

dados, azas nos pés, e sem orelhas.—En-

trou no mundo a morte para castigo do

peccado.—Certa mulher, vendo o marido

gravemente enfermo, pedia a Deus que

antes a ella, que a elle lhe mandasse a

morte; appareceo a morte para a levar,

mas a mulher espantada e arrependida,

disse á morte : Eu não sou quem tu bus-

cas, eil-o ahi ua cama, apontando para

o marido.—O ponto está na disposição

em que nos apanha a morte.

Vimos ftílescer na coi te

senhores velhos honrados,

todos muy apressuradus

hos vimos leuar a morte

sem falia, nem confessados.

G. DE REZENDE, M1S3ELLAHEA.

— iiEI-rei Floramáo de Sardenha eo
cavalleiro do salvagem tiraram armas de

szul semeadas d'abrolhos d"ouro, mais

louçãas, do que ao parecer requeria a

vida de Floramão ; nos escudos vinham
differentes, que Floramáo trazia no seu

em campo negro a morte com uma don-

zella pola mão: o do salvagem em* cam-
po pardo uai salvagem com dous liões por
uma trela, que era sua devisa costumada
e tão conhecida no mundo.» Francisco
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, ca-

pitulo 165.

Não consentio a ntorfe tantos anncs

Que de Heroe tão ditoso se logra.sse

Portugal, mas os coros soberanos

Do ceo supremo quiz que povoasse.

CAU., Lus., cant. 4, est. 50.

Redobra

Corag« em uns e outros o perigo.

Pregam no campo frades indulgências.

Na cidade os imans novas promessas

Fazem de houris e paraizos: folga

Emtanto a morte, e para a ceifa crua

Co um pérfido surriso a fouce affia.

GARRETT, D. BRANCA, cant. 1.

Corro co'o pensamento a immeusidade.

Nem deslumbrado vou, nem temerário,

Voz interna me diz que aifronte a sorte.

Com sublimes Canhões vencendo a Mvrte.

j. A. DE UACEDO, O ORIENTE, cant. 1, est. 7.

Que ha de dizer na Europa a indócil gente.

Que a lei da Igreja universal despreza ?

Talvez diga, sacrílega, insolente,

Que he dos homens, não tua, esfardua empreza!

Que assim se desvanece, assim desmente

Promessa feita á gente Portugueza

!

Tu nos salva, Senhor, Tu Grande, e Forte

Amansa a fúria ao Mar, desarma a Morte.

IDE», IBCDEM, cant. 3, est. 46.

—O acto de morrer.— aE pois na vida

a imizade do ambos foi tamanha como
vós sabeis, na morte quero que vejais o

que eu em sua vingança farei.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 40.

Fran. Se o meu dano te contenta,

Quero seguir o teu norte

:

Contra o mal, que me atormenta,

Serei qual Cisne na morte,

E Serèa na tormenta.

FRANCISCO R LOBO, EGLOGA, pag. 291.

—Figuradamente: Diz-se também dos

vegetaes, por serem as plantas um aggre-

gado de indivíduos e a morte n'elles é

sempre parcial, e mais ou menos lenta.

—AíTecto ou paixão excessiva, trans-

porte violento.

— Destruição, assolação, mortandade,

matança.— «E os caualleiros dos lugares

dos estremos de Castella com a muyta
alegria desta noua se ajuntaram todos, e

com as baudeyras dos lagares partiam, e

se vinham todos a cauallo ao estremo

damhos os Heynos, e a vista dambospor
sinal da paz, que autre eiles ja auia, e

do muyto contentamento, e prazer do

dito casamento abaixauam e alçauam

muitas vezes as bandeyras com grandes

gritas, e prazeres, rogando todos a Deos

por as vidas do Principo, e Princesa,

iembrandolho quam poucos annos auia,

que com as ditas baudeyras sabiam dos

ditos lugares com muyto ódio, guerras.
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pelejas, e mortes dambas as partos, o

agora com tanta paz, o. sossej^o.» Garcia

de Uezende, Chronica de D. João II,

cap. 115.

Do PAlo aquiloDar, onde «grilliCia

Perpetuo Inverno om gSlo a eatoril teiTii,

Mcdonlia uuvem de Guerreiros v6>,

Quo trazem por divisa n morte, e a guerra

:

A voz do raio universal, que sÒ3,

A grande Águia do Tibrc as nias cerra,

E a cerviz, quo nào fura no Jugo nfTeita

Do feroz Al:>iico as leis ncceita.

.1. A. DK U\CEDU, o ORIENTE, cant. 8, est. S.

— Delicio ou crime de matar alguern.

— Paixão, ou afTocto excessivo, trans-

porte violento.

— Desgostos de morte; dissabores mor-
taes, grandes sofírimentos, excessivos,

atrozes.

— Causa Hrt destruição.

— Pena de morte, ou capital; a que
consisl'? em tirar a vida ao criminoso.

—

«E ainda por comprazer so Viso-Rey,

mandou Melique Az lançar grandes pre-

gõi>s que d'>ntro de dous dias se fosse

qualquer home::i do ar;ú/is estrangeiro

quo estevessô naquella cidado sob pena
de morte, sendo achado despois : com-
prindo lodo o mãos que lhe o Viso-Rey
mandou, com quo lhe concedeo paz pê-
ra as saas nãos poderem nauegar, rece-

bendoo om sua amizade.» João de Bar-

ros, Década 2, livro 3, capitulo 7.

—

«AffoDSo d'Alboquerque quando vio que
o temor da sua entrada os fazia fu-

gir, em quo também entrauão alguns
Mouros de cauallo, ao cabo dos quaes ao
tempo do nadar se apegauão outros de

pé : mandou lançar pregões que ninguém
fogisse sob pena de morte, por quanto
elle queria dar embarcação a todos pêra
passsiem sem perigo, e poderem leuar

suas fazendas, segundo linha concedido
nos seus apontamentos.» Idem, Ibidem,
liv. 7, cap. 5.

— Arrostar a morte; alTronlar os pe-
rigos.

— Combate de morte ; o que só deve
terminar com a morte de um dos com-
batentes.

— Depois da morte de; depois de ha-
ver morrido, faliecido. — «E depois da
morte dul Rey dom AíTonso nestas Cor-
tes aquy em Moalemor foy el Rey muy
requerido puUos Pouos, que não desse
mais as taes graças, porque yão de ma-
neira para pagar luuyio diuheyro em ca-
da hum auno, e assi que todas as que
el Rey seu pay linha ikdas tirasse, o des-

empenhasse, porque estaua metido om
muyla despesa, o el Rny [jiometeo ahy
ós Pouos de não dar mais as ditas gra-
ças dahy v?m diante, o de ter maneira
em como os homens podessem auer pa-
gamento do seus casamentos.» Garcia
de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 33. — «Pompides com elle o com

o csvalleiro do Salvaje, que a este rece-

bimento foi a primeira vcjz, que sahio,

depois da morte de el-rei dTnglaterra,

sou avô.> Francisco de .Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 14'J. — «E assim

adinnain, que Miragusrda, quando veio

do Ciinslanlinopla, trazia ura filho, quo se

chamava 1'rimaliáo, como sju avô, e veio

prenhe de Gridonia; a imperatriz Vasi-

iia teve dois filhos, a um chamaram Tri-

neo, ao segunuo Vcrnao, como seu pai,

por nascer depois da morte delle, de

Clarisia, mulher deGraciano, nasceo Ar-

nedos.v Idem, Ibidem, cap. 172. — cE
aos bemavenlurados que obedecerem a

este pregaõ cõ obediência de santa ir-

mãdade, se lho oalorga perp-^tua pas

nesta vida acópanhada do muytos beus,

de miiylas riquesas, e depois da mor-
te sua alma será tão limpa, o agradavi.d

a Deos como as dos santos, que passa-

rão baylando nas resteas do Sol ao des-

canço celeste do Senhor poderoso.» Fer-

nã I Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 193.

— EUar entre a vida e a morte; em
perigo de vida.

— Ter visto a morte de perto ; acabar
de sahir de um p-jrigo eminente.
— Até d morte; até morrer, com fir-

me resolução, com propósito invariável,

permanecendo sempre constante. — «O
da fortuna, vendo-o em tal estado, e

sentindo de sua pessoa, que havia de
pelejar té a morte, por escusar mal tão

mal empregado, movido de dôr e pieda-

de se quizera arredar; mas elle, que co-

nheceu o porque o fazia, o tornou a

commetier, dizendo : Acabai o que co-

meçastes, que não sou eu tão desejoso

da vida. que som honra a queira pos-

suir. Folgo, disse o da fortuna, que sen-

tisses minha tenção; e pi>is delia se não
lira outro galardão senão palavras des-

agradecidas, esta é a paga qu'ellas me-
recem.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 24.

— Receber a morte; ser morto.
— Soffrer morte e paLcão ; estar con-

trariado, atormentado.
— Surprehender a morte o alguém;

morror de morte natural.

— Tomar, buscar a morte, ou o mal
por suas mãos ; atteotdr alguém volun-

tariamente contra a vida, a saúde, ou o

seu bem estar, desprezando os conselhos
que se lhe dão em contrario.

— Á hora da morte ; na hora extre-

ma, nos últimos moajento.-:. — «O quil

era herdiiro deste mesmo Rt-yno Ouor,
ca segundo o costume daqueile gentio

da índia os sobrinhos filhos das irmaás

saõ os herdeiros e naõ os próprios fi-

lhos: peró quãdo veyo á ora da morte o

tio em seu leslamenlo o desherdou por

alguns descõlMitamentos que teue deile,

e herdou a outro irmão mat*s moço do
mesmo Melrao.» Barros, Década 2, liv.

5, cap. 10. — «Outros de outra seyn,
que se chama Gizom tem pira si que só

as beatas pela penitencia que fizeraõ

nesta vida co? trabalhos que levàraõ nel-

la, alcançarão depois o Ceo, em que des-

cancom, e nafj o homem que sempre vi-

vi'U á vontade da carne, roubando, ma-
tando, o Tizendo outros muytos pecca-

dos. pela qual razaõ por nenhum casu

pòie ser salvu, senaõ o que, a hora da
morte dcyxar quanto tiver ao pigode,

« aos sacerdotes que rogutírn por elle.»

Fernão .Mend-s Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 114.

— Morte civil; perda dos bens, direi-

tos, e graduação social.

— Termo de Medicina. Morte acciden-

tal ; a que é produzida pela perturbação
do equilíbrio das forças vitaes.

— Morte apparente; estado de immo-
bilidade o de insensibilidade absoluta,

que apparece depois de certas doenças,

e que frequentefnente se confunde com
a morte real.

— Morte natural; a que é causada
por ac. idenle ou, doença.
— Morte real; decomposição dos ór-

gãos, e cessação completa das fuocções
vilães.

—Morte repentina; súbita ; a que suc-

cede de improviso, e sem phenomeno
precursor, as mais das vezes determina-

da por uma apoplexia fulminaot «.— «Apa-

rentemente que a historia da morte sú-

bita daquelle Enviado dos Latinos, que
tinha falado de Júpiter com pouco res-

peito em pleno Senado, e sobre a «qual

Tito Lírio não ousa diser cousa alguma
positiva por ver todos os Autores sepa-

rados nesta narrarão.» Cavalleiro d'Oli-

veira. Cartas, liv. i. o.° 35.

—Morte violenta; a que é effeito de

uma viulen.ia qualquer.

—Morte de rixa; em rixa nuva, e não
de propósito.

—Morte de cajom; por desastre.—Julgar d morte; condemnar a mor-

rer, a ser morto. — «Em Lisboa no Li-

moeiro estaua preso hum homem estran-

geiro muyto rico, e estaua julgado a mor-
te, e concertouse com o carcereiro, que
se chamaua loam Baço, e per seu coo-

sentímento se fez muyto doente, e con-

fessado, e feito seus autos íuz que mor-
ria: vierão homens por elle em huma
tumba, e o leuaráo a enterrar ainda viuo

e sam, e da Igreja fugiu, e se saluou, e

o carcereiro se pos em saluo.i Oarcia de
Rezende. Chronica de João II, esp. 100.
— Os ollios envoUos em morte ; mori-

bundos.
—Comer, beber a morte; tel-a em co-

mida cu bebida envenenada.
—Morte pelos olhos ; a concupiscên-

cia.

—Homem de má morte ; máo, vil, des-

prezível.
—Em artigo de morte ; a morrer.
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—Ej^pôr á morte; expor a ser morto.

— «Então liisião, pronaucia Schibbolet,

e elle disia Sibbolet, e não podia pro-

nunciar de outra forma. Conhecidos as-

sim os Ephraimitas os eipunhão á mor-
te nas passagens do Jordam : e veja V.

M. que por meyo deste conhecimento

cahírão entre as mãos dos Galoaditas

quarenta e dous mil Ephraimitas, Cap.

12. Juges V. 5 e 6.» Cavalleiro d'01ivi3i-

ra, Cartas, liv. 2, n.o 76.

—O somiio da morte; o perpetuo.
—Causar a morte d'alguém; ser cau-

sa de que alguém morra.
—Dar a morte; causal-a.

No reino de Deli Ua

arbores daquesta sorte,

que ba raiz be tam maa
peçonha, que se se dá

a comer, da logo morte

:

ha fructa tem tal virtude,

que comendoa dá saúde

a todo peçonheotado,

he fructo muy estimado,

com quês* á peçonha açude.

nEZENDE, MISCELLANEA.

—O anjo da morte ; o anjo que se-

gundo a crença popular e os poetas, cor-

ta o tio da vida ao homem.— «A cavai-

lo 1—gritou este, apertando o largo cin-

cto da espada e enfiando do braço a fér-

rea cadeia do frankisk.— Pelagiol se den-

tro de oito dias não houvermo; voltado,

ora a beus por nós, que teremos dormi-
do o nosso ultimo somno, e chora por

tua irmã, cujo capliveiro já ninguém,
provavelmente, quebrará seuão o anjo

da morte. Fartamos 1» A. Herculano, Eu-
rico, cap. 13.

— Com morte de, corn perda de; ten-

do morrido. — «E cobrando todos novo
animo, e rebentando de furor, remelè-

TAÕ aos imigos, e com morte de muitos

deraõ com ^Ues dos muros abaixo.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 2, cap. 6.

—«O Governador os foy também deman-
dar depois de andarem jâ envoltos, e

pegou com eilcs com taõ espantosa fú-

ria, que com morte de muitos os come-
çou a arrancar do campo.» Ibidem, liv.

4, cap. 2.— aE pelt-jando com elles des-

de a huma hora até as quatro depois do
meyo dia, es tomara com morte de oy-

tenta, e duas pessoas, em que entrarão
dezoyto Portuguezes, e fora quasi outras

tantas, que levara cativas, eque no jun-
co lhes tomara de emprego seu, e de par-

tes mais dt- cem mil taais.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 57.—«Os
nossos pozi?rão logo cerco â Fortalesa e

no primfyro assalto que lhe derão a en-
trarão com morte de alguns Bramas.»
Ibidem, cap. 167.—Ficar na morte ; em peccado mor-
tal.— Triste até d morte ; com tristeza de
matar.

—Loc. ADv. : De morte; mortalmente,

de mode a causar a morte. — «Veio elle

vêr-me, e eu lhe pedi que me tirasse do
convento que me desgostava de morte.
Disse-me ajuizadas razões : puz-me a cho-
rar ; foi-se embora ; fiquei abafando de
cólera e de despeito » Francisco Manoel
do Nascimento, Successos de Madame
de Seneterre.—Adágios :

—Mal prolongado, morte no cabo.

—O mal largo, e a morte no cabo.

—Quando a creatura denta, morte at-

tenta.

—Nenhum dia é mão, se a morte vem
a horas.

—Onde não ha morte, não ha má
sorte.

—Quem a morte pretendia, suspeito-

sa deixa a vida.

^Quem a morte alheia espera, a sua
lhe chega.

—Agora lhe lembra a morte de João
grande.

—Mudar costume, parelha da morte.
— Para tudo ha remédio, senão para

a morte.
—A morte o remédio é abrir-lhe a

bocca.

—Não ha morte sem achaque.
—Na morte ninguém finge, nem é po-

bre.

—A morte não ha casa forte.

—A morte que der a ventura, essa se

sofíra.

—A morte com honra desassombra.

—Aos olhos tem a morte, quem no ca-

vallo p.issa a ponte.

—Quem do seu se despossa antes da

morte, deem-lhe com um msço na fonte.

—Quem morte alheia espera, longa

soga tira.

—Até á morte pé forte.

—Contra a morte não ha remédio.

—Longa corda tira, quem por morte
alheia suspira.

—Nem boda sem canto, nem morte
sem pranto.

MORTECOR, adj. e s. f. Esta palavra

não é, como pretende Moraes, o mesmo
que Mortacor, mas sim uma corrupção
ue Multicor, como se vô de Nunes, na
Arte de Pintura, que Moraes cita.

MORTEIRADA, s. f. (De morteiro, com
o suffixo «adao). Tiro, descarga de mor-
teiro.

MORTEIRETE, s. m. Diminutivo de

Morteiro. í.Morleiro pequeuo que se usa-

va para dar salVas.

—Termo de náutica. Peça pequena de
artilheria, que os navios de pouco porte

levavam antigamente.

MORTEIRO, s. 'm. (Do latim morta-
rium). Gral de pisar.

—Canhãolcurto e grosso para lançar

bombas.
—Termo de náutica. Caixa metallica

em que se coUoca a agulha de marear.

—Termo de brazão. Espécie de gorra

ou barrete de velhido preto, agaloJidodo
ouro, insígnia de dignidade dos supremos
presidentes, chsnc jll^res e outros minis-
tros.

—Adubos.
MORTESINHA.s.

f. Diminutivo de Mor-
te.

MORTESINHO, s. m. Corpo morto, ca-
dáver.

—Animal morto sem violência.

MORTEYDADE, s. f. ant. Mortand.^ide.

MORTÍFERO, adj. (Do latim morlife-
rus). Que causa a morte.

D'enlre elles hum, que traz encommendado
O mortífero engano, sssi dixia ;

Capitão valeroso, que cortado

Tens de Neptuno o reino e salsa via ;

O rei qde manda esta illia, alvoroçado

D\ vinda tua, tem tanta alegria,

Que não deseja mais que sgasalhar-te,

Ver-te, e do necessário reformar-te.

CAM., Lus., cant. 2, est 2.

Vereis a terra, que a agua lhe tolhia,

Que inda ha de ser hum porto mui decentí,

Em que ião desoançor da longa via

As n.aos que navegarem do Occideute.

Toda esta costa em fim
,
que agora ordia

O nwrtifero engano, obediente

Lhe pagará tributos, conhecendo

Não poder resistir ao Luso horrendo.

IDEM, IBIDEM, cant. 2, est. 4.

—«Tem a Cobra duas partes inimigas
do género humano. Huma he a cabeça,

e outra a cau Ja. Ambas acquirírão gran-
de nome nu Tribunal das Parcas pelas

qualidades mortíferas que possuhem.
Houve hnm tempo em que estas duas
partes debaterão sobre a preferencia.»
Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 2,
n.o 25.

MORTIFICAÇÃO, s. f. (Do latim morti-

ficationeni). Acção e eíleito de mortifi-

car.

—Penitencia para amortecer os appeti-

tes sensuaes, macerando o corpo, e re-

primindo a vontade.— «Satanaz, quetam-
bem tem uma providencia a seu modo,
não tardara a remunerar D. João d'Or-

nellas da longa ironia em que asp^^rgira

com a sguâ lustral da mortificação as

delicias da sensualidade.» Alexandre Her-
culano, Monge de Cister, cap. 23.

—Figuradamente : Consumição, afflic-

ção, desgosto, desprazer que se causa,

ou se seale.— «O cachaço vermelho do
frade aiisfado e nédio bem mostra as

mortificações de sua reverencia. Velàa-
ciil» Todos se vollíiram, como tocados
por vara magica: a provocação era gros-

seira e directa. Não havia já tosse no
mundo capaz de a encobrir. Todavia no
rosto do terrível monge reinava o mes-
mo plácido sorriso.» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 10.

— Accidente triste, causa de dissabor,

de desgosto.

MORTIFICADO, part. pass. de Morti-
ficar.



326 MORT MOKT Moni

MORTIFICADOR, adj. {{)> iheras mor-

tifica, <1b mortificar, cum osuftiiu idâr>).

yuH iii(>rlilii:a.

MORTIFICANTE, udj. de 2 gen. (Pari.

act. (1>^ mortificar). Que mortilica.

MORTIFICAR, v. a. (Do latim morli-

ficart). Eulorjjecar, amorleenr, lirar ou
diiuiauir a vilalidaile, o vigor e a activi-

dade uatural de alguma parte du corpo.

—Castigar com penitencias o corpo, a

carue, os appetiles.—Allligir, desgostar; causar desgosto,

consumição, desprazer. — cAdmirado de

vos ver chorar por buma porção de ma-
ça terrestre quo apenas começava a res-

pirar, e que eu tiiiiia deiiado sahiudo

delia com grande gosto, pareceo-me cou-

sa singular que vos mortificasses tauto

com a minha felicidade.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 60.

—Macerar, amoUecer, abrandar a car-

ne, fazer com que se ponha mais tenra.

— Apagar, extinguir. — Uortificar as

cores.

—Termo de Pharmacia. Tirar a forma

exterior a um mixto, assim como se faz

no mercúrio.
— Mortificar-se, v. rejl. Atlligir o seu

próprio corpo com penitencias, priva-

ções, etc.

—Atlligir-se, consumir-se.
— Ant. Apagar-se. — Mortificar-se a

lut.

MORTIFICATIVO, adj. Que mortiQca.

MORTINDADE. Vid. Mortandade.
MORTINHOS. Vid. Murtinho.

MORTISINHO. Vid. Mortesinho.

MORTO, ijcirí. pass. irreg. de Morrer.

Privado de vida. Vid. Matado.

Tret Itaynhas adjuntadas

vimos em LixboaesUr

viutúito annos sossegadas,

poucas veies ospaltiadas,

se ha peste daua lugar;

ha que viuuou primeiro

ho viua por derradeiro :

vi três tnorUíS antes delia,

outra tornada a Castella

com joyas e com dinheiro.

tiAH( IA OE RtZtNDiC, MISCKLLANEA.

—«A qual victoria posto que foi aui-

da per este desastre, e não cõaquella li-

berdade de pelejar mão por mão como
os nossos quiserão : todauia custou a .Mir

Hócem, e a Meliquez Az mães de seis-

centos homens mortos, e grade numero
de feridos.» Barros, Década 2, liv. 2,

cap. 8.— «i.Muiias vezes quando em terra

os nossos andão pelejando, enião carre-

gáo elles de fato pêra os seus paraos, e

por mór victoria tem o esbulho dos imi-

gos que leuão pêra casa. que de os lei-

lar no campo uiDrtos.» Idem, Ibidem,

liv. 4, cap. 1.— «Foi o numero dos feri-

dos deste triste dia passante de trezen-

tos: e mortos <dtenla.> Idem, Ibidem.
—tNem isto satisfez Armisia, que não
se contentou de o ver morto, que quize-

ra que o fora por seu mandado, e reco-

lh<^ndo-stt a seu apous^-nlamento, ma-
nencoria de Pompides não cumprir sua

lençáo, o deixou na ponte.» Franciíco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra. cap.

132.

V^ mortos o« s/iberbos caviílleiros,

(Jue o principal dv< Ire» deJiallárau,

Que ii>.ni;<lo Itibeiro se nomea,

Que p'ido náo .emer a Lei I^tbea.

CAji., LUS., cant. 8, est. *T.

— cFicáraõ desta cavalgada mortos

dos nossos trinta, em que entrarão os

Fidalgos que já nomeámos, e setenta mal

feridos, todos Capitaens, e Fidalgos.»

Diogo de Couto, Décadas, liv. 3, cap. 6.

— «Quando vcyo ao outro dia pela ma-
nhã, amanhecerão mortos Nuno Delga-

do, e Audre Borges. » Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 6.

Seja superstiçáo ;... Bejo a Tirtude,

Nas «imas dum Clirialiio, pur seu Ueua, morto.

rRANC. UAN. DO NASC, MAHTVKBíp, li», j.

—«Era um corpo ou um cadáver que

conduzia? Eslava morta ou estava sal-

va?» A. Herculano, Eurico, cap. 16.

— Extiuclo; diz-se das cousas que ces-

sam de existir, ou de estar em voga.

—Sem vigor, sem acção.

—Podre, insensivel ; diz-se da carne de

algumas chagas, que se esphacela ou

perde inteiramente as propriedades vi-

lães.

Mas qualquer neste oliioio pouco instructu

Pela caiue já podre assi cortava,

Como se fora morta ; e bem convinha.

Pois que morto ficava quem a tinha.

CAM., LUS., caul. 5, est. 82.

—Figuradamente : Eilinclo, apagado,

pouco activo. — «Conta a historia, que

cançado o cavalleiro do Salvaje de correr

lodo o império a uma e outra parte, em
que despendeu espaço de tempo; e casi

desesperado de não poder satisfazer o cui-

dado, trazia os espíritos tão mortos, a

vontade ião descontente, que a seu pa-

recer qualquer pequena alTrouta bastava

pêra o desbaratar.» Francisco do Moraes,

Palmeirim d'Iaglaterra, cap. 154.

Como Queiroi no Polo em noite absorto

Julgou do dia o lumiuar já »wr(o.

JOSÉ AGÚSTLNtiU D£ UACKDO, O OAICNTE, CaOt,

5, est. 19

— Estancado, estagoailo, encharcado;

diz-se das aguas.
—Ser morto ; ler morrido, fallecido,

morrer.

Non deixa d« auer agora

t..e3 homeni» com'os passados;

nuis, se sam auanlajadus,

sam mortúi em tiuma ora

ante de ser alTamados.

GAIICIA UBREZKNue, UlSCKLLANKA.

— « E destes malauenturados Judf us fo-

ram rnujlos mortos em Portugal de pes-

te, que consigo traziam, e mortos com
muyto desemparo, por caminhos e terras

despouoadas.> Idrm, Cbronica de D. João
II, cap. 1 63.— i E cuidando que erão Ru-
mes por muitos sioaes que lhe fazião, não
queriâo esperar, té que vieráo em conhe-

cimento serem ulles: os quaes sabendo
aquelle desastre, esteuerão todos em con-

selho pêra tornar, e náo ir ante o Yiso-

Key sem Ihu leuar noua se era seu tilho

morto, se viuo: e quando fosse morto,

apresentarem-se ante elle vingadores, e

náo mensaj"ir<is de sua morte.» Barros,

Década 2, liv. 2, cap. 9.

.Mo estes FAcerdotes doa Gantioa,

Km quero mais penetrado Uoha a inveja;

Uutcio maneiraa mil, boacio danio*

Cem que Tbomé nio M ouça, eu morto M|&.

CAM., LUS., cut to, est. 113.

— « E recolbendose pêra CMa fez só com
a lingua preguntas ao Noby. e delle sou-
be tudo o que quiz, aftirmandolhe que
Ruiuecan estava descontente, e descon-
tia'lo dtquelle negocio, e que eraõ já
mortos no exercito quasi cinco mil ho-
mens dos melhores delle, e que todos os

mais estavaõ alli contra sua vontade.»

Diogo de Couto. Década 6, liv. 2. cap.

8.—«E que jà lhe tinha fejlo hum arre-

meço havia ires mil ânuos, e que dahi a

outros Ires mil lhe havia de fazer outro,

e que assim de ires em ires mil annos
havia de gastar siuco pelouros, com que
havia de acabar de a matar; e como fos-

se morta, haviaõ todos aquelles ossos,

que alli estavaõ juntos, de tornar aos cor-

pos, cujos antes foraõ para morarem para

sempre na casa da Lua.> Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 109.

Amava Pedro a l^oei, crua fereia.

Contra a mesquinlia liuns moostroe alardeio;

Cobrio d* lucto o rosto a Natureza,

Onde foi n%orta os campos a prant«io.

J. A. DE UACBOo. O uRiEKTS. cant. 8, cst. 36.

—Ser morto; ser privado da vida por

meios violentos.

—

Meu irmão foi morto
co)n um tiro.— «El Kejr dom AlTonso vcu-

do como a fortuna em todos estes tem-

pos lhe era muyto contraria, e lhe cor-

ria de rosto, e não contenle de seus tra-

balhos, e fadigas, ainda por mayor des-

auenlura por sua causa fora morto o Du-
que de Borgonha seu primo, que elle

muyio em estremo sentio, por ser láo ei-

cellente Priucipe. e morrer com lodosos
seus tão cruamente.» Garcia de Rezende,

Chrouica de O. João II, cap. 17.—«E a

hum di^s primeiros que quiz ir fazer esta

obra que era João Freire p#j>>m de Tris-

tão dAcuoha, ao saltar de hum eirado

em outro, foi morto per elles, na qual

subida se achou iras elle .Nuno Vaz de

Caslelbrauco, e Aulouio de Lis de Setu-
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uai e Dinis Fernandez de Mello filho biís-

tardo de Gonçalo Vaz de Mello,» Barros,

Década 2, liv. 1, cap. 3. — «Depois de

ser morta toda esta gente ; a Cidade abra-

zad8,e os edifícios de casas particulares,

e templos sumptuosos, e tudo o mais que

nella havia posto por terra sem haver

cousa que ficasse em pé, se detiveraõ alli

sette dias, e no fim delles se tornarão

para a Cidade do Pequim aonde entaõ o

seu Rcy estava, e os mandara àquelle

feyto.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 117.— «E do' segundo Albay-

zar filho de Albayzar, grão soldáo de Bi-

bilonia, que morreo na passada guerra,

e de Beliazem, soldáo da Pérsia, que em
todo o mundo faziam espanto suas obras,

entre as quaes lambem acharam cousas

memoráveis do grão sábio Daliarte, que
andando envolto em soccorrer a seus ami-

gos e parentes com sua industria, saber

e valor, sendo velho, foi morto de mui-
tas f-jridas em Irlanda em uma ponte.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 172.

—

«D. Diogo de Almeida,

posto que o seu cavallo estava fraco, lhe

poz as pernas, e encontrando o Mouro o

levou por debaixo dos pès, aonde foy

morto de alguns que lh& puzeraõ tam-

bém as lanças, sem se poder averiguar

quem foy o que o matou : porque houve
muitos que lhe tomàraõ peças de seu cor-

po, mas ficou melhor de partido hum Jor-

ge Madeira, que lhe tomou o terçado, e

adarga, que eraõ de ouro com muita pe-

draria, e também algumas cadeas, e anéis

ricos.» Diogo de Couto, Década 6, liv. 5,

cap. 10.— «Júlio César primeyro Impera-
dor Romano, famoso pela grandes» do

seu espirito, do seu valor, e das suas ac-

çoens, foi morto no Senado com vinte e

três punhaladas.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 2, n." 67.— «Meu pae,—tor-

nei-lhe eu com uma tranquillidade que
devia ser horrível,— foi morto por um ho-

mem tão vil como tu: irman já não a te-

nho; converteu-se n'uma barregan tão

infame como tua mulher.» A. Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 3.

— Ficar morto; ficar estupefacto, sur-

prehender-se de alguma noticia repenti-

na, que causa pesar ou sentimento.—Depois de morto; depois de ter fal-

lecido, deixado de existir.— tDesta Car-
diga se conta no segundo livro desta his-

toria, chamado dom Duardos de Berta-

nha, que o gigante Almourol, além des-

te castello, onde sempre estavs, que poz
o seu próprio nome, tinha outro polo
Tejo abaixo dahi uma legoa, que fizera

seu pae, a que chamavam a torre bella,

a este castello quiz Almourol, depois do
casado com Cardiga, que tivesse o nome
delia e lho deu em arras, onde ella, de-

pois delle morto, gastou sua vida, crian-

do um filho, que ficara d'ambos, a que
chamaram como seu pae.» Francisco de
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap.

152.—«Não viveste assas para te ser res-

tituída a honra. Depois de morta, eu só

te podia reivindicar a innocencia... Anjo
que alimentavas o meu ultimo afTecto,

adeus!... E' um adeus bem longo... lon-

go como a eternidade
;
porque entre o

céu e o inferno está a immensidade... e

tu subiste ao céu...» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 28.

—Cair morto; morrer, cessar de exis-

tir.— Caiu morto a tneuí pés. — «Mas
como Florendos visse que para tantos

maior presteza havia mister, deu tão gram
golpe a um por cima da cabeça em des-

cuberto do escudo, que passando-lhe
com os fios da espada o elmo, entrou

tanto pela carne, que cahiu morto aos

seus pés.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim dlnglaterra, cap. 74. — «Lopo
de Sousa ficou a huma parte cercado de

hum corpo de Mouros, e elle em meyo
de todos como leaõ feroz, ferindo a hu-
ma, e a outra parte, atè que lhe deraõ
com hum dardo de arremesso pelos pei-

tos de que cahio morto.» Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 3, cap. 6. — «E dalli

donde cahiraõ mortos os tomarão logo,

e numa procissão os levarão a queymar
em huma grandíssima fogueyra, que es-

lava feyta de sândalo, beyjuim, e agui-

la, aonde foraõ todos feytos em cinza.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 167.

—Morto á empada; passado á espada.
— «Entrada a Fortalesa, toda a gente

delia foy morta á espada sem se dar vi-

da a mais que ao ladraõ, e a cento e

vinte homens do sua companhia, os quaes
trouxerão vivos ao Rey do Brama, o qual

ua Cidade de Pegíi mandou a todos lan-

çar aos elefantes, que em pouco espaço

os esborracharão, e fizeraõ em pedaços.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 167.
—Bala morta; a que perdeu a força

projéctil, e só cáe por sou peso.

—Morto de somno, de cansaço, de fa-

diga, de medo ; muito affectado d'estas

cousas.— «D'ahi a pouco, D. João d'Or-

nellas, seguido do seu companheiro, pu-

xava fortemente pela sineta da portaria

do coUegio, onde, morto de somno, ora

passeiando, ora assentando-se, o espera-

va ainda, não por caridade, mas por or-

dem do prior.» A. Herculano, Monge d«

Cister, cap. 12.

—Desenterrar os mortos; dizer mal
dos que já morreram, perturbar as suas

cinzas.

—I>tn/ieiro morto
;
que não produz ju-

ro, ou lucro, nem se applica a pagar di-

vida

.

—Julgar por morto ; estar persuadi-

do de que morreu. — «Primalião teve

comsigo a mesma consideração, e o seu

coração, robusto e nunca vencido, na-

quelia hora era de graves cuidados tres-

passado : lembrava-lhe o muito, que se

perdera naquella batalha, e quantos prín-

cipes, quão singulares cavalleiros: vio

antre elles seu filho Platir, levado do
campo, julgado por morto e Florendos

perto disso: não bastou seu animo a re-

sistir tamanho tormento; antes banhado
em lagrimas fazia a batslha, e já abor-

recido da vida, se metteo na maior fúria

dos imigos, onde lhe mataram o cavallo,

e posto a pé começou fazer tantas mara-
vilhas, como de principio.» Francisco

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, ca-

pitulo 169.
—Línguas mortas ; as que se conser-

vam só nos livros, mas que já foram fal-

ladas por alguns povos que hoje não
existem. O latim é uma Ungua morta.

—Termo de náutica.

—

Obras mortas;

a porção do costado do navio que está

fora da agua, e principalmente o castel-

lo da popa.—Náo morta ; sem obedecer ao leme.

—Termo de pintura.

—

Natureza mor-
ta, animaes mortos; objectos inanima-

dos, cuji imitação exclusiva forma um
género particular.

—Termo de religião.

—

Juizo dos mor-
tos ; diz-se do que soffrem as almas de-

pois da morte, segundo a crença de qua-
si todos os povos.— Obras mortas; peccados, obras não
meritórias perante Dens.
— Séculos mortos; que passaram.
— Corpos de mão morta; são as ir-

mandades, conventos, cabidos, que nun-
ca morrem, substituindo-os outros indi-

víduos, aos que n'elles vão fallecendo,

nem contribuem ao estado cora sisa, im-

postos, serviços, etc.

—Praça morta; a de soldado que não
existe eflectivamente.—Ferro morto ; não temperado, ou
não aceirado.—Tempos mortos ; em que se não pô-

de navegar, por falta de vento.
—Pellouro morto; o que vai frio, e já

leva quebrada a força.

—Obras mortas; esquecidas, por não

se escreverem.—Formosura morta; pessoa que não

tem viveza e parece uma bella estatua,

insensível.

— Candeia morta; apagada.
—Mar morto; sem ondas, onde ha

calmaria e não vento.
—HloTto civilmente ; o que padece mor-

te civil, privação de direitos, pena infa-

mante, etc.—Engenho de fogo morto ;
que não

trabalha, nem se cultiva.

—Morto por fazer alguma cousa; de-

sejoso.

—Povoar alguma terra a fogo morto;

de todos os habitantes, levantando n'el-

la a primeira casa não a havendo d'an-

tes.

—S. m. Defunto, cadáver humano, ou

o corpo separado da alma.— «E os mou-
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ros ycmlo qiiara psforçadím-nte peleja-

rão, H vento os mortos, cuyilíiMiii) que o

Alctjilf! er« tanibrin morto, e puriicen-

(lolhn por não verum bnndeyra. que ft-

caua iletras mais gi'.nlo, (!Sli'iu!râo qii-í-

(las sciii oiisíirctn de mais peli-jar.» (iar-

cia de Hozende, Chronica de D. João

II, cap. 71. — «li porque ao tirnpo que

acabarão do tomar pouso, era já mui
tarde, e peró que elles viessem mui fol-

gados, os outros quecstauão na fúria da

pelija, náo se podião ter ena pé do Ira-

balbo de todo u dia : naquelle náo se

fez mães que entender cada hiira na cu-

ra dos feridos e lançar os mortos ao rnar

despois que foi noite, por não mostrarem
huns aos outros o damiio que tinhão re-

cebido.. Barros, Década 2, liv. 2, cap.

8.— «Na mesma hora el-ri'i Tarnaes fez

sepultar os mortos, que faziam iarano

aos vivos, com não ter logar a prover-so

no mais necessário; deixando pêra de-

pois as cereraouias de suas obsequias,

que seriam, srguu lo a cada hum convi-

nha.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 167.

Poder tamanho junto nSo se vio,

Dfspois que o salso mar n teria b mlia

:

Trazem ferocidade e f»ror tanto,

Que a vivos medo, e a mortos íni espauto.

CAM., Lus., cant. 3, est 103.

Quem será esfoutro c;i, que o campo arrasa

De mortos, com presença íuribunda?

Grandes butulhas tem desbaratadas,

Que as águias ms bandeiras tem pintadas.

IDEM, IBIDEM, ciinl. H, est. 5.

— «Sendo António de Faria embarca-
do com toda a gente, como era já tar-

de, naõ Sé entendeu por então em mais
que em curar os feridos, que foraõ sin-

coenta, de que oyto eraõ Portuguezes, e

os mais escravos, o raarinheyros, e em
mandar enterrar os mortos, que foraõ

novi'., em que entrou hum PoriiigU''z.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

66.—«E a ella levavão caos de caça, e

fila, sem terem comii >, para apontarem
aonde lhe desse o faro de alguma carne
humana, para alli cavarem os homens,
o christãmento enterrarem os mortos.»
António Cordeiro, Historia Insuhma, liv.

5, cap. 9.— «Dos seus olhos cahiu sobre
o meu seio uma lagryma! As lagrymas
dos mortos queiiuam... devoram a vida;

porque b'>tn sinto a morte chamar-me...»
A. Herculano, Eurico, cap. 18. — «Na-
quelle logar, áquella hora, sobre as cin-

zas tranquillas lios mortos, era repugnan-
te e sacrílega essa lueia de sid vagens.^)

Idem, Monge de Cister, lap. 28.—fíesxtscitar os mortos; fazel-os vol-

tar á vida.— íFoy tão hábil na Medicina
que resuscilava os mortos, e os seus

aprendises, ou sequases são láo insignes

nella que matão hoje os vivos.» Caval-

leiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n.» 67.

—Phir. Mortos. Finados; diz-se dos

fieis de que faz co;nraemoração a igreja.

—«O si'ptimo he crer, que Jesu Cristo

verrá depois que iodo mu.ido for acaba-

do, julgar os vivos e os mortos.» Cathe-

cismo, png. 137, em Inéditos d'Alcoba-

ça, tom. 1.

o corar io |jitia-l'ic no peito,

o rt-flpirar violento o apressado

A. sulTocava. Uma lembrança acode:

^^fl Noito de san' .loào (i ént i noite ! *

Noite do sin' Juáo !.. . li a propbccia

Da r<da lho soou no íntimo d'alma,

C>mo o fúnebre som doscompaseado

De uiuo, MO longe, que por mortos dobra.

(ixnitErr, i>. BmM ;x, cnnl. 10, cp 12

—«Duas fileiras de monges bernardos

ladeiavara o féretro, psalmeianio as pre-

ces e os cânticos consagrados aos mor-
tos. Para o fundo da ign-ja estava h-van-

tado um nlç.ipão, dekaiido ver os pri-

meiros degraus de uma escada du pedra.

Esta escada ia dar ao carneiro ou crypta

de S. Paulo.» A. Herculano, Monge de

Cister, cap. 28.
— Adag. : Ainda não ó bem morto, já

é esfolado.

—Homem morto não filia.

—A mouro morto, gran lançad.^.

—Dôr de mulher morta dura até á

porta.

—Depois dii morto, nem vinha, nem
horto.

— Faze-te morto, deixar-te-ha o touro.

—Morto o afilhado, desfeito o compa-
drado.

—Os mortos aos vivos abrem os olhos.

—Que siso de alveitar! mula morta
manda sangrar.

—Hei morto, rei posto.

—Conta feita, mula morta, cavalleiro,

andai a pé.— .\ mortos, e a idos, não ha amigos.

—O morto apodrece, e o moço cresce.

MORTORIO, s. m. Vid. Mortuorio.
—Estar em mortorio ; estar em es-

quecimento.
—Estar, ou ficar em mortorio xim cam-

po, etc, ficar sem ser cullivído.

—Figuradamente : As calvas e raleiros

nas sementeiras, onde morreram as se-

mentes ou plantas, cte.

MORTUALHA, s. f. Multidão de cadá-

veres.

MORTUÁRIAS, ou MORTDLHAS, s. f.

plxtr. ant. Direito que se pagava á igre-

ja pelos bens dos mortos. Chamou-se
este decreto porção cano)iica, ou quarta

funeral, qu'^ ordinariamente consistia na

qu.srtn, terça, ou metade dos bens do

defunto.

MORTUORIO, adj. Fúnebre, que per-

tence, ou se refere aos defuntos.

—Que pertence ao serviço, ou pompa
fúnebre.
—.Registo mortuorio ; livro, registo dos

óbitos.

— .S. m. Funeral, exéquias, funerses.

— Kenla de uma commenda, perlea-

cente á ordem de Malta, a favor da dita

ordem, desde o fallecimento do commen-
ilador até ao primeiro dia de maio se-

guinte.

— .^ojo, luto. — Eftar ile mortuorio.

MORTURAS. Vi-I. Mortuárias.

MOKUGEM. Vil. Murugem.
HÕRULA, H. f. D-t"nçáo, pequena es-

pera, vagsrinho.

MORUNDO, s. m. Espécie de abóbora
do Brazil.

MORXAMA, s. f. A pello da carne de
vacca quando é gí)r la.

\ MORXIS, s. /. Dysenteria, espécie

de mordi-xim.— «.Ni-stes ílheos acharam

;

agua roim, e saltjbra, e humas favas co-

mo as nossas, humas verdes, e outras

soccas, de quf alguns comeram, e no
mesmo instante lhes deo humas desin-

terias, a que na índia chamam corrupta-

mente niordcxim, haven lo-se de chamar
morxis, o a quo os Arábios chamam sa-

chaiza, que he aquillo qu.- Hasis chama
sahi la, que he hum mal. que em vinte

e quatro horas mita.» Diogo de Couto,

Década 4, liv. 4, cap. 10.

MOSAICO, adj. (Do latim mosaicui).

Concernente a Moysés.

—Trabalhado em mosaico.

—S. m. Embutido de pedrinhas de

varias cores, e de pedacinhos do esmal-

te colorido com que se imita a pin-

tura.—E' um mosaico; diz-se de uma obra

de engenho composta de partes sepira-

das ou heterogéneas.
— Termo de architectura. Diz-se de

uma ordem de architectura cuja inven-

ção se attribu í a^js judeus, o na qual as

columnas teem a forma espiral.

— Diz-se da columna torsa espiral.

f MOSAISMO.s. m. (De Moysés). Lei

de Moysés; systema moral d'esta lei.

7 MOSAISTA, s. 2 gen. Artista que
trabalha em mosaico.

MOSARABE. Vid. Musarabe.
MOSCA, s. f. (Do lítim musca). Géne-

ro de insectos dipter s, da farailia dos

athericeros, qu»' contém uma infinidade

da espécies, originarias de todas as re-

giões do globo. — íPareceo-me homem
altivo, ou distrahido como já disse, pela

pouca correspondência que f^z á civili-

dad"^ com quo eu o corlejey passando por

elle. Entrando em duvida de quem seria,

me disse outro homem que hia pouco

mais a liant'^ apanhando moscas, e bor-

bolhetas, que era hum Inglez.» Cavallei-

ro de Oliveira. Cartas, liv. 2, n.° 27.

—Moscas de freira ; cantharidas.

—Mosca de cnvallo; uma espécie que

os apoquenta muito.

—Mosca varejeira; mosca vulgar, de

cujas lêndeas sabem uns vermes, que

roem a carno. do animal onde a máe as

depõe.



MOSG MOSQ MOSS 329

—Fifíurada e popularmente: Pecunia,

chelpa, dinheiro.

—

Estou sem mosca.

— Figiiraiiameiíte : Pessoa imporluna,

incommoda.
—Pequeua porção dfl cabello, que se

deixa crescer no lábio inferior.

—Uma mosca n'uma tigela de leite;

diz-se da muliíer morena quando está

vestida de branco.
— Mosca morta; pessoa que afTecta

mansidão, e «lisfarça os seus intuitos até

que tenha occasião em que possa causar

damno.
—Moscas de inveryio; flocos de neve.
— Caçar, apanhar moscas; occupar-

se em cousas vãs ou inúteis.—Papar moscas; estar ocioso, sem fa-

zer nada, de bocci aberta.—Andar ás moscas; andar ocioso.—Estar (U moscas; sf^ra ninguém fazer

caso, em desprezo.

—

Este estabelecimento

está sempre ás moscas.
— Picar a mosca; estar alauem in-

quieto, vir-lhe á memoria alguma cousa

que causa desgosto ou afflicção.

—Mosca do fuso; a parte em espiral

do fuso, onde se enrosca o fio.

— O remate do barrete ff^ito de re-

troz.

—Pontos fortes que se costumara dar

em certas costuras para não rasgarem.

—

Fazer moscas nas casas dos botões.

—Termo de astronomia. Constellsçâo

do hemispherio austral, que não é visí-

vel nos nossos climas.—Adag. : t^.om vinagre não se apa-
nhara moscas.

—Em bicca cerrada não entra mosca.
—Cada mosca fiz sua sombra.
—Em Maio deixa a mosca o boi, e to-

ma o asno.

—Quem se faz mel, as moscas o co-

mem.
—Ainda auo soa tosca, bom vejo a

mosca.
MOSCADA. Vij. Noz moscada.
MOSCADEIRA. Vid. Muscadeira.
MOSCADEIRO, s. m. Abano de enxo-

tar as moscas.

MOSCÃO, s. m. Augmentativo de Mos-
ca. Vid. Moscardo.
MOSCAR, V. n. Fugir indo maltratado

das moscas.
— Figuradamente: Sumir-se, fugir,

desapparecer.

fMOSGARDA, s. f. Termo de zoologia.

Espécie de mosca, que se distingue da
commum. por ter a extremidade do cor-

po vermelha, o uma mancha dourad.i na

parte anterior da cabeça; alimenta-se

princiíialmeiíte de carne morta.
MOSCARDO, s. m. Tavão, raoscáo.

MOSCATEL, «d/, á gen. Certa qualida-

de de uva, de bago redondo e mui liso,

que tem cheiro suave, e é mui doce.

l)iz-se também da cepa que o produz, e

do vinho fabricado com esta uva.

f MOSCHADA. Vid. Noz moscada. —
VOL. kv. — 42.

«Tem também por grande remédio dar

sinco, ou seis dias ao Vertiginoso nove
gotas de ol^o de pao de buxo, untando
tambi^m com elle as fontes da Cabeça, e

as artérias de trás das orelhas. Ou tam-
bém cada dia meya outava do electuario

seguinte: 11. de âmbar branco, e de se-

mente de peonia macho descascada an.

drachm. j. de pevides de Cidra drachm.
semiss. de almíscar fino scrup. j. de pao
de Aguila em pò une. semiss. de Carda-
momo menor, e de noz moschada an.

scrup. j. roixture tudo com q. b. de as-

sucar, e humas gotas de óleo de cravo,

e forme electuario.» Braz Luiz de Abreu,
Portugal Medico, pag. 304, § 92.

MOSCHO, ou MOSCO, s. »n. Animal
quadrúpede que dá o almíscar.

MOSCOVIA, s. /. Couro cortido de côr
roxa, que vem de Moscovia.

MOSCOVITA, adj. 2 gen. Pertencente
á Moscovia.

— S. 2 gen. O natural da Moscovia.
-;- MOSIMAYON, s. m. Termo de reli-

gião. Festa (la Purificação entre os ín-

dios, durante a quísl vão todos purifi-

car-se aos lagos e tanques sagrados.

MOSEFO. Vid. Moçafo.

MOSEQTJINS, s. m. pi. a7it. Borzeguins.
MOSÍNHO. Vid. Mozinho.
MOSLEMITA. Vid. Mollita.

MOSQUEADO, part. pass. de Mosquear.
MOSQUEAR, V. a. Salpicar de nódoas,

matichas, ou sombras.—«Ondeiam erri-

çadas as crinas dos corcéis, cujos peitos

mosqueia a escuma, cujos frei<.'s tinge o

sangue. O mysteriosocavalleiro negro vem
á frente delles.

—

«Ei-lns! brada Âstrimi-

ro, com uma espécie de alegria phrene-
tica.— Estão salvosi» A. Herculano, Eu-
rico, cap. 16.

MOSQUEIRO, s. ?n.. (De mosca, com o

suffixo «eiró»). Ramo ou molho de her-

vas ou de tiras de papel, que se ata a

um páo para enxotar as moscas, ou que
se pendura no tecto, a fim de as apanhar
envolvendo-as.

— Lugar onde ha muitas moscas.
— Figuradamente: Pessoa que anda

sempre rodeada de importunos.
— Espécie de pequena caixa, guarne-

cida por todos os lados de um tecido de

arame, para preservar a carne, etc, das

moscas.—Adj. Que mosca, ou foge com a mos-
ca que o persegue.

MOSQUETA, s. f. Rosa branca almisca-

rada.

— Diminutivo de Mosca. Vid. Mosca.
MOSQUETAÇO, ou MOSQUETADA, s. f.

Tiro de mosquete.
MOSQUETÃO, s. m. Aumentativo de

Mosquete.
MOSQUETARIA,ouMOSQUETERIA,.s./'.

(De mosquete, com o suffixo «ária»). Tro-

pa di3 mosqueteiros.

—Descarga simultânea de muitos mos-
quetes.

MOSQUETE, s. m. Espingsrda reforça-

da, que se disparava apoiada .sobre for-

quilha. — «E havendo seis dias que ca-
minhava pela terra dos inimigos, sa-

queando quantos lugares achava, sem
querer que se desse vida a macho algum,
chegou ao lago de Singuapnmor, a que o
commum da gente chama do Chimay, no
qual se deteve vinte e seis dias. nos qu.^es

tomou doze lugares muyt(! nobres, e ri-

cos, e bem cercados de muros, e cava
cora seus baluartes ao nosso modo, mas
tudo dé tijolo, e de taypa sem haver cou-
sa nenhuma de pedra, e cal, por se naõ
costumar naquellas partes, nem arti^lha-

ria, mas somente berços, e mosquetes
de bronze.» Fernão Mendes Pinto, Pere-
grinações, csp. 182.

— Figurada e familiarmente: Sopapo,
bofetão.

—

Levas nm mosquete, se não es-

tás quieto.

MOSQUETEAR, v. a. (De mosquete).
Disparar tiros de mosquete contra al-

guém; «tirar cora mosquete, dar descar-

gas de mosquete.
—Mosquetear-se, v. refl. .4tacar-se com

mosqueia ria.

MOSQUETEIRO, s. m. (De mosquete,
com o suffixo «eiró»). Soldado de infan-
teria armado de nK)squcte.— «Como este

Mosqueteyro me falou era Italiano, e co-

mo levava a cabeça coberta com hum
grande barrete de pelle de Raposa, não
me foi necessário perguntar-lhe de que
Nação era.» Cavalleiro de Oliveira, Car-
tas, liv. 2, n.o 27.

MOSQUINHA, s. /. Diminut. de Mosca.
—Figuradamente: Mesquinha morta;

pessoa que encobre a sua má condição,
com apijarencias de modéstia.

MOSQUITEIRO, s. m. (De mosquito).
Armação, cortinado de leito, de estofo

pouco tapado, destinado a resguardar dos
mosquitos.

MOSQUITO, s. m. Género de insectos

da família dos hemoceros, cujas espécies

são conhecidas em todos os paizes pelo

grande incommodo que causam, picando
a pelle dos animaes, e chupando-lhe o
sangue; abundam principalmente nas im-
roediações dos depósitos aquáticos.— « Alli

nos agasalhámos nquella noyte metidos na
agoa até o pescoço ; e a passámos com as-

sas detrimento, e trabalho por causa dos
tabões, e mosquitos do mato, que nos
atenezavaõ de tal manoyra, que naõ ha-
via nenhum de nòs, que naõ estivesse

banh.ido cm sangu<*. » Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 23.

MOSSA, s. /. O signal que deixa qual-

quer pancada ou impressão forte.

—

Fez-

Ihe uma mossa no elmo.

— Figuradamente : impressão, abalo.

— o E pondo o escudo e armas de seu se-

uhor ao pé do outro do vulto de Mira-

guarda, {^z um pranto tanto pêra haver

dó delle, que qualquer pessoa o tivera

senão Miraguarda, ante quem estes cia-
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mores faziam pequena mossa, táo livre

era sua condirão ; recontando ás vi;zes

proezas do cavalleiro Triste, a alta ge-

nealogia sua, por onde se alii soube quem
era, posto que quem Ibe afjuella vida da-

va a cousa nenhuma se rendia.» Krancis-

co de Moraes, Palmeirim dUnglaterra,

cap. 61.
—I'lur. Mossas. Termo do carpintei-

ro. Cavidades que ficam entre os dentas

dos canzis, onde aportam as brochas dos

bois.

— Mossas de pau ; córtos dados para

marcar o numero, talhos, ou talhas.

—Por suas mossas de pau; segundos
singeleza, ou simplicidade, com que cal-

cula o rege as suas cousas
;
por suas ru-

des contas.

MOSSEGADO, part. pass. de Mosse-
gar. Encetado, a que se tirou, ou falta

algum bocado.

MOSSEGAR. Vid. Encetar.

f MOSSELEMANO, adj. Concernente
aos mohomelanos, que pertence aos ma-
hometanos.— uNa iióa de que só Pelagio

podia ti>r audácia bastante para viracom-
metter o tilho de Musa na sua própria

tenda, os capitães do exercito mossele-

mano não duvidaram ura momento de

que fosse ello o desconhecido. Colhen-

do-oásmãosantesdesouniraos seus mon-
tanheses, o extermínio destes seria fácil

empreza. Assim, os melhores almogau-
res deviam persejui-lo sem descauro nem
tréguas até ocaptivarem.» A. Herculano,

Eurico, cap. 15.—«A ventura das armas
mosselemanas tinha chegado ao apogeu,

e a sua declinação começava, finalmente

:

e na verdade, a ira celeste contra os go-

dos parecia dever estar satisfeita. O solo

da Hespanha era como uma ara immen-
sa, onde as chammas das cidades incen-

diadas serviam de fogo sagrado para con-

summir aos milhares victimas huma-
nas.» Idem, Ibidem, cap. 19.

— S. m. Nome que se dá aos maho-
metanos, e que entre elles significa ver-

dadeiro crente.— «Dentro de poucos ins-

tantes ei-lo que volta, e os mosselema-
nos param a curta distancia. Então um
grande numero de crianças, de velhos e

de mulheres, saindo, como torrente com-
primida, do portal profundo do mostei-

ro, atravessam por meio de duas fileiras

de soldados de Juliano e do guerreiros

árabes que vieram collocar-so aos lados

da ponte.» Idem, Ibidem, cap. 12.— O
ardil de Pelagio para resistir com van-

tagem aos mosselemanos, cera vezes mais
numerosos que os christáos, surtira o de-

sejado etTeito.» Idem, Ibidem, cap. 19.

MOSSEM, s. m. Titulo dos nobres de

segunda ordem da coro» de .Vragão.

MOSSIÇO. Vid. Massiço.

MOSSIOR. Vid. Monsieur.—«TrásNaa-
mus veio mossior de Lamorão, servidor

de Brisaque, o tarabem na primeira jus-

ta perdeu a capella do sua senhora e foi

posta no tronco do alemo, junto da d'Al-

batiia. Riem de Belie, que si;rvia ma-
dama de Vortus, errou o encontro e to-

pando-se dos corpos, cahiu quasi des-

acordado.» Francisco de Moraes, Palmei-
rim d'Inglaterra, cap. 144.

MOSSO. Vid.Morso.

MOSTARDA, s.
f. (Do latim mustum, e

ardere, (juoimar). Tormo de botânica,

(ienero de plantas da familia das cruci-

feras, que contóm mais de quarenta es-

pécies, das quaes a mostarda negra e a

mostarda branca são muito empregadas
em medicina. — «E naõ se descuidado
estes conquistadores Evangélicos de sua
obrigação, começarão a romper em algu-

mas partes ornato bravio, e semear nol-

le a semente Evangélica, que começou
a fructificar como aquelle graõ de mos-
tarda do Evangelho, alevantando alguns
templos em que o Allissimo Deos come-
çou a ser honrado, o venerado de to-

dos.» Diogo de Couto, Década 6, liv, 4,

cap. 7.

— Semente quasi preta da mesma
planta.

— .Molho picante, feito com a semen-
te de mostarda moida e desfeita com vi-

nagro, miolo de pâo, e em algumas par-

tes com mel, ou assucar.

Yic. Minha vida l.eonarda

Traz cara para veoder?

Leon. Vossa vida uegra e parda

Não llie abastaríi comer

Da vacca com da moKtarda '/

Vic. E a mesa de meu senlior

Irá sem ave de pemia ?

GIL VICENTE, AUTO DA FElItA.

— Lagrimas de mostarda; falsas, fin-

gidas.

MOSTARDAL, s. m. Terreno em que
ha mostardeira.

MOSTARDEIRA, s. f. Herva hortense,

que dá talo com folhas, e (lôres peque-
nas amarellas ; o semente a que se cha-
ma mostarda.

— Vaso em que se serve a mostarda
na mesa.

MOSTARDEIRO, s. m. Pessoa que ven-
de mostania.

MOSTÉA, s. m. Espécie de carro usa-
do no Minho.

MOSTEIRINHO, s. m. Diminutivo de
Mosteiro.

MOSTEIRO, s. m. (Do latim mortaste-

rium). Casa de monges ou freiras; con-
vento. — «Primeiramente encomendan-
do sua alma a Deos, ordenou que o se-

pultassem no Mosteiro de Sancta Maria
da Vitoria da Ordem de Saõ Domingos,
no lugar que milhor parecesse a dom
Emanuel Duque de B-ja, seu primo, que
elle declarou per seu testam-ínteiro, e

pêra ho ajudarem, e aconselharem no
que nisso lhe necessário fosse, nomeou
dom Diogo Ortiz Bispo do Tanger, o ho
doctor Fernáa Rodriguez Daião da Sé de

Coimbra.» Damião de íioes, Chronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 1.

Serap, .K feira, i feira, igreja*, motleirot,

PtfBtores das «Ima*. Papas adonskdM;
Coniprie aqui pai.nM, muda» o* vaatidiM,

litjjicae a« çaoiarroa doa outros primeiro*

( >s antcreaaorea.

Git, VICENTE, AUTO DA FEIRA.

Outra* «ymoniaii callo,

grande* troca* e psrtldix,

e benefício* vendido*

a taes, que de aoo fAlallo

Bcandulita tio* ouuidoí

:

.Uoííriry/t muy lionrailo*

de mitra e hago. ordenado*

para ter abbidi:* bentos,

vijmo* liures c isentos,

d.«dos a tiomens casado*.

GAHCIA DP. RK/.e.NUe, UISGELLi.SCA.

— «E acharam que os levaram dalli

uns frades do mosteiro da Clara Victo-

ria, pêra os curarem : onde, inda que
«s feridas que receberam, foram gran-

des, era poucos dias ti vibram rt^medio.»

Francisco dH Moraes. Palmeirim dlngla-

terra, cap. 34.— iMonfarquim he buma
Cidade situada no tim da Arm^-nia ba^ia
em terra chaã antiga, cercada de muro
de cantaria, lavrada por muytas parles

derribado. Disseraô-me que fora dos Gre-

gos, e assim o parecia, por ter nobres

edifícios, e Mosteyros, e Igrejas, que
estavaõ sem telhado, e tinhaó dentro ri-

cos raoymentos com letreyros de lotras

gregas, o em as pared<^s Imagens dos

Apóstolos, o outros Santos pintados de

muy finas tintas, e de ouro que se ain-

da muyto bím enxergaváo. » Tenreiro,

Itinerário. — «Tem mais nsta prisaõ das

cercas para dentro muytos b )sques de
arvor<'do alto com mijytos regatos, e tan-

ques de agoa muy.o bja para o serviço,

e lavagem de toda esta gente p^esa, o

muytas Ermidas, e Hospitaes, e doze

Mosteyros de casas muy sumptuosas, ^^

ricas.» ffrnáo Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 108. — «Amanhan ou depois,

que importa? — replicou a monja, cujo

semblante austero descubria não tanto

a decadência dos annos, como os vestí-

gios da penitencia: — emquanto Chri-

mhilde r<'gpr o mosteiro da Virgem Do-

lorosa, nunca a hosjiitilidade será refu-

sada n<"lle ao que a implorar.» A. Her-
culano, Eurico, cap. 10.

—Antigamente: A cella de qualquer
mongo particular.

—Dava se este nome antigamente ás

igrejas cathedraes.
— Igreja parochial e matriz.

—Mosteiro de herdeiros; casas e apo-

sentos edificados junto a uma pequena
igreja ou oratório, onde viviam os fun-

dadores, com suas famílias, e depois

d'elles succediam n'esta herança seus

parontos, e herdeiros; com a condição

drt darem certas esmolas, e agasalhos aos
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pobres, peregrinos, monges, sacerdotes,

ou devotos que vivessem n'aqueiie la-

gar.

—PI. Mosteiros; arcos, abobadas, ou

pequenas capellas, onde antigamente se-

pultavam os corpos dos defuntos.

—Mosteiros capitães; os que tinham

outros Mebaixo da sua obediência.

—Mosteiros canonicaes ; aquelles em
que viviam cónegos regrantes, ou regu-

lares, com a mesma obediência, clausu-

ra e perfeição que os monges.
— Mosteiros dúplices ; mosteiros de

monges e monjas, divididos por altas pa-

redes que separavam até mesmo da vista

as suas famílias.

—Mosteiros reaes ; os que só pendiam

do príncipe, ou monarcha.

MOSTIFERO, adj. Que produz mosto.

—Em que se produz mosto.

MOSTO, s. m. (Do latim tíiusíwm). Su-

mo de uvas no acto da fermentação, e

antes de purificado o vinho.

—Mosto virgem; o que corre das uvas

antes d»^ se pizarem.

MOSTRA, s. f. (De mostrar). Acto de

mostrar, de deixar vêr.

—Pequena porção de qualquer cousa,

que serve para julgar a sua qualidade.

— «E no anno de vintesete em hum por-

to daquella ilha, onde se perderão Ma-

nuel de la Cerda, e Aleixo d' Abreu ca-

pitães de duos nãos que ião pêra a ín-

dia (como veremos adiante.) acharão este

fructo já como cousa estimada, a mostra

do qual veyo ter a esto Reyno.» Barros,

Década 2, liv. 4, cap. 3.

— Acto de apparecer, de se deixar vêr.

—O que apparece e se vê.

—Modelo, exemplar.

—Demonstração, significação. — «Nas

quaes vistas deu o embaixador a Afonso

dalbuquerque alguns presentes pêra el

Rei dom Emanuel entre os quaes vinha

esta carapuça que eu mesmo tine na
guardaroupa do dito senhor em meu po-

der, e assi outro parelle que recebeo,

com a cada hum delles fazer muitas mos-
tras de prazer por serem de hum tal, e

taõ poderoso senhor como o aquelle he,

e logo dahi a alguns dias despachou este

embayxador, em cuja companhia man-
dou com embayxada ao Xeque Ismael,

Fernão gomez de lemos com trinta de

cauallo.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, pari. 3, cap. 67.— «Torsi, de

mais confiada ou mais cruel, todo seu

fundamento era na confiança de seu pa-

recer e fermosura : e como de nenhuma
outra cousa se quizesse ajudar, sup.s mos-
tras eram acompanhadas de desdém,
isenção e altiveza; e sobre isto esqueci-

da de todos os serviços e vontade, com
que lh'os faziam.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 138.

—Signai, indicio.— «Do qual caso Af-

fonso d'Alboquerque mandou tirar hum
estromento, que enuiou a elRey dõ Ma-

nuel: e tanto animou aquelle sinal a to-

dolos nossos, que lhe fez perder o nojo

de quão enfadados audauão espancando
aquelle mar sem fazer viagem, parecen-
dolhe ser nosso Senhor seruido daquel-
les trabalhos quo leuauão, e que lhe daua
tal mostra pêra os consolar.» Barros,

Década 2, liv. 8, cap. 2.

Isto dizendo, o Mouro se tornou

X seus batéis com toda a companhia

:

Do Capitão e gente se apartou

Com tnostras de devida cortezia.

CAM., Lus., cjint. 1, est. X-

— «Estas novas se espalharão por toda

a fortaleza, que forão festejadas com fo-

lias, danças, e outras mostras de ale-

gria, o que tudo foy ouvido no arrayal,

aonde a fama lhes levou logo as novas

de tudo, com que Rumecan ficou muito
triste. E vendo que cada dia lhes podia

vir soccorro. determinou de concluir

aquelle negocio primeiro que elle che-

gasse.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

2, cap. 8.— «Rola ao longo delia até jun-

to de Pullo Bugay, donde atravessamos

a terra firme, e afferrando o porto de

JuQçalaõ, corremos com ventos bonan-
ças dous dias e meyo, e fomos surgir no
rio de Parles do Reyno de Queda, no qual

estivemos sinco dias surtos, por nos naõ
servir o vento, e nelles o Mouro, e eu

por conselho de alguns mercadores da

terra fomos ver o Rey com huma odiâ,

ou presente (como lhe nòs cá chama-
mos) de algumas peças sufficientes a nos-

so propósito, o qual nos recebeu com
mostras de bom agasalho.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 19.

—

«Aproveitava assim a entrada e privan-

ça que tinha com elrei para com mos-
tras de generoso descubrir o máu pro-

cedimento do abbade e diminuir a sua

influencia. Todavia, o terrível prelado

era demasiado poderoso e o seu poder
pesava demasiado na balança das ques-

tões politicas, internas e externas, que
agitavam o reino, para não ser refreiado

e punido em obsequio da justiça.» Ale-

xandre Herculano, Monge de Cister, ca-

pitulo 9.

—Prova, experiência.— «Antes quan-
to em si era soccorria a todos nas ne-

cessidades, que padeciam com verdadei-

ras mostras de maior, e mais entranhauel

amor, do que eram, por sua santa po-

breza.» Lucena, Vida de S. Francisco

Xavier, liv. 4, cap. 9.

—Apparencia, vista, aspecto.— «E pos-

to que todalas casas erão de madeira, ti-

rando a mesquita e algumas do aposento
d'elRey, tinha a cidade huma mostra de

tanta niagesíade assi pola grandeza da

pouoação e numero de nãos, que estauão

em seu porto, e trafego do cõcurso da
gente do mar e na terra : que ouuerão os

nossos ser mayor cousa, do que se dizia,

e que nella tinhão descuberto mf is ri-

queza, do que era a da índia.» Barros,

Década 2, liv. 4, cap. 3. — «Nos derra-

deiros dios sahiu um cavalleiro d'armas
negras, no escudo em campo negro a es-

perança morta : a sobrevista e devisa,

que entre outros sempre costuma ser de
cores alegres, também era negra, persi-
gnai de mais tristeza, o cavallo murzel-
lo, a lança e ferro delia guarnecida da-
quella triste côr, e todas suas mostras e

vestidos, mostravam que sua pena e a

lembrança, donde nascia, não se curava
com vêr alegrias alheias : mas antes, de
as vêr em outro, se lhe gerava maior dôr
ou maior saudade do que perdera.» Ibi-

dem, cap. 153.—«Dobrada, como tenho
dito, esta ponta de Guinaytaraõ, desco-

brimos a diante obra de duas legoas hu-
ma terra rasa a modo de lizira, situada

no meyo do rio, a qual, segundo as mos-
tras de fora, podia ser de pouco mais
de huma legí^a em roda.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 74.

—Resenha, vista que se fazia da gen-

te de guerra.

—

Passar mostra á tropa.—Passar mostra ; revistar qualquer
cousa para se reconhecer.—Fazer mostra; mostrar, fazer geito,

acção apparente.— «O cavalleiro do Sal-

vaje disse contra Torsi : não quiz este

dia deixar-me com tamanho desgosto,

como era ir-me sem fazer alguma mos-
tra do que vos quero. Estes cavalleiros,

segundo seu parecer, querem vingar a

offensa feita a outros ; mas o meu é ao

revés, que cuido, que combatendo-me
por vós e tendo-vos presente, ninguém
se me emparara.» Francisco de Moraes,

Palmeirim dluglaterra, cap. 147.— «Ao
outro dia, que era o sétimo da nossa

desaveotura, jà quasi Sol posto vimos
vir a remo pelo rio a sima huma barca-

ça carregada de sal, e perlongando de
junto de nós, pedimos de joelhos aos re-

meyros que nos quizessem tomar; elles

quando nos viraõ, paràraõ hum pouco
com os olhos postos em nós, como es-

pantados de nos verem da maneyra que
estávamos de joelhos, e com as mãos le-

vantadas, como quem fazia oraçaõ, e sem
nos responderem, fizerão mostra de que-
rerem seguir seu caminho, a quem am-
bos gritando em altas vozes, tornámos a

pedir com muytas lagrymas que nos naõ
deyxassem alli morrer.» Fernão Mendes
Pinto. Peregrinações, cap. 37.

— Côo cie mostra
;
perdigueiro parado.

—Ficar á mostra; descoberto, pa-

tente.

—Mostra de gente; cortejo, pompa,
acompanhamento de ostentação.

MOSTRADO, part. pass. de Mostrar.
—«A qual reposta dei Rey foy logo mos-
trada ao Duque em Moura onde ja esta-

ua, porque aforrado foy logo noticiar a

Infanta dona Beatriz sua ida com o Prín-

cipe a Corte, que lhe pareceo muy bem,

k
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vendo a carta dei Koy com tam segura

dissimularam, cora que a Infanta, o o

Duquo mostraram ser muy alegres, e do

aluoroço, e despejo do Duque.» (larcia de

Rezende, Ghronica de D. João II, cap.

41. — «U qual vinha saber nonas desta

terra por aueretn por inuyto estranha

cousa a gente delia, e com grandes olíe-

recimentos forãolhe mostradas muytas
cousas das boas destes Ueynos, e el Ui-y

o mandou tornar a sua ttura honrada-

mente em humn boa caraueila, e a par

tida lhe fez mercê de vestidos ricos para

elle, e sua niolher, e doutras coushs.u

Ibidem, cap. 65.— «li tamb:'m contarão

da mancyra quti se perdera o junco pe-

queno com suicoenta [i.issoas, e as mais

delias, ou quasi todss Christús, das quaes

setle foraõ i'orlugueies, em que entrara

Nuno Preto Capitão delle, homem hon-
rado, e de grande espirito, como tinha

bem mostrado nas adversidades passa-

das, o qual António de Faria seniio muy-
to.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 62.

Torna Daccho, dizendo: <iNào conheces

O grão lei:isl<idoi', que a tons passados

Tem mostrado o preceito a que obedeces.

Sem o qual fôreis muitos bapUsados ?

CAM., Lus., cant. 8, est. 49.

—«A que fim, pergunto agora, se en-

caminhavam estas diligencias, e despe-

sas, se a experiência tinha mostrado que
com ellas se uào acquiria outra cousa

que a scieucia cheya de nomes fastosos,

e de eifeitos inúteis?» Cavalleiro (i'Oli-

Teira, Cartas, liv. 2, u.° 65.

Tu, desde o mar de Atlante ao mar dos Chinas,

As armas levarás victorioso,

Alevantando ns Sucro-saiictas Quinas,

Onde ao .Mundo desponta o Sol forcaoso :

Delle rivaes teus lenhos, as Divinas

Lets'alli levarão, e o glorioso

Pendão da Grui, mostrado nOriente

Irás mostrar n'Occaso a ignota geoto.

j. A. UE UACEDO, o OHiENTE, cant. I, est. 48.

Com pacifica senha o forte Gama,
Do destríssimo Interprete mostrada,

A não barbara gente a bordo chama,

Oue não mui longo está da forte Armada :

Apenas via cessar sulfúrea llamuia

Contente sobe ás Náos já nào turvada;

Contempla absorta a peregrina gente,

Qual nunca vira alli surgir d'0riente.

OBR. CIT., CMlt. 7, est. "8,

—«Pede o rigor da historia que diga-

mos aqui uma grande verdade. Os com-
mensaes de chefe cistercieuse abundavam
absolutamente nas suas doutrinas, e por
isso haviam mostrado resigna\;ão herói-

ca, ajudando-o a augmeutar a cruz de
martyrio que sobre elle pfsava.» A. Her-
culano. Monge de Cister, cap. 23.

MOSTRADOR, adj. (Do Ihema mostra,
de mostrar, com o suflixo «dor»). Que
mostra, indica.

— .S. m. O que mostra.
— Balcão; banco ou «rraação de ma-

deira nas lojas, para mostrar sobre ella

03 objectos que se vendem.
—Disco do esmalte ou de outra maté-

ria, sobrH o qual o ponti-iro marca as

horas, minutos, etc.

—

^«Naia, nadai —
acudiu D. João 1. —É excoilente ; 6 per-

fiMtA. Não a valem as posturas antigas.

Será também lei do reino... .Mas, por S.

Jorgel —1'XcUinou, alevantaudo os olhos

para o mostrador do relógio. — Deixemos
j)or hojrt (!stas aborridas matérias. D aijui

n duas horas os momos c danças estarão

no paço. Até logo, chaiicelii-r. !NáM fal-

teis. Adeus.» A. Herculano, Monge de
Cister, cap. 24.

—O prumo do esquadro, que ser\e de
examinar o lançamento horisout»! ; o do
iiivdl.

MOSTRANÇA, s. /". ant. Mostra, appa-
reticia.— «Dizendolhe logo com palauras,

e mostranças de muy grande seiítuuon-

to, que no Mosteiro de nossa Senhora de
Guadelupe tinháo preso a Pedro Monte-
sinho, Castelhano, cora cartas e estru-

ções de dom Fernão Gonçalvezde Miran-
da Bispo de Lamego, prior do Sáo Mar-
cos, que fora de Castella, e Alonso de
Ferrara, Castelhano, e Daluaro L'i|)ez

secretayro dei Rey sobro casamento dei

Key Febos de Nauarra com a senhora
dona loana.» Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 35.

MOSTRAR, V. a. (Do latim monstraré)

.

Fazer vèr, indicar, expor a vista.— « li to-

mando logo outras das que o Cavalleiro

tinha ao pó da Nogueira, fizorão muito
menos com ellas, porém na terceira jus-

ta mostrou o Cavalleiro da Graça sua
valentia, levando Artinaõ fora da selU

:

o qual vendo-se em t^rra (cousa que elle

nunca vira por encontro de Cavalleiro)

levantou-se mui hiroso, e embraçando
seu escudo veio-se ao Cavail-iro da Gra-

ça.» Barros, Clarimundo, liv. 2, cap. 7.—«O imperador se foi pêra a imperatriz,

mostrando lhe a carta, e fazendo vir

diante de si o fermoso donzel, pratican-

do com elle algumas cousas, quiz que
houvesse nome Palmeirim, assim porque
na mesma hora houve alguns que afár-

maram parecer-se com elle, como por-

que este ora o nome que mais convinha
ao serviço da infanta Polinarda, não sa-

bendo que, além destas razões, havia ou-
tra maior, que ora tel-o de seu nasci-

mento, » Francisco de Moraes, Palmei-
rim d'Inglaterra, cap. 8.

Via .\rteon na cai;a tão austero.

De cego na alegria bruta, insana.

Que, por seguir hum feo ammal fero,

Foge da gente, e hella forma humana

:

E por castigo quer doce e severo

.Vojsfríir-lhe a formosura de Diana,

K guirde-se nào seja mda comido

Uesaes cães, que agora ama. e consumido.

CAM., LUá., cant. 9, eaL 26.

—fE dandonos cotn isto deus mazes
de esmola como a pobres, nos encomen-
dou muyto qutí uaõ curássemos fazer via-

gens compridas, aonde Ucius p 'rmitlira

fazer as vidas laõ curtas; mas logo após
isto desabotoou a minga de hum jubaõ
dl) setim roxo (jue Irasia vesii io. e «rre-

gaçundo o braço, nos mostrou huma
Cruz que nelle tinha esculpida como fer-

rete de Mouro, muyto beiu feyta. e nos
disse.» Fernão .Mendes Pinto, Peregri-k
nações, cap. 91. — «Aqui nos mostrou
hum (jratorio em que tinha tiuma Cruz
lie pao duiirada cimi huns castiçais, e

huiua limpada de prata.» Ibidem. — <K
como d-sej«vái.' de o levar vivo a Rume-
caii, o ataraó, ainda que com bem de
trabalho, e r.o.a grandes lang-ífes, e fes-

tas u levàraõ à Cidade, e lho apresenta-
rão, contandolhe as façatihas qu-j lhe vi-

rão fazer, mostrando os mais deiles muitas
e muy disformes cutilUdas que lhe elle

deu.» DiKgii de t^outo, Década 6, liv. 3,

cap. 4.— «Do cha tenho noticia; e, se

V. P. se quizer leujbrar d« Beirolas. pôde
ser que la o visse, e o padre frei Luís
de S. José, D. «bbade di! Cabanas, po-
derá mostrar algum da casa de seus ir-

mãos. E Certo que o reino lum muito
oiro, e basta lér na historia romana "S

talentos deste metal que iam da Luzi-

tania antiga para Roma.i Bispo do Grão
Para, Memorias, pag. 9.

Ao» séculos eu motíro o mar vencido,

(V^uãto Império do vento tormentoso)

Descoberto o Oriente, o nelle erguido

Lusit^io Pendão victorioso:

Ku mostro d'Asia o C'^lo submettido

Dos Reis de Ln-sí4 ao Throno poderoso;

E acclamo neste memorando feito

Tiiidoa Povos md com L,çj «atreito.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTS, Ont. 1, est. 3.

—Figuradamente : Explicar, dar a co-

nhecer alguma cousa, «u convencer da

sua certeza. — «Item. Se o Keo ho das

pessoas, que podem, e devem ser cha-

madas aa Corte, e elle põem contra a ci-

tação a desfazel-a per Direito, mostran-
do alguma razaõ tal, perque em tal caso,

ou ein tal tempo nom podia, nem devia

ser citado, deve o Juiz de lusolver o Reo
daquelte chamameuto, e citaçam ; e se

o outra vez ciiar, como deve, nom lhe

será theudo de responder, ale que lhe

pague as custas da primeira citaçam.»

Ord. AHous., liv. 1. tit. 20, § 9.—«Man-
dauiiis que dem Cfirtas a cada hum dei-

les, quando mostrarem per Escriplura

Pubrica que appeltarom, e seguem suas

appellaçoens. pela guisa qu>^ acustuma-
rom ataaqui seer dadas.* Ibidem, liv. 5,

tit. 28, § 3.

Como a caoUga moafrura,

feminil a meu cuidar

era a voi de quem cantava

que por mais de bera cantar

em ouTir me contentava:
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Porque de quem ser podia

ei.tam suspeita me deu

que todo o cantar seu

era o da minha Maria

ou o do desejo meu.

CHRisTuvÃo Falcão, obras, paj. 11 (edição

1871).

—«Ao qual Mouro Aflonso d'Alboquer-

qutí fez honra e mercê, e k-iiou em sua

libercJa'li3 : porque na pratica que teue

, com elle, mostraua ser quem dizia: e

delle soube Affonso d'Alboquorque mui-

tas cousas daquelle estreito, e principal-

mente do Preste loão, a que elles cha-

mâo Rey de Abssia, por a muita cõmu-
niçáo que teue com os seus naturaes,

quando era Xeque ua ilha de M«çua tão

vizinha a pouoaçáo Arquico, que (como
escreuemos) he do Preste.» Barros, Dé-

cada 2, liv. 8, cap. 2. — «E quem bem
notar Plinio, e Ariano Autor Grego, fa-

lando da Cidade de Barijjaza (que sem
duvida he a de Camb.tyete, como em ou-

tro lugar mostraremos) verá que clara-

mente falaõ deste macareo : porque dizem

que a Ciaade de Barigaza está em deza-

sete j^iàos, e que tem hum grande rio,

e revolvimento, e Ímpeto de aguas.» Dio-

go de Couto, Década 6, iiv. 4, cap. 3.

— «Quando se trata de hum ensino se-

melhante, he necessário mostrar ao sur-

do a correspondência dos sons com os

caracteres, o depois a dos caracteres, com
a das mesmas cousas de que elles são as

imagens. Em se lhe mostrando por es-

cripto a palavra Ch.-tpeo, se lhe deve mos-

trar ao mesmo tempo a ligura verdadei-

ra do mesmo chapeo.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 2, n." 3. — «Nelles se

descobre com tanta claresa a capacida-

de, o humor, e a constituição de cada

hum, como se poderia alcançar pelos dis-

cursos, e falando geralmiinte, posso diser

que ainda as pessoas mostrão melhor o

que são seus vestidos do que nas suas

palavras.» Ibidem, n." 43.— «Aatieução

úo càVãlleiro negro, que os seguira com
os olhos, foi. porém, distrahiJa para o

outro lado pelo tropeiar, já pouco distante

dos corredores transfretanos, que a toda

a brida se acercavam delle. Era chegada

a occasião de mostrar o extremo do seu

esforço.» Alexandre Herculano, Eurico,

cap. 14.

—Apontar.— «O que posso diser a V.

S. nesta materid, he que sendo seme-

lhantes criticas feitas para todo o mun-
do em geral se não encamiuhão a pes-

soa alguma em particular. Se V. S. se

conhece uella deve rir, e também me
parece que deve emmeudar-se, mas sem
temer de que os outros o conheção, ou
que o mostrem com o dedo, porque
achando-se outras muitas pessoas uirsse

mesmo caso, os leitores saltão de ideas

em ideas sem acertarem com a verdadey-

ra.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv. 2,

n.<»94.

—Fazer vôr, provar.

Rabi Samuel, mais releva isto,

Quiçais era sancto este Jesu Christo,

Que elle o mostrou em seu fmamenta

;

o sol Mcurou, e a terra treme».

GIL VIGENTK, DIALUUO DA RBSURRÍIÇiO.

— «Depois de batidas de parte a parte

muitas cousas, assentarão que o Gover-

nador com toda a gente desembarcasse

de noite, e se recolhesse na fortalesa,

sem os imigos o saberem, ficando toda a

Armada fora, e que o dia que se hou-

vessem de cometer os imigos entrasse

toda a Armada pela barra dentro ao si-

nal de três foguetes, que deitarião da for-

taleza, o que na representação mostras-

se que vinha nella o Governador com
toda a gente.» Diogo de Couto, Becada

6, liv. 3, cap. 10. — «E vendo o que di-

zia na carta, fez sobre isso huma brev.-

fala a todos, em que lhes representava

a necessidade em que estava o Governa-

dor, e como naquelle negocio hia toda a

salvação e remédio da índia, que aquel-

le era o tempo em que os bons Portu-

guezes haviaô de mostrar o grande amor
e z.ílo que tiohaõ ao serviço do seu Key,

que os saberia muy bem galardoar com
honras, privilégios, e liberdades.» Idem,

liv. 4, cap. 4.— «Estimava o Idalxa mui-

to «ste homem, por ser esforçado, e de

grande animo, e assim o mostrou bem
là antre os Mouros, e tinha naquelle Rei-

no rendas e aldeãs. Esta companhia pai-

lio da Corte de Visapor esíe Julho em
que andamos, e do que passou adiante

daremos razaõ, porque he necessário que

continuemos com Bernaldim de Sousa,

e com algumas cousas, quii neste tampo

succedèraõ em Malaca.» Ibidem, cap. 9.

— «Se esses senhores se não enganão,

disse o enfermo, engdua-se vossè, e le-

vantando-se colericamente da cama mos-
trou ao Medico que era besta fasendo

verdadeyro o seu diio, e pregando-lhe

dous couces na boca do estômago.» Ca-

valleiro de Oliveira, Cartas, liv. 2, n.°

43. — «Depois deste, e de outros mui-

tos discursos que me não constào se en-

caminharão ambos para o Palácio, onde
iMitridales recebeo grandes honras, sen-

do exortado por íSathan a perseverar no

exercício da generosidade que praticava;

e mostraudo-lhe por outras muitas no-

vas, e ditferentes aoçoens magnânimas
que não era possível que o excedesse, lhe

permitio que se retirasse para o seu Paiz

acompanhado dos dous criados com que

delle tinha sabido.» Ibidem, liv. 2. n.'^

75.— «Dirá a Senhora Condeça que foi

liberdade o querer; e como ht3 que me
provará que não he respeito o amar?
Dirá que foi facilidade de huma estima-

ção que excedeu os seus limites; e como
se mostrará que não foi violência de

I

huma sympathia que contém a sua ra-

sâo nos seus excessos?» Idem, Ibidem,
n.097.
—Dar a entemier ou conhecer por

acções alguma qualidade dos ânimos.
—Mostrar valor. — «O qusl no modo

de seu tratamento mostrou estimar mui-
to sua ida, o que lhe disse da parte d'el-

Rey dó Manuel, de quem leuaiia huma
carta de crença escripta em Arábigo

:

concluindo ellii era sua resposta que este

seu recado seiia hum nô de paz e ami-
zade, que nenhum tempo teria poder de
o desatar, e que em sinal disso elle man-
daria logo ao Bendara que nquellas suas
nãos fossem em breue. e mui bem des-

pachadas.» Barros, Década 2, liv. 4, cap^

3.— «Com isto ao longo do mar em par-

tes que elles t^mião poder desembarcar
gente, ludo era fazer paliçadas e repai-

ros, NSseslan'io nelles artelharia, como
quem mostraua quererse defender vindo
o caso pêra isso: e também a lim de te-

rnonzar os nossos nestes apercebimen-
tos.» Idem, Ibidem, liv. 6, cap. 3.

Quando chegava a frota áquella parte,

Onde o reino MelinJe ja se via,

De toldos ndoinada, e leda de arte,

Que bem mostra estimar o sancto dii.

Treme a bandeira, voa o estandarte

:

A cor purpúrea ao longe npparecia ;

Sòào os atambores e pandeiros;

E assi entravão ledos e guerreiros.

CAM., LUS., ceint. 2, est. 73.

— « Este foy o dia em que os Portuguezes
mostrarão todo o preço, e valor de suas
pessoas. Luis de Sousa, D. Fernando de
Castro com os Capilaens, e Fidalgos de
sua companhia, postos diante de todos

aos trabalhos, não pelejavaõ como ho-
mens taõ quebrantad.is, e c.inçados de
tantos dias, se nãíO como se àquella hora
chegarão ^le soccorro muito folgados.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. 2, cap. 5.

— «(Jue bem viaõ, que o tempo lhes naõ
dava lugar pêra sahirem dalli, e que pois

à sua vista se despejava aquella Cidade,

e mostrava tanto temor delles, que pa-
receria fraqueza naõ seguirem a vitoria,

e porem aquella Cidade (que era das
mayores de Cambaya) a ferro, e a fogo,

e darem nella hum bom cevo a seus sol-

dados.» Idem, Ibidem, liv. 4, cap. 3.

—

«Ao tom destes nossos brados sahio de-

bayxo do toldo huma mulher jà de dias,

que no aspecto, e na gravidade de sua
pessoa mostrava bem ser quem depois

soubemos que era, a qual em nos vendo
da maneyra que estávamos, como quem
se apiadava de nòs, e se condohia de nos-

sa desaventura, e das feridas que lhe mos-
trámos tomando hum pao na mão, fes

chegar a barcaça a terra, e por três, ou
quatro vezes deu nos marinheyros com
elle, porque refusavaõ.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 37. — «Entaõ
nos fes alli traser de comer perante si,

e nos mandou que comêssemos, o que

I
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DÓS fizemos de ruuyto boa vonlado, o elle,

por ser doenle, (i enfastiado, mostrou que

folgava de nos vur coujor.» Mfiiii, Ibidem,

cap. 83. — «Nestas praticas gastou cora-

nosco hum gr.inde ospa(;o, mostrando em
todas as suas p 'rguntas ser homem cu-

rioso, e inclinado a cousas novas, e se

despidio do nós, e do Nocodà (".liim, que
dos mais naõ fos muylo caso, dizendo:

A'manhôa me ide ver a minha casa, e

me lovay hum grande presente de novas

desse grande Mundo por onde andastes,

o das terras quií tendes visto, e como se

chnmaõ, porque vos affirmo que essa só

mercadoria comprarey mais a meu gos-

to, que todas as outras ; e com isto se

tornou para terra.» Idutu, Ibidem, cap.

133. — «K coíuo dalli por diante todo o

gosto, o passa tempo do Nautaquim era

no exercicio desta espingarda, vendo os

seus que em nenhuma cousa o podiaõ

contentar mais que naquidla, de que elle

mostrava tanto gosto, ordenarão mandar
fazer por aquelln outras do mesmo teor,

o assim o lizeraõ logo.» Idem, Ibidem,

cap. 134. — «O gosto que Alcandro me
testemunhava em huma Carta de me ter

procurado seraeiiiante favor, e o interes-

se sincero que mostrava pelas minhas
próprias conveniências, produsiráo ins-

tantaneamente no meu coração parece-

res honrados, e virtuosos.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2, n.o 39.— » A li-

berdade d,» Nathan he muito mais prodi-

giosa : Entrey no seu Palácio por trinta

e duas differentes portas, pedi-lhe esmolla

outras tantas veses, e elle ma deo sem-
pre sem mostrar que me reconhecia.

Aqui só trese veses a pedi, e não só fui

conhecida, mas reprehendida. Foi-se, e

não voltou mais.» Idem, Ibidem, n." 75.

— «Isto era pela manhãa. Collocados os

vasos vinhaltiaiicos em divers.is partes

entrem o Principi com o seu cachimbo,
e começando a escarnecer do remédio
deytou o cachimbo pela janella fora, e

mostrou que o contrario era tal que sem
armas o podia vencer.» Idem, Ibidem,
n.o 85.

—Patentear, manifestar.— « Acabando
o Viso-Key de propor estas cousas, assi

como todos estauão em hum quieto si-

lencio cõ a tenção de o ouuir, assi foi

celebrado o sou arrazoamento em louuor
daquolle feito : accrescentando ainda mui-
to mais cousas, assi no cometer os Ru-
mes dentro em Dio, como em dar pri-

meiro na cidade Dabul : e no aiuoroço

que o Viso-Rey vio que todos geralmen-
te mostrauão, deu o feito por acabado.»
Barros, Década 2, liv. 3, cap. 3. — »No
qual recolher Manuel de la Cerda quasi

como olTendido do que lhe dom João
d'Eça respondeo, quando lhe dizião que
se lançasse pela corda abaixo: não quiz

ser dos primeiros que embarcarão, mas
hum dos derradeyros recebendo bem de
afrõta por isso, por mostrar que não era

elle o homem que se recolhia, senão quan-
do era tentar a Deos.» Idem, Ibidem, liv.

7, cap. 9.— «Cavalleiro, disse a dona, a

tal tempo me chegou minha ventura, que
ainda (jue «sse desejo, (jue mostrais, vos

queira satisfazer, não posso mais ípie com
it vontide,, quH, conhfcc^ o agradecimiinto

(|ui' idlc merc.r,! I, Krancisco de .Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 6.— «Logo
se poz da outra parte o conde (iirar, de-

sejoso d(i mostrar suas forças em serviço

da senhora Maiísi, a que aquelle dia es-

perava mer(!cer algum favoi' do que pa-

decia por ella, e depois de a olliar con-

tente do que vira, remeteu ao do Selva-

gem, que também contente da vista do

todas, o recebeu com um encontro tão

acertado, que pareceu necessário tirarem-

no do campo pêra lho segurar a vida.»

Idem, Ibidem, cap. 139.

As bombas Yem do fogo, « juntamente

As p.inellas sulpbnreas, tão damnosaa:

foTÚm aos de Vulcano nào consente

Oue dem fogo ás bombardas temerosas:

I*oriiuc o generoso animo e valente,

Kntro gentes tf^io poucas 6 medrosas,

N.I0 mostra quanto pude: c com razio
;

Que be fraqueza eotru ovelhas ser leáo.

CAM., LUS., caot, 1, est. (jti.

— «Conforme este principio quisera eu
que O Conde Soguisalla se não embebe-
dasse mais, que o Referendário— *.*—
não continuasse as injustiças que faz con-
tentando-se com huma surte proporcio-

nada ao seu estado; o que Aronte não
calumnissse hum homem de quem tem
recebido todos os bens imagináveis, e que
senão queria mostrar o seu reconheci-

mento, que pelo menos não íisesse tão

ruidosa a sua ingratidão no Escrito que
publicou.» Cavalloiro do Oliveira, Cartas,

liv. 2, n." 38. — «Se assim he cuido que
nào ha ninguém que esteja mais tran-

quilla do que vós, pois estou certo que
o sentimento que mostraes de me não
veres, se não acha ião vivamente impres-

so no vosso coração como está exagerado
na vossa Carta.» Idem, Ibidem, n." 54.

— «Pelo contrario, o seu companheiro ja-

mais sairá daquella espécie de insensibi-

lidade que mostrara desde o principio.

Lisboa repousava profundamente, e só do
edifi(úo mourisco das Portas do mar trans-

pirava um ruido duvidoso de orgia, que,

sussurrando ténue a alguma distancia,

se escoava pelos estreitos beccos da ju-

dearia mais príjximos da cathedral e fa-

zia durante alguns momentos pôr á es-

cuta a roída estremunhada dos homens
d'armas do alcaide-mór, que passavam
cabeiciando ao longo da vizinba mura-
lha.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 11.

—Indicar, dar indicio.

Como isto disse, manda o cou6&grado

Filho de .Maia A terra, porque tanUa

Hum picíllco poria e socceado,

Para onde sem receio a frota venba

:

K. para quetra .Mombaça »veaturado

O forte <^pitio se n.1o detenha,

[<h« manda ronis, que ( m Mfnboa Lbe moitrasse

A terra, onde quieto repojuue.

CAM., li;b., c-uit. 2, est. .Vi.

— « !<o cabo desta rua estava hum gran-

de terreyro qiiadradr), lageado todo de
lagens finas tjrancas e pretas assentadas

«o modo deenxadrez, e todo á roda cer-,

cado de quntro fileyras de gigantes de
metal d^ quitize psltnos cada hum, e com
alabardns nas mãos, e as grenhas das ca-

beças, e as barlia.s douradas, o qual es-

pectáculo, a fora o contentamento que
dava aos olhr)S. mostrava também hum
real, e assas grandioso apparato.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

110.— «Querendo instruir divt;rlindo, jul-

go os termos geraes muito mais próprios

para esse desígnio que os pessoaes; e

quando a honra se interessa observo

quanto posso o silencio se alguma rasão

particular, e necessária me não obriga a

mostrar ao publico o caracter de algum
contrario, ou de algum indigno d« socie-

dade.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

2, n.<* 94. — «Achei as portas abertas.

Peões e besteiros de cavallo corriam pa-

ra um e outro lado. Tudo mostrava que
ahi havia já noticia do que succftdera.

—

<E eu que compunha medidas palavras

para minorar a impressão dolorosa que
tão extraordinário acoot<'cimento deve

proiluzir em Vasqueannes!— » Eis o que
eu dizia falando comigo raesfno.» A. Her-

culano, Monge de Cister, cap. 2.

— Fingir, simular.— Mostrar amor a

quem aborrecemos.
— Mostrar as costas, mostrar a p<'ipa ;

diz-se do homem ou navio que foge ou
se retira.

—Mostrar-se, v. refl. Fazer-se, deixar-

se vêr, patentear-se, expôr-se á vista.

—

«Então, tirando o elmo, se mostrou co-

rado o gentil homem do trabalho, de que
Albayzar recebeu tamanho pezar, quede
atordoado lhe não respondeu; que este

era o homem, a que mais ódio tinha,

despedindo-se da rainha e dos outros

senhores, se tornou tão descontente, que

em todo aquelle dia fião fallou.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. lt>l.

Ja DO largo Oceano navegavâo.

As inquietas ondas ap \rtando ;

Os ventos brandamente respiravão.

Das nãos as velas concavas inchando;

De branca cscum.'\ os mares se moxtraviio

Cobertos, onde as prou vâo cortando

As marítimas aguas consagradas.

Que do gndo de Prútbeo sàa cortadas.

CAM., Lus., caot. I, est. IJ.

Não faltno alli os raios de artiGcio,

Os trémulos comcL-xs imitando:

Fazem os bombardeiros teu pffício,

O ceo, a terra, e as ondas ^lro3Dd^>.



MOST MOST MOTA 335

Mostra-ae dos Cyclopas o exercício

Nas bombas que de fogo estão queimando ;

Outros com vozes, cora que o ceo ferião,

Instrumentos altísonos tangião.

IDEM, IBIDEM, cant. 2, est. 90.

Inda outra muita terra se te esconde.

Até que venha o tempo de mostrar-se.

Mas não deixes no mar as illias, onde

A natureza quiz mais aíTamur-.se.

Esta, meia escondida, que responde

De longe ;'i China, donde vem buscar-se,

He Japão, onde nasce a prata fina
;

Que illustrada será co'a Lei divina.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, est. 131.

— «Passada esta casa atravessamos por

huma comprida ponte a modo de rua,

toda com arcos de obra muy rica, e cus-

tosa, e fechada toda com grades de la-

tão cora suas cimalhas de prata, e escu-

dos de armas com letreyros dourados,

os quaes em sima nas voltas dos arcos

tiuhaõ por timbre mappas redondos de

prata de mais de seis palmos em roda fey-

tos com grande primor, e custo em que
se mostrava hum realapparato, e mages-
tade.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 163.

Subitamente a empliatica figura

Co' o sonlio, que acabou, se desvanece
;

E, já desperto o Rei, sO noite escura,

Só circumfusa sombra lhe apparece :

Mas verdadeira luz, mais clara e pura.

Que o Sol, a sombra rasga, e respleodece,

E nos ares se mostra equilibrado

Dos altos Geos o Espirito mandado.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cant.

1, est. 42.

Cedendo aos surdos repelloens do vento

Fluclua era mar ignoto a Lusa Armada,
Té que súbito o Sol no elhereo assento

Rompe, e se mosf.ra a abobada azulada :

Eis orienta o náutico instrumento,

Que do Sol toma a altura, o mede a estrada

o Astrónomo Alenquer, mas desconhece
mar que corta, a terra que apparece.

IDEM, IDIDEM, caut. j, est. 21.

Batia preguiçoso o mar na área

Em leve espuma delia s'escoava

;

D'hura largo rio a cristallina vèa

Se mostrUf e em fragor no mar entrava :

Hum vergel inacesso á luz Febea

.\6 incurvadas margens lhe assombrava.
Onde aves, que voando os ares fendem,

Entre as folhas co'o canto os ventos prendem.

IDEM, IBIDEM, cant. 5, est. 25.

Do Malabar soberbo a Curte iieesta....

(Grande Cidade ao Gama se mostrava,

Qual no Tejo Ullysêa, a excelsa testa

Nas inquietas aguas retratava)

Vio de mastros densíssima floresta.

Que em seu tranquillo porto o mar coalhava
;

Qual vio já Tyro, ou mercantil Fenicia,

E do Nilo na foz Canópo Egypcia.

IDEM, IBIDE.M, Cant, 6, est. 51.

Cruzavão já do Alcaçar luminoso

diamantino luroiar, patente

Todo se tnosCra o Templo portentoso,

A quem banha de luz perpetua enchente :

De incógnito metal puro, e radioso

Bustos de Heróes com magestosa frente

Parecem respirar ; cinge-lha o louro,

o nome tem na base aberto em ouro.

IDEM, 1B1DE.M, cant. 6, est. 63.

Novo Decreto do Immortal s'escuta,

Depois que as .-sguas liquidas separa.

Quando de todo a pavorosa lucta

Dos Elementos discordantes pára :

A Terra então se mostra árida, enxuta,

E, no espaço, que nella o mar deixara.

Sobre o immenso nivel dos horizontes,

.Surgem sombrios, pedregosos montes.

IDEM, IBIDEM, caut. O, est. 49.

—Portar-se, conduzir, ou proceder de

um modo determinado. — Mostrou-se

amigfo.— Mostrou-se zangado.— «O Prín-

cipe nunca foy contente das cousas d

)

Cardeal de Portugal dom lorge da Costa,

nem lhe parecia bem a muyta honr."),

que el Rey seu pay lhe fazia, mais do

que era rezão, com que oCardealse mos-

traua rijo, e fazia algamss cousas mais

solto, do que deuia, de que o Príncipe

tinha desprazer por el-Rey lhas consen-

tir.» Garcia de Rezende, Chronica de

D. João II, cap. 19. — «Porém logo no

principio não so mostrou mães que re-

uol aos mandados de Afiõso d'Alboquer-

que sem fazer guerra : esperando que se

fosse elle pêra a índia, que seria tanto

que a monção viesse.» Barros, Década
2, liv. 6, cap. 7.

Não vos assuste multidão tamanha

De insano orgulho, de furor armada ;

Cubra potente exercito a campanlia,

Mais do que a vista alcança ddatada:

Não he tal gento para nós estranlia,

Mostre-se embora barbara, indomada.

Se he numerosa, e forte a turba impia,

Com menos braços Gedeào vencia.

3. A. DE MACEDO, O ORIENTE, canl. lU, est. 48.

— Declarar-se, revelar-se, confessar-

se. — «Que elle mesmo Deos o mandaua
em tal estado, como a cidade estaua, por

Anjo de saluaçâo e custodia: e a outra,

que nisso se mostraria a fé e virtude

delle loáo Machado, que se vinha pêra

nós, não em tempo de nossa prosperi-

dade, mas quando muitos desesperados

por razão das cousss que irião contar,

se saião delia : as quaes serião muito

piores da sua boca, do que passaua em
verdade, a fim de abonarem a maldade
que cometerão.» Barros, Década 2, liv.

6, cap. 9. — «Dados estes apontamen-
tos, Roztomocan se mostrou mui liure

na concessão delles : todauia pêra estas

cousas tomarem algum termo de con-

certo, elle deu dous Turcos em reféns, e

da nossa parte estauáo com elle loão Ma-
chado, e Bastião Roiz que ia e vinha a

Affonso d'Alboquerque com recado do
que elle queria conceder.» Idem, Ibi-

dem, liv. 7, cap. 5. — «Os golpes re-

tumbavam per todos aquelles paços e

casas, com tamanho estrondo, que pare-

cia que caiam : em nenhum delles té en-

tão se mostrava fraqueza, antes cada vez

a força e esforço parecia quo se. dobra-

va; o sangue era tanto, que fez na sala

por muitas partes nódoas delle, e tão

coalhada das rachas d' s escudos, que se

não podia pôr pé era cousa vazia.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 69.

Vereis a inexpugnabil Dio forte,

Quo dous cercos terá, dos vossos sendo;

Alli se mostrará seu preço e sorte,

Feitos de armas grandíssimos fazendo :

Invejoso vereis o grão Mavorte

Do peito Lusitano fero e horrendo.

Do Mouro alli verão que a voz extrema

Do falso Mafamode áo ceo blasphema.

CAM., LUS., cant. 2, est. 50.

Ser isto ordenação dos Ceos divina

Por signaes multo claros so mostrou,

Quando em Évora a voz de huma menina,

Ante tempo fjllando, o nomeou,

E, como cousa em fira que o Ceo destina.

No berço o corpo e a voz alcvantou :

Portugal! Portugal! alçando a mão.

Disse, pelo Rei novo Dom João.

OBR. ciT., cant. 4, est. 3.

— «Se todos os meus conhecidos fos-

sem tão injustos como V. S. se mostra

a meu respeito, todos os dias me farião

crime da minha mesma sinceridade, po-

rem não creyo que elles cayão nesta

falta.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 2, n.o 94.

— Manifestar-se, declarar-se. — «E
ainda qtie Galeno lib. de totius morbi
tempor ib. cap. 3. diga que o augmen-
to da inflaramaçaõ he quando cessa o

diíluxo, e o humor começa a apodrecer,

e a fermentarse na parte, mostrandose
lambera a ellevaçaõ de tumor na mes-
ma; naõ quer este A. que sò no princi-

pio se dè o difluxo, e quo totalmente

cesse no augmeuto, e no estado; quan-
do he certo, que ainda muytas vezes na
declinação corre alguma porçaõ de hu-
mor á parte; porque sò entende que no
augraento cessa a raayor vehemencia do
difluxo; suppcsto que sempre por razaõ

da dor (ainda nesse tempo vigoroza,)

corre humor para a parte de sua natu-

reza débil.» Braz Luiz d'Abreu, Portu-

gal Medico, pag. 190, § 36.

— Fingir-se, simular-se. — «Com es-

tas graças, presas polas mãos, umas por

vontade, outras mostrando se forçadas,

sahiram ao campo em atavios de noite,

vasquinhas de seda, mangas de camiza,

cubertas com pequenos mantos de tafe-

tá, por se defender ao sereno.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 142.

MOSTRENGO, s. m. Vadio, vagabun-
do, sem casa nem profissão.

MOTA, s. f. Aterro no extremo d'uma
terra, na borda de um rio, para prote-

ger contra as inundações.
— Terra chegada aos pés das arvores

para lhes cobrir as raizes, principalmen-

te nas séccas.
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— Ksnftfiie ílo valias que so f«riam era I
-. Ajunlando-se quasi quatrocentos soHa-

alKiimas propri.^ I«'l.-s para t.áo as en- | dos postos em artn«s, j.iramerilàrao-SH, a

tran-in.

MOTACILLA, s. /'. Alv»^loa.

MOTALLIÇOM. Vi i. Mutilação.

MOTaNO, s. í(i. 'rtunio l'opiilar. O ftii-

xe (las vidfs r,()rla'las, í|iii^ lii'a por fazor.

— Torino do Brazil. Arvore, quo Ifin

no cntri'cnsno muita iiiiicillag^m, que. h

anpiiradn solirn as durezas, e obstriic-

ções do tií<ado, c do baço.

MOTÃO, s. m. ani. Metal, ou cousa

com tMuluitidos do ouro, prata, etc.

MOTAVA. Vil). Mites.

f MOTAZALITO, .s. m. Termo de Re-

ligião. Seclíirii) niahometano. que pre-

tendo que Deus nno tem attributos sepa-

rados da sua essência
;
que o Alcorão

não é increado e eterno, e que a vonta-

de do híunera é livre.

MOTE, .9. m. Dito, ou sentença breve

e enigmática, que necessita explicação.

— bicterio, motejo, dito picante.

— Letra que os cavalleiros levavam

na eiiipr^zí.

MOTEJADOR, ad]. (Do theraa moteja,

de motejar, cum o suffixo «dor»). Que
motej.H.

MOTEJAR, V. a. (De motejo). Dizer

motejos contra alguém, satyrizar.

— V. n. Escarnecer, vituperar, mo-

far. — «Já agora era parti estamos, dis-

se Polinarda, que todos nos entendere-

mos ; não está aqui o castello do Al-

mourol, inda que este o senhor delle,

pêra que as portas cerradas vos façam

guerra. Assim se motejava, ofTerccendo-

Ihe sua ajuda e f.tvor da rainha de Trá-

cia, que estava presente, pêra remédio

de seu descanço. Acabados os cumpri-

mentos de uns com os outros, que du-

raram grande espaço, quiz o imperador,

que se recolhessem a paço » bVancisco

do Moraes, Palmeirim dinglaterra, ca-

pitulo 150.

Nos tr»nsTÍos conserva Agláe Fé pura

Às relíquias, e a nós acatamento.

Giasz, dessa fraqueza a motivava.

Como llomcm, que aoâ Christãos jurira guerra.

F. MAN. DO NilSClMENTO.ÓS HAHTVRES, liv.

MOTEJO, s. m. Acção de motejar; di-

to, Z)iubaria para ridicularisar, o fizer

rir.

MOTETE, s. IH. (De mote). Dicterio;

dito engraçado, picante.

— Mote, copla.

— Tormo do .Musica. Breve composi-

ção musical com l^nra, que se caata nas

egrejas.

MOTETEIRO, s. ))i. (De motete, como
suftixo oeiro»). O que diz motetes.

MOTI, s. m. Brinco do pedraria, que

os asiáticos penduram da venta esquer-

da.

MOTIM, s. »)i. Tumulto, distúrbio, se-

seguirem todos a voz a hum, e depois

sahiraõ pelas ruas com grande motim, e

arrogani-.ia, bramindo, e gritando, dizen-

do que não haviaõ de sofrer estar en-

curralados, e viremlhe os imigos tomar

as peças de artelharia dos seus baluar-

tes, o quo não queriaõ morrer debaixo

do minas, se nuo no campo antre os

imigos como cavalleiros.» Diogo ile Cou-

to, Década 6. liv. 3, cap. 5.— «Ao qual

lastimoso, e cruelissimo espectáculo se

levantou era todo o povo hum tamanho

tumulto de gritos, o vozes, quo a terra

tremia debajxo dos pés, e no campo se

levantou hum motim, cora que elle es-

teve laõ revolto, e baralhado, que a El-

Rey lhe foy necessário faz.irso forte na

sua estancia com seis mil Bramas de ca-

vallo, o trinta mil de pé, e ainda assim

estava bera cheyo de medo.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 152.

— «E para se escusarem (iilfereiíças, se

resumirão todos em tomarem juises nes-

te caso
;
para o qual os do motim apon-

tarão por sua parte que houvessi'. três

juises, e ElKe.y apontou pela sua que

houvesse outrus ires, que por todos tia-

viaô de ser seis, porem que destes seis,

ou três haviaõ de ser religiosos, e os ou-

tros três de nações estraugeyras, porq le

assim liocasse o juiso mais sem suspey-

ta.» Ibidem, cap. 195.— «O que ouvin-

do os que estavaõ presentes, que era

huma quantidade de gente muyto nobre,

todos juntamente responderão : se vossa

Reverencia isso fizer, que ha ahi que di-

zer? porque assas de bem Judeu será o

Chrislão, que se escusar de ir em jorna-

da taõ santa. E cõ isto se levantou em
todo o povo hum modo de motim santo

com hum fervor taõ animoso, e taõ de-

terminado em Deos, quo de todos se jul-

gou por cousa sobrenatural.» Ibidem,

cap. 203.
—(lente amotinada.

—Tropa, gente da antiga milícia hes-

panhola, que desamparando as suas com-

panhias por se lhes não pagar o soldo,

amotinada o reunida em corpo, nomea-

va o seu conselho militar, e um chefe

com d titulo de eleito, e concenlrando-

se em um logar, punha contribuição aos

povos rircumvisinhos para manler-se.

MOTIN... As palavras quo principiam

por Motin..., busquem se com Amotin...

MOTINAÇÃO. VkI. Mutinação.

MOTIVAUO, /)nrí. />(iss de Motivar.

MOTIVADOR, adj. (Do thema motiva,

de motivar, com o suftiio «dôr»). Que

motiva.

MOTIVAR, V. a. Causar, occasionar,

«ar causa, motivo.

—Allegar, explicar a razão, dar, pro-

duzir os motiv(>s das acções.

MOTIVO, adj. Que move, suscita, ou

MOTO

—S. m. Cansa, razão, que move para

alguma consa. — «.Não era hum motivo

de ódio o que vos obrigava a tirar me a

vida, era hum principio de tirtude com
o ilesejo de conseg^wr a gloria de passar

neste mundo pelo mais liberal. Nào te-

maes cousa alguma pelo que intentastes,

persuadi-vos ao contrario que náo ha

pessoa no mundo que mais vos ame do

que eu mesmo.» Cavalleiro de Oliveira,

Carias, liv. 2, n." 75.— «Concluído o al-

ruorço, sem algum de n<')S quebrar o si-

lencio, o liz sentar junto de mirn ; e c'um

tom de vóz 'quanto pude) s<^véro, lhe

disse: Ignora^-s, meu filho, os pezares

qurt me daes? .>• é (m" respondeu) que
atino co(D o motivo delles, osse mesmo
motivo, por teor dilTerente. me perturba

o meu socégo.» Kraneisco .Manoel do

.Nascimento, Successos de r^ladame de

Senneterre.

—

aijin- niio suspeitava ellfl,

que, o primeiro motivo de meu araorfô-

ráo os (inos quilates da sus mágoa. E

quem se n,no afleiçoára a um homem, de

provada s'nsibilidade, quando cada dia

vemos tantíis Damas se desposarerc com
homens, que fazem gala da quantia do

seus tratos amorosos, r á cerca dos quáes

o casamento vem dar de accréscíiio uma
conquista de mais. e tão transitória coroo

as outras.» Ibidem.—«No seu foro inti-

mo, iim villâo pouco acima estava de

uma alimária na escala da creaçâr». e.

se uma vez parecera inleressar-se a fa-

vor da viilanagem dos contos d»» Alco-

baça, isso nfio provava senão quanto

rancor nutria na alma contra o abbade

D João d'Ornellas. ou por causa das ri-

xas dest' C'im o primaz ou por algum

outro motivo hoje desconhecido.» Ale-

xandre Herculano, Monge de Cister, cap.

10.— «Prouvera a Deus, Kernando,— dis-

se Gonçalo Vasques Coutinho—que o teu

prognostico s" veriticassel . . . Mas por

que motivo hade elrei atirar a uma fo-

gueira aquelle velhaco? Tem-no servido

bem. Contra nós é que elle desaffoga a

sua maldade, o villã" ruim!» Ibidem,

cap. 1 1

.

—Termo de musica. Phrase musical,

ideia que domina em toda a composí-

Por motivo de; por causa de, era

razão, ou aitençáo a.

1.^ MOTO, 00 MOTD, s. w Movimen-

to. Em perpetw:! móto.— «0''alq''er mo-

to que fizesse.» Barros, Década 3, pag.

65, col. 2.

dição, desordem, revolta popular. — |
tem efticacia para mover, movente.

Ni jifrenno fluxãi di» Elcmidedc

Nos dii. quo hum Deos. espirito increado

Em si mesmo exi«li» (á humanidade

Nunca entrar ncsle péiago foi dado)

Munda co" a voi de immeoM potestade.'

Qu' exisla o Mundo, súbito be formado ;

o tempo então começi, objecto igoAto

DÃ-se á matéria inerte impulso, e móto.

1 AGOSTIKHO DE MACBDO, O OBIB»"

9, est. U.
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—De próprio moto, ou de seu moto;

por sua própria ideia, seui outrem o acou-

selhâr.

2.) MÓTO.ouMOTTO, s. m. Mole ou le-

tra da divis»), tí empreza.
l.)MOTÔR,s. m. (Do latinatnoíor). Pes-

soa ou cousa, que põe em movimeuto,
que dá o impulso.
— Movedor, auctor.

— O que move, e induz, dirije osten-

sivameuíe alguma empreza; moTedor.

—

O motor d'um projecto.

— Poeticamente: Ceíesíe motor ;o mo-
tor do iDundo que Deus dirige.

E que sendo ena seu giro arrebatado

Do Celeste Motor que jamais erra,

Outro caminho faça regulado

Com esse Ceo primeiro em qae se encerra,

Será com grande espanto IA observado

Como por linlia recta desce á Terra,

Nasccndo-lhe tão grande novidade

D'acliar nos Orbes tal desigualdade.

nOLIM DE MOliRA. NOVÍSSIMOS DO HOMEM,
cant. 4. est 15.

— Termo demechanica. Potencia, for-

ça uiotriz ; a que imprime o movimento
a uma machina ; como o homem, o ar,

o vapor, etc.

2.) MOTOR, ou MOTRIZ, adj. A poten-

cia que move, que põí em movimento.
—Causa motriz.

—

Força motriz.

—Termo de anatomia. Que dá ou põe

em movimento.

—

Músculos motores,

MOTORA, s. f. A que dá movimento,
qu? promove.—Motora de intrigas.

MOTORIO, adj. íDo latim tnotorius).

—Comedia motoria; em que se tracta de

cousas turbulentas, em que ha grande
movimento de affectos.

MOTREGO, s. m. Termo popular. Pe-

daço pequeno.—Motreco de pão.

MOTRIZ Vid. Motor.

MOTTO. Vid. Moto.
MOTU. Vid. Moto.
MOTUM, s. m. Ave do Brazil, táo gran-

de como uma perua, que se sustf^nta de
fructas.

MOUCiRRÃO, aJj. T^-rmo popular. Au-
gmf^ntfitivo de Mouco.
MOUGARRIGE, s. f. O defeito de quem

é mouco, surdo.

MOUCARRÔES, s. m. plur. Termo de

náutica. Páos p»*lo bordo do navio, que
servira p.<(ra o empavf-z.tr.

MOUÇÃO. Vid. Monção.
MOUCHÃO, s. m. Pori.ão de terra mais

elevada das lezírias, ilhota na proximi-

dade dis bord,-ís do rio.

MOUCHO. Vid. Mocho.
MOUCO, adj. Algum tanto surdo.

MOUIMENTO. Vi 1. Moimento.
MOUQUICE, ou MOUQUIDÃO, s. f. O

lefeito de ser mouco.

7 MOULANA, s. m. Nome dos indiví-

duos d'uma familia da Ásia. — «Siribi

'.jueudou Layaa Pr;;camá de Raya. direy-

to Rey por successaõ de património da

minha câtiva Malaca, usurpada por jugo

tyrannico de forsa de braço na injustiça

dos infiéis Rey de Jantana, e de Bintaõ,

e dos súbditos Reis de Andraguiré, e de

Lingà, a ti Siri Sultaõ .\laradim Rey do
Achem, e de toda a mais terra de ambos
os mares, mi;u verdadeyro irmão pela an-

tigua amisade de nossos avós favorecido

por sello dourado da santa casa de Me-
ca por bom, e fiel Daroez, como os da-

tos Moulanas, que por honra do profeta

Nobi peregrinarão com estéril vida os

cansados dias desta miséria.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 31.

MOURA, adj. Vid. Mouro.

o primeiro perigo be

Que a hão de querer ferrar

Pêra a vender

Por Moii7-a, e ferro no pé.

Aqui a havemos de fadar,

E de benzer,

Que ella o possa entender,

E se salve na boscagem

D'ArroucheUa.

GIL VICENTE, COMEDIA DE RUBEVA.

— «E esperando-o hum Domingo â por-

ta da Fortalesa em tempo que o terreyro

estava cheyo de gente, e elle sahia para

ir ouvir Missa, o foy demandar, e depois

de se fazerem entre ambos as devidas

cortesias, lhe disse : Nobre, e esforçado

senhor Capitão peso-vos muyto pela rea-

lidade da vossa progenia que me naõ
cerreis as orelhas em este pequeno espa-

ço que vos quero falar, e que olheis quo
ainda que sou Moura, e cega por meus
peccados uo claro couheciaiento da vos-

sa santa Ley todavia por ser mulher, e

porque já fuy Rainha me deveis de ter

algum respeyto, pondo piedosamente os

olhos de homem Christaõ em meu des-

amparo.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 29.

—Termo de botânica.

—

Herva moura;
que produz umas bagasinhas negras.
— *'.

f. Vid. Salmoura.—Subj. e imp. ant. de Morrer.
MOURAISMO, s. m. Mourama, multi-

dão de mouros.

MOURAMA, s. f. Multidão de mouros.
—Terra de mouros.
MOURÃO, s. m. Estaca ou cana di-

reita em pé, a que se arrima a cepa.

—Poste, estaca mais grossa que as ou-
tras, ou pedra verticalmente posta, para

fazer azerves, cercas gradadas, etc.

—No jogo das canas, o quadrilheiro,

que vai á esquerda.

—Insecto comprido, que anda nos lu-

gares húmidos, e se enrosca, se lhe to-

cam.
MOURARIA, s. f. Bairro destinado pa-

ra habitação dos mouros, quando eram
tolerados em Portugal; ainda hoje em
Lisboa ha o bairro da Mouraria.— <íE sem
recebimento algum polia mouraria foram
decer, e fazer oraçam ao mosteiro de
nossa Senhora da (iraça, e ás portas da

cidade junto com Santo Aodre, por onde

entraram, estauam todos es regedores, e

ofllciaes delia, e os fidalgos, e cidadãos
todos a pe vestidos de burel, e com as
cabeças, e rostos cubertos, e per hum
lha foy feyta buma breue falia de con-
fortos, e oflerecimeritos. cuja reposta de
huma parte e da outra foram muylas la-

grimas, o saluçGs, sem alguma outra pa-
laura.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 136.

MOUREJADO, pai-t.pass. de Mourejar.
MOUREJAR, V. n. (De mouro). Traba-

lhar muito. Vid. Mouro.
MOURINHAL, s. m. ant. Significação

incerta.

MOURIR. Vid. Morrer.
MOURISCO, adj. Concernente a mou-

ro.— «/íe^faf. Isso era por dessimular, que
o bem que vos eu queria não era dessa
maneira: meu mano, eu na ribeira era

servida de muitos, nunca nenhum assi

me atarracou como vós, via-vos tão ai-

roso, tanto da minha arte, que me ma-
táveis, trazíeis vossos barretinhos pretos

lançados a uma banda com golpe dado
ao viés, e tomado com fita azul, ponti-

nhas de latão mourisco esmaltadas de
branco, que matava a braza, cimiza de
colarinhos &ltos lavrada de pardo, e com
mais coelhinhos do que ha na coutada de
Almeirim, e sobre tudo tão atacado, que
não púnheis o pé no chão, proiam-me
os pés e as mãos por saltar d'alegria.»

Francisco de Moraes, Dialogo 3.— a.^in-

da, além disso, um reino mourisco sub-
sistia em Hespanha—Granada—Granada,
mãe de val-^ntes soldados e donde podia
partir o raio que derribasse mais de uma
cruz levantada sobre mesquita convertida

em cathedral ; e todavia estes homens
achavam amparo nas leis dos seus ven-
cedorf^s. Por algumas destas leis. feitas

na primeira metade do século xv, che-
garam a ficar sujeitos a graves penas
aquelles que ousavam oílender esses des-

graçados na única herança que lhes res-

tava, a religião de seus pães.» A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 4.—«En-
costado á hoir.breira do portal mourisco
que dava entrada para a casa contigua

ás Portas-do-mar acima descripía, um
homem, que mostrava ser de idade de
quarenta a quarenta e cinco annos, ti-

nha os olhos pregados naquella mó de
mesttiraes, pescadores, villãos, judeus e

mouros que pèssavam corno torrente, fa-

zendo um borborinho infiTiial de gritos,

risadas, motejos, cantigas e passadas a

um tempo rápidas e resonantes; ruído

tal quo fazia semelhar o pequeno terrei-

ro a uma espécie de pandemonio.» Ibi-

dem, cap. 10.— Uva mourisca; casta de uva, redon-

da, e de pelle grossa c dura.
—Dança mourisca; fiança composta

de muitos rap.izes vestidos á mourisca,

com seus broqueis, e varas a modo de

lanças ; tom seu rei com alfange na mão,
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que dando o sinal, se começa a travar

ao som do tambor uaia espécie de bata-

lha. — «Dança mourisca, a que aoliga-

meate eráo obrigados os mouros forros,

em occasioens deft^stas.» Monarchia Lu-

sitana, tom. 6, foi. 16, col. i.—Arraiei mourisco; de 16 onr^s.

MOURISMA, s. /. Gente de Mourama,
os mouros.— a A mourisma jorra subita-

mente pelo portal estreito, como o rio

caudal na caverna que se lho estendia

debaixo do leito o cuja abobada fendeu

tremor de terra. Os guerreiros negros das

tribus de Takrur, á voz de Abduldziz que
precede, precipitam-se contra os sólidos

caccellos do l'»gar vedado : vinte macha-
dos ferem a um tempo nas grades, que
gemem sob a fúria dos golpes e mal re-

sistem.» A. Herculano, Eurice, cap. 12.

—«Quem deu a essa raçi de viboras os

campos que cultivam, as aldeias onde
moram, os matos e bosques d'ondo tirara

desde os madeiros dos seus alvergui^s até

as airecas dos seus arados e o cepo do
sou lar? Foram nossos avós. que con-
quistaram esta terra á mourisma

;
que a

regaram com sangue próprio e alheio;

que edificaram os povoados, as igrejas o

05 mosteiros; que, ao deporem a acha
d'armas, pegavam no venabulo e desin-

çavam as breahns dos auimaes ferozi^s

ou daninhos...! Idem, Monge de Cister,

cap. 12.

MOURO, adj. (Do latim maurus). Per-

tencente a Mauritânia, ou aos mouros.
—Unguento mouro; unguento com-

posto de lithargyrio, alvaiade, e unguen-
to rosado, e um pouco de leite de peito;

é usado nas chagas virulentas, e quei-

maduras de fogo, etc.

—O natural de Mourama.

\cino»-llie p«x com cbristãos,

com mouros guerra, imiude,

nõ como os Keys comarcãos

;

faz cliristãos muytos pagãos,

acerescenta ha cristandade;

nunca em ligas quis entrar

cõ Reys chrislàos, nera quer dar

a Mouros pazes que pedem

;

so por Deos se non concedem,

poIlA se saucUi exalçar.

SAaCU DE nCZEKDE, UISCILLANEA.

— ».¥. como quem temia que desoccu-

pado elRey daquellas guerras em que an-

daua, Ihs auia de vir pedir estreita conta

de sua desobediência : começou de se liar

com elRey do Guzarate, qu-^ jâ naquelle

tempo era senhoreado de Mouros, o as-

si com outros vizinhos pêra se ajudar

com elles.» Barros, Década 2, liv. õ,

cap. 2.—«E posto que Timoja ante de

se est>í negocio denunciar tá'i geralmen-

te, per auiso dos G-^ntios principaes de

sua capitania tinha em segredo dito a

Affonso d'.4lboqu"rque que sí náo fiasse

deste Mouro Mir Cact^m por andar em
tratos com o Hilnlcáo.» Ibidem, cap. 5.

—«Hum dos quj\es Portugueses se cha-

maua loáo Gomez, e ao outro loáo San-

chez, e em sua companhia fora também
hum Mouro per nomo Cid .Mahamod: e

delles uúo trazia carta alguma por tcsti-

munha de ser eile M^ttheus embaixador,

cá sua vinda foi súbita, o ná > quiz el-

Rny que se soubesse.» Ibidem, liv. 7,

cap. 6.— a Adem ho huma cida'l.i situada

na cosia de Arábia felix em altura do po-

lo Árctico de doze grãos e hum quarto:

e segundo a siiuação da tavoa de Ptole-

meu, parece ser aquella, a qu'; ello cha-

ma Modócan, e a serra qun está sobre

ella Cabubarra. a que ora os Mouros cha-

mào Darzira, a qu.il he toda de huraa

pedra viua sem aruore, nem herua uer-

de. » Ibidem, cap. 8.

.Mas 08 Mouros, que andavam pela praia,

Por lhe defender a agua desej.id'i,

Hum d'e8cudo embrarado, e de azspaia,

Outro d« arco encurvado, e sell^ en'ada,

Esperam que a gueireira gente saía;

Outros muitos já postos em cilada:

E porque o caso leve s« lhe faça,

Põem buQs poucos diante por negaç».

CASJ., Lus., cant. 1, est. 80.

— t Os Mouros venlo-se taõ mal tra-

tados, foraô-se afastando pasmados das
cousas quu viaõ fazer a tão poucos Por-
tuguezes : porque jA a esto tempo não
havia mais de cento e ciiicoeuta : perde-
rão os .Vlouros desta V'Z duzentos, a fo-

ra os trezentos que as minas lhes mata-
rão.» Diogo de Couto, Década 6. liv. 3,

cap. 2. — sK isto se da por virtude de
hum olho de agoa que aqui nasce, com
que se rega e.sta terra quanto ella abran-
ge. He senhoreada pelo Sufi, em que es-

tão huiis Mouros que comem os tributos

daquella terra, que chamão Cevdes, que
dizem que saõ parentes, e da geração de

Al';, e de Mafamede. » Tenreiro, Itinerá-

rio. — <E embarcando-se oytenta Portu-

guezes dos trezentos que entaõ havia na
terra, em duas fustas, e hum navio re-

dondo, bem aparelhados de todas as cou-
sas necessárias à empresa que ievavaõ,

se partirão dalli a três dias com grande
pressa, por sí t-^merem que se fossem
sentidos pelos Mouros da terra, dessem
aviso aos outros Mouros que elles hiáo

buscar.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 35.

Da Pclinii* L lUu.i o duio Império,

Qu o gnio sceplro empunhou de ferro, ou d'ouro.

Qu' as .águias fez voar pelo hemisfério

Do Ar.ixe ao Reino Occidental do Mouro
Sente o que dera aos Povos vitupério.

D escravo, e também vil, sente o desdouro

:

De.<;rez*sc em cinzas c fatal colosso,

E entrega a hum jugo harbaro o pescoço.

J A. DE MACEDO, O ORIBKTE, cant. 8, «st. 7.

Peos. que cercou de immarcesciveis louros

Do Rei primeiro a soberana frente.

Sobre as ruínas dos vencidos Mottro9.

l.he quiz firmar o throno armi-polente:

o que em armas creacto, crecce em lbe*aaro<,

Entre aa Naçoens da Europa iadepeodente,

S'', quer que seu bratAo, seu timbre eeja

.Mala dilatar os termmos da Igri-js.

IDEM, IBIDBM, caot. 10, est. 10.

Eu que enfunadas t{U* apootarto

.No horiionte da vítrea, incerta estrada;

E peloa livres ares onde^vío

Pendoens, que indicio poderoaa Armada:
JÃ fluctuaotes torreoens entravio

.Na faz da extensa c«neava enseada

;

Ouaodo d t terra em luoga* Aluiadias

Os M'juro$ vem cortando as ondu fnai,.

IDEM, IBIDEM, cant. 11, eat. M.

— tTodavia, nas communas dos mou
ros ou moiiritrias e nas pmoações por
elles principalmente habitadas a lei da

camará nâo podia por cnrto ter vigor;

porque não estavam sujeitas ás usanças
cbristans, nem havia ahi procissões que
remissem as maias para quem não cria

em procissões.» A Herculano, Monge de

Cister, cap. 4. — «Padre, padre — tor-

nou o mouro, como assustado pelo tom
em que Fr. Lourenço fizera a pergunta.
— Eu topei essa desgraçadinha, por uma
noite fria e chuvosa, deitada no meio do
caminho que vai de Restello para Lis-

boa: orgui-a e pergunt^i-lhe quem era ;

não me po lia responder : tremia e estava

g^-lada.» Idem, Ibidem, cap. 5.— iFalo,

fítiol Vós, hofi^cira baplisado tamanino,

andaes-me comido de peccados em de-

manda do inferno, e um perro de ura

mouro, tornadiço, se náo me engano,

de ha pouco, temo-lo d'aqui a nada
sanctul Vade retro Satanal' Idem, Ibi-

dem, cap. 10.

— Tfrmo Familiar. Diz-se do vinho

em que não se mistura agua, era con-
traposição do que a tem, a que se cha-
ma vinho baptizado

— Ant. Gentio, pagão.
— Figuradamente : Assanhado, colé-

rico, irado.

— Trabalhar como um mouro; mou-
rejar; trabalhar muito como trabalhsvam

os mouros e-u Portugal e na Uespanha
para poderem pagar os pesados impos-

tos, cora que eram carregados, por estas

duas naçc.'s.

— Mouro de pa: . dii-se do mouro
que na Af-ica prom'lte vassallagem ao

rei, e por meio da qual se contractam

ou mantém relações cora os domais da

Africa.

— Adágios: Náo ha melhor adail pa-

ra desmandados, que os mesmos mou-
ros.

— Quem poupa seu mouro, poupa seu

ouro.
— Vinho, nem mouro, néo é the-

souro.

— A mouro morto, gran lançada.
— Nunca de bom mouro bom chris-

táo.

— Em casa de mouro naõ falles alga-

ravia.
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— Servir como um mouro.
MOUROÇO, s. m. Vid. Morouço.
MOUSSELINA. Vid. Musselina.

MOUSINHA, adj. f. Uma casta ou va-

riedade òf peras de veráo.

MOUSINHO, s. m. ant. Clérigo da ca-

pella n ai a quem se dava, como remu-
neração do seu serviço, um moio de tri-

go cada anno.

MOUTA, ou MOITA, s. f. Mata peque-
na e espessa.

— Bater a mouta ; dar com uma vara

na mouta para espantar a caça, e obri-

gai a a sahir.

— Metter os cães na mouta ; metter

na cabeça a alguém quo faça uma cou-

sa, e não se metter nVlIs.

— Não vejo mouta d'onde súia lobo

;

não vejo nada que cause tomor ou re-

ceio.

— Mouta d'onde coelho saia ; cousa
d'onde se tire utilidade, ou proveito.

— Fazer-se mouta; fingir que não ou-
ve o que lhe dizem.
— Adagio : Passarinho de mouta em

mouta, como bocejo de bocca em bocca.

MOUTÃO, s. m. Peça de páo, ou me-
tal, como duas chapas ovaes unidas nos
extremos, e por entre ellas gira uma ro-

da cancellada em um eixo fixo nas cha-
pas; e pela roda passa uma corda que
facilita o movimento de algum peso.

MOUTASINHA. Diminutivo de Mouta.
MOUTEIRA, s. /. (De mouta, cora o

suftixo «eira»). Mouta maior. — «Apa-
nhando mel ao pé de uma mouteira.»
Damião de Góes, foi. 21, col. 2, em Blu-

teau.

MOUXÃO. Vid. Mouchão.
MOVEDIÇO, adj. Fácil de mover ou

ser movido.
—Figuradamente: Volúvel, inconstan-

te, mudflvel.

— Cidade movediça; a gente que vi-

ve nos rios em paradas de embarcações,
e passados os dias das feiras, se mudam
a outros dias.

— Portátil. — Cidade movediça.

TreB alroarios de mentir,

E ciaco cofres d'enleios,

E alguns fnrtos alheios,

Assi em jóias de vestir,

Guarda-roupa d'encobrir

:

Emflm casa moi'edira.

Hum estrado de cortiça.

Com dez cochins d'embair.

GIL VICENTE, AUTO DA BARCA DO INFERNO.

MOVEDOR, s. m. (Do tberaa move,
de mover, com o suffixo «dor»). O que
move.
MÓVEL, ou MOBIL, adj. 2 gen. (Do

latim mobilis). Que se move, que não
está fixo. — o Em todos os gnomous de
Lisboa a sombra angular da agulha de
ferro passava já o ponto do meio- dia, e

ainda o movei drama não rompia da

profunda portada da cathedral.» A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 17.

— Diz-se da causa motriz, causa pri-

mordial da execução de alguma cousa.— Festas moveis; as que nem sempre
caem no mesmo dia, ou no mesmo mez

;

mas sim sempre no mesmo dia da sema-
na. — A paschoa, pentecoste, ascenção,

etc, são festas moveis.

—Termo militar. Columim movei; a

que está destacada para seguir as opera-
ções da guerra, e marchar para toda a

parte onde o exijam as precisões do exer-

cito.

—Bens moveis ; os que se podem trans-

portar sem lesão.

—Termo de astronomia. Primeiro mo-
vei; um céo que cerca e faz mover to-

dos os denaais céos, segundo a opinião
dos antigos astrónomos.
— Signo movei; o que causa mudança

no céo ou na terra, o são: Aries, Cân-
cer, Libra, e Capricórnio.

—Figuradamente : Primeiro movei de
um negocio; primeiro motor ou agente
principal, seu author.

—S. m. Motor, causa motriz.

—Figuradamente : O firmamento.
—Traste de serviço e adorno de uma

casa.

—

Os moveis de uma casa.

MOVELADO, part. pass. de Movelar.
Provido de moveis.

MOVELAR, V. a. Mobilar, prover de
moveis uma casa, aposento, etc.

MOVENTE, adj. 2 gen. {Part. act. de
mover). Que move, põe em movimento.—Boda movente.
MOVER, V. a. (Do latim moveré). Fa-

zer mudar de lugar, dar, communicar
movimento, pôr em movimento.
—Mexer, menear ou agitar alguma cou-

sa ou alguma parte do corpo. — «E an-
dando Clarimundo por toda a casa, foi

dar em huma porta forrada de ferro que
da outra parte se fechava : e vendo que
por alli podião entrar ou sahir em outra
parte, pôs os hombros pêra mover.» Bar-
ros, Clarimundo, liv. 2, cap. 8.

—Figuradamente : Dar motivo, per-
suadir, induzir, incitar para fazer algu-

ma cousa, resolver.— «Onde ha virtude

mais move a razam que nenhuma gran-
de vontade, que com o costume d'ella se

sogigam todos os outros movimentos. Os
virtuosos aborrecera a hypocrisia ; ne-
nhum acolhimento lhe dam.» D. Joan-
na da Gama, Ditos da Freira, pag. 69
(edição do 1872).—Porém posto que tra-

zia por regimento, que não tocassem nel-

la, qiif a causa qu"^ movera ao Governa-
dor a lho defender, fora, ser avisado que
alli estava toda a gente que escapara da
batalha de Dio. que era muita, pelos naõ
pôr a perigo.» Diogo de Couto, Lacada
6, liv. 4, cap. 3.— «Mas sobre tudo isto

outrem o moueo mais efficazmente, e

quasi lhe fez força á jornada, e foy ins-

pirarlho (por nam dizer que lho reuelou)

o mesmo Deos da maneira, que <o elle

escreueo a nosso padre Inácio numa fes-

ta em Malaca a vinte, e dous de Junho
per estas palauras.» Lucena. Vida de S.

Francisco Xavier, liv. 6, cap. 12. — «E
assi vendo que com os idolatras por sua
obstinaram, e cegueira perdia tempo,
acendendose tanto mais nas suprestições,
quanto os reprendia com maior efficacia,

conuerteo o zelo contra o Demónio, pe-
dindo muytas vezes ao Senhor que ou
o nam deixasse enganar, emouerapec-
cados tão abominaueis áquelles pobres
gentios, criados porinn à sua diuina ima-
gem, e semelhança.» Ibidem, cap. 15.
— "Logo ao outro dia foy El-Rey avisa-
do por cartas do Broquem, assim da nos-
sa prisfiõ, como do que pelas perguntas
tinha sabido de nós, e lhe apontou al-

gumas cousas em nosso favor, as quaes
o moverão a naõ mandar logo fazer jus-
tiça de nós, como diziaõ que tinha de-
terminado por alguns mexericos, que os
Chins de nós lhe tinhão feyto.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 140.—iCom as quaes palavras eu fiquey tsõ

embaraçado, que me naõ soube determi-
nar no que fizesse, mas porque de antes
tinha euja visto aquelle homem por duas
vezes nsquelle lugar de Hiamangò em
companhia de alguns mercadores, me
movi a tomallo, e depois que os meti
dentro na manchua a elle, e a seu com-
psnheyro, appóreceraõ quatorze de ca-
vallo que vinhaõ após elle, os quaes
chagando com grande grita à praia aon-
de eu estava, me disseraó : Dà cà esse

traidor, e senão matartehemos.» Ibidem,
cap. 202.

Esta do Império teu não dúbia fama.

Que tanto sua em regiões distantes,

obriga, e move o resoluto Gama
A entrar do Zaire a foz co" as Náos possantes

:

.\mor da gloria só seu peito inllamnia,

Affrontio mar, e ventos inconstantes,

E os lenhos combatidos da tormenta,

Neste porto espalmar tranquiUo intenta.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, CaUt. 4, e.5t. 30.

— «No dia em que se passaram os suc-
cessos que vamos narrando, havia mais
de duas horas que Alio passeiava a bei-

ra da agua no desembarcadouro de Res-
tello, sem que outros foliões seus antigos

amigos e camaradas, que correram a elle

apenas o viram apparecer, podessem mo-
vê-lo a tirar-se dalli e a vir engolfar-se

naquella mó de danças, cantares e folias,

que redemoinhava bastante longe delíe

pela extensão da areai. Esperava por Fr.

Lourenço. Alie era o mouro que falara

com Fr. Julião, e a quem esto promet-
tera. por sua conta protecção, e por con-

ta alheia caridade.» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 5.

— Figuradamente : Abalar, agitar, es-

timular.
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E com seui filhos e mulhor ^a parto

A al6vantar com cIIch a fiança;

DesrnlçoR e df«pido'?, de tal rtrtê

(jiie m,<'\t move a picdads qua i vingança.

Se pret>!n les, Rai alto, do vingar-t«

n« minha tomeraríi conlidoça^

(Diii;>) eis aqui venho oITtríciJ.)

A te psgar co'a vida o prometlido.

c.\M , i.us., cant. 3, e«t. 3S.

6 tu, que tena do hnmino o gesto a o poito.

(Se du tiumano he matar huma donzolla

Fraca e sem f.lrçi, sú por ter imjoilo

O corteâo a (|i)Oin soijlie vencú-la)

A estas criancinhas tem respoifo,

Pois o não teos Á morte escura d'ella

;

Mova-le a piedade, sua e minha.

Pois te aio movo a culpa qua ndo tinha.

OBB. CiT., cant. 3, est. 127.

—Inspirar. — < Levado ao Capilaô lhe

íiisstí que ello vinha tocado ila niaô ile

Deos, e queria ser Christaõ, e que elie

o movera a Ihfj vir dar aquelle aviso,

quo soubessd do cerlo, qii". os Mag^r^s
estavaõ jà em c^mpo pêra tornarem so-

bre o Reuio de Cambflya oó muito gros-

so p-ider, e qu^ Sollaô Mahamul» esta-

va por isso em grande confusão, o que
era" chegado de refrusco a Dio hum gran-

de Capitão chamado Mojat^cfln pêra re-

colher o campo todo e o levar.» Diogo

de Couto, Década 6, liv. 2, cap. 9.

— Intentar, suscilar, propor, levantar.—«Coge Abrahem gráo imigo de Cóge
Atar quanto a cidade desejaua a paz, e

que elle Cóge Atar só era o que queria

mouer gu"rra. e pêra isso tinha picada

n parede das casas d'elRey.» Barros, Dé-
cada 2, liv. 2, cap. 7. — «O qual Poyoá
cometeo mui bem com obra de três mil

homens com que se achou, aportaudo
tauto o gouernador de Pam, que o tinha

cercado em huma fortaleza dõde elle mo-
uia alguns partidos pêra se entregar: os

quaos o Poyoá ia entretendo té ch.-^gar o

exercito per terra ou a outra parte de
sua frota, mas parece que ainda não era

chegada a hira contra a d'elR."y Maha-
med, ou (por melhor dizer) tinha orde-
nado que o castigo de suas culpas fosse

dado per nós, e não pelos Siaraes.» Ibi-

dem, liv. 6, cap. 1.— iTodauia erão tan-
to mães os pareceres da treguoa cõ logo

mouer partido, e execução delle por lhe

não dar tempo a se poderem repairar:

que lhe foi concedida per loão Machado,
que foi com Bastião Roiz leuaudo estes

apontamentos.» Ibidem, liv. 7, cap. 5.

—Commover.

No rfgaço da mãe .\raor estava '

Dormindo tão Tormoaj. quo niovia

O coração que mais isento o via

:

E u .<;ua própria mãe de amor matava.

CA.M., SONETOS, n." 120.

—Desviar, despersuadir. — «Algumas
razões deu Florendos por lhe de-sfazer

esta tenção, e como não podesse move-lo
de seu prop.>sito, o deixou, pedindo ao

imperador, que o quizera ir buscar, que

o não fizesse, que, além de lhe dar nis-

so tormento, daria desgosto a todos com
vêr o descontentamento de Fluramão.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 152.

—Propor em conselho para deliberar.

— «O que movia el-rei de Belez.i Andra-

de, Chronica, liv. 4, cap. 48.

—Mover o arraial; abalar, levantar

o campo (In un. logar para outro.— «El-

Rei quiz mover seu arraial.» Chronica

d'el-rei D. João I, fl. 292, em Bluteau.

—Mover o //«i; andar, caminhar, par-

tir, emprehender jornada.
— V. n. Malparir, abortar, ter movito

a mulher prenhe.— «Estando el Rei em
Almeirim neste anno <le quatrocentos e

oitenta e três. na coresma, andando a

R.tynha dona Lianor prenhe moueo hu-

ma crian(;a. d(í que esteue muylo mal, e

sua vida muylo duuidosa, e el Rpy por

isso muylo trisle, e miiy enojado. E vie-

ram logo ver a> Raynha o Duque de Vi-

seu seu irmão, que ja era vindo de Cas-

tella, e o Duque de Bragança, e outros

muytos senhores e senhoras do Reyno,

e com a vinda dos Duques el Rei rece-

beo muyto prazer, e lhe fez muyta hon-

ra, e deu de si muyta parte.» Garcia de

Rezende, Chronica de D. João II, capi-

tulo 36.

—Abalar, partir.

— V. refl. Mover-se. Sahir qualquer

corpo de um lugar para outro, por si. ou

por movimento communicado ; meier-se,

menear-se ou agitar-se alguma cousa.

Que também com suas armas se moveu,

Ao som da mauritana e rouca tul)a,

Todo o reino que foi do nobre Juba.

CAM., Lus., cant. 3, estTi.

Começa-se a travar a incerta guerra.

Do ambas partes se move a primeira ala;

Huns leva a defensão da própria terra,

0utr05 as esperaneis dô ganh.i-la.

Logo o grande Pereira, em quem so encerra

Todo o VAlor, primeiro se assinala;

Derriba e encontra, e a torra emQm semeia

Dos que a tinto desejào. sendo alheia.

IDEM, IBIDEM, cant. 4. est. 30.

Sabia bem que ss com fé formada

Mandar a hum monte surdo que se mofa.

Que obedecerá logo A voz sagrada

:

(}ue assi lho ensinou Cbristo, e elle o prova:

A gento ficou disto alvoroçada,

Os Bramenes o tem por cousa nova

:

Vendo os milagrts, vendo a s.inctidade.

Hão medo de perder autoridade.

iDEii, IBIDEM, cant. 10, est. U2.

Isto dizendo assi qual se niovera

O peso livre de alio derribado.

Que t.into mais veloi curso fiíera

Quanto estivera ao centro mais chfgado,

Adão sa achou junto á prímeií-a Esphera

Quasi d'ti.\tremo a extrciuo arrebatado,

.\onde de se vOr fui til o espanto

Como eu de iiua^inar no quarto canto.

RÚLIU DE MOl°RA, KOV. DO HOMEM. cant.

est. 71.

C'<t' outro que pamanrtn a meama via

Vai sempre contra o lúcido Oi lente.

Omo Tiítí na I.ua que fazia,

P.>*>t') que de lá v«in por accideiite,

Cu ijrão IManata que nos trai o (Ma,

Assi se mure uniftjrmanietite.

Que o grande Orbe de sua acltvulade

Qusai aempre Ibe oppríme a curídade

IDEM, IKOEU, caot. ^ e-t T

Vio qua cm propi'!io ensejo hiim brando vento

Soprava or< ideutal, que • Terdcjaato

Su|>erfleie do liquido elemeiit.>

Ji *e en'^res|>ava, c •« vii>i'iij ondaante:

E que ji nova força, e novo alento

Tinha o rob'iflto nauti, e marca Imtaote

De ir proseguindo a empreza ; o breoM ila,

E pela vai primeira a Terra atrfta.

j. AOOsnriHO v. itxcKDO, o uniKWTS, eaut. 3,

est. W.

—Mover-se um tuiaullo ; levaotar-se.

n^m quixera primairo aUi Protoo

Diaer neste negocio o que ariitia;

E, segundo o que a todos pareceu.

Era alguma profunda prophecia;

Por«m la.-ito o tumoUo íe morru
Súbito na divina corijpaohia,

Qua Tetby» índigoada Ibe t>ra4oa:-

tNcptuno sabe t)cm o que mandou.»

CAM , LL':>., cant. 6, esL :<t>.

—Mover se a alyuma cousa; resolver-

se a ella.

MOVIDO, pare. pasi. de Maver. — tE
porque sobre sairem em Baçaira que o

Viso R-^y assentara com elies, alguns ti-

nháo votado por lhe comprazer, vendoo
mui mouido e indinado a isso nas ra-

zões que deu contra Nuno Vaz Pereira

que cõtradizia a tal sai ia: começarão
alguns dizer que o Viso Rey neste ne-

gocio do votarem os homens era muito
mães sujeito ao si^u parecer, que ao de
muitos, e que os homens por esta razão

não erão liures em a^ons^-lhar temendo de

o anojar.» Barros, Década 2, liv. 3, cap.

5.— tTras eslas razões lançou tantas la-

grimas, que foi forçado a JLatranja rom-
per sua tenção, qu' era vêr o fim da ba-

talha. El-rei movido de piedade das la-

grimas da donzella e do desejo que ti-

nha de náo vOr morrer taes homens, aca-

bou com sua auihoridade de mover La-

tranja a soccorrer a douzella, a que dis-

se. Eu não sei o que estes cavalleiros

quererão fazer por mira; mas sei que no
que poder enxergareis o que faço por

vós.» Francis o de Moraes, Palmeirim
de Inglaterra, cap. 145.— «Vendo os Ci-

dadãos a honrosa carta do (iovernador,

e a guedelha de sua branca barba, mo-
vidos do zelo Portuguez disseraó que es-

tavaõ muito prestes pêra venderem (se

fosse necessário^ os tilhosp^lo serviço de

seu Rey, e pêra a defens»ô de seu Es-

tado.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

4, cap. 4.— «Pelo que movido eu leu ir-

mão a proximidade, que o santo Alco-

rão nos ensina, e nos obriga, a recebi

debayxo do amparo de minha verdade,
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para assim mais seguro me poder infor-

mar (la razão, ou justiça que para isso

podias ter, o achando eu em seu jura-

mento íião teres t)enliu'ús, a recebi por

mulher, para que assim livremente lhe

possa all^gar coin direyto sua aução dian-

te de Deos.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, egp. 31.—«E partindo-nos

logo dalli, dentro de seis dias chegámos
a Pat/iiiP, aonde fomos bem recebidos

dos Portuguezes que havia na terra, aos

quaes dêmos conta de tudo o que acon-

tec;'ra em Paõ, e do mào estado em que
ficava a miserável Cidade, de que todos

mostrarão pesarlhes muyto, e querendo

fazer sobre isto alguma cousa, movidos
somente do zelo de bons Portuguezes, se

foraõ todos a casa l^-lRej, e se lhe quey-

làraõ rauyto da sem razaõ que se fiz^^ra

ao Capitão de Malaca.» Ibidem, cap. 35.

— «Pelo que movidos a compajiaõ delle

alguns daquelles senhores, que estavaõ

presentes, se lhes arrasarão os olhos de

agoa, o que vendo o Rey Brama, e que
estes senhores eraõ Pégiis, quj antes fo-

raõ vassallos deste Xemindó, desconfian-

do de suas leallaJes, lhes mandou logo

alli cortar as cabeças, dizendo com s^ím-

blante irado: Ja que tanto vos ioeis des-

se vosso Rey Xemindó, ide diante a lhe

fazer as pousadas prestes, e là vos pa-

gará esse amor que lhe tendes.» Ibidem,

cap. 197.

Ramo feliz, de frutos esperados,

Que a crescer principias:

Do Ceo. qae te dispoz, abençoados

Sejão teus bcUos dios:

Oh Dunca a mão cruel, do desabrido

Noto, contra li vejas!

Antes de hum brando Zéfiro movido,

Co' elle brincando estejas.

J. XAVIER UE MATTOS, RIMAS, p3g. 127 (3.'

edição).

MOVIL. Vid. Movei.

MOVILHÂ. Vid. Mobília.

MOVIMENTO, s. m. Acção de mover,
ou mover-se.

—Mudança de lugar feita por força ou
impulso intrínseco, ou por força ex-

terna.

—Inquietação ou commoção de ani-

mo, alteração que se sente.

—ímpeto de alguma paixão ou affe-

cto da alií'a que começa a manifestar-se.

—Agitação, revolução dos ânimos, al-

voroço, motim.
—Animação, alegria.

—Resolução repentina.

—Movimento de terras; transporte de
terras vegetaes de mu lugar a outro.—Primeiro movimento; impulso de
paixão, movimento repentino, e involun-
tário.

—Total das peças que fazem andar um
relógio; tambom se toma no sentido de
mola de relógio.

—Termo de Astronomia. Revolução,

marcha real ou apparente dos corpos ce-

lestes.

—Movimento de trepidação ; movimen-
t'> dos a5tr(»s Je ofi^ite para o poente e

do meio dia para o s^pteutrião.

—Movimento recíiÍHieo; o que se exe-

cuta em linhs recta.

— Termo de Mechanica. Movimento
absoluto; movimento de um corpo, con-
siderado em si mesmo.
— Movimento curvilíneo; o que se ef-

fectu.i em linha curva.

—Movimento uniforme; aquelle cuja

Velocidade é invariável.

—Movimento Jíaíiímí; aquelle com que
os corpos pessdos baixam para o centro

da terra.— Movimento violento; aquelle

com que os corpos gravas são movidos

p ir diíferente linha da que vai ao centro

da terra.

—Movimento accelerado ; quando tio

segundo tempo igual ao primeiro por

exemplo, no segundo minuto, anda ou
corre, ou desce maior espaço que no pri-

meiro.

—Movimento verdadeiro, ou apparen-
te dos astros; o que nVlles observamos
cá da terra.

—Movimento violento; o dos graves,

que não seguem a recta que tende ao

centro de gravidade, ou da terrn.

— Movimento médio dos astros'; o

que não é o mais veloz, nem o mais
tardo.

— Termo Militar. Marcha, evoluções,

manobras de tropss. — «Rey de Portugal,

entregue a elle capitão mór per hum so-

lenne contrato jurado poucos dias «uia :

que protpstaua ser innocente dos homens
qae pedia, e não ser causa de nenhum
mouimento d« guerra, a qual quando era

injusta, sempre ficaua sobre a cabeça de

sou autor.» Barros, Década 2. liv. 2, cap.

4.— «E era que logo no primeiro moui-
mento da guerra, tendolhe elles dito quão
injusta lhe parecia.» Idem, Ibidem, cap.

5. — «H.Tveudo jà sinco dias que ElRey
do Brama era chegado a esta Cidade, em
todos elles houve assas de trabalho, as-

sim no preparar das trauqueyras, e val-

los, como em provt^r as cousas mais ne-

cessárias a este cerco, e em todo este

tempo nunca os de dentro fizeraõ de si

nenhum movimento.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, csp. 186.

—Termo de Musica. Movimgnto iniisi-

co ; cadencia e maneira de notar a mu-
sica.

—Movimento deduccional; quando o

canto vai por uma só deducção.

—Termo de Pintura. Expressão dos

movimentos do corpo, e das affecções

d'este e dos d« alma,

—Termo de Poesia. Rel.'.ção do rhythmo
e da cadencia dos versos com o que se

quer expressar.

MOVíTO, s. m. Parto intempestivo, e

prematuro, aborto.

MOVIVSL, adj. 2 gen. Movei, 'que sí

pôde mover, movediço.

f MOXâ, s. f. Termo de Cirurgia. Es-

p> cie de caut^risaçáii que consiste em ap-
plicar a alguma parte do corpo um pe-
daço de aIgMdão, ou de estopa, á qual se

deita fogo para excitar fortemente o sys-
tema nervoso, produzir uma derivação,

etc
MOXAMâ, s. f. Atum secco, salgado.

MOXAMAR. Vid. Amoxamar.
MOXAMEIRO, s. m. O quo secca, e cu-

ra pescado.

— Areíil. seixal de calháo onde se sec-

ca o bacalhau, e outros pescados.
— O que vende moxsma.
MOXÃO, s. m. ant. Signifiiâçâo incirt.i

;

não parece si^r Mouchão, como se lê em
Moraes, 6.* edição.

MOXICÃO, s. m. Pancada, golpe.

MOXINGA, s. f. Surra da açoutes.

MOXINIFADA, s. f. Mistura de varias

bebidas, coineres, ingredientes.

MOYACOM. Vid. Moiação.

MOYADOR. Vid. Moiador.
MOYMENTO. Vid. Monumento.
MOYO. Vii. Moio.

MOZà.RkB'E,s. 2 yen. Nome que se da-
va aos christãos de Hespanha oriundos
dos mi)urijs, o sarr.icenos.

MOZARABIGO, adj. Pertencente aos mo-
zarabes.

—Termo de Historia ecclesiastica. iíi-

to mozarabico ; ordem prescripta ordena-
da nas ceremonias religiosas dos chris-

tãos da Africa o da Hespanha.
—Termo de Lilhurgia. Missa mozara-

bica; sí^gundo o rito dos mozarabes.
MOZETA, s. f. Murça prelaticia.

MOZIHO,s. TO. Alma ou manes dos mor-
tos, que vêem pedir sacriiicios.

MOZINHO, ou MOSINHO,.s-. m. Mocinho
addido á igrt^ja, que se habilit .va para o

clericato ; sacristão. — «O mózinho não
tinha o mesmo génio taciturno. Saudan-
do-o, perguntou-lhe se buscsva alguém
naquelles paços ou na aldeia, porque elle

poderii ministrar-lhe as informações de
que necessitasse.» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 30.

—O que serve a igreja por estipendio

deixado em legado com esta obrigação.

MOZOM, s. m. ant. Guindaste, roídana,

ou engenho de levantar grandes pesos.

1.) f MU, s. m. Nome da duodécima
letra do alphabeto grego, e que provém
do mim semítico, e os gregos pronun-
ciam mi.

2.) MU, s. m. Cavalgadura muar, mu-
la ou macho, animal qufidrupede.

MUA, s. f. Termo antiquado. Mula.
MUAR, adj. 2 gen. (be, mula). Que

pertence á raça dos mus.

—

Gado muar.
MUBANGO, s. m. Termo de botânica.

Arvore medicinai da Africa.

MUBDAGE, s. m. Termo antiquado.

Tela ou droga preciosa, de que se usa-

va nas vestimentas e capas da egreja.
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MUCAMA, s. /. A escrava, que «com-

paiilia a civlcirfi da senhora, em quo sáe

ii rua, no império do Brazil e na Africa

porlugui'z«.

— Alguns dizwna macúma, porém im-

propriftinenle. Na província da Bahia o

Pernaiiibuco diz se mximbunda, o no Rio

dl» Janeiro diz-se mvcamba.
MUCARO, s. m. Termo antiquado. Al-

mocrevi).

MDCATO, s. m. Termo de chimica.

Género de saes que são produzidos pelo

acido miicico.

MUÇA, s. f. Vid. Murça.

MUÇARABE. Vid. Musarabe.
\- MUCEDINEAS, s. f. idur. Nome de

uma família 'le cogumelos da ordem das

thecasporeas, abrangendo o maior nu-

mero das especiesiiihas conhecidas sob o

nomo d<! mofo.
MUGHACHIM, s. m. (De muchacho).

Diminutivo de rapaz. Pequeno mucha-

cho.

—Dança de muchachins; dança de ra-

pazes vestidos de paunos pintados, que

iam nas procissões.

MUCHACHO, A, s. Rapaz, rapariga.—

Bellns muchachiis; b lias raparigas.

MUCHARIA, 011 MUCHACHERIA, s. f.

Rapaziíida, grupo de murhschos.

MUCHILA. Vid. Mochila.

MUCHINDO. ViJ. Palmito.

MUCHINGA, s. f.
Tormo popular. Se-

creta na cadeia do Limoeiro era Lis-

boa.

— Vid. Moxinga.
MUCHISSIMO. Termo hespanhol vul-

garisado na língua portugueza. Muitís-

simo.

MUCICO, A, ndj. (De muco). Termo
de chimica.

—

Acido mucico ; acido pro-

duzido pela acção do acido azotico sobre

a gorarna, ou sobre o manná gordo.

MUCILAGEM. s. f. (Do francez miici-

lage). Substancia vegetal de natureza vis-

cosa coagulavel em gelo pelo álcool, que

se approxima muito da gomma, e que se

encontra em grande quantidade nas raí-

zes da althea, e da grande consolda, nas

sementes do linho o do marmelo.

—Liquido espesso e viscoso formado

pela solução ou pela divisão do uma gom-

ma na agua.

—Mucilagem animal; muco.
MUCILAGINOSO, A, adj. (í\e mucila-

gem, cum o suflixo «oso»). Termo anti-

quado de anatomia. Que contém muci-

lagem.
— Glândulas mucilaginosas

;
glândulas

destinadas a liltrar humores mucosos.

Diz-se hoje glândulas ou cryptas muci-

paras.

—Que participa da natureza da muci-

lagem.

—

Perií-perma mucilaginoso.

f MUCINA, s. /'. (De muco, com o suf-

fixo «ina»). Termo de chimica. Substan-

cia análoga á mucosina.
j- MUCIPARO, k,adj. (Do latim mucus.

MUCR

e parere). Termo de anatomia. Que pro-

duz o muco, --í.ía/iíiiíí'^ muciparas.

MUCO, s. ;n. (Do latim mucus). Ter-

mo do physíologia. Nomo colleclivo de

todas as secreções provenientes da su-

perfície das ni«mbr«iias mucosas, e das

glândulas ab-rtas n'esta superfície.

f MUCO-PÚS, s. Mi. (De muco e pus).

Termo de pathologia. Nome dado ao mu-
co, que por sua mistura com o pús, to-

mou uma tinta amarellada mais ou mo-

nos pronunciada.

f MUCORINEAS, s. f.
plur. Vid. Mu-

cedineas.

MUCOSIDADE, s. f. (De mucoso, com
o sufíixo «idade»). Fluído viscoso segre-

gado pelas membranas mucosas.

—Sueco que não o nem inteiramente

fluido, nem inteiramente viscoso, que

contém certas plantas.

f MUCOSINA, s. f. (De mucoso, com

o sufliio «ina»)- Termo de chimica. No-

mo dado a muitas substancias orgânicas

coaguláveis, dilTerenles uma da outra,

que se encontram no muco uterino, na-

sal, bronchico, etc, o que dão a estes

mucos sua viscosidade.

MUCOSO, A, adj. (Do latim mucosus,

de mucus, muco). Termo didáctico an-

tiquado. Que tem o caracter de muco,

quer fallando de um liquido, quer de

um tecido, tanto entre os vegetaes como
entre os animaes.— Ligamentos mucosos.
— Tecido mucoso; nomo dado outr'-

ora á camada que produz o colorido da

pelle.

—Hoje diz-se camada pigmentaria da

pelle.

—Que tem ou que produz a mucosi-

dade animal.

—

Glândulas mucosas.
—Membrana mucosa, ou simplesmente

a mucosa; nome das membranas que or-

nam as cavidades do corpo humano aber-

tas exteriormente, e cuja superficie livre

é habitualmente humodocida de um flui-

do mucoso.—Febre mucosa; fibre mal definida,

e que é umas vezes uma dolhienenteria

ligeira, outras vezes uma irritação das

membranas mucosas digestiva e pulmo-

nar com febre.

f MUCOSO-ASSUCARADO, adj. Termo
de chimica. Que participa da natureza do

muco e da do assucar.

—

O manná é uma
matéria mucoso-assucarada.
— .S'. »i. Espécie de assucar imperfei-

to, conhecida mais geralmente pelo no-

me de assucar incnjstallisavel.

MUCRON, s. »)i. (,Do latim mucro). Ter-

mo de anatomia. A extremidade poote-

aguda cartilaginosa do sterno, conhecida

vulgarmente pelo nome de expinhela. Vid.

Espiuhela.

MUCRONADO, A, adj. (Do latim »ni<-

cronatus, de mucro, ponta). Termo de

botanÍL-a. Que termina por uma pequena

ponta direita e rija. — Follias mucrona-

das.
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—Termo do zoologia. Que é munido
de f-rrõfs.

MUÇUM DO BRAZIL, s. m. Peixe de

corpo liso, (í lia mais bonita cõr pratea-

da, conhecido também pelo nome de

ci)ttura de prata. Encontra-se nas aguas

doces da America do Sul.

MUCUNA, s. f. Termo de botânica.

Planta leguminosa do império do Bra-

zil.

MUDA, .s. f. Acto de mudar alguma
cousa. — A muda dos moveis de uma
casa.

—Muda de bestas; mudança do caval-

gaduras; substituição das qu'» estão na

i.staçáo pelas que vem fatigadas, quando
se viaja em diligencias ou nos comboyos
ameriíianos.

—A renovação ou mudança das pen-

nas, que as aves tem em tempos deter-

minados, na qual ellas não cantam, e

quando acontece isto, diz-se vulgarmen-

te : estão na muda.
—Não ter muda; não ter individuo

que renda, ou faça as vezes de outro que
faz o seu quarto, giro, ou trabalho, on-

de elle é perpetuo, o a ronda.

— Figurada o popularmente: Pássaro

sem muda; pessoa que sõ tem ura ves-

tido, sem ter outro para mudar se.

f MUDAÇOM. Vid, Mudança. — «Éra-

mos avisados em toda cousa que a seu

serviço e boo prazer tocasse, com tam

grande cautella como se el fosse muy en-

grandoso, e nom tom firme que aballa-

mento e mudaçom podesse haver, t D.

DuarlA. Leal Conselheiro, cap. 97.

MUDADA, s. /. Acto de mudarse de

um logar para outro, quer fixo, quer mu-
dável. Vid. Mudança.
MUDADEIRA, adj. f.—Herva mudadei-

ra ; a molarinha; fumo da terra, fuma-

ria, família das plantas dicotyledoneas.

MUDADIÇO, A, adj. Vid. Mudável.

MUDADO, part. pass. de Mudar. Que
se mudou.

Horas breves ile meu contentameoto.

Nunca me pareceo, quando vos Uiiba,

Que vos visse mudadas Uo asinha

Em tão compridos anãos de tormaoto.

CAM., SONETOS, n.' 180.

Agora porqua vos cooU

Quanto \i, tudo he mudcuio ;

Quando me acolhi ao monte

Por meus visinhos defronte

Vi lobos no pouoado.

SV DK MIRANO.\, CkRTA X UCM DE 5,<.

Do brando t.icto .1 grande temperança

N'hum.i fria a<v>ereia asui mudado,

Tal he ds (eia morte a gni mudança

Da vida, tal o engano desejado

;

A vista òcstas causas a esp«ranta

Qu'a .->lm.i nellas poi em aeu cuidado

Nivo sú (alta. mss luda lhepar«ce

Que aonde busci o reoicdio a pena crece,

ROLIM DE UOt-RA. NOV. DO HOMCM »!!! -

est. ^g.

— .Vrto ter mudado de palavra; ser
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escravo d'ella.—«Ainda vos digo que se

não tendes mudado inteyramenle de de-

sejo que o satisfiçaes, porque certamente

não tenho mudado de palavra, nem da

vontade com que a dey. Parece me que
não poderia empregar melhor a minha
vida. Oitenta e quatro annos ha que a

guardo, s Cavalleiro d'01iveira, Cartas,

liv. 2, n.9 75.

—Substituido por outro, que faz as ve-

zes de outrem, ou temporária, ou per-

petuamente.

Aqui te venho offerecer thesouros,

Que me quiz conceder Motor Divino,

Para cingir-te de celestes louros

Te patentêa o campo crystallíno :

Por ti mudado, os séculos viodouros

Deste Globo hão de vér Fado, e Destino,

Pois has de unir em la,:os permanentes

Reinos, Nações, e Povos differenles.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 1, est. 36.

— ConTertido, transformado.

Canta a fatal BocSta de Pandora

;

Pyirha, e Deucalion, que de Homens o Orbe

Re-poToou. Mudados canta os Numes,
Varões mudados, em reptil, em ávcs.

FRANCISCO MANOEI. DO NASCIMENTO, OS NAR-
TVRES, liv. 2.

— Trocado. — «Estávamos separados

havia seis ânuos : os cuidados, e os tra-

balhos tinhão mudado muito o meu pa-

recer. Perguntou-me o meu nome, a mi-

nha Pátria, a minha qualidade, e exa-

minou-me com atenção. Cri que via nos
seus olhos hum movimento secreto que
ella pertendia encobrir.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 13.— «E aca-

bou em Homa não só o governo de côn-
sules, mas o de Triumvirato ; e mudado
o nome Octaviano, se começou a cha-
mar Augusto Cezar.» António Cordeiro,

Historia Insulana, liv. 1, cap. 15.

Dosaltos Ceos decretos não j/iu dados

Mais gloria para vos, mais bens reservão.

Mas são mysterios aos mortaes vedados,

Que de augusto silencio as leis observão :

Que Reis vencidos. Povos debelados

Para timbre de Lysia os Ceos conservão !

Tanto, tanto antevê presága a mente,

Que mais descubro, que o buscado Oriente !

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, CaUt. 2,est. 55.

A Terra appareceo triste, e mu4ada
Da superfície a regular figura.

De secundários montes povoada.

Já não conserva antiga formosura :

Do ar a massa immensa, e dilatada

Já não he tão diáíans, e tão pura,

Ilhas surgem nos liquides espaços,

Que são do Globo, que estalou, pedaços.

IDE». IBiDE.M, cant. 9, est. 80.

—Provido de emprego ou serviço em
outro posto ou lugar.

—Outro, diverso do que era.— i Assim
aconteceu que um dia já tarde, sendo
meia légua da cidade de Londres, viu vir

uma donzella contra si em um palafrem

ruço, descabellada, as roupas mal com-
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postas, 6 côr mudada, como quo d'algum

grando medo ou temor vinha trespassa-

da, enchendo a floresta com gritos, tra-

zendo já a voz rouca e cansada, qu'era

sigaal de ter dados muitos e serem nas-

cidos de cousa, que muito doia.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 34.— «O do Salvagem, que té li se

viera affeiçoando a côr das roupas, en-

xergando a perfeição de quem as vestia,

esqueceu-lhe o qu? praticava com Ar-

lança ; ella sentiu bem que o preposito

era mudado. Viu tantas damas tão ga-

lantes e tão fermosas, que começou de-

sejar servir a todas, que com menos não

se contentara.» Ibidem, cap. 139.

Esta deuemos de ter

deste mundo tam mudado,
para disso recolher

quem teuer siso, e saber,

que o por vir he o passado :

tudo acaba senam

amar Deos de coraçam,

e seruillo de vontade
;

todo o ai he vaidade,

e cousas que vem, e vam.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

Depois foram tam polidos,

tara ricos, tam atilados,

tam doces, e tam luzidos,

e tam cheos desmaltados,

cabelleiras, e tingidos,

e em g.istar desordenados,

e tantos trajos mudados,
tp-nto mudar deviuer,

tanto trdctar, rcuoluer,

tanto ser negociados.

IDEM, IBIDEM.

Nas mulheres o temor

tanto o poder impede

quanto o medo mayor for,

e contra donde procede

os olhos costumam pôr :

E ella fazendo assim

vendo-me ficou mudada,
depois jaa em si tornada

se chegou mais para mim
a ser bem certificada.

CHRISTOVÃO FALCÃO, OBRAS, pag. 101 (edição

1871).

MUDADOR, A, s. (Do latim viutator).

Pessoa qup muda.
MUDAMENTE, adv. (De mudo, e o suf-

fixo «mente»). De um modo silencioso,

sem fallar.

MUDAMENTO, s. m. Termo antiquado.

Alteração, troca, mudança.
MUDANÇA, s. f. Acto'de mudar, ou

mudar-se.— «Ouvistes dizer, que no cam-
po havia capas, e pellotes curtos, de sor-

te qup descubrii quanto tendes, quereis-

vos vestir na paz do trajo, <}ue se fez pa-

ra a guerra, de maneira que pelas mu-
danças do vestir ninguém sabe de que
terra sois : andaes a gineta, com o que
se fez para a brida, e com isto chamaes-
vos inventores de costumes, podendo me-
lhor caber inventores de necedades.«

Francisco de Moraes, Dialogo 1.
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Que esperais, esperança ? Desespero.

Quem disso a causa foi ? Huma mudança.
Vós, vida, como estais ? Sem esperança.

Que dizeis, coração ? Que muito quero.

CAJJ., SONETOS, n." 15i.

—«Com estas palavras eraõ as lagri-

mas de Filena em tanta quantidade pie-
dosas, que commoveriaõ a quem quer
que de piedade fora livre, e ainda que
estava pronta em sua falia olhou sempre
as mudanças que Clarinda neste tempo
fez, porque ás vezes se virava de huma
parte pêra a outra, outras tirava pela al-

mofada contra si, mudando neste peque-
no tempo mil cores.» Barros, Clarimun-
do, liv. 2, cap. 5.—«O que me consola
nesta mudança, hea certesade que quan-
do voltar para essa terra vos persuadi-
reis a que sou outro, e como amaes tan-
to a novidade infalivelmente me prefe-

rireis a algum daquelles de que vos ti-

verdes contentado depois da minha par-

tida.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv.

2, n.° 47.

—Alteração.— «Floramáo, que, como
discreto, conheceu e sentiu suas mudan-
ças, vendo a revolta, que as novas que
trazia, faziam no intrinsico daquellas
pessoas reaes, tornou outra vez a dizer

:

Por certo, senhor, vosso filho D. Du.nrdos

é vivo ; eu me apartei hontem delle e dos
outros cavalleiros, que em sui compa-
nhia ficam.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 42.— «t de-

pois que fomos ca oacidos no .Mundo, fa-

zemos por vários successos estas mudan-
ças, a que a morte nos tem sujeytos por
parte da natureza fraca, de que somos
compostos, e quem tem boa memoria,
sempre lhes fica lembrando o que fes. e

passou nos outros espaços da vida pri-

meyr.í.» Fernão Menies Pinto, Peregri-
nações, cap. 211.— «E a principal causa
a que o Embaixador foy era sobre a mu-
dança das terçarias de Moura para a Cor-

te, ou outra parte do Reyno, em lugsr

sadio, forte, e seguro, onde tudo se com-
prisse, ou se desfizessem as ditps terça-

rias pollo perigo em que o Príncipe e a

infanta dons Isabel estauão, polia villa

de Moura ser muyto doentia nos verãos.

»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João
II, liv. 3, cap. 5.

Mu}"tos vivem de esperança

;

eu de desesperar delia

me sostento

;

a tristeza sem mudatyça

de muyto sentido d'ella

já nam sento.

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREIRA, p. 85

(ult. edição).

O desejo aperfia

por querer tudo pesar,

estou em balança

;

o bem he o que desvia,

o mal sinto sempre estar

sem mudança.

IDEM, IBIDEM.
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f:om tJifl «po (Iczejo,

Que melhor lho chaniAra dM^tino,

No Li; Mon<leg>i, o Tejo,

Hora vaqueiro, e bom peregrino,

K«peio hiini.i ínudant;u t\* ventura:

M"S eslA táõsKgiii-.l

No mnl, em que n buaqiioi.

Que já por racu mal «ri que rlle sú duxu.

riiANc. nóoRiouKS LOBo,pniM*vKnAt'.

A esnn liPllo Antro o fculo

AsseAtMtdn, Bnavistn (inirnal nivo:

— Prodígio I—(gritK« goiíte.)

—Mudança "conteceo iil nns alturas,

— Que certo nos oguura

— Cirsndeii casos. Talvez, que é seu efToilo

A guerrn, igue cnlret.int.is

— Potencijs Huda atoada.

K. U. DO NASCIMENTO, FAB. DE I.AKONTAINE,

liv. :j, n.' n.

Anjos... (pAra, e .suspira !) Anjos no elhi^reo

Roino, tilgum di.i C, impioens ourados,

Que a mnis ditosos Cherubins o Império

Disputastes, comigo Á Trcnte, armados

:

N.io vos sirva de atirout i, a vitupério.

Ser do Império da filoria despojados,

Que «m nosso otenioser não ha mutlixra,

Suppra o perdido estado alta vingíinça.

J. A t>E MAORon, o'oitiBNTK, cant. 3, CKt. K.

— «Embora, S"nhor c«vallt>iro, embo-
ra!—tornei eu. — Dao-me liconra para
duvidar de que vossa filha troque de
bom grado pelo seguado o seu primei-
ro noivo. Sei quo se amavam muito

;

porque vi nascer o crescer n seu amor.
Não; não ó pussivel semolhjute mudan-
ça.» A. Herculano, Monge de Cister,
cap. 2.

—Reforma, innovação. — «Decide do
seu merecimento, o dá lho o valor, sabe
o Latim, e o Gr^^gn. P,.|o quo respeita ao
Francez, Oeos nos acuda, he ião capaz
de emendar o Dieionario da Academia
como SB v(3 nas muitas mudanças, e no-
tas consideráveis que Ihi* t-m foito.» Ca-
vaileiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n.' 62.—Termo antiquado de dança. Posi-
çio.

—A copla quo se canta entre a repre-
sa e a volta, f.^llando das balatas.— \\'i. Mutança.
MUDAR, V. a. (Do latim mutare). Fa-

zer pissar Je um sitio, posição ou esta-
do para outro.— íRntrandonelIa um Jia,
que el-roi ceUbníva festas » uns casa-
mentos e em que as damas metteram to-
das suas velas, não houve necessidade
d© perguntar polas quatro, que antre as
outras as enxergaram : cad» um poz os
olhos nellas, mudando os d'u(ua em ou-
tra, e como o riípouso de Torsi, junt.i-
inente com o pouco cas ) que fez de vêr
que a olhavam, luesse nelles maior mos-
sa que nenhuma das outras, ambos se
afTeiçoarain a Si^rvil-a.t Francisco de Mo-
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 138.— Trocar.

Mas mutlcmos hora o posto

;

Naô te has tanto de assombrar.

Canta agora, troca o rosto,

E'«u luio for por teu gotilo,

Seja por m'; cnntentir.

— Variar. — Mudar o conversa. —
tEscud. E os reis (]'onde procedem?

—

Fid. Cedo vireis á Trindade, mudai a

pratica, de meu conselho, que, se esse

caminho levais, asinha vos dará o vào

pela orelha. — Encud. Já sei que receias

o lim deste negocio, e defenlô-lo com
escusas, d'ondft vindes; <ie lá vimos.»

Francisc) de Moraes, Dialogo 1. —
iFid. Ora falemos em ai, t-mie ahi

o ponto
; já sei (juo sois clegaiit'^: ten-

des boa eloquência por isso mudemos a

pratica. É hora de cavalgar, tenho a

mulla á porta, moço toma esse rabo, o

perdoae-me quo vou diante. Que vos cus-

tou esse cavallo?—Escud. Cincoenta cru-

zados.! Idom, Ibidem. — «Peró sabendo
o adail esta traição p^-r alguns Gentios,

quo o sentirão no modo dos caminhos
quii mudaua pelo met'^r no arrayal de

Cam,-)lcão, tornou faz^-.r volta, não que
desse a enlendijr a .Mir Alie quo sentia

seu propósito.» Barros, Década 2, liv.

5, cap. 4.

— Converter, transmutar, substituir

por outrem.

o louvor grande, o rumor cxccllentc

o corai^ão dos deo5âs, que indignados

Forão por Baccho cattra a illustre gente

Mudando os foz hum p-juco alTeíçoados.

CAM.. i.us., cant. íl, est. Í6.

— «E porque esta Cidadf está siucoen-

ta legoas p"la terra d-Mitro, e as corren-

ti^s do rio saõ muylo gran les, pela qual

razão, acontecia inve.rnarem la estes

Reys, inujtas vozes com mujta desp sa

de suas fas''ndas, informadj o Prechau
Rey de Siaõ disto por petição que to los

os quat-irz" R''ys lhe fizeraõ, houve por

bem mudarlhe esta sujeyçaõ taõ grave

neutra m.iis leve.» Koruão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 36. — «Conf >s-

so que compro caro o gosto do falar em
vós, porque consistindo a sciencia, e a

pratica do Marqu>'z n\ Genealogia, e

grandesa dos seus Aiitepassados, t-nho
muito trabslho para mudar os discursos

que me faz nesta matéria, em praticas

quo v.is respeitem.» Ccvalleiro d'Olivoi-

ra. Cartas, liv. 2, u." 46. — tO que vos

prom 'to he levar-vos eu mesmo a Vieií-

na dentro em pouco tenipo os meus la-

mentos, os quaes espero mudar em ale-

grias l<>g<i quo tiver a honra de vos abra-

çar. Parte a Posta, Deos vos guarde p ^r

muitos aunos.» Idom, Ibidem, n." 49.

— Alterar, reforuiar, innovar.

Nascemos: o pezir ter.l firraíia.

Mas o bem logo muda a natureza.

' CAM., Li-s., cant. 5, est. 'V.

— «Fora inútil pertender mudar as

ideias d'um c.libatario idoso, t^ue se a&o
consolava da força quo lhe fazião os ân-
uos para não ser dissoluto, senáo citan-

do a cada pas^u inlindis occasiôes ora

que o tinha sido > Francis' o Manoel do
Nascim ;nto, Successos de Madame de
Seneterre.
— (^uilocar, levar pira outra parle.

—

«Vendo AfToiíso d'Alboqucrque que gas-

taua tempo, que era hotjra nossa, em se

deter tanto sem fazer mans que despen-
der e quebrar suas munições: mandou
mudar hurna das «stancias junto do hum
esteiro, que era já pegado no mar, e que
ap.ilpassern per aquelle cauto o muro.»
Barros, Década 2, liv. 7, cap. 5.

— Mudar a roupa; tomar, lançar máo
de outra.

— Perder. — Estn mudou a còr do
rosto.

— Mudar a voz; disfarçal-ii para não
ser ciiilieeido por ella.

— Mudar a voz á edade da puberda-
de ; engrossa 1-8.

— MudiT a ave as pennas; deixar as

velhas, e produzir novas.
— Mudar pé ; deixar de existir no

mesmo logar. ir para outro logar. —
«Porque como esle era o intento de to-

dos tomar ou defender a posse dõllas,

ouuo ali tanta pr>rfia de lançadas, cuti-

ladas, free.hádas, e d'outro5 agulhõo» de

morti-, que sem mudar pé ficou aquelle

lugar juncado de corpos de Mouros sem
algum dos nossos.» Barros, Década 2,

liv. 5, cap. 9.

— Mudar-se, c rejl. Ir para outra

parle. — »Pois assim ó, respo/ideu ^lle,

entrai embora, o depois que virdes a Se-

nhora Latranja, se vus parecer como pa-

receu a outros, náo s 'jaes dos que se

mudam, e esta mudança tomam por es-

cusa df não faz-^r batilha por m-nhuma
delias." Francisco do Moraes, Palmeirim
dlnglaterra, cap. 137. — «Ao qaa! el-

Rey encomendou a capitania mtir d^ to-

dal.ts n8"5, assi d'<stas da carreira, co-

mo das ordenadas á capitania mór da

costa da Ethiopia e Arebia, onde tile

auia de ficar, e as na"S da carga pas-

sar á índia : c com ellas esta São loáo,

de que se ello auia d>> mudar a outra

das de sua armada, porque nesta man-
daua elRey que se viesse o Viso-Rcy

dom Francisco d'Almeida.> Barros, Dé-
cada 2, liv. 3, cap. 1. — fPassadns al-

guns lhas em que se muiava o arrayal

de huraa parte para a outra para se

aproveylarem das ervas, e pastos que ha
por estes raeipos muytos. e muy bons, o

quando se deites mudarão, assas bem
rasos, e trilhados dos SfUS ravallos, e

assim também camelos, de tuas carba-

jes, chegamos junto d<^ humas serras

qu'i jazem para a parto do Orionie, e

cercnõ o mar Caspio.^ António Tenrei-

ro, Itinerário, cap. 18.
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— Converter-se, transmutar em ou-

tra cousa, ou em outrem, trocar-se. —
«De onde aquelle passo se chamou al-

gum teii.po o pego de Tranconio: de-

pois corompenf1o-se o vocábulo, se mu-
dou em p^go de Tancos: daqui veio cha-

mar-se assim a povoação, que em nos-

sos dias se fez a borda do mesmo pego.

Outros dizem que se chamou Almourol,

como seu pae, e em dom Duardos assim

se escreve, recontando detles muitas

obras notavt^is e longa vila.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

152. — «Muitos dias se passarão em fes-

tejos. A estimação que Zarina fasia de

Stryangeo, pouco a pouco se mudou em
ternura sem que eila o imaginasse. Dey-

xava a Rainha muitas veses apparecer

as suas inclinaçoens, porque não conhe-
cia ainda a origem de que procedião.»

Cavalleiro d'01ivrira, Cartas, liv. 2, n." 3.

— «Ali se mudou a auentura que esta-

ua de choro e de lagrimas e de gran

lastima e amargura a toda a cristaidade

e toruôse em toda lidice e em todo goy-

vo.» Livros de Linhagens, pag. 187, em
Portugal. Monum. Histórica.
— Trausportar-se, elevar-se. — «Com

isto me trazf-is tal que se algum descan-
ço me dá vossa vista, tão quebrantado
me trazem vossos desfavores, que mo não
deixam sentir, e então de desesperado,

nenhuma cousa receio; mas a alma. don-
de tudo vae ter, de muito escandalisada

dos males, que me fazeis, algum arrepen-
dimooto lhe chega do graode bem, que
vos quer, porém logo se muda a este pen-
samento, que tão caro me tem custado
este arrepenler-me, que de escarmenta-
do já não cahirei neste erro.» Francisco
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

147.

—Passar-se.

Neste T3mplo he guardado o grande arcano, "

Disse, e broozeo ferrolho a hum cofre abria;

Delle hum lenço extrabio, que ao Lusitano

Estranhíssimo quadro cfferecia;

Quando, o Veluo lhes diz, fòr do Oceano

Cortada a parte austral profunda, e fria

Por mui fortes Baroens de ferro armados,

Mudar-se-Uão d'Asia de repente os Fados.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, CaDt.

5, est. 60.

Com temerosa voz bradou
;
que intentas

Tu, que rompendo vas mares vedados?

Assim se aílrcntão lobregas tormentas,

Assim se mudão das Naçõc-s os Fados?
Delles as fúrias, e a %"iDgança aumentas.

Tu provocas o raio aos Ceos irados.

Se a Ambição te conduz a estranha terra,

Nella achavas perpetuamente a guerra.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, est. 35.

—Vsriar.—Mudam-se os costumes, os

génios, etc.

— y. n. Sair de um sitio, posição ou
estado para outro.

Nesta esperança só te vou seguindo,

Que ou tu não soí&erás o pèzo delia,

voL. rv.— 44.

Ou na virtude do teu gesto lindo.

Se lhe mudará a triste e dura estreita

:

E se se lhe mudar, não vás fugindo.

Que amor te ferirá, gentil donzella;

E tu me esperarás, se amor te fere

;

E se me esperas, não ha mais que espere.

CAM., LUS., cant. 9, est. 81.

—Reformar, innovar.— iComo ainda
quem não he amante deve ser charitati-

vo, e como faser bem ao próximo em tu-

do o que se pôde he obrigação imposta a

todos, quero revelara V. S. hum segre-
do admirável que pôde communicar a
todas as que quiserem mudar de sexo,

hindo V. S. extinguindo pouco a pouco
este género feminino, que mostra abor-
recer, porem parece-me que somente no
exterior.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 2, n.o 25.

—Variar, não ter sempre o mesmo ob-
jecto, não continuar o mesmo. — «EUe
mudou duas vezes cavallo, a primeira no
de seu escudeiro, a segunda em um dos
cavalleiros vencidos, que lh'o deu pêra
ver derribar outros; porque nenhum fi-

casse tal, que se fosse louvando.» Fran-
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 144.

—Mudar de tom ; abrandar a falia, mo-
derar-se o que fallava irado. — «Tia Do-
mingas! Tia Domingasl — interrompeu
Riiy, mudando de tom e de côr.— Falo
serio : quero saber onde está Ziila ; e já.»

«E eu pego-lhe? Corra por ahi fora e, se

a encontrar, não a deixe fugir.» A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 10.

—Mudar de conversação ; desviar-se do
assumpto de que se tratava, tomar outro
ponto, fallar a outro propósito, não con-
cluir, nem resolver. — «Vãos protestos!

Nunca mais em tal falou; nunca mais,
até, proferiu o nome do pobre monge; e

se aliudiam a elle, mudava de conversa-
ção, ou retirava-se. Fosse effeito da ida-

de, fosse por estar gasto de longos tra-

balhos mentaes, o espirito do Racharei
dtícahiu rapidamente.» Alexandre Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 30.

—Mudar de côr; tomar outra, perden-
do a que tinha. — «Mudando de cor, D.
João I deu alguns passos para traz. como
se aos pés se lhe abrisse uma voragem,
e exclamou: «Fernando?!» Não pôde di-

zer mais nada. Lia-se-ihe no gesto o ef-

feito que haviam produzido aquellas pa-
lavras. A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 26.

— Soffrer, haver mudança, ou altera-

ção.—Mudar de aspecto, e de figura.

Do Supremo Senhor o auxilio invoca.

Que ao fim conduza o feito glorioso:

Eis que dos Nautas o esquadrão convoca

rouco som do bronze estrepitoso :

No ar repercutido altera, e toca

o Povo alvoroçado, e temeroso

Iníia, e sê lhe muda * cor do aspeito.

Bate apressado o coração no peito.

j. A. DE MACEDO, ORIENTE, cant. 2, est. 24.

—Figuradamente: Mudar de aspecto e

de figura; diz se dos negócios, cujas cir-

cumstancias variam.
—Mudar de espécie; ser outro o caso.—Mudar o tew/jo; passar a um outro esta-

do atmospherico, não continuar o mesmo.—Figuradamente : Mudar o tempo; mu-
darem os estados dos negócios, e circum-
stancias.

—Mudar de valor (a moeda) ; alterar-se
para mais ou para menos.
—Mudar de parecer ; tomar outra reso-

lução, outra deliberação. — «Eu entendi
sempre o contrario, e não temo que o
Conde me faça mudar de parecer. Sey
muito bem que se não faz huma Revol-
ta sem rasão, porem sey ao mesmo tem-
po que a Revolta he como a demanda,
onde huma das partes he sô a que tem
rasão, sendo preciso que a porta esteja

aberta ou fechada.» Cavalleiro d'01ivei-

ra, Cartas, liv. 2, n." 84.

—Mudar de coííseZ/if); resolver, delibe-
rar outra cousa.— «Mas nem esta resolu-

ção bastou para o General Castelhano D.
Álvaro Baçaõ mudar de conselho; naõ
sabemos se o tomou por melhor, se por
mais seguro.» Jacintho Freire, Vida de
D. João de Castro, liv. 1.

—Mudar de resíidos; lançar mão, ves-

tir outros.— ((Estando todos montados a

Cavallo, eu os segui por muito tempo,
porem entrando em hum Bosque os não
vi mais. Não voltey ao Templo, fogi da
vista das Vestaes. mudey de vestidos,

usey de outros disfarces, e sahi das ín-
dias.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv.

2, n.o 16.—Provérbio: Quem terra muda, mu-
da ventura.

—Substantivamente: O mudar da côr.— «Grande alvoroço fez esta aventura em
todos, e nas três senhoras, que no des-
afio não entrav.im, grande descontenta-
mento, vendo que a força de parecer
d'alguma delias não fora tamanha, que
podesse obrigar a vontade de um da-
queiles cavalleiros; e como nelias o des-

gosto seja máo de dissimular, logo se lhe

conheceu no mudar da côr, desassocego
dos olhos, mudar os lugares, pouco re-

pouso em seus meneios.» Francisco de
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap.

138.

—O mudar do tempo.

Vij la Princesa tornar

bem a reues do que veo,

cousa muyto despantar,

tam gram pressa, tal mudar
do tempo, tam gram rodeo;

entrou ha mais triumphosa,

mais real, mais grandiosa,

que nunca se vio entrada,

sahio muy desesperada,

muy triste, muyto chorosa.

REZENDE, MISCELLANEA.

MUDÁVEL, adj. 2 gen. (Do latim mu-
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tabilis). Sujeito a inuiiançss, iucons-

lante

—

A natureza é, mudável.
—Festa mudarei. Vid. Movei.

MUDAVELMENTE, adv. (1)-^ mudável,

e o suffixo «mente»). Do uni modo mu-
dável, inioiislanti!.

MUDEZ, s. f. impotoncia do articular

os sons, ilpíeito do quv. náo podo fallar.

—Mudez de nascimento. — Mudez acci-

denlid.

—Figuradamente: Silencio. ^

Mudez, soldflo, no Ffiro, em Ríslros, e Aras

Da Piiz, (Í8 Slator J6ve, e da Fortuna,

No», som conto, Edifício», que ornào Uoma.

Do Tito, a mera sombra, c de Severo,

QuAes ruinas, os Arcos se dibuxSo,

Qual Cidade possante, que lii muito anno.

Desprovida deixou seu Povo, e nda.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAH-

TYHKS, liv. n.

MUDILIAR, s. m. Termo da Ásia. Mi-

nistro da justi(;a.

MUDO, A, adj. (Do latim mitlus). Pri-

vado do uso da palavra.

—

Surdo e mudo
de nascimento.

Desta gente retriísco algum tomámos,

li do rio fresca água; mas com tudo

Nenhum signal aqui da índia achámos

No povo, com niSs outros quasi »iii</o.

Ora vc, Rei, qviamanha terra•andámos,

Sem sahir nunca deste povo rudo,

Som vermos nunca nova nem si(^nal

Da desejada parle Oriental,

CAM., LU3,, cant. 5, est, 00.

—«Mas p.-írocequo pormittio Deos que

estes leões, de quo ello fazia tanta con-

ta pêra meoioria de seus feitos por se-

rem mudos, o os anéis de diamantt^s e

rubijs que elle mniidaua a Rui de Pina

chronisla mór deste Reyno (como nós

vimos em cartas que lhe elle escrouia)

porque podião sor suspeitos.» Barros,

Década 2, liv. 7, cap. l.—«E responden-

do ella que fraõ bom me queres, lhe dis-

se : Se tu, Silvia, conheces essa verdade,

o entendes a minha afTeiçaõ, para que

esperas quo com testimunhas suspeitas

a publique? e se as que saô mudas con-

fessaõ diante teus olhos o que te quero,

naõ sejas infçrata.» Rodrigues Lobo, Pri-

mavera.— «Destss idoas simples se passa

depois ás compostas, e cora esta regra,

6 com outras semelhantes he que Pedro

Poncio, Religioso da Ordem de S. Ben-

to, Wallis, Holde, Helmoncio, Conrado,

Amman, e outros, oxecutáráo o prodígio

de darem fala aos mudos.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2, n.« 3.

—Termo popular. Não ser mudo; fal-

lar muito.—Personagens mviáAs; diz-se das ligu-

ras, que nos desenhos, nas cartas do jo-

gar não tem inscripçáo.

—Que causas moraes ou outras im-

pedem iiistantamamenty do fallar.

—

Eu
fiquei a vossos o//ios mudo (<e espanto.

MUDO

—Ficar mudo; náo ter que respon-

der.

—Figuradamente: Diz-se das cousas

moraes que s>; compnrani a um ente hu-

mano quo se cala.

— l>iz-so si'melhantemente das cousas

inanimadas.

.Mostrava mais a muda poesia

N'outra parto d'illl pouco apartada

Os irmilos a <|uo bum delles llie seria

A vida pelos oulron condemnada,

Porque d'hum sonlio Sou lhe contaria

A novidade nunca imaginada.

Oh vantagens d'inveja perseguida»

Entre IrmAos, e sonhadas náo sofTridas!

nOLIH DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM.

cant. 2, est. Vi.

— «Emquanto ella tarda em subir,

para provar com muda eloquência a lida

e azáfama em que andava, vjamos o

que, durante o dialogo que transcreve-

mos para edilicação do leitor, se passara

no aposento de cima.» Alexandre Hercu-

lano, Monge de Cister, cap. 14.

—Diz se das cousas que não fazem o

ruido que lhes é ordinário. — O oceano

mudo. — «E era horribilissimo ver con-

vertido em cadáver, de todo immovel e

mudo, o oceano; aqnclle oceano que ha

mais de quarenta séculos nem um si) dia

deixou de rovolver-se e bramir em torno

dos continentes, como o tigre ao redor

da rez quo jaz morta.» Aleiandre Her-

culano, Eurico, cap. 1.

— Fontes mudas; fontes que não tem

agua.—Armas mudas; armas incapazes de

fazer fogo.

— Vinho mudo; vinho preparado de

maneira a não fermentar.
— Figuradamente: A voz muda da

consciência.— «Só uma voz intima pare-

cia dizer-lhe : — retrocede, que ainda é

tempo. Porventura era a mesma que á

Porta-do-ferro tentara chamar lhe assas-

sino; a voz, náo inteiramente muda, da

consciência.» Alexanlre Herculano, Mon-
ge de Cister, cap. 21.

—Silencioso, em que se não ouve som
algum.

Na ba.<;d a imagem tem do ignoto Mundo,

Que as recatadas portas lhe franqui^a,

Cd'um assombro extático, e profundo

D'outi'o lado se via a Europa clifa

:

N'huma figura o pólago iracundo

Seus mais escusos seios patentía

Aos pés do grande MerCie ; e o Globo ynudo

Diz lio silencio, que llie deve tudo.

J. A DE MACEDO, O ORIENTE, C.int. 6, Cát. 71.

— Termo de theatro. Scena muda;
acção de um ou mais personagens, que
sem fallar, exprimem seus sentimentos

pelos gestos, pelos olhares, etc.

— Personagens mudos; diz-se n'um
theatro d'aquellas pessoas que n'uma

MUGI

peça não dizem nada, não estão ahi se-

não para figurar.

—Figuradamente: Linguagem muda;
modo de se fazer comprehcnder de uma
maneira expressiva, ma» sem fallar.—A
muda linguagem dos olhou.

—Tf rmo de grammatica. iMra muda ;

letra quo se náo pronuncia.

—

A letra c

é muda na palavra facção.

—Tfrrno de grammatica grega. Letras

mudas ; nomf das nove consoantes que
não podem ser articuladas sem vogal.

—A semana muda; semana santa, as-

sim chamada, por se não tocarem os si-

nos, nem campainhas.

—Substantivamente: Um mndo, uma
muda.

—

A instituição dos mudos e mu-
das.—Plur. Pessoas ligadas ao serviço do
sultão, e que, sem estarem privadas do
uso da palavra, nunca se exprimem se-

não por signaes.

—Loc. \Dv. ; Á muda; sem fazer ba-

rulho.

MUELA, s. f. Termo antiquado. Cara,

rosto, face.

—Vid. Moela.

MUFLÀO, s. m. Argáli, oa ovelha

brava.

MUFTI. Vid. Muphti.

MUGEIRA, s. f. Espécie de rede de

pescar, cujo uso foi vedado njs rios de

Lisboa o de Setúbal.

MUGEM, s. f. (Do latim mugil). Peiíe

do mar. de cabeça obtusa, e de duas pe-

quenas barbatanas no dorso.

—Mugem volante; pfriíe approiiraado

pela forma a uma mugem, mas de gran-

des barbatanas peitoraes, que a susten-

tam no ar a modo de azas.

MUGL Vid. Mugem.
MUGIDO, part. past. df Mugir.
— S. »!. ',D I latim mugitus). (irito dos

animacs que mugi>m.
— Figuradamente: Gritos, ruídos que

se comparam aos mugidos dos aoimaes.
— O mugido das chimmas.—cComerou

a eornr em volta do aposento. Não ati-

nava com a saíla. Então é que o rir se

tornou espontâneo e estrugidor. Naquel-

les sons discordes havia imitações de to-

das as vozes possíveis de alimárias : o ni-

trido, o regougo, o pio, o zurro, o rugi-

do, o trinado, o sibillo, o mugido, o ur-

ro.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap 12.

MUGIGANGA. Vid. Bugiganga,

f MUGILOIDES, s. m. plur. Familia

de p>>iii's acanthiipterygios, cujo typo é

a munem.
MUGINIFADA, s. f. Vid. Moxinifada.

MUGIR, V. n. (Do latim mií^írt-i. Diz-

se propriamente do grito do touro, dos

bois, vaccas, e outros animaes análo-

gos.

I —Figuradamente : Diz-se da voz hu-

I

mana quando a força de um modo ex-

I

cessivo.—Mugia de furor.
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—Produzir um tuvIo formidável. — A
onda muge ao longe.

—Vid. Mungir, que diverge.

MUI. Vid. Mui.

—Nós pronuncisojos mui mais com o

u nasal, do que puro, e é talvez levados

d'este uso que os poetas rimam munto

com junto. Parece devermos escrever

mui e muito como soam, mas o uso tem

dado já um som uasal ao dipthongo ni,

e por isso escreve-se mui.

Em um tempo cogi flores

Del mui nobre Paraíso.

CAKC. DE TROVAS xSTiGAS. puljlicado por

Varnhagen, n.° 50.

—«O primeiro caminho que fiz foi á

mui honrada villa de Setúbal, a qual

achei armada de ponto em branco, com
gente de guarda ás portas, primeiramen-

te no paço e por junto da entrada delle

por que a soldadesca avultasse.» Fernão

Soropita, Poesias e Prosas Inéditas, pa-

gina 19.

Este serão glorioso

Não he de justiça, cão;

Mas todo iniii piedoso.

Em que nasceo o esposo

Da humanai gerai^ão.

GIL VICENTE, BARCA DO PURGATÓRIO.

—«Tornando logo com ella, desembar-

cou .da galé um homem grande de cor-

po, a barba branca e crescida, vestido a

guisa de Turquia, de roupas compridas

de seda, tecida d'ouro de inui singular

invenção, acompanhado de quatro caval-

leiros, que também nos atavios e autori-

dade das pessoas parecião de gran pre-

ço.» Francisco de Moraes, Palmeirim de

InglateiTa, cap. 157.

Por aqui rodeando a larga parte

De Africa, que ficava ao Oriente

;

A proviacia Jalofo, que reparte

Por diversas nações a negra gente

:

A mui grande Mandinga, por cuja arte

Logramos o metal rico e luzente,

Que do curvo Gambea as águas bebe.

As quaes o lai"go Atlântico recebe.

Cam., lus., cant. 5, est. 10.

— «Por retribuição da qual obra, em
todalas idades, em todolos tempos, e em
todalas partes da Europa, ,\frica, e ago-

ra nestss de Ásia, que descobrimos e

conquistamos, nos tem dado mui illus-

tres victorias desta barbara e pérfida gen-

te.» Barros, Década 2. liv. 3, cap. 3.

—

«E estando assi com elle, chegava hum
Gigaote mui grande, e temeroso, e asso-

prava-lhe tão rijo nas ancas, que fazia

transmontar o cavallo com elle por huns
barrocaes, levando tanta fúria sem dar

por rédea.» Idem, Clarimundo, liv. 2,

cap. 1.

Sentada em caiTo d*£bano a sombria

Noite entre os Astros fròxos, e ondeantes,

Já m ui declive as rédeas sacodia.

Aos escuros cavallos rorejantes:

Vinhào vislumbres do purpúreo dia,

Que os Ceos orientaes tomão radiantes,

E as cadentes Estreitas, que se evadem,

o doce sorono aos olhos persuadem.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 1, est. 2i.

— aConhecei-los? — perguntei eu. «E

quem não conhece, tornou o velho, o

mui nobre e esforçado Lopo Mendes e

Fernando Affonso, o camareiro d'elrei?»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 2.

MUIMENTO. Vid. Monumento.
fMUITIERAMÁ. Termo antiquado. Mui-

to na má hora.

.\ barca, á barca, hou lá.

Que temos gentil maré^

Ora venho a caro a ré

:

Feito, feito, bem está.

Vai alli muitieramá,

E atesa aqualle palanco,

E despeja aqutlle banco.

Para a gente que viri.

GU. VICENTE, BARCA DO INFERNO.

MUITÍSSIMO, A, adj. siipe^fl. de Muito.

MUI. Termo contrahido de Miiito, e

usado antes do adjectivo de muitas syl-

labas, posto que no estylo solemne ain-

da se usa de muito.

MUITO, ou MUITO, ou MUNTO, A, adj.

(Do latim muUus). Grande quantidade,

grande abundância, grande numero, es-

paço.—«No mesmo tempo as monjas fo-

ram providas em muita abastança de man-
timentos e p ças dadas á casa, pêra or-

namento delia e serviço do culto divino.

Tal condição tem o amor, quando é gran-

de, não contentar-se de servir quem ama,
senão contentar todalas outras cousas com
que cuida que apraz a quem serve. » Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dTnglaterra,

cap. 143.— íAs quatro damas se levan-

taram tarde, por não dar azo a haver

justas ou batalhas, antes da vinda del-

rei, e seriam dez horas quando el-rei

chegou ao valle com muitas damas ata-

viadas ricamente, desejosas de ver novi-

dades á custa d'outrem, por seguir seu

natural : pelo valle debaixo derramadas,

que se pêra isso 6zeram, armaram me-
sas, em que houve banquete sumptuoso
tle muitas igoarias.» Ibidem, cap. 145.

Não porque tenho razào.

Se for nisto

;

Porque eu tentei a Christo

Com muita arte e discrição

:

Mas nào me ha de valer isto.

GIL VlCENTB, AUTO DA CANANÉt

E foi, que de doença crua e feia,

A mais que eu nunca vi, desampararão

J/txííos a vida, e em terra estranha e alheia

Os oesos para sempre sepultarão.

Quem haverá que sem o ver o creia?

Que tào disformeme&te alli Ibe incharão

As gingivas na boca, que crescia

.\ carne, e juntamente apodrecia.

c.\M., LUS., cant. 5, est. 81.

A destruir o povo Sarraceno,
,

.Wuifos com tenção sancta eram partidos.

IBIDE-M, cant. 3, est. 58.

—«E nom dará as Cartas, salvo pre-

sente o Nosso Recebedor, e quando as

sssi der, ponha a pagua na Carta, e po-
nha-a no livro, perque esse Recebedor
ha de dar conto do que receber, e guar-
de bem o livro, porque a fora essa re-

cadaçon, se podem muitos livramentos

dar por elle.» Ord. Affons., liv. 1, tit.

10, § 3.

Ca muitos annos avemos passados

Que nom mor'en nosco, per boa fé.

CANC. DB TROVAS ANTIGAS, n.' 5.

— «E como ella o abrangeu bem dos

olhos, veiu pôr-se acerca d'elle, rece-

bendo- o com muitas acolhenças, como
que o não vira tempos havia.* Bernar-

dim Ribeiro, Menina e Moça, part. 2,

cap. 8, pag. 131, ediç. de 1852.—«Em
companhia do qual veyo Jorge de Mello

em sua nao Bellem que de cá foi, e a

nao Sancta Cruz, senhorio lorge Lopez
Bixorda, e nella por capitão Lourenço
de Brito: em as quaes vinhão muitos fi-

dalgos e caualleiros da camada do tem-
po delle Viso-Rey.» Barros, Década 2,

liv. 3, cap. 10.—«Mas ficaram-lhe mui-
tas cousas, de que o não souberam in-

formar, que nós alcançámos, e soube-

mos pela communicação de muitos an-

nos, que tivemos nesta Ci lade de Goa
com os Embaixadores destes Reys, em
cujo poder achámos as Chronicas dsquel-

les Reynos.o Diogo de Couto, Década 1,

liv. 10, cap. 4.

Do que tem experimentado

tem muitas experiências;

em que nam sayba sciencias

o tempo litas tem engiuado.

D. JOANNA Dí. GAMA, DITOS DA FaEIRA
,
pag. TC

(ediç. 18"2).

— lE Afonso dalbuquerque sem alcan-

çar cousa nenhuma das que lhe a elles

mandara pedir, e se tornar loão gonçal-

ues de castelbranco da corte de çabaim

dalcam, onde andou muitos dias, mais

contente, e satisfeito da boa companhia
que lhe fez, que do despacho que trou-

xe.» Damião de Góes. Ghronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 65.—«A vocês of-

fereço este assucar rosado: devorem, e

verão que, sendo doce na boca, pôde ter

effeitos purgativos como pirolas de Cleri-

cato capitães, arrojando da cabeça mui-
tas preoccupações ou prejuisos.» Bispo

do Grão Pará, Memorias, pag. 49.— «E
nós temos em favor nosso toda a vene-

rável antiguidade, quero dizer todos os

que escreverão em tempos vizinhos a

guerra Albigense, em que o santo tribu-

nal teve principio, e em que podia ha-

ver muitos, e poderosos contraditores.»

I
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Fr. Luiz de Sousa, Historia de S. Domin-

gos, liv. 1, cap. 3.—«Algumas comedias

(Íh Golduni são mais úteis no lliealro de

(|ue muitos si'rm<^''S i-m o púlpito.» Bis-

po du Grão Tarii, Memorias Inéditas, p.

120.— «Abrati«" e si)t)H n muitos lima-

res.» Barreto, Prática entre Heraclito e

Demócrito, p. 62.— «O dosi-jo de se dis-

tinguir o obrigou a hir á Terra Santa,

que era naquelli! tooipo o lugar praprio

em que cllo podia mostrar o seu valor

Conseguio o seu desfjo, acquiriu muita
gloria, e eotiservou sempre o siMi Amor.»
Cavalleiro d'01ivi;ira. Cartas, livro 2, nu-

mero 23.

Entre oiilroa mtiitoa brUlianl fulgente

Dú sublimfí Furtado a valentia ;

Co* as :irmas c)iegar<\ no accaso Oriente

Aos fulgurantes thalaraos do dia :

Maluco venceni, (pie o cravo ardente,

E metal louro nas montanhas cria
;

Ignoto mar correndo alem dos Chinas,

Mostrará aos .lapoens triunfantes Quinas.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cant.

12, eat. M.

—«Um ruido de muitas passadas re-

boou então pelos ecchos do aposento.

Tão einb.^bidos estavam os dous no seu

diálogo, que só então deram tino de que
alguém se aproximava.» A. Herculano,

Monge de Cister, cap. 10.
—^Adverbialmpnte : Faz subentender os

vocábulos modo, preço, valor, e outros.

— «Vosso senhor, se o aqui achara, com-
balêra-me com elle, e se me vencera,

contentára-me de ser no conto dos ou-

tros vencidos seus, que não valem me-
nos que eu; e por ventura ganhara mui-
to n'isso ; pois em sinal de vencimento
deixara um escudo, e agora não sei se

satisfarei com di'ixar a vida.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 63.

Sat. Senhor I.iiclfer, prazer hi não ha

Que do pelos pis ao do vencimento

:

Alegrae-vos iHuiío e o nosso convento,

Que vosso desejo cumprido está.

ou. VICENTE, AUTO DA HISTORIA DE DELS.

E sendo a ella o Capitão chegado.

Estranhamente ledo, porque espera

Tle podtír ver o povo bapliiado.

Como o falso piloto lhe dissera;

Eis vem batt^is da terra com recado

Do rei, que ja sabia a gente que era;

Que Kaccho imiitu d'antes o avisara,

Na fiirma d'outro Mouro que tomAra.

CAM., LUS., cant. 1, est. 104.

—«E muito antes de .se chegar ás fur-

nas acima relatadas, está huma pequena
concavidade de só sfis alqiieirt^s de ter-

ra, ou de semi'sdura » Aiit'inio Cordei-

ro, Historia Insulana, liv. 5. cap. 9.

Porque desejo de vel-os seus

OUos tim mrnro que non guarrei j.i

E por iiue antre quantas no mund'á.

TROVAS E CANTARKS, n.* 4U.

— tO qual loáo Machado quando o vio

gloriarse o llidalcáo deste damno que os

nossos recebião da ari^ibaria, disse : Se

os l'ortugui'ses recnhem darnno delia, el-

les trabalharão por a tomar; porqui; eu

os ci)nhH<;o que não sofrem muito a hs-

piíiha qui; Itit; pica.» Barrns. Década 2.

liv. 5, cap. 6. — «O (lovernador lho agra

deceo muito: e logo lhe deu a possH da

fortaleza, e D. Juaô Mascarenhas Sf em-
barcou pêra Còchim, e dahi pêra o Hei-

110. > Diogo de Couto, Década 6, liv. 5,

cap. 8. — «item. Que hflumido o dicto

r)uque alguma lilha ou (ilhas lhe rogaua

muito, que casasse huma delias om ho
dictt) ilom (ieorgo seu filho, e lhe desse

aquclle dote que era custume darse as

semelhantes pessoas.» Damião de does,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap.

1.— «E he muito de notar, quo assim a

Terra de Promissão, como a geração de

Christo, huma, e outra foraõ promelti-

das por Deos ao mesmo Abraham.» An-
tónio Vinira, Sermões do Rosário, part.

2, pag. 321. — «Não ha cousa a que os

homens se não possão atrever disse eu

a V. S., e ainda que sem licença su.i,

nem de Burnet, alrevo-me a defender a

necessidade, e a bondade das cavernas

da terra, entendendo sem aíTectaçáo que
tem pouco de ousadia, o muito de ver-

dade as rasoens que me persuadem a

discorrer nesta matéria.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2, cap. 57.

Apagão hiies, tolhem-me que cu veja

A, máÍ3 que muito, Imperatriz, já vista.

F. MAN. DO NASCIMENTO, os «ARTVHES, liV. .">.

— «Tractar-me a mim e aos cavallei-

ros da minha illustre ordem como um
bando de salteadoras e devassos, de glu-

tões e tyrannos! Muito é. villanagem;

muito 61 D. Joãtil Filho de D. Pedro!»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 12.

—Muito fura da ordem ; demasiada-

mente desordenado, sem propósito.— «t)

da espera, querendo parecer bem a La-

tranja e ganhar honra, onde a vira per-

der a muitos, fazia milagres, assim que
de cada parte havia bem que olhar : por

cousa muito fora da ordem teve el-rei

esta batalha, que lhe pareceu igual as

que no tempo de sua prisão fizeram no
castello de Dramusiando elle e os seus

gigantes com os filhos du D. Duardos.»

Francisco de Moraes, Palmeiíim dln-
glaterra, cap. 145.

— Loc. : Querer muito a alguém ou a

alguma cousa; estimai o profundamen-
te.— «Se eu quero muito ao meu corpo

como V. A. me diz, he certo que faço

hum despropósito, porem se eu o esti-

mo Sfm excesso comprehendo que faço

a minha obrigação. Se amamos os nos-

sos corpos devemos fase-lo.» Cavalleiro

d'01iveira, Cartas, liv. 2, n.** 10.

—Estiynar em muito; ter em grande

apreço, em muito valor.— <0 outro tra-

zia outras de verde e aleonado a quar-

teirões, no escudo nm campo 'ie prata

dous leões romp-ntes .Néo foram muito
pp.rto de i>ramusiaiido, qunndo conheceu
que um f-ra o esforçado D. Rosuel, e ou-

tro (iraciano, priricipede França, a quem
ja tivera presos. i;uja conversação e ami-

zade estimava em muito.» Francisco de

Moraes. Palmeirim dlnglaterra, cap.

63. — «O gigante Dramusiando teve por

hospede a Almourol, que deu azo ao es-

timarem em muito, que como Dramu-
siando naqueli? cnsa e côrti» fosse vene-

rado de todos, vendf) a conta, que fazia

de Almourol, deu causa ao tratarem da

própria sorte.» Ibidem, cap. 150.—«Com
a qual licença por os net;ros andarem
com os nossos mui familiares de darem
gado a troco de pedaços de ferro, e p«n-
nos que elles muito estimáo. tomarão al-

guns outra licença de ir cõ elles ás suas

aldeãs, que era itali p^rto de huma le-

guoa, nfi quaes idas alguns perderão os

punhaes que leuauã > por lhos elles to-

marem, e qualquer cousa que lhe bem
parecia.» Barros, Década 2, liv. 3, ca-

pitulo 10.

— Importar muito; custar caro, ser

bastante dispendioso.—«Porque o Sabayo'
senhor de Goa. que era o major Prínci-

pe entre os Mouros do Reino Decao,
auendo por grande injuria ter elle tanto

nome na Índia, e tantos portos de mar,

cujas rendas lhe importauão muito, não
ter resistido com sua potencia aos Por-

tugueses: as quaes cousas os gentios do
Ucyno de Narsinga. com que elle linha

guerra continua, lhe lançauáo em ros-

to.» Barros. Década 2. liv. 4. cap. 6.

—Correr muito; an lar ligeiro. — «O
qual esiàdd elle lJuart« de Lemos sobre

a cidade Magadaxô, por acerto lhe que-

brou de noite o cabo: e como naquelle

tempo as aguoas correm muito pêra o

cabo Guardafu, e dahi pêra a boca do

Kstreito, como gente perdida foi t^r á

cidade Zeila, que está fora das portas do
Estreito.» Barros, Década 2, liv. 4, ca-

pitulo 2.

— Quando muito; pelo menos. — «O
terceiro era um destes hom'ns, em cujo

craneo Gall nada poderia adivinhar; em
cujas feições Lavaler gastaria debalde

toda a sua perspicácia: craneo sem pro-

minencias; feições sem linguagem muda:
homem que hoje prestaria, quando mui-
to, para par do remo ou deputado, e

que, apesar de lançado na vida activa,

não seria capaz nem do um crime, aem
<ie uma venial ira virtude.» A. Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 8.—Fallar muito; dizer muitas pala-

vras. — «Entre uuitos dotes singulares

que a tia Domingas p< ssuia, e de que o

leiíor ja tem sobejas provas para ná<> at-

tribuir os nossos gabos a cega parciali-
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dade, tinha também um defeito. Crer-

se-ha, talvez, que era o de falar mui-
to? Náo: era o de falar alto.» A.Her-
culano, Monge de Cister, cap. 18.

— Quebrar muito o coração de algu-

ma pessoa; abrandar excessivamente.

—

«Parte dos quaes vierão ter ao arrayal de

Rozlomocan, que estaua subre Goa: e

como leslimuubas de vista, contarão o

que passarão naquelle feito, e a fortale-

za que lá tínhamos: que lhe quebrou
muito os corações de quão soberbos es-

tauão com as mâs nouas que tinhão se-

meado daquella ida.» Barros, Dscada 2,

liv. 1, cap. 1.

—Muito cedo; em breve tempo, bre-

vemeute.

E também sei que tem determinado

De vir por água a terra muito cedo

Capitão, dos seus acompanhado.

Que da tendão damnada nasce o medo.

Tu deves de ir também co'os teus armado

Esperá-lo era cilada, occulto e quedo

;

Porque, sabindo a gente descuidada,

Cabirão facilmente na cilada.

CAM., LUS., cant. 1, est. 80.

— Muito cedo; bem novo, ua idade

juvenil.— «Julga que ambos de dous se-

rão grandes Aventureyros de Cupido. O
mais velho começará muito cedo as suas

conquistas, e temo que eutreprenda nas

de V. M. Esta desgraça pôde faser de

hum Pay, e de hum íilho dous contrá-

rios irreconciliáveis.» Cavalleiro do Oli-

veira, Cartas, liv. 2, n." 1.

—Comer muito; comer.—Trabalhar muito ; trabalhar.

—Figuradamente: Dizer muito; dizer

cousas de muita substancia e pondera-

ção.
— Loc. : Não haver por muito; náo

ter em grande conta.—«Não hajais por

muito, senhora, este cavalleiro fazer o

que fez, pois o fez em vosso nome: ago-

ra, que se combate n'outro, perdera o

que ganhou, e eu serei o que ganhe
tudo, se não vossa vontade, de qu»; já

desesperei. Desta maneira todas as vi-

ctorias serão vossas, e isso vos ficara de-

vendo quem as alcançar por vós.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim de Ingla-

terra, cap. 139. — «Diz a historia, que
chegando á corte o primeiro dia das jus-

tas Claramõ e d'Arnao, el-rei soube o

que passaram na floresta, não houve por

muito serem vencidos, nem elles houve-
ram sua quebra por grande, quando sou-

beram o vencimento de tantos.» Ibidem,

cap. 143.

- —Loc: Folgo muito em saber isso;

sinto excessivo prazer e salisfação em
saber isso. — «Estais bem aviado, disse

elle, eu bem tinha que responder, mas
como quereis que desdiga o que diz a

senhora Mansi? Muito folgo, que vejo

que não vos estimam mai» que a mim,
oídenando-me algum perigo, vos não ti-

ram a vós delle. Porém se vos quizesseis

ir embora, pôde ser que não serieis o

que ganhásseis menos.» Francisco de

Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap.

141.

— Andar muito; andar ligeiro.— «Não

andou muito, quando ouviu soar golpes,

que a seu parecer ou se davam frouxa-

mente, ou soavam longe; e atinando

contra aqaella parte, chegou onde se fa-

zia a batalha, que era perto; mas o mui-

to que trabalharam os que andavam nel-

la, os trazia tão cançados, que as espa-

das se revolviam nas mãos e elles se não

podiam ter em pé.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 133.

—«Não andou muito, quando uma das

donas que vinham com a donzella, o de-

teve polas rédeas, dizendo: Senhor ca-

valleiro, queria saber de vós se vistes

aquelia senhora, porque passastes, ou

que razão tivestes pêra lhe não agrade-

cer a cortezia, com que vos tratou.»

Ibidem, cap. 137.—«E não querendo o

cavallo passar avante, espantado do lu-

gar ou da escoridáo, saltando fora delle,

caminhou a pé com a espada na mão.

Não andou muito, quando deixarão de

soar as vozes, que dantes ouvira, de que
lhe pesou muito, que lhe pareceo que a

pessoa, que as dava, seria morta, ou te-

ria já recebida a afronta, que a fazia

queixar.» Ibidem, cap. 154.

— Muito bem; perfeitamente. — «Eu

me guardarey muito bem de diser isto

aos grandes, porem he o que agora me
occorreo para diser a V. A. a respeito

de reprovar o muito descanço que dou

ao meu corpo. Eu o levarey ao castigo,

e hirey aos pés de V. A. ás três horas

em ponto como me ordena.» Cavalleiro

d'01iveira. Cartas, liv. 2, n.» 10.— «Per-

suado-me que estes não emprendem to-

car na substancia do Matrimonio, sa-

bendo muito bem que he hum Sacra-

mento que os homens não podem aunu-
lar.» Ibidem, u.° 20.—«M. acabando de

ser seu parente a tão pouco custo, se

começará como espero, a distinguir mui-

to bem dos que ainda o são. Logre V.

.\i. perfeitamente a dispensa que Roma
lhe concedeo, porem cuide seriosameote

nos débitos a que ella o obriga, e faça

ver que náo foi em vão que a Capital do

Mundo se interessou nos seus particula-

res.» Ibidem, n." 30. — «Finalmente he

huma Senhora sabia que entendendo de

tudo entende do tudo muito bem. Talhe

o retrato que V. M. me faz de Clorinda,

porem veja V. M. náo se engane, porque

eu também conheço Clorinda, e julgo

muy .tifferente do seu espirito, e da sua

sabedoria.» Ibidem, n." 62. — «De De-

mosthenes não sey diser como era re-

compeosado, porem pelo que pertence

a Laís he sem duvida que usa a pagar-

se muito bem das suas obras.» Ibidem,

n." 62. — «Sabia muito bem que neste

caso era obrigação de perfeito Amante
deyxar-me comer pela Fera, porem exa-
minando-a com i>'úii a atenção arhey
que não tinha o ar tão amável como o
tem 03 vossos rigores, e as vossas cruel-
dades.» Ibidem, n." 83.— «Eu me guar-
darey muito bem de diser tão ligeyr^-

mente como o Conde Claravino, que a

causa da Revolta de Corsica procedco do
defeito do seu governo interior.» Ibidem,
u." 84. — «E vindo pêra baixo disse a
Tuão Maf.imede o que fizera, e o porque;
ao que lhe elle respondeo, que se tal era

que fizera muito bem.» Diogo de Couto,
Década 4, liv. 5, cap. 9.— «O Governa-
dor o meteo logo de posse delln, e elle co-

meçou a correr com suas obrigaçoens mui-
to bem, proseguiudo na obra da fortifica-

ção com muita pressa. s Idem, Década 6,

liv. 4, cap. 4.— « Por onde podia escusar o
trabalho, que lhe elle serviria muito bem,
e recolherse pêra seu porto. E com isto

despedio o Embsyxador, que deu novas
a EiRey do que vira, e da confiança que
notou no Capiíaõ, e da certeza que tinha

de sua Armada ter vencida a dos imi-
gos.B Ibidem, liv. 5, cap. 2.—Não entender í« muito bem; enten-
der pouco. — «Nem por isso Alie enten-
deu la muito bem o que queria dizer o
bom do religioso; mas entendeu perfei-

tamente que o abraçá-lo Fr. Lourenço era

signal de que o seu proceder merecera a

approvação de um tão aflamado ulema
christão.» Alexandre Herculano, Monge
de Cister, cap. 5.—Parecer muito bem; ser muito bo-
nito, ser de muito bom gosto. — «Acon-
teceu um dia de festa chegar á vista da
cidade a horas de terça, e de um outei-

ro a estiveram vendo algum espaço, que
o cavalleiro do Tigre folgava de conten-
tar os olhos, e satisfazer a fantasia nos
paços do iu.perador e apousentamento de
sua senhora, que d'alli pareciam muito
bem.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 134.
— Fazer muito; fazer muito serviço.

—Loc. ADVERBIAL : A muito ; demasia-
damente.
— L'sa-se também como superlativo.— «Pêro seendo alguum muito conjun-

to a EIRey em sangue, ainda que nom
fosse da dita idade, honestamente o pode-
ria fazer do seu conselho, por lhe fazer

honra mais, que por seer cooselhado por
el.» Ord. Affons., liv. 1, tit. 59, § 14.—
«Telensi servia á infanta Gratiamar, fi-

lha segunda d'Arnedos, rei de França;
era em sua casa muito altiva e soberba,

e mais valerosa que todas, e tão confia-

da de seu parecer, que desprezava tudo.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 137. — «Logo veiu ao posto
Aliar de Normandia, servidor de Torsi,

airoso e muito confiado, cuidando que
com a razáo que linha de sua parte, aca-

basse tudo.» Ibidem, cap. 139.—«Não a

I
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tenho tamanha de mim, disse olle, que

me estorve entrar em campo, tonho-a de

V(^3, qiio vos qiinro muito grande bem,

6 cada vi^z, que os vpjo, se me acrescen-

ta de novo, e sei que os perigos estão

certos e o esquecimento e n&o vos dar

disso nada muito mnis certo.» Ibidem,

cap. 144.—«Da qual rusposta Có|^o Atar

não ficou muito conlontc, por clle ser o

reprosenlador (i(>stn3 falsos embaixadores,

como AlTonso d'Alboquerqiit> smíbo des-

pois : pjrque como na obra da fartaleza,

quecrecia, se accroscentaua nelle huma
incoraportauel dor, vendo nelia iium du-

ro jugo sobre sbu pescoço (]ue lhe aba-

tia quantos ppusamenlos lhe reprosen-

taua a sua tyrannia.» Barros, Década 2,

liv. 2, cap. 2.— «Do qual caso quando o

VisoRey soub) parte, ficou muito des-

contente por siir desastre, o e,m tempo

que elle tinha necessidade dos la«s ho-

mens : o maus sondo som sua licença,

porque nestes negócios sempre daua res-

guardo a não podíírem os homens come-

ter cousas per modo de desmando.» Ibi-

dem, liv. 3, cap. 5.—»0 calur chegou a

Goa eij) breves dias, e espalhando-se as

novas forftõ muito f.islujadas, o inveja-

das de todos, porque foy muito venturo-

so feito. Dalli por diante ficou D. Jorge

de Menezes tomsndo aquelle muito hon-

rado sobre appllido do Baroche, porque

foy muito conhecido de todo.s.» Diogo de

Couto, Década 6, liv. 4, cap. 5.— «E ja

qufi, por naõ lermos om pouco a vonta-

de limpa do> rústicos viqueiros, ficamos

com elles est^i dia, razão hn que te me-
reça a minha, muito mais pura, o dbri-

gada, o que elles alcançarão. Bem sei

(respondeu Oriano) que como grande, e

generozo me queres obrigar com obras, e

vencer em cortezia.» Francisco Rodri-

gues Lobo, O Desenganado. — «Ordina-

riamente tudo o que cura he pouco agra-

dável, e a agoa para ser boa parece-me
muito bella. Com tudo julgo que he do
vosso interesse que ella aproveite, por-

que ainda que me não quereis amar, creyo

que não podereis sofrer sem pejo, que
cousa alguma se não vos tenha o poder

de faser mal aos meus olhos.» Cavallei-

ro d'01iveira. Cartas, liv. 2, cap. 88.

Se he mííiío incerta, e perigosa a estrada,

Nào volve atrás o Lusitano o passo

;

Quando a Coastancl.-) vem do Ceo mandada,
,

K a Sancta Providencia estende o bra>,-o:

Desde a origem dos séculos fadada

E9t& Lyeia por Deos. e em mutuo la<;o

O mundo devo unir, levando no seio

Da Aurora a eterna Lei, quo do Ceo veio.

J. .*. DE M.iCEDO, ORIENTE, Oflnt. 1, «st. (V..

— tA sós com o lict^nciado, D. H.»n-

rique começou a falar em voz baixa. De-

pois de entreter a sua victima com vá-

rios objectos insignificantes, conduziu a

conversação do modo que veio a tocar

na circumstaDcia que fizera com que o

muito honrado doutor Mem Bugalho se

achasse de um modo inopinado naquelle

logar, áquellas horas e em tão ostranha

companhia.» A. Herculano, Monge de
Cister, cap. 12.

— Vid. Grandíssimo.
— Clássicos houve que escreveram

muyto, porém poucos que escrevessem

muito; e bojo deve tomar-se como erro,

comludo vid. Muyto c Munto.
— Subitaiitivamente : O muito, cm

opposição a o j)ouco. — «Diz a historia,

que ao tempo, que o cavalleiro da For-

tuna achou em batalha Platir e Flora-

máo com Pompides e Blandidáo sobre a

razão, que se já disse, o famoso sábio

Daliarte, vendo o preço daquelles caval-

leiros, o o perigo, sem remédio, em que
pstavam, e o muito que na vi ia d.i cada

um se aventurava, ordenou por sua ar-

te uma nuvem cerrada, em que elle mes-
mo veio.» Francisco du Moraes, Palmei-
rim dlnglaterra, cap. 35. — «Pôr-vos-

hei em porto S'>guro, depois faça-vos

Deos mercê, que eu já a náo espero em
quanto nesta lembrança durar. Senhor,
respondeu ella, lembrar-me-ha a mim
logo, era quanto viver, o muito, que
TOS devo, pura volo pagar o servir em
cousss desviadas das que pedis.» Idem,

Ibidem, cap. 148. — «Assim porque se

crô que vós sereis contente, como por

Ih'! pagar a ella o muito, que lhe de-

vem, por desfazer a traição deAlfernao;

e dar-vos hão em dot" a ilha, que ficou

•le seu pae, que creio que pêra isso a

tem guardada o cavalieiro do Salvaje,

voss I amigo.» Mem, Ibidem, cap. 151.

— «A este tempo ch^igou o gram Pal-

meirim de Inglaterra alli, cansado e tra-

balhado do muito, que fizera, cuberto de

singue assim seu, como de seus inimi-

gos, que vendo tamanho desastre a per-

da, remetteu a Trasamor.» Idem, Ibi-

dem, cap. 66.

— Syn. : Muito, sobejamente. — Mui-
to é o multum dos latinos, e o beaucoup

dos francpzes, e significa em grande
abundância, em grande quantidade, era

grande numero, etc. Sobejamente é o

nimium, ou o plus satis dos latinos, e o

trop dos francezes. e significa com de-

masia, com excesso, com nimiedada.

O vocábulo muito exprime a ideia ab-

solutamente. Soi*í>ja/ne>iíe exprime a ideia

com relação a ;ima abundância maior do
que havia necessidade.

MULA, s. f. Fêmea das cavalgaduras

muares. Os prelados, e pessoas condeco-

rad.is, os fidalgos, os ecciesiasticos, e os

monges foram os primeiros a quem os

nossos raonarchas facultaram o andarem
em mulas com freios e sellas; porém
pelo correr dos temp is, abusou-se, e ca-

da um usava livre.raente dVstas cavalga-

duras. — «Hum loão Aluarez o Gato, ca-

ualleiro da casa dei Rey, era filho de

hum pobre almocreue, e por ser grande

pensador, e concertador de cauallos «

mulas, veio a ler, e valer muyto, e ser

honrado e estimado de todos, e dei Rey
fauorecido, c hindo el Rey hum dia de
Euora pêra Estremoz hia loão Aluarez

om hum muyto fermoso ginete muy ala-

uiido, e elle muyto bem vestido, e con-

curlado, com muytos seruidores.» Gar-
cia dn Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 89. — «K por el R^y nosso senhor
yr em cauallo grande, e á geneta, o el

Rey dom Fernando em huma mula pe-

quena, pêra se igualarem e abraçarem,
et Iley nosso Senhor se abaixou muyto,
e neste ponto as trombetas dei Rpy dom
Fernando tangerão hum pouco.» Idem,
Ibidem, cap. 303. — «E el Rey vinha
vestido de contray com hum rico colar

dn pedraria, e em hum cauallo á brida,

e a Raynha também de contray por dó,

e outro rico collar de pedraria, e em
huma mulla goarnecida de veludo prelo,

e em chagando á porta da Cidade lhe

beijaram lodos as máos, e elles se mete-
ram debaixo de paleo, e começaram a

andar, e diante todos os seus officiaes e

menistres, e os dei Rey e Raynha de
Castella, e outros muytos.» Idem. Ibi-

dem, pag. 311 (ed. Coimbra). — «El Rey
nosso Senhor vestido á fraraenga em hum
cauallo de brida, e ha Raynha nossa Se-

nhora em bumas andas cuberlas de pa-

no douro, o os cauallos que as leuauam
goarnecidas de brocado rico d^ pello, e

com ella dentro a senhora Infante Du-
quesa, e o Prini^ipti nosso .Senhor vesti-

do de capa aberta, e espada, em hum
ginete singularmente arrayado, e ha S''-

nhora Infante dona Isabel em huma mul-
la, com huma guaruiçam, e andilhas do
muyto rica chaperia douro.» Idem, Ibi-

dem, pag. 325.

Em Lisboa entam se rio,

e vimos mula parida,

para isso abi trazida

de Punhete, onde pario,

de todrs vista, e sabida

:

e o lUho, que criaua,

perante todos mammaua:
no ressio, na ribeira

foy vista destA maneira

de muyt'1 gente que olhaaa.

Garcia derczsnoe. miscell^nea.

Disse : e a barreira abrindo, pelo* freios,

Túoa RS m\tlas. na cerca emboco.^ o Carro.

FBANC. MAN. DO KASC. HARTYHE:^. liV. 2.

— fUm frade bernardo alto, grosso e

rubicundo, montado em uma possante

mula branca, caminhava á frente da ca-

valgada, conversando e rindo com dous

cavalleiros mancebos que o acompanha-
vam de um e outro lado.» A. Ht^rcula-

uo. Monge de Cister, cap. 7. — «O tem-

poral rugirá por alguns dias em S. Do-

mingos; mas ha-de abonançar. Depois,

tenha paciência o digno prelado, que a

sua nédia mula trotara em breve pela
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estrada de Alcobaça. Assim podesse eu

aposentar em Pombeiro o velhaco do es-

crivão da puridade!» Idem, Ibidem, ca-

pitulo 16.

— Termo Popular. Tumor nas viri-

lhas resultante de mal syphilitico, ou dos

humores quo alli correm.

MULADOR, s. m. Termo de Hespanha.
Monturo, lameiro, esterqueira.

MULANA, s. m. Titulo dado pelos ma-
hometanos aos seus ministros da lei.

MULATEIRO, s. m. Termo antiquado.

Guiador de mulatos, almocreve encar-

regado de tractar de cavalgaduras.

MULATINHO, A, s. Diminutivo de Mu-
lato. Rapaz ou rapariga mulata.

MULATO, A, s. Termo antiquado. Ma-
cho asneiro, filho de cavallo e burra.

Por uma lei de 1538 se determinava,

que nenhuma pessoa d'Entre Douro e

Minho podesse crear mais que um mu-
lato para seu serviço, sob pena de um
anno de degredo para um dos coutos

fora da dita comarca, e de perca dos
mulatos, que criasse, s^ndo metade pa-

ra quem o accusasse, e a outra metade
para a camará de sua magestade; o que
mais tarde foi revogado nas cortes cele-

bradas em Thomar.
— Cão mulato; variedade da cão selva-

gem da Ásia. — «Affirmàraõnos também
estes Chins que tem esta Cidade cento

e sesseota casas do açougues ordinários
;

em cada huma das quaes havia cem ta-

lhos de todas as carnes quantas se criaõ

na terra, porque de todas esta gente co-

me, vitela, carneyro. bóie, porco, cavai-

lo, bufaro, abada, tigre, leaõ, caõ mula-
to, burro, zevra, anta, lontra, texugo, e

finalmente todo o animal a que se pôde
pôr nome, e em cada talho está logo li-

mitado o preço de cada cousa destas.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 107.
— Figurada e popularmente : O bran-

co com a negra, ou vice-versa, produ-
zem ura mulato cuja cór é morena, isto

é, mixta de preta e branca; este mulato
com uma branca produz um segundo
mulato menos moreno que o primeiro;

e se este segundo mulato se unir do
mesmo modo a um individuo de raça

branca, o terceiro mulato não terá mais
do que uma côr morena ligeira, que des-

apparecerá inteiramente nas gerações ira-

mediátas.

—Adjeclivamente : Nascido de um ne-
gro e de uma branca, ou de um branco
% de uma negra. — Um criado mulato.—Uma criada mulata.—«E estando qua-
si recolhido em saluo, porque lhe dis-

serão que ticaua hum homem d'armas
mulato, o qual diziáo ser seu irmão bas-
tardo : tornou a elle, e com muito tra-

balho por estar ferido, o saluou ás cos-

tas.» Barros, Década 2, liv. 5, cap 5.

—

«Cá vindo ellô a este Reyno, foi testi-

munha que tanto que elle Garcia de Sou-

sa respôdeu a Affonso d'Alboquerque,
virouse pêra dentro, e como quem se

offerecia ao que Deos fezesse delle, to-

mou hum relicário que trazia ao pesco-
ço, e disse a este irmão bastardo, que
(como atras escreuemos) era mulato.» Ibi-

dem, liv. 7, cap. 9.

t MULGTA, s. f. Vid. Multa.— uRua !

—gritou mossem Nathanael apenas João
Pires acabou de benzer-se.—Não ouvem
o sino de colhença? Rua I que o almo-
lacé traz-me de olho, e a muleta é soffri-

velmente pesada.» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 29.

1.) MULETA, s. f. Bastão com um bra-
ço concavo, no lugar do castão, de que
se servem os aleijados para apoiarem os
braços, podendo d'este modo mover-se.— «E me disseraõ quo ficara dos Chris-
tãos do tempo de Ultramar, e daqui nos
partimos por terra, e caminho chão, de
muytas Aldeyas com o rosto ao Sul su-
dueste, chegamos á ourela do mar me-
diterrâneo, onde junto das ditas Aldeyas
em este caminho vi algumas Igrejas, e

arredor delias grandes adros, e cimite-
rios, onde jaziaõ muyta soraa de pàos
grandes como muletas de aleyjados.» An-
tónio Tenreiro, Itinerário, cap. 63.— Figuradamente : Acidar a lingua
portugueza em muletas latinas; servir-

se de palavras ou phrases latinas desne-
cessárias.
—Andar em muletas ; vacillar.— Figuradamente ; Andar em mule-

tas
; dizer o que nos surge á lembrança,

no momento em que nos esquece o dis-

curso estudado; improvisar difticilmente.

2.) MULETA, s. f. Embarcação peque-
na, que se lança fora da barra do rio

Tejo, tí qup serve para a pescaria.

3.) MULETA, s. f. Termo do Brazil.

Peça á maneira de estrella, com o meio
aberto, e de cores variadas, segundo as

regras do brazão.

—Pega á similhança de chapéu de sol,

com que se põe em movimento a sanfo-
na, e outros instrumentos de rodizio.

MULETIM, s. m. Vela pequena damu-
leta e a única. Vid. Moretim.
MULHARIGO, ou MOLHERIGO, A, adj.

Termo antiquado. Fraco, delicado, tí-

mido.
— Covarde, inconstante, sem ralor, e

sem coragem.
— Mulheril, effeminado.
{ MULHELHAS, s. f. Termo de Mari-

nha. Pedaços de lona estufados com es-

topa, pregados nas almofadas, a fim de
as tornar mais suaves ás encapelladuras.

MULHEMULHE, s. m. Termo popular.

Chovisco.

MULHER, s. f. (Do latim mulier). Fê-

mea da espécie humana.—«E despedin-

do-se delias com a cortesia costumada,
sem esperar resposta, se desceram á sala

armados d'armas verdes com alcachofres

d'ouro, nos escudos em campo verde Co-

pido com um arco feito pedaços,- preso
por mão de uma mulher.» Francisco de
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.
69.— «Este alvoroço lhe fazia desejar-se

mais antr'ellas, que a saúde, com que
vivia, ainda que fosso grande. E não era

muito ser assim, que o natural das mu-
lheres é serem compostas de tanta vai-

dade, que deram vida e alma por cobrar

cousa, com que as outras possam fazer

inveja: este apetite é antr'ellas de tanta

força, que não o quebraram por outra

nenhuma cousa.» Ibidem, cap. 155.

Diabo. -Vui/iert-s, vós que me quereis?

Nesta feira que buscais?

Marta Queremo-la ver, nó mais,

Pêra ver em quo tractais,

E as cousas que veodeis.

Cn. VICENTE, AUTO DA FEIRA.

Todavia a rmtlher brava

He, compadre, a qu'eu queria.

IDEM, IBIDEM.

Leg. O que lia de ser, lia de ser.

Porque serão que for

;

Porém forçor buma mulher
Todo o infernal poder,

Ja não pôde ser peor.

GO. VICEUTE, COMEDIA DE RLBfNA.

As mulheres queimadas vêm em cima

Dos vagarosos bois, ali sentadas
;

Animaes, que elles tem em mais estima.

Que todo o outro gado das manadas.

Cantigas pastoris, ou prosa, ou rima,

Na sua lingua cantam, concertadas

Co'o doce som das rústicas avenas,

Imitando de Tilyro as Camenas.

CAM., Lus., cant. õ, est. 63.

— s Desta sorte fomos levados por to-

da a Cidade a modo de triunfo com gran-
des gritas, e tangeres, onde té as mu-
lheres encerradas, moços, e meninos nos
lançavaõ das janelas muytas panelas de
ourina por vitupério, e despreso do no-
me Christaõ.» Fernão Mendes Pinto, Pe-
regrinações, cap. 5.— dPassanio esta sa-
la entrámos em outra casa aonde estavaõ
quatro altares bem concertados, com iiio-

los de prata, em hum dos quaes vimos
huma mulher como hum grande gigante
de trinta palmos de alto, cos braços aber-
tos, olhando para o Ceo, a qual era de
prata, e tinha os cabellos de ouro com-
pridos lançados soltos por sima dos hom-
bros.t Ibidem, cap. 163. — «E mandou
ajuntar todos os officiaes, e escravos, e

ordenou logo pela banda de dentro da-
quelle baluarte, huma muito forte tran-
qubira de pedra, e terra, que toda foy

acarretada às cabeças daquellas honradas
mulheres, posto que das mesmas ruinas
do baluarte acháraõ á maõ a mór parte,

e assim huns trabalhavnõ, e outros pe-
lejavaõ, sustentando o pezo da batalha,

que duruu até se pôr o Sol.» Diogo de
Couto, Década 6, liv. 2, cap. 10. — «O'

como folgo de ver uma mulher ignorar
aquillo, que não he razão saber.» Fran-
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cisco Msnoel do Mello, Carta de Guia de

Casados — «A honra (\n mulher cornixi-

ro eu a conta (i« algarismo.» Ibidem.

—

«Um amor d" mulher ifl'(l oorrospoiídi-

do a tinha aberto: o amor Ha pátria, des-

pertado pcliis aconteciínoiítos qixi rapida-

nientii siicoodiam uns aosoiitrr)s na Hes-

paiiha despedaçada pelos bandos civis,

foi a mão que (Ih novo abriu essa chaga.»

Alexandro Herculano, Eurico, cap. 3.

—

«Cofifessava depois que por muito tem-

po buscara occultar-lhe o atlecto ardente

e irrosistivet que nutria por outra mu-
lher; mas que, emíim, o protrahira lu-

cta com o próprio coração se lhe torna

ra impossível, e que ella apressara esta

revelação cruel com o excesso de um va-

go ciúme.» Idem, Monge de Cister, cap.

13.— «Importa que, também eu tenho re-

velações que te fazer, o o nome clessa

mulher, suspeito que não é inteiramen-

te alheio aos successos que vaes ouvir.

Cdido se chama ellíi ?i'— bVrnando pôs os

olhos no chãii e licou silencioso.» Ibi-

dem, cap. 28.— «Não a conhece, não sa-

be onde esteja a imagem visível da filhada

sua imaginação, e, todavia, 6 para lhe pôr

aos pés gloria, poderio, riqueza, que elle

cubica tuiio isso. Tirae do mundo a mu-
lher, e a ambição desapparei;erá de todas

as almas generosas.» Idem, Eurico, c. 8.

—Mulher oiofrt/donzella, rapariga ain-

da nova.— uQae tem, vizinha?—murmu-
rou de uma janella lateral voz adocica-

da que parecia de mulher moça. — Que
tem, que está »g()nia<ia? Passou bem?
Já não ha quem a mereça.» A. Hercu-

lano, Monge de Cister, cap. 14.

—Mulher do mundo; puta, meretriz
—Haver tima mulher; possuil-a, go-

zal-a.

—Mulher solteira ; mulher que ainda

não tomou os laços conjugaes, rapariga

ainda diuizella. — «K faz com a cabeça,

por se não descompor, e anda de amo-
res com qualquer mulher solteira, e vo-

ta a Deos, que leva nas mãos quantas da-

mas ha no paço de discreto e galante. £•?-

te tal dar-lhe-ei licença que possa zom-
bar.» Francisco de Moraes, Dialogo 1.

— Mulheres tão homens ; mulheres va-

ronis, corajosas, dotadas de grandeza de

alma.—Ser mulher ; ser menstruada, che-

gar á idade da puberdade.

—Ordinariamente dá-se esto nome ás

casadas; matrona, esposa.

Sapateiro de Lnndosn,

Antrecosto de carrapato.

Sapato, sapato.

Filho da grande aleivosa;

Tua mui/ier he tinhosa,

E ha de parir um sapo,

Chontado no guardanapo,

Neto da cag.irnnhosa,

C.ll. VICENTE, AUTO DA BAHCA DO INFERNO

—«A ti, meu filho Palmeirim, disse

dom Duardos, em signa! do amor, que
nesta casa te tem, e [)iir fazer merco a

mira, quer o imperador e o srnhor Pri-

maliáo dar-te por mulher a senhora Po-

linarda, onde cnidíun que luas <djras fi-

cam satisfi'it«s, » Kraneisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, cap. 151.

—

«Acabado este recebimento, que parecia

ser o derradeiro, Miraguarda pediu ao

imperador, que qiiizesse dar por mulher
ao gigatite Alu/ourol (^ardiga, filha dugi-

garite Bataru, que em sua ('asa andava,

que sabia qtie cada um o desejava, e pois

aquelle dia s(í ordenara pêra conformar

vontides, não licassem as delles fora des-

te conto.» Mem, Ibidem, cap. 152.—lO
cavalleirodo SalvaJB, como estivesse pre-

so do amor da rainha, sua mulher, es-

quecido de toda est'outra nova, como se

lhe não fora nisso nada, armado das suas

armas e divisa, amanheceu fora da cida-

de, descontente daquelle acontecimento,

não sabendo o lira que poderia ter.»

Idem, Ibidem, cap. 153.

Não era Sancho, nio, tão deshonesto

Como Nero, quo hum moro recebia

Por mullier, e despois horrendo incesto

Com a mãe Agrippina commetli.A;

Nem tão cruel í^s gentes e mnlesto.

Que a cidade cpieuniis^^e onde vivia;

Nem tão mao como foi Hefiogabalo,

Nem como o molle Rei Sardjnjpalo.

CAM., i.us., cant. 3, est. '.>2.

Outros pendem da verga, e ja de.«atão

A vela quo com grita se soltava

;

Quando com maior grita ao Uei relatão

A pressa, com que a armada se levava.

.\s tnulUereít e filhos, que se matào,

Daquellea que vão presos, onde estava

O Samorim, sts aqueixão que perdidos

Huns teem os pães, as outri«s os maridos,

IDEM, lUiDEM, cant. ti, est. 11.

— «Nesta forma chegámos a huma Ci-

dade que se chamava Sauipitay, na qual

estivemos sinco dias por causa da mu-
lher do Chifú que hia muyto d<jente. Aqui

com sua licença sahimos em terra assim

presos como biamos, e nos fomos todos

pelas ruas a peJir esmola, que os mora-
dores delia nos deraò largamente.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

91.— «De maneyra que tudo quanto de-

ve ter huma Cidade mnyto uobre, e muy-
to rica, tanto se acha destas cercas para

dentro era muyta abundância, e em muy-
tas cousas de muyta vantagem, porque os

mais destes presos tem aqui comsigo suas

mulheres, e seus filhos, a que ElReydà
casa conforme a familia que cada hum
tem.» Idem, Ibidem, cap. 108.— «Isabel

Madeira sua mulher, que andava na obra

da tranqueira com as mais companhei-
ras, em lhe dando a triste nova, correo

àquella parte com muitas que a seguirão,

e achando o amado consorte espedaçado,
o alevantou nos braços ajudada de suas
amigas, e o levou pêra sua casa, aonde
o chorou com muita honra, enterrando-o

logo com grande dor, o tristeza de todos.»

Diogo de Couto Década 6. lív. i. cap. 10.

— «Os (^i iadá )S ajuntando logo o dinhei-

ro que cada hum podp o levàraò à ca-

mera, e com elli- as joyas das mulheres,

(jue tudo prefnzia rnayor quantia de di-

nheiro, do que o (iovernador pedia •

Idem, Ibidem, liv. 4, cap. 4.

Vilo ceifando, e cantando grave« hymoot:

Vitomiif/i^reií. trai tWcm, que reapiglo

Ah pav>''.-i^, que adrAde, r<« tiomena deixáo;

Que sKnim o amo liio ordena, porque o» pobre»

Algum pilo, sem múr pejo vio colhendo.

KRAN';. MANOEL DO SASCIMCNTO, OS MABTV-

RKS.

— tQuerias o meu nome para atirar-

me a cabeça aos pés do algoz ? Tu és vil,

Lopo Mendes ; vil como tua mulher, quo
se prostituiu a ti, atraiçoando-me, por-

que tinhas mais dous avós, mais dous

punhados de dobras. Heptol... E' tarde

para falar nisso.» A. Herculano, Monge
de Cister, cap. 3.

—

j.A mes^ d'elrei e de

sua mulher estava no plano mais alto. o

no inferior a dos officiaes da coroa, dos

barões e alcaides-móres que accidental-

mente se achavatn na corte e que, collo-

cados de um lado pela ordem das cate-

gorias, ficavaru fronteiros ás damas de

D. Philippa, as quaes na mesma ordem
occupsvam o outro lado. » Id'?m. cap. 25.

— Loc. FIO. : Mulher de ca.su; mãe de

familia bem regida, e muito governada.
— Sy.n.: Mulher, rfr)/ia. Vil. Dona.

MULHERENGO, A, adj. Adamado, effe-

hainaiio. maricas.

MDLHERIGO. Vid. Hulharigo.

MULHERIL, í/rf> i? gen. Qu<>i diz respeito

á mulher; de mulher.

—

Lingtfigem mu-
lheril.

MULHERILMENTE, adv. (De mulheril,

e o suffixo «mente»). De um modo mu-
lheril.

— Cobardemente, fracamente. — fíir

mulherilmente.

MULHERINHA, s. f. Diminutivo de Mu-
lher. Mulher pequena, baixa, de pouca

altura.

— Diz-se também em mau sentido : Es-

ta fcmpre é uma mulherinha!
MULHERIO, s. )>i. Termo colleclivo. As

mulheres Vil. Mulherigo.

MULHERONA, ou MDLHERAÇA, s. /.

Termo Popular. Augmenlativo de Mu-
lher. .Mulher gorda, de corpo bastante.

—Mulher de grande estatura, de gran-

lie talhe.

— Mulher muito governada, e destra*

para o serviço domestico.

MULHERZINHA, s. /•. Diminutivo de Mu-
lher. Pequena mulher. Vid. Mulherinha.

MULIADO, A, adi. Corrompido extraor-

dinário, monstrifero. espúrio.
•—Oue dimana de principirs heterogé-

neos, a siniilhança dos machos e mulas,

cujos pães sáo aniniaes de espécie diffe-

rente.
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—Figuradamente: Inaudito, extrsor-

dinario, portentoso, oriundo de má font'?.

MULIDIAR. Vii. Mudiliar.

MULIEBRE, adj. 2 gen. (Do latim niu-

liehris). T"rmo pouco era uso. Femineo,

feminil, feraioino.—Sexo muliebre.

MULIN4S, s. f. Termo de botânica.

Plantas hybridas, i«to c, plantas oriun-

das de iiidividuos de espécies differen-

tes. mas vizinhas.

MULINHOSO, A, adj. Vid. Molinhoso.

MULO, s. m. (Do latim mulus). Mú.
—Peixe que existe nas índias occilen-

taes do reino de Hespanha, e nas ilhas

dos Açores.

— Orelha de mulo. Vid. Orelha.

MULSA, s. f. (Do latim mulsum). Ter-

mo de medicina. Agua-mel.

MULSO, s. m. Vid. Mulsa.

MULTA, s. m. (Do latim muleta). Pe-

na satisfeita a dinheiro.— «A multa é pe-

sada, e a minha algibeira auda fria, que

a tronchuda não d-^u nada este anuo.

Depois, vinho jiidengo em dia de S. Cor-

pus não serápeccado? Qual multa, isem

qu&l carapuça 1—exciainou mestre Alber-

te, agarrando de novo o braço de Ruy
Casco e arrastando-a após si com doce

Tioiencia.» A.Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 18.

—Pena imposta a alguém, privando-o

de qualquer objecto.

—Multa, por mutía; assim o emprega
Fernão Mendes Pinto. — «Esta rigorosa

justiça manda fazer o Deos vivo Senhor

da verdade, de cujo santo corpo saõ pés

os cabellos de nossas cabeças, que man-
da que morra Xeri Xemindò por usur-

pador dos Estados do grão Rey Brama
senhor do Taogíi; aos quaes pregões

respondia a turba multa da gente, que
hia diante, com huma bravesa de vozus

taõ alias, que metiaõ medo.» Fernão

Mendes Pinto. Peregrinações, cap. 198.

MULTADO, part. pass. de Multar. Pu-

nido com multa. — Multado em iõ^OOO

reis.

MULTAR, V. a. (Do latim mu.lctare).

Termo de jurisprudência. Condemnar a

alguma pena.

MULTIANGULAR, adj. 2 gen., ouMUL-
TIANGULOSO, A, adj. Termo didáctico.

Que tem muitos ângulos.

—

Figura mul-

tiangular.

MULTIARTICULADO, A, adj. Termo de

historia natural. Qae é composto de um
grandf numero de articulações.

MULTIAXIFERO, A, adj. Termo da bo-

tânica.

—

Influrescencia multiaxifera ; in-

florescencia que apresenta mais de três

eixos de vegetação, como thyrso do li-

Isz.

MULTICAPSULAR, adj. 2 gen. Termo
de botânica. One tem muitas capsu-

las.

MULTICAPSULOSO, A, adj. Vid. Mul-

ticapsular.

MULTICAULE, adj. 2 gen. Termo de

VOL.IV.— 45.

botânica. Qac. tem numerosas hsstes.—
A amoreira multi caule.

MULTÍCELLULOSO, A, adj. Termo d.>

bois nica. Ou>' tem muitas cavidades.

MULTICÒCCA, adj. f. Termo de botâ-

nica. Que tí-m muitas coccas.

MULTICOLOR. Vid. Multicor.

MULTICOR, adj. -J gen. (Do latim mul-
ticolor). Termo didáctico. Que é de um
grande numero de cores.

-{- MULTICORNE, adj. Termo de histo-

ria natural. Que tem um grande numero
de cornos ou de tentaculos.

7 MULTIGUSPIDO, A, adj. (Do latim

multus, e ciis])is). Termo de historia na-

tural. Que tem muitas pontas. — Dentes

multicuspidos.

MULTIDÃO, s. f. (Do latim multitudo).

Grande ajiintimento de pessoas.— «E tor-

nando ao propósito, a multidão dos ca-

valleiros Inglezes e estrangeiros era tan-

ta, que não valendo aos do imperador

esforço nem valentia, começaram de per-

der do campo muito contra vontade de

Primaliáo e do imperador Trineo, Recin-

dos, e Arnedos, que alli traziam seus fi-

lhos.» Francisco de Moraes, Palmeirim
dlnglaterra, cap. 46. — «De cada uma
das parles haveria tanto que dizer, se de

cada cavaileiro e obras que fez, se qui-

zesse fazer menção, que seria começar
cousa infinita. A batalha por grande es-

paço esteve assim em peso, sem declinar

a nenhuma parte; mas como a multidão

de gente contraria fizesse Ímpeto e antre

elles de refresco entrass^^m sete gigantes

muito monstruosos, começáramos chris-

tãos a retirar-se.» Ibidem, cap. 166.

Juntos os dous AíTonsos finalmente

Nos campos de Tarifa, estão defronte

Da grande 7nuUidão da cega gente,

Para quem são pequenos campo e monte,

Xão ha peito tão alto e tão potente,

Que de desconQ:inça não se allronte,

Era quanto não coniieça e claro veja

Que co'o braço dos seus Christo peleja.

CAM., Lus., cant. 3, est. 109.

Mais avante bebendo sécca o rio

Mui grande miíltidao de Assyria gente.

Sujeita a feminino senhorio

De uma tão betla, como incontinente:

Ali tem junto ao lado nunca trio

Esculpido o feroz ginete ardente,

Com quem teria o filho competência;

Amor nefando, bruta incontinência!

IDEM, IBIDEM, cant. 7, est. 53.

E todos outra vez desbaratando,

Por terra e mar, o grão Pacheco ousado,

A grande multidão, que irá matando,

A todo o Malabar terá admirado.

Commetterá outra vez, não dilatando,

o Gentio os combates apressado,

Injuriando os seus, fazendo votos

Em vão aos deosos vãos, surdos e immotos.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, est. 15.

— «Por todas as outras partes estava

grande multidão de requerentes todos

em pè, somente as mulheres estavaõ as-

j

sentadas em bancos. Junto às portas des-

j

ta casa da btnda de fora estavaõ seis

I porteyros com maças de cobrp, a que

I

chamaõ upos.» Fernão .Mendes Pinto.

I
Peregrinações, cap. 103.— «Era de ida-
de de sessenta e dous annos, grande
de corpo, e bem assombrado, os olhos
cansados, e tristes, a fysiognomia gra-
ve, e severa, e o aspecto dn Príncipe ge-
neroso, o qual tanto que chegou ao ter-

reyro da porta da Cidade aonde o estava

esperando huma innumeravel multidão
de povo de mulheres, crianças, e alguns
homens velhos.» Ibidem, cap. 150.

—

«Acabado isto com outras muytas inven-
ções de cousas muylo naturaes, e cus-
tosas, que naõ escrevo por me parece-
rem sup^-rfluas. e desnecessárias toda
esta multidão de gente se veyo para a
Cidade, e se recolheu cada hum em sua
casa, aonde todos estiveraõ com tod,ís

as portas, e janelas f-^chadas.» Ibidem,
cap. 184. — «E de feiçaõ apertarão com
elles, que os fizeraõ lançar no baluarte

abaixo, onde muitos se fizeraõ em peda-
ços, e ainda fora o dano mayor se os

mais delles naõ cahiraõ sobre aquella
grande multidão de mortos, que ao pè
delle, e sobre elles lançarão.» Diogo de
Couto, Década 6, liv. 2, cap. 4.

.Saltão na praia, súbito seguidos

Forão de espessa miíUidão tamanha,

Que o.í Lusos nautas vão como oppriraidos

E a custo rompem pela gente estranha

São dos Naires ao Paço conduzidos.

Té onde a turba absorta os acompanha;

Entrão dos vastos pórticos a guarda,

E nada em vè-los o monarcha tarda.

1. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 9, est. 13.

Leva na frente o Cofre d'AUiança,

Onde a sagrada lei se deposita

;

Entre sublimes canticc-s avança,

Do Povo a multidão vasta, iniinita:

E com milagres se apossou da herança,

Desde a origem dos séculos prescripta;

O grande Império ás Tribus se reparte.

Da lei se arvora o Ínclito estandarte.

IDEM, IBIDEM, Cant. 9, est. 122.

—Grande numero de cousas.

Olha as casas dos negros ; como estão

Sem portas couriadcs, em seus ninhos.

Na justiça Real e defensão,

E na fidelidade dos visinhos.

Olha: delles a bruU multidão,

Qual bando espesso e negro do estorninhos.

Combaterá em Sofala a fortaleza,

Que defenderá Nhaia com destreza.

CAM., LUS., cant. 10, est. 94.

— «Vimos também ao longo deste

grande rio por onde hiamos, grande mul-
tidão de porcos, e sindeyros bravos, e

mansos, que homens a cavallo guarda-
vaõ, e noutra parte muytos bandos de
veados mansos que homens de pè guar-
davam, e os trasiaõ a pastar, os quaes
veados todos eraõ mancos da mão di-

reyta para naõ poderem fugir, a qual



354 MULT MULT MULT

manqueyra lhe fazem em pequenos jior

correrem menos perigo.» Fernáo Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. í)8. —
«Quo segundo o apparalo de fora, pare-

cia que deviaõ de ser povos ricos, pela

sumptuosidade dos edifícios quo nelles

se viam assim de casas particulares, co-

mo de templos com corucheos cosidos

em ouro, e pela grande multidão do

embarcarões do remo, que alli se viaò

com toda a sorte de mercadorias, e man-
timento sem rauyta abundância.» Ibi-

dem, cap. 132.— «Certilicovos em ley do

verdade que nenhuma cousa folgara ago-

ra mais de ver, quo a Monarquia desta

grande terra, de quo tamanhas grande-

sas tenho ouvido, assim de thesouros,

como de multidão do navios no mar,

porque com isso vivera era rainha vida

sempre muyto contento.» Ibidem, cap.

224. — «Pêra isso mandou embandeirar

toda a .\rmada, e pôr toda a gente em
armas, e tanto que a enchente comerou,

entrou pelo rio acima com aquella mul-
tidão de fustas que o entulhavaõ todo.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. 5, ca-

pitulo 7.

Já, quasi o GlAbo conquistado, ao Tejo

Vem, Portugal, tous hlhos gloriosos;

Cheio de assombro, e dilatjJo vejo

Teu mesmo coração com dons preciosos !

Segue a victoria os passos do desejo,

Quando acomettes Povos bellicosos
;

Corre a ti mitlliiíão, que o mar encerra,

E's arbitro na paz, és raio cm guerra.

J. AGOSTINHO DE >IACE1>0, O ORIENTE, Cant.

2, est. 3õ.

— Multidão de diabos; chusma de dia-

bos. — «E todos os vultos destes Ídolos

hiaõ por dó cubertos de peras de seda

conforme âs cores do cada hum, os quaes

eraõ tantos em tanta quantidade, que

segundo o computo dos quo o viraõ, se

affirmou que se gastarão mais de sineo

mil peças de seda no dó, com que osta

multidão de diabos hía cuberta.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 184.

—Absolutamente : Grande ajuntamen-

to, grande numero, chusma.

Ho Idalcam se saluou

vendo sua perdiçam,

com muy poucos escapou,

uunca gente se ajuntou

em tam grande miiltklam:

cauallos, artelharia,

non abasta a fantasia

ao que dizem escreuer,

creao quem o quiser crer,

que he cousa de longa via.

GARCIA DK REZENDE, MISCELLANEA.

— Multidão de tnundos ; reunião de

mundos, grupo d'enes.

F;ntuo Mie bradix Henrique, ú Gama invicto,

Olha sem fausto, sem grandeza a Torra,

[>os vastos Ceos no campo indeiluíto.

Onde de .Mundos muliidiio se encerra:

Ob ! que pequeno glúl>o : e circumterípto

Ho este, onde ambi;ilo ao abraza em guerra,

Kntrc millioiii» do Srtes no cHpiço puro

Apenau se to antolha hum ponto escuro

!

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIEIfTE, CJUt.

6, est. 'íM.

t MULTIDIGITO, A, adj. (Do latim mul-
Uts, e digitm). Tísrmo do Historia Na-

tural. (Juo tem muitos dedos ou divisões

em forma i\'' didos.

fMULTIEMBRYONACEO, A, adj. Ter-

mo do Botânica. Diz s-; duma semente
que encerra muitos embryões.

f MULTIFASCIO, A, adj. (Do latim mul-
íií.s-, e faseia). Termo de Historia Natu-

ral. Quo tom um grande numero do fa-

xas coloridas.

MULTIFENDIDO, A, adj. Termo de bo-

tânica. Que é fendido com pouca difTo-

ren(;a até ao meio, por muitas incisões

agudas de um numero incerto; fallando

das folhas, dos calyces.e pétalas.

MULTIFIDO, A, adj. (Do latim mitUi-

fidus, de ynultus, e jindere). Termo didá-

ctico. Que é dividido em numerosos lo-

ros.

—Termo do botânica. Que é dividido

pouco mais ou menos até á metade por

muitas incisões agudas, cujo numero é

indeterminado.

MULTIFLORO, adj. (Do latim mulHflo-

rus, do ynultns, e t^os). Que tem nume-
rosas flores.

—

Pedúnculo multifloro.

MULTIFORME, adj. 3 gen. (Do latim

multiformis, de multus, & forma). Que
tem muitas formas.

—Termo de anatomia. Osso multifor-

me; o osso cuneíformo.
— Figuradamente: Variado em fiirmas,

—A multiforme natureza.

— Canto multiforme; canto resultante

da diversidade proporcional das couso-

nancias, como o do órgão.

f MULTIFDRADO, A, adj. Termo de

Historia Natural. Quo é crivado, quo é

.itrnvessado de um grande numero de

buracos.

f MULTIJUGO, adj. (Do latim multus,

ejiiguyn). Termo do botânica. Diz-se de

uma folha composta de um grande nu-

mero de pares do foliolos.

f MULTILABRO, A, adj. (Do latim mul-

tus, e labrum]. Termo de zoologia. Quo
tem muitos lábios.

MULTILATERO, A, adj. (Do latim mul-

tus, e latus). Termo didáctico. Que tem

muitos lados.

—Figura multilatera; figura formada

por muitas rectas.

MULTILOBADO, A, adj. Termo de

Historia Natural. Que está dividido em
muitos lóbulos.

— Termo de botânica. Dividido por

muitas incisões obtusas.

f MULTILOCULAR, adj. (Do latim mul-

tus, o loculus). Tormo de Historia Na-

tural. Divi lido em muitos 1'iculos.

t MULTIMAMMA, adj. f. (Do latim

umltus, e mamma). Termo de zoologia.

Que tem mais do duas mammas.
MULTIMODO, A, adj. íDo latim mui-

timodus). Termo do poesia. Do muitos

modos, diverso.

j MULTINERVO, a-lj. Termo de botâ-

nica. Qu<' !• marcado de nervuras nume-
rosas.

MULTINOMIO, s. m. Termo hybrido.

Vid. Polynomio.

t MULTIPARITA, s. f. Estado d'uma
(•3|)ei;ii' cru que a fi^raoa é ruullipara.

f MULTIPARO, A, adj. (Do latim mul-

tus, e parere). Termo do zoologia. Dii-se

das fêmeas que dão muitos filhos ao

mesmo tempo.
MULTIPARTIDO, A, adj. Termo de bo-

tânica. Dividido mui profundamente em
um numero indeterminado de loros, de

taciuias.

f MDLTIPEDE, adj. 2 gen. (Do latim

multus, e i>ede$, pé). Termo de zoolo-

gia. Quo tem um grande numero de

pés.

— Substantivadamente ; Os multipe-

des.

f MULTIPETALG, A, adj. Diz-se da co-

rolla que é composta de um grande nu-

mero do pétalas, como a nymphea.
MOLTIPLEX, adj. 2 gen. (Do latim mul-

tiple.c). Termo pouco usado. De muitas

espécies ou sortes.

— Género multiplex; o primeiro dos

cinco géneros do proport;ào desigual.

MULTIPLICAÇÃO, s. f. (Do latim wmí-

tiplicatio]. Acto de multiplicar.

—Termo de arithmelica. Operação ari-

thmetica, que consiste em operar sobre

o multiplicando do mesmo moio que
se operou sobre a unidade para obter o

multiplicador.

—

A multiplicação de lOO

por 10, de S por ., dti *
^
por ^

,, de

0,i por '
,. Vid. Multiplicar.

—Em geral, todo o augmento que re-

presenta um numero multiplicado por f
um outro.

—

A multiplicação dos crimes.

— <iE fasendo eu disto grande espanto,

por me parecer impossivf I que esta cou-

sa fosse em tanta multiplicação, me dis-

seraõ alguns mercadores homens nobres,

e de rospeyto, o mo affirmáraô com muy-
tas palavras, que era toda a Ilha do Ja-

pão havia mais de trezentas mil espin-

gardas, o quo elles somente tinhaõ le-

vado de veniaga aos Leqnios por seis ve-

zes que là tinhaõ ido, vinte esincomil.i

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 134.

—.1 multiplicação dos pães; o mila-

gre que Jesus Christo fez sustentando a

uma multidão de gente com cinco pães.—Pena ijue cresce por multiplicação

de dias; pena que dobra segundo os

dias, em que o réo se detém na culpa.

— Diz-se do augmento em numero
dos sores vivos, fallaudo da reproducção.
— Tormo antiquado. Ganho, lucro,

interesse, proveito.
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—Monstruosidade vegetal, consistindo

no augmento do numero de certos órgãos,

pela apparição de orgáos supranumerá-
rios.

MULTIPLICAÇOM. Termo antiquado.
Vid. Multiplicação.

MULTIPLICADAMENTE, adv. (De mul-
tiplicado, e o suftixo «mente»). De um
modo multiplicado; com augmento.
MULTIPLICADO, part. iuiss. de Multi-

plicar. Que .sofíreu a operação arithme-

tica da multiplicação.— Í7m nwmero mul-
tiplicado por outro.

—Augmentadoem numero.

—

Acciden-
tes multiplicados pela negligencia.

— Por extensão. Numeroso. — Os ma-
les multiplicados que affligem os ho-

mens.

—Termo de botânica. Flores multipli-

cadas; flores duplas ou cheias.

MULTIPLICADOR, s. m. (Do latim mul-
tiplicntor). Termo de mathematica. Nu-
mero pelo qual se multiplica um outro.

—Termo de physica. Nome de um gal-

vanometro.
MULTIPLICANDO, s. m. (Do latim mwí-

liplicandiis) . Termo de mathematica. Nu-
mero que se pretende multiplicar por
um outro.—O multiplicando e o multi-

plicador são os dous factores do produ-
cto.

MULTIPLICAR, v. a. (Do latim miãti-

plicare). Termo de arithmetica. Operar
sobre o multiplicando do mesmo modo
que se operou sobre a unidade para
obter o multiplicador. — Multiplicar um
numero Í7iteiro por 4, 1, 5, -^.

—Augmentar o numero, a quantida-
de.— «Não só a cubica e o desenfreia-

mento da soldadesca multiplicavam abi

as scenas de rapina, de violência e de

sangue, mas também a politica dos ca-

pitães árabes procurava augmentar a ter-

ribilidade desses dramas repetidos para
quebrar os ânimos dos godos e persua-
di-los á submissão.» A. Herculano, Eu-
rico, cap. 14.—Multiplicar trabalhos, afjlicções, cui-

dados, etc; tornal-os mais numerosos.
—Multiplicar fazenda; augmental-a,

engrossal-a, acrescental-a.— V. n. Augmentar em numero.

—

As
experiências multiplicam continuamente.

—Augmentar era numero por geração,

propagar.

Aquellas iavenções feras e novas

De instrumentos mortaes da ai telharia,

Já devem de fazer as duras provas

Nos muros de Byzancio e de Turquia.

Fazei que torne lá ás sylvcstres covas

Dos Caspios montes e da Scythia fria

A turca geração, que niiMiplica

Na policia da vossa Europa rica.

CAM., Í.VS., cant. 1, est. 12.

—Multiplicar-se, v. refl. Tornar-se
mais numeroso.— «Mas parece que assi

o permitte Deos pêra exemplo dos que
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viuem, porque saibão que mães deuem
fazer conta de adquirir bõ nome, que
fazenda : porque o nome he propriedade
eterna, e ainda que seja própria de quem
o ganhou, todos tem parte nella pêra o
louuar, e vaese multiplicando cõ este

vso.» Barros, Década 2, liv. 3, cap. 10.

— «K que multiplicando-se pela corru-
pção da naturesa os peccados dos homens
no Mundo, alagara Deos toda a terra

com mandar ás nuvens do Geo que cho-
vessem sobre ella, e aflogassem toda a

cousa viva que nella houvesse, e se sal-

vara somente bum justo com sua famí-
lia, que Deos mandara recolher numa
grande casa de pao, do qual depois pro-
cederão todos os outros que habitaô a

terra.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 164.

—Augmentar em numero por gera-
ção.

Do turvo Nilo na fervente arêa

Esta Nação prodigiosa cresce.

De antigo pai nascido na Caldea,

Por tradição constante, hum Deos conhece

:

Messe de Justos sazonada, e chéa
Alli se multiplica, alli florece,

E co' a esperança, que no peito encerra,

Supptrta a escravid.-io na estranha terra.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, cailt. ít,

est. 84.

t MULTIPLICATIVO, A, adj. Que con-
corre para multiplicar.

—

Causa multipli-
cativa.

MULTIPLICÁVEL, adj. 2 gen. Que se

pôde multiplicar.

—

Todo o numero é mul-
tiplicável.

MULTÍPLICE, adj. 2 gen. (Do latim
multiple.i). De muitas espécies; que não
é o uuico.

—Termo de arithmetica. Quantidade
multiplica de outra; quantidade que a
contem exactamente um certo e determi-
nado numero de vezes

; assim 8 é multi-
plica de 4, 15 de 3, 21 de 7, 42 de 6, etc.

MULTIPLICIDADE, s. f. (De multipli-
ce, e o suflixo «idade»). Caracter do que
é multíplice, em opposição a unidade.
—Grande numero.

—

A multiplicidade
das leis, dos empregos.

MÚLTIPLO, A, adj. (Do francez mul-
tiple). Que contem muitas cousas, com-
posto, diverso, em opposição a simples,
único. — Funcções múltiplas. — O senti-

mento é um, o corpo é múltiplo.
—Termo de arithmetica. Que contem

um numero qualquer um certo numero
de vezes exactamente.—i2 é múltiplo de
6, Í4 é múltiplo de 2, etc.

—Termo de geometria. Ponto múlti-
plo; ponto commum pelo qual passam
muitos ramos de uma mesma curva.

—Termo de grammatica. Sujeito múl-
tiplo; sujeito que indica muitos objectos
ditlerentes.—Attributo múltiplo; attributo que
exprime muitas qualidades ditlerentes.

MUMI 355

—Termo de botânica. Diz-se 'do fru-
cto, quando é composto de muitas car-
pellas isoladas.

—Ovário múltiplo; ovário formado de
muitas carpellas livres.

—Termo de mechanica. Roldana múl-
tipla; reunião de muitas roldanas.
—Echo múltiplo; echo que repete os

mesmos sons muitas vezes consecutiva-
mente.

—Substantivamente : Um múltiplo.

—

9 é um múltiplo de 3, 10 é um múlti-
plo de 5, etc.

i MULTIPOLAR, adj. 3 gen. Termo di-
dáctico. Que tem muitos poios.

t MULTIPONTUADO, A, adj. Termo de
historia natural. Que é marcado com um
grande numero de pontos cravados, ou
colorados.

t MULTIPRICAÇOM, s. f. Termo anti-
quado. Vid. Multiplicaçom.

f MULTISECULAR, adj. 2 gen. Ancião
da muitos séculos.

—

A vegetação multi-
secular dos codros do monte Libano.

t MULTISERIE, adj. 2 gen. Termo de
historia natural. Diz-se de partes que es-

tão dispostas por muitas ordens.

f MULTISILICO, A, adj. Termo de bo-
tânica. Que tem numerosos silicos.—S. f. plur.—Os multisilicos.

MULTISPIGADO, A, adj. Termo de bo-
tânica. Que tem muitas espigas.

MULTITUDE, s. f. (Do latim multitu-
do). Grande numero.
—Absolutamente : Um grande numero

de homens.

—

As ondas da multitude.
—O povo vulgar.

MULTIUM. Termo antiquado. Multi-
dão.

MULTIVALVAS.s. f.plur.—Bellas mul-
tivalvas.

—Termo de botânica. Diz-se das ca-
psulas que são formadas de um numero
infinito de válvulas.

MULTIVALVE, adj. 2 gen. Termo de
historia natural. Que é composto de mui-
tas válvulas ou peças, fallando das con-
chas.

t MULTONGDLO, A, adj. (Do latim
multus, e ungula). Termo de zoologia.

Diz-se de um mammifero quo tem mais
de dous cascos em cada pé.
— S. m. plur.—Os multongulos.
MUMBANDA, s. f. Termo do Brazil,

usado em algumas provindas d'aquelle
império. Vid. Mucama.
MUMBO, s. m. Género de cafres nas

terras de Monomatapá.
MÚMIA, s. /'. Termo da Pérsia. Signi-

fica corpo ou cadáver secco ou myrrhado.
—Termo da Arábia. Significa corpo

embalsamado.
—Em toda a parte oriental é a parte

carnosa do corpo humano, que fica sub-
mergida nas areias dos desertos.

Sobre a verdadeira definição de mú-
mia dá-se preferencia á significação ára-

be, que é um corpo embalsamado, se-
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gancio o systeina dos niiligos egypcios,

quo su conservou incorruplivel por mais

de Hois mil annos.

MUNDA. Vid. Monda.
WUNDAIRO, A, iidj. Termo antiquado.

Murilsni), <lo mundo.
MUNDANAL, adj. de 2 gen. Termo «D-

tiqiJ'i't(). Murnlario.

MUNDANAMENTE, adv. (De mundano,

e o suflixo «mente»). Do um modo mun-
dano.,
— A maneira do mundano, segundo o

espirito 1.0 mu'idu.

MUNDANARIO, A, adj. Termo anti-

qua io. Mundano, do uiundo.

MUNDANO, A, (tdj. (Da latim munda-
nus). Que oiz respeito ao mundo, do

mundo.

De gentes varias vio grandes cuuversas

Km tráfegos íntindanoB occupntl;i8,

CORTE REAL, NAUFKAGIO DE £E1'ULV£DA.

—«E esta espada, que se te mete nua
na maõ, f^omo sc^ptro que te dá poder

na turra para sugigares os rebeldes, tam-

bém quer «fizer que ostás por ella obri-

gado a sustentares cõ tua verdade os pe-

quenos, e fracos porqu-s os inchados do

poder mundano os naõ emborquem co

assopro da sua soberba, que ante o Se-

nhor he taõ aborrecido como a bocca do
que blasfema do innoceule menino que
nunca peccou.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 182. — «Agora me
cumpre di^yxar a Armada, e tratar hum
pouco neste lugar do que se passou em
ftlalaca depois da parti ia di«sta nossa Ar-

mada, para que se veja porque meyos
nosso Senhor hi» servido de acreditar os

seus servos na terra para confusão da

gente mundana, fria, e pouco tirme na
fé, e cuuíiaiii,-a que Sh) deve ter neste Se-

nhor, quis morrer por nos dar a vida.»

Ibidem, cap. 201.
—.Wití/itr mundana; puta, mulher pu-

blica, mert-triz.

—Figuradamente: Profano, entregue
aos gostos e prazeres do mundo.
— Substauliv.imente : Um mundano ;

ttma mundana
;
pessoa do muudo.

MUNDAR. Vid. Mondar.
MUNDAVEL, adj. de í gen. Termo an-

tiquado. Mundano, seguidor e amante
dos torpes deleites carnaes. — Mancebos
mundaveis.

7 MUNDAVIL, adj. (Ue mundo). Ter-

mo antiquado. Mundano; carnal. — «A
alegria carnal, que he quando o gar-

gantom ou gargantoa, quer spt^rtar o ta-

lento da garganta con sestros, e con tro-

belbo», e con estormeutos, o cantos mun-
davyis.» Cathecismo, em Inéditos d'Al-

cobaça, tom, 2, cap 151.

MUNDICIá, ou MUNDICIE, s. /'. (Do
latim nmndiíia). Decência, limpeza, es-

mero.

HUND

MUNDIFICAÇÃO, s. f. Termo de Medi-

cins. Acto lie mundificar.

MUNDIFICADO, pari. /ri.ss. de Mundi-
ficar.— l'inn rlinf/a mundificada.

MUNDIFICANTE, adj. de 2 gen. Vid.

Muudificativo.

MUNDIFICAR,!;, o. (Do latim mundifi-

care, de imindus, e (acere). Termo de

Medicina. Limp.ir, enxugar. — Mundili-

car-se umu ulcera.

— Figuraiiamente: Purificar.

—Mundificar-se, v. re/l. Purilicar-se.

MUNDIFICATIVO, A, adj. lermo de

Medicina, tjue tem a virtude de mundi-
ficar.

MUNDINHO, s. m. Diminutivo de Mun-
do. Pfqui'111) mundo.
MUNDISSIMO, A, adj. superl. de Mun-

do. Muito mundo, muil() limpo.

1.) MUNDO, s. m. (Do latim mundus).

Tudo o que vemos, o espaço, ciirpos e

seres.

—

A creaçãodo mundo. — O mun-
do é obra do Eterno.

Que dizeis võs Humildade ;

Que este verso vai mui fundo,

Porque eu tenho por verdade

Ser em minha calidade

A menos cousa do mundo ?

GIL VICENTE, AUTO DA MOFINA .MENDKS.

Tem a lei d'hum Proplieta, que gerado

Fui sem fazer na carne detrimento

Da Mãe ; tal que por bnfo está approvado

Do Deos que tem do mundo o regimento,

o que entre meusautiguos hevul^ado

Deites, he que o valur san^iunolento

Das armas no seu brat^o resplandece;

O que cm nossos passados se parece.

CAM., Lus., cant. 7, est. 69.

— iSoube-se tudo isto, porque se achou
posto em um livro, que tratava do sua

vida, que na própria livraria eslava, e

com sentimento da morte da sua sobri-

nha, quiz que o que per ella e em seu

nome se fizera, não lograsse outrem em
quanto o mundo durasse: e com esta

tenção encerrou uaquella casa um notá-

vel thssouro de pedraria, de que est&vão

guarnecidos, e toucadas e trajos de tão

longo tempo.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim dlnglaterra, cap. 154.— tEste,

em o EmbayiaJor chegando a elle lhe

tocou na cabeça com hum abano que ti-

nha na maõ, e lhe disse: A tua entrada

nesta casa do Senhor do Mundo stja taô

agradável diante dos seus olhos, como
a chuva no capo dos nossos arrozes por-

quo sendo assim concedera o quo teu Key
lhe pede.» Fernão Mondes Pinto, Pere-
grinações, cap. 163.

Veyo primeu-o huo rayo,

apú^ elle buo trouão,

e gram terremoto então,

tam i^rande, que pos desmayo,

qual não viram, nem verão,

t..l. que a todos p«i'e.M:ia,

que o fM14fldo M d«ãttubia,

para uon auer mais mmido,
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e que tudo era de fundu,

e ha terra ee aouertia.

OAIICIA DE REZENDE, MISCKI.LASCA.

— t O Creador, e Conservador do Mun-
do linio presidido a Iodas estas ousas
se dizpoz em tal forma pela sua iotinita

8ab>»doria, que de dia destinguem-se os

homens pelos seus rostos, e de noite

piílas suas voses: Os seus escritos falfio

por elles ainda que ausentes, dando se-

gurança aos seus contratos, e servindo

de tesiemuiihss ás geraçoL^ns futura». >

CavalleirodOliveira, Cartas, liv.2, n,''76.

—Macltina do mundo.

Agora sobre .'>a nuvens 04 euliião

As ondas d4 Neptuni furlbuodo :

Agor.4 a ver parere que deí.<:iào

As Intimas entranhas do profuodd.

Noto, Austro, itoreas, Aquilo queriio

Arruinar a máchina do mutulo :

.\ noite negra e feia se allumia

Co'o« raioe em que o pâlo todo ardia.

CAM., LV.'s„ caat e, mU 7b.

— Hyperbolicameute: L'm mundo
; al-

guma cousa de extraordinário.—Fazer m»i mundo ; imaginar um Sis-

tema sobre a formação do mundo.
— A alma do mundo ; espécie de in-

termediaria, que a pbilosopbia de Piatáo

coUocava entre Deus e a matéria. Segun-
do outros philosophos, a alm>i du muu-
do coiifuude-se com o próprio Deus.

— Popularmente: Desde que o mxináoé
mundo; isto é, desde todo o tempo.
— O anno dous mil do mundo; o an-

no dous mil depois da creaçáo do mundo.
—Termo de Marinha. Este do mundo

;

leste verdadeiro, em opposição ao leste

dado pela bússola.

—Os antigos julgavam que autes de
existir o mundo tinha havido um chãos,

uma matéria informe, s-^m aquella gra-

ça e formosura que depois teve; e que
d'esse chãos se formara o mundo.
—O mundo phtjsico ; o mundo consi-

derado no que teoj de sensível.

— O mundo ynoral, ou intellectual : o

muudo coubiderado em relação às cousas

moraes ou inieilectuaes.—O mundo iiieal; a ideia, arcbetypo

do mundo que existe em Deus, de toda

a eternidade, segundo a philosophia pla-

tónica.

— Mundo ideal ; diz-se dum mando
imaginário, melhor que o mundo em
que existimos. — «As palavras • tonto e

illudido villão.i o pobre decrelalista ar-

regalou os olhos. Estava petrificado. As
palavras de João Rodrigues de Sa tinham
passado como clarão infernal. Sem tran-

sição, tinham-uo despenhado de um mun-
do ideal dl- esperanças n'um pelag • de
alTronioso ridículo.» .4. Hercnlano, Mon-
ge de Cister, cap. 12.

—Mundo intelíiyivd; mando conside-

rado nas relações, que só po Icm ser to-

madas pela iutelligenda.
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—Particularmente : Nosso systema so-

lar com os planetas, satellites dos plane-

tas e os cometas, em opposiçáo ao uni-

verso que abraça Xaio o que vemos de

espaço e de soes, e em que o mundo já

não é senão uma parcella.—Systema do mundo ; a reunião das

condições geométricas e mecânicas se-

gundo as quaes o sol, os planetas, seus

satellites e cometas eiecutam seus movi-

mentos.

— Os planetas e as estrellas que giram

no espaço, consideradas como habita-

ções similhantes ás nossas.

— Pluralidade dos mundos; opinião

hypothelica, que considerando os plane-

tas como globos similhantes em muitas

cousas á terra, admitte que elles tem
também habitantes.

—Globo terrestre.

—

As cinco partes do

mundo.

Virg. Ó cordeiro divinal,

Precioso verbo profundo,

Vem-se a bora

Em que teu corpo humanai

Quer camiobar pelo mundo.

GIL VICaKNTE, AUTO DA HOFlNA MENDES.

—«Acabada esta desaventura do ven-
cimento, de que nenhuma das partes

teve muito, de que se gloriar, que da
banda dos turcos cuusumio-se toda a for-

ça dclles; da dos christãos muitos ptin-

cipes, cipitâes e cavalleiros notáveis; de
sorte qu'em todo muudo não havia rei-

no, terra ou província, a que o mal de
tão grã perda não abrangesse.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 170.

Ú5 ailúâ promoQtoiios o cborárão,

G dos noã as ag^jas saudosas

Os semeados campos alagarão.

Com lagLiiuas correado piedosas.

Mas ÍAUto pelo mundo se alai*gárão

Com fanui suas obras vaierosas,

Que sempre ao seu reino cbamarào
Atfunso, AtTooso os eccos : mas em vão l

Cam-, lus., cant. 3, est, &i.

Este, que era o mais grave na pessoa,

Desfarte para o Uei de longe brada

:

O' tu, a cajos reinos e coroa

Gr^ude parte do niutido está guardada;

N6s outros, cuja fama tanto voa,

Cuja cerviz bsm Duaca fui domada.
Te avisámos qui he tempo que ja mandes
A receber de nós tributos grandes.

OBR. ciT., cant. 4, est. 73.

Passámos a grande ilha da Madeira,

Que do muito ai'VorÊdo assí se chama

;

Das que n Js povoámos a primeira,

Mais celebre por nome, que por f^ma:

Mas nem por ser do mundo a derradeira

Se Ibe avautijrio quADtas Venas ama ;

Antes, sendo esta sua, te esquecera

DeCypro, Goido, Paphos, eCythera.

OBR. ciT., cant. 5, est. 5.

A vós,',ó geração de Luso, digo.

Que tão pequena parte sois no mundo :

Xão digo indd do muudo, mas uo amigo
Curral de queai governa o ceo rotundo

;

MUND

\és, a quem não somente algum perigo

Estorva conquistar o povo immundo,
Mas nem cobiça, ou pouca obediência

Da Madre, que nos Ceos está em essência.

úBR. ciT., caut. 7, est. 2.

ilaa a Fama, trombeta de obi-as taes,

Ltie deu no mundo nomes tão extranhos.

De Deoses. Semídeoses immortaes,

Indigetes, Heróicos e de Magnos.

Por iíiso, ob vós que as íamas estimaes,

Se quizerdes no mundo ser tamanhos,

Despertae já do somno do ócio ignavo,

Que o ânimo de livre faz escravo.

OBR. C.T., cant. 9, est. 92.

— «Os quaes em nossõ face ousarão
despregar e estender suas luas, e nome
escriplo do seu aniichristo Mahamed em
suas bandeiras, em desprezo da nossa re-

ligião Chrislaã, e do nome Português tão

celebrado per todo o mundo, a quem Ueos
deu este particular dõ sobre todalas ou-
tras nações, defensores da fé e leaes ao

seruiço de seu lley.» Barros, Década 2,

liv. 3, cap. 3.

—

tiio rio havia intinidade

de embarcações de remo nas quaes se

vendiaõ todas as cousas quantas a terra

produs em grande abundância, das quaes
nosso Senhor foy servido de enriquecer
a gente destas partes muyto mais que to-

das as outras, que agora se sabem em
todo o Mundo, elle sabe o porquo.t Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

158.— «Assim que pela variedade de na-

ções iacoguitas, que aqui vimos, se pô-
de muyto bem coUigir que nesta Monar-
quia do Mundo ha ainda muytas terras,

que não saõ descubertas nem conheci-
das de nòs.o Idem, Ibidem, cap. 166.

—

»0 qual hindo polia oita costa com assaz

perigo, e trabalho, foy ter com a dita

armada ao rio de Manicuugo, que he hum
dos graudes que no mundo se sabe dagoa
doce, que he de largo duas legoas, e de
alto em toda a boca, e muyto dentro, se-

tenta braças, e dizem que entra poUo ser-

tão trezentas legoas.» Garcia de Rezen-
de, Chronica de João II, cap. 155.

Nacido da escLaiecida

Raynba nossa Senhora,
.

deste gram sangue nascida,

no mundo muy escolhida,

de Deos grande servidora

:

por crescerem seus eâtados

deuibe Deos mais acabados,

mais reaes octo irmãos,

que nunca anti'© Reys Chilstãos

nasceram tain esme.^-ados.'

GABCIA DE BE2EMD£, MISCKLLASEA.

— tO Urso, OU Ursa não he hum As-

tro como este Autor nos segura. Pelo

Urso entende-se o Septentrião, sendo a

esta parte do mundo que se observào se-

te estrellas juntas, e dispostas em tal for-

ma que figurão dous Bois jugados a hum
carro.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv.

2, cap. 67. — cOs Narcisos lambareyros

que se gabão de que não ha bellesa que
Dão prostrem aos seus r&lhos, e ás suas
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bonitesas, não sáo mais do que hnns lou-
cos presumidos de Rhetorica, que exis-
tem DO mundo para riso dos que s^^uem
as opinioeus contrarias.» Idem, Ibidem,
cap. 68.

^Correr o mundo ; viajar muito.— «Ar-
mando-se o mais secretamente que pôde,
se partiu a horas que a escuridão da noi-
te o podia encobrir, indo cum propósito
de correr todo o mundo, e tornar aos tra-
balhos passados, por vêr se poderia pa-
gar a D. Duardos a divida em que lhe
estava, de quando o tirou do poder do
gigante Gatara.» Francisco de Moraes,
Palmeirim dlnglaterra, cap. 5.

—A terra habitada pelos homens, em
opposição ao céo, ao reino celeste.

—

Tu-
do no mundo e.síá misturado de amarguras
e lagrimas.

Pois vejo o que nam via

trarei bastos os toucados,

que os que no mundo trazia

tinham os lios delgados,

cortam toda a alegria.

D. JOANNA DA GAUA, DITOS DA FREIRA, p. 91

(ultima ediçãoi.

—«O da foitnua lhe disse: Senhor
Pompides, de tal pessoa como vós não
se hade crer senào que por força fazeis

estas forças a quem volas não merece;
mas com tudo d'6qui avaote buscai ou-
tras sventuris, pois polo mundo ha mui-
tas, e deixai esta com que impedis o ca-
minho a alguns, que pêra todos se fez

fratjco.» Francisco de .Moraes, Palmeirim
dlnglaterra, csp. 20.— a Mas como fosse

grande, po je msis que sua tenção, e co-
meçou de dizer outras palavras de maior
lastima que as de D. Rosirão, queixan-
do-se da fortuna que tanto ao cabo che-
gava com suas cousas, lembrando-lhe ua-
quella hora a perda de seu filho, junta-
mente co'a de seus netos, que fora azo
de se perderem todos os cavalleiros do
mundo.» Idem, Ibidem, cap. 40. — «As-
sim que, durando estes competimentos,
a fama delles se espalhou polo mundo,
que foi causa d'8lguns desfavorecidos em
outra parte quererem vir tomar novos
amores e seguir novo cuidado, ganhado
ou merecido com algum trabalho. » Idem,
Ibidem, cap. 137.

E disse :
0' gente ousada mais que quantas

No mundo commettèrão grandes cousas

;

Tu, que por guerras cruas, taes e tantas,

E por trabalhas vãos nunca repousas;

Pois os vedados términos quebrantas,

E navegar meus longos mares ousas.

Que eu tanto tempo ha ja que guardo e tenho,

Nunca arados d"estranho ou próprio lenho.

CAU., LUS., cant. 5, est. 41.

Esta he por certo a terra que buscais

Da verdadeira índia, que apparece;

E se do mundo mais não desejais,

Vosso trabalho longo aqui fenece.

SoUrer aqui não pôde o Gama mais,

De ledo em ver que a terra se conhece

:
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Os gíoLbos ne chilo, as m:ios ao ceo,

A merc6 grande a Decs agr.ideceo.

OB. ciT., cant. *, est. M.

— «Ellfts nos tornâraô a pi^rgiinUr que

determinação nr<i a nossa, oii para onde

queríamos ir; a que respoíiriemDS que

para a Cidade de Nanquim, para dahi

por reraeyrus das lanteàs nos irmos pa-

ra (-aiilaõ, ou para Cõliay, aonde os nos-

sos naturaos t;õ licença do Aylaõ do Pa-

quim faziaõ suas fas^ndas dobayio do se-

guro, e verdade do filho do Sol, I.eaó co-

roado no ihrono do Mundo. » Fernáo Mon-

des Pinto, Peregrinações, cap. 81.— «Ha

outros que trasem grande soma de livros

que contaõ historias, e daõ relação de tu-

do o que se quer saber, assim da crea-

çaõ do Mundo, em que diziam infinitas

mentiras, como das terras, Ri-ynos, Ilhas,

e Províncias que ha no Mundo, e das leis.

e costumes de cada hunia delias, princi-

palmente dos Reis da China quantos fo-

raõ, e o que fizeraõ, e os que fundarão

as terras, e as Cidades, e as cousas que

acontecerão cm cada hum dos tempos.»

Idem, Ibidem, cap. 99.— «Pelo que de-

vem de trabalhar muito os Governadores,

e Visoreis de ganharem os coraçoons dos

homens, se querem vir a ser famosos no

mundo, com aquellas três cousas em que
o grade Capitão (ionçtlo b'ernandes en-

cerrava todas as leys da guerra, queeraõ
Capitão clemeiite, maõ larga, e boca pru-

dente.» Diogo do Couto, Década 6, liv.

5, cap. 11.

Quem segura afTeit;ão no Mimdo espera,

Experiência não tem deste trabalho:

Buscar fó nas Pastoras de tal era,

He querer que dú pinhas hum carvalho.

J. X. DK UATTOS, RIUAS.

—«Deus chamou-0 para si, e tu vives

para ser meu. Ninguém existe hoje no
mundo que possa embaraçá-lo. Esquece

o passado; esquece-o por amor de mimi»
A. Herculano, Eurico, cap. 18.— aO pre-

ço da victoria é a nossa alma ; e os hy-
mnos que celebram essa victoria reboam
sempre fora dos âmbitos do mundo, ou
nas alturas do céu ou no império das tre-

vas. Fr. Vasco teve o seu anjo bom : terá

também o seu anjo máu.» Idem, Monge
de Cister, cap. 6.—aQuanto a Bugalho,
o negocio resolvia-se por si mesmo. Des-

de que no mundo ha bugalhos e latim,

nunca o leve e ouço fructo do robusto e

vividouro carvalho se chamou senão galla

no idioma venerando de Varrão, Colurael-

la e Virgílio.» Idem, Ibidem, cap. 11.— Vir ao mundo; nascer.

—

Foipara des-

truir o poder do diabo, que Christo veio ao
mundo.
—Mundo novo; tudo o que se conhece

hoje do globo terrestre, em opposição ao
mundo auítgo, que não abrangia senão a

Europa, a Ásia e a Africa.

—O mundo antigo; a Europa, a Ásia,

e a Africa.—O novo mundo; a America.

K para isso queria que feridas

As filhas do Noreo no Ponto fundo,

IVamor dos Lusitanos incendidas,

Que vem do descobrir o oovu inutuio;

Tod.iB n'huma iltia juntas « 5ubi<la8,

liha, c|ue nas cnlranh.as do profundo

( iceanu terei appareUiada,

De don» do Th^ra o Zephyro adornada.

CAU., I.US., caDt. V, est. Ifi.

— O mundo maritimo; a Oceania e suas

dependências.

—Hyperbolicamente : Um logar vasto

o muito povoado.

—

Lisboa é. um mundo.
— «Por esta causa as armas começavam
descobrir as carnes. Esta batalha antre

os que eram mestres e experimentados

destas cousas parecia a maior que se nun-
ca viu. que caso que a que houve antre

Barrocante e Drainusiando não lhe de-

vesse nada, porque antre todos os gigan-

tes do mundo Barrocante era lido por

mais bravo, todavia mais desenvolto era

Framustante, que fazia parecer a victo-

ria mais duvidosa.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 164.

— Diz-se para exprimir uma reunião

de paizes, de sociedades, de civilisação.

—O mundo orienial.—O mundo grego.—
O mundo da idade media.— O mundo chris-

tão.

—O mundo politico; a sociedade e seu

governo.

—A totalidade dos homens ; o género
humano.

—

A opinião do mundo.

—

Cliristo

é o Salvador do mundo.— «Estas quatro

senhoras, servidas de muitos, não con-

tentes de pôr o mundo em revolta, e as

outras de seu tempo em desprezo, cora

inveja umas de outras, quizeram também
que delias quatro se conhecesse qual pre-

cedia todas, o Francisco de Moraes, Pal-

meirim de Inglaterra, c^p. 137.—«Mal
hsjam vossas obras e vós com ellas, dis-

se ella, que vos haveil-as por pequenas,

c aqui espantam todo mundo. E tornan-

do-se a sahir, o cavalleiro estranho ca-

valgou no cavallo de seu escudeiro, polo

seu estar algum tanto froio.» Idem, Ibi-

dem, cap. 140.— «Maior confusão ó res-

ponder a isso, que fazer batalha contra

o mundo. Pois ó necessário, disse ella,

que vos determineis e digais qual é mais
amada de vós, pêra as outras saberem
que lhe não tendes amor.» Idem, Ibi-

dem, cap. 141.— «Não me parece, disse

ella, que são essas razões, com que me
oITerecestes vossas obras o dia. que aqui

cbfgastes, quizestes que entendesse que
por mim venci^rieis todo mundo, agora,

pelo que vedes, mostraps desconfiança.»

Idem, Ibidem, cap. 144. — «Esta culpa

tendes vós, que as não favoreceis, e eu
muito mais, pois tendo-vos presetite, e

querendo-vos contentar, são pêra táo

pouco, que não desbarato todo mundo.
Com o acendimento destas palavras e da

afTeiçúo, com que lhe sabiam d'alma, tor-

nou a sua contenda. O do valle o rece-

beu com seus golpes costumados.» Idem,

Ibidem, cap. 145.— «O do .Salvaje, tanto

que em seu pider, bem Ih- pareceu que

a dt'fi'ndfria a todo o mundo e que já

não hav<iria f'>rç« nem sabi-r bumaau,
qui> IIk' pf)desse tornar a roubar.» Idem,
Ibidem.

Oestrairá a cidade nepeliin,

Pondo o seu liei com moitas em fngilt:

E deapoii juoLo ao cabo Comorim
Huroa fai;an)>a faz esclarecida:

A frota principal do Samortm,

Que destruir o mundo não duTÍdA,

Venceri coo furor do ferro e fogo:

Em si ver.i lloadala o Mareio |ú«;o.

CAU., Lts., caot. 10, «st. K>.

— «E posto que o quizessem fazer, o

monte era grande, e accommodado pêra

se defenderem nelle, e qne se segurasse,

porque pile, e todos os Porluguezes o

defenderiam ao Mundo todo, e que pri-

meiro haviam de morrer diante delle por

defensão de sua pessoa, que seus próprios

naturaes.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 9, cap. 10. — «Creyo qU'i se perde

muito quando inconsideradamente se faz

o mundo depositário dos diversos Ane-

cdotes que publica a desunião, a qual

nos acusa sempre pois que a falta he de

hum dos dous.» Cavalleiro d'Oiiveira,

Cartas, liv. 2, n.° 100.

—0> homens em geral, a maior par-

te dVlles.—«E conhecendo-opolas gran-

des cousas que aquelle dia lhe vira fa-

zer, se veio a elle, qne com o mesmo
desfjo o recebeu, e começaram uma ba-

talha tão ditTcrente das outras, que bera

parecia que alli sf> ajuntava todo o es-

forço do mundo.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 12.

—

«Na
verdade quem destes termos se náo apro-

veitar não sei que desculpa terá por si,

pois está certo, que o gabar ou lijonsa-

rias é o que aproveita mais anlelias.

Quão certo ó hoje vos esquecer todo

mundo, disse Latranja. e só a senhora

Mansi ser a que vos dá pena, que com
tal atT'ição vos vi olhardes seus aiavios,

como que is«.o foss'' o que vos mais de-

ve obrigar.» Ibidem, cap. 143. — tRe-
mettendo a elle, o encontrou no meio
do escudo, a que fez em dous, e sen

dono foi ao chão. Que vos parece? dis-

se o do valle contra a donzella, aqui ve-

reis quão pouca cousa é desbaratar o

mundo em nome da senhora Telensi.»

Ibidem, cap. 144.—«Acabadas as pala-

vras, um dos cavalleiros, quf» trazia no
pseudo etn campo branco o mundo, se

poz no posto. O do vallo partiu junto

onde Telensi estava, dizendo, Senhora

se o mundo não é mais que o que traz

este cavalleiro comsigo, náo é nada ven-
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cel-o por vós.» Ibidem, cap. 14.— «Es-

ta se pôde crer que foi a mais notável

batalha do mundo, cheia de mortes e

desesperações, na qual assi uns, como
outros, pelejaram com igual aborreci-

mento das vidas, o que se nunca viu em
alguma, que algum hora acontecesse.»

Ibidem, cap. 169,

Porque, Senhora, eu me fundo

Que quem tem guerra cora Deos,

Náo pôde ter paz c'o muudo ;

Porque tudo vem dos ceos,

Daquelle poder profundo.

GIL VICENTE, AUTO DA FEIRA.

—«Lisongeam o mundo alguns com
afagos de prosperidades ; estes com qual-

quer aceno de fortuna nam tem paciên-

cia e desraayam. Os avezados a adversi-

dades que nam achem corte a seu mal
sofrem-no bem.» D. Joanna da Gama,
Ditos da Freira, pag. 14.

o mundo pouco tratey,

acbey me bem enleada

no que sinti

:

o qu^ delle alcancey

achey tudo que era nada

quanto vi.

1>. JOAN.N'A DA GAMA, DITOS DA FREIRA, p. 87.

o que o mundo pode dar

deu mo com seu interesse

emprestado

;

em o querendo lograr

logo me desapparece

em outro estado.

IDEM, IBIDEM, pag. 88.

E, com risonha vista e ledo aspeito,

Responde ao embaixador, que tanto estima

:

Toda a suspeita má tirei do peito

;

Neobum frio temor em vós se imprima :

Que vosso preço e obras são de geito,

Para vos ter o mundo em muita estima;

E quem vos fez molesto tratamento.

Não pode ter subido pensamento.

CAM., LUS., cant. 2, est. 86.

Alli, fugindo ás mãos de quem me engana,

So»bera-me livrar das falsidades,

Que o Mu>}do tec'> á simples gente humana,

J. X. DE MATTOS, RIMAS, pag. 4.

— «Por esse so respeyto se faz, e naõ

pelo do Mundo, porque Deos, e eile es-

tão sempre muyto differentes, assim nas

obras, como nas condições com que as

fazem, porque o Mundo naõ pôde dar

cousa que boa seja por ser pobre, e mi-

serável; e Deos he muyto rico, e amigo

dos pobres, que com humildade, e pa-

ciência o louvaõ na afflicçaõ de sua po-

bresa; o Mundo vingativo, e Deos pa-

ciente, o Mundo ruim, e Deos muyto
bom.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 81.

E porque tamanhos casos

me fizeram ter em pouco,

quanto o mundo agora pode,

e quanto pode poder,

detcrminey de sofrer,

de ouuir antes glosadores.

que deixar escorecido

o que deun ser claro.

G. DE REZENDE, MISCELLANEA.

— «Prevendo muito bem a Naturesa a

perda do Mundo se ella com as suas or-

dens a não embaraçasse, determinou des-

de o principio dos séculos a hum, e a

outro sexo a admirável união, e proprie-

dade de partes para a produção dos nos-
sos semelhantes, inspirando-nos ao mes-
mo tempo vivíssimos desejos de nos per-

petuar.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv.

2, n." 19.

Outro João reinou, diz-se o segundo,

A frente acima dos Heróes levanta

;

Cujo nome immortal uid'hoje ao Mundo
Imaginosa Poesia canta

:

Descobrimentos pelo mar profundo

Fez com tanto valor, com força tanta,

Qu' áquem do Cabo já passado agora,

Seus estandartes triunfais arvora.

J. A. DS MACEDO, ORIENTE, Cant. 8, CSt, 37.

— oiEis-aqui o Bdlo Arminho, que a

pezar das occasiões que o mundo, car-

ne, e diabo lhe offerecérão [ioi illustre

por sangue, sobrinho do Papa Marcello
11. e occupou perigosos quantos altos lu-

gares), não pode em taõ longa carreira

ser colhido destes famosos caçadores, que
era o mesmo que manchar sua pureza.»
Padre Manoel Bernardes, Floresta, tom.

1, pag. 3.

—Um certo numero de pessoas.

—

Es-
te barco trouxe muito mundo.
—Gente, nós, vós, elles.

—

Não é mis-
ter accusar o mundo ligeiramente.— «Vós
dizeis verdade, disse o imperador, que
esta prisão de D. Duardos foi cousa tão

sinalada, pola que delia succedeu, que
quanto hi houver mundo, haverá que
fallar uella. Acabadas estas palavras o
imperador se recolheo com a imperatriz a

dar-lhe aquellas novas e o cavalleiro se foi

a sua pousada, e ao outro dia se partiu

com resposta caminho de Niquea.» Fran-
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 52.— «Diz Simplício, Idolatra a
quem o Padre F. H. sentenciaria hoje a
morrer queymado vivo pela sua doutrina,

que todo o homem honrado deve faser bem
a todo o mundo.» Cavalleiro d'Uliveira,

Cartas, liv. 2, n.» 34.—«Não estavão as

suas graças expostas ao primeyro lança-
dor, os seus favores erão taxados, porem
em tão alto preço que elle deo origem a

hum provérbio que disia, que não era
permittido a todo o mundo hir a Corin-
tho.» Ibidem, n.» 68.—Diante do mundo; em publico.—Ter mundo; ter conhecimento, con-
versação e pratica dos homens, de suas
artes, estylos, vicios, etc.

—Termo de marinha. A equipagem,
ou parte da equipagem.

—

Enviar omun-
do á terra.

—A sociedade dos homens, ou uma

parte d'esta sociedade.

—

O uso da mun-
do.—Ir ao mundo ; frequentar as socie-

dades, ir aos salões, aos bailes, aos con-
certos, etc.—Homem do mundo ; homem que vi-

ve na sociedade, e que sabe os seus usos.—Conhecer o mundo ; conhecer os ho-
mens.—A sciencia do mundo ; o conheci-
mento da maneira de vèr a sociedade.—Não ser já do mundo ; não estar já
no commercio do mundo ; não frequen-
tar já a sociedade.

—Diz-se também : Deixar o mundo
;

renunciar ao mundo; retirar-se o mundo.—Assim vai o mundo; é assim quo os

homens procedem, que se conduzem.—Anda o mundo ás avessas; diz-se

quando uma cousa se faz contra a ordem
e a razão.—O grande mundo ; a sociedade dis-

tincta pelas riquezas, pelas dignidades

dos que a compõe. — Ser recebido no

grande mundo.—Grande mundo; sociedade nume-
rosa.

—Mundo pequeno. Vid. Microcosmo.—O bello mundo; a sociedade mais
brilhante, distincta pela elegância em
todo o género.— Vèr o bello mundo; frequentar as

pessoas de distincção.—O mundo sábio; o mundo illustra-

do, os homens que se occupam especial-

ment-í das letras e das sciencias.
—O mundo geometra ; os geómetras.

—Em linguagem de devoção, a vida

dos homens que tem os costumes pouco
severos do século, em que se vive. O
mundo, que Santo Agostinho chama a

região das falsidades e dos enganos.

—A vida secular, em opposição á vi-

da monástica.

—

Abandonar o mundo.

—

«Porque era Primaliào se não pode to-

mar, que está já apartado dos trabalhos

do mundo, determinei sair por esta ter-

ra e polo império de Grécia, e satisfazer

minha tenção em alguns innocentes, pois

no culpado não podia, crendo que d'en-

volta poderei também achar o matador
de meu irmão, e algum que com Prima-

liào tenha tanta amizade e parentesco

que com isto me satisfaça.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra. —
— «El Rey lhe respondeo em poucas pa-

lauras a tudo com muyto grande pru-

dência, alegrandose muyto com sua vin-

da, e muyto mais com seu propósito de

querer ser Christáo, polia qual lhe dava

neste mundo, e em seu caso esperança

de soccorro, e restituição de seu Reyno,

e no outro salusção de sua alma, e com
isto o despedio.» Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 17.— «Sim !?

—replicou a velha.— E o que se vê nes-

te tempo. Oh tem para amoras! como diz

aquelle sanctinho de Fr. Isidoro por seu
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latira, quando discorro sobro o que é

esto mundo. A mociladn vai p('r<Ji'la;

perdi linha ! Está fresca D. AUal Pobrtí

mestre. B''rtolsaiPii I» A. Herculano, Mon-
ge de Cister, cap 14 — «S- ha cousa

neste mundo subluriar para que sirra o

perpetuo t/iíínijfwo dos iheolo^os, é para

traçar a historia da civilisação compara-
da, da cullura sorjal de nossns avós e

do nosso tempo.» Ibidem, cap. 25.— «K
que o choro pertence a este mundo e ao

infi-riio, e vcrd.ifJeirarnenIn só ao céu a

alegria. A proci^lla impensada que viera

estf)urar na grandis sila dos pai.-íis de S.

Martinho, ao principiarem os regosijos

do sarau, trouxe uma situação que de-

monstra a poMeriori o substancial e só-

lido destas nossas philisophias.» Ibidem,

cap. 27, — «E o ter dado ás palavras —
virtude, amor pátrio e glori't — uma si-

gni(icaçâo profunda e, dejiDis de haver
buscad) por annos a realidade delias

neste mundo, só encontrar nhi hypocri-

sia, egoisrao e infâmia.» ld'íra, Eurico,

cap. 4,

— O outro mundo; a vida além do
tumulo. — cLiutilmento pretendi des-

embaraçar-me com a Psalmo para ador-

mecer, porque o Pintasirg^i ora o que
Toava, e precipitando a vivacidade do
seu voo, e serviíido-se da facilidade de
falar que linha acquirido no outro mun-
do, me contou a sua historia nos termos
seguintes, e com outros de que me não
lembro.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas,

liv. 2, n.o 8.

— Familiarmente : }íandar alguém pa-
ra o outro mundo; matal-o.
— /)• para o outro mundo ; morrer.
— Pifçuradamunte: O outro mundo;

diz-se do passado, do mundo de outr'o-

ra, do que já oão está nu moda, nem no
uso.

— Pessoas do outro mundo; pessoas
que não pertencem já ao tempo presente.

— Figuradamente: Parece que vem do
outro mundo; diz-se de uma pessoa que
parece ignorar o que se passa publica-
mente, as cousas que todo o mundo
sabe.

— Dizer couiaf do outro mundo; di-

zer cousas estranhas, incríveis.

— Mulheres do mundo; prostitutas,

putas.

— O mundo que corre; a vida mun-
dana, os usos, estylos, costumes dos
mundanos ; o que vemos succeder, e

praticar no mundo.
— Figuradamente: Os homens mun-

danos que se comportam sensualmente.
— Os immensos trajos, e adornos mu-

lheris.

— Na pintura e na esculptura repre-

senta-se o mundo por uma bola, ou por
um globo.

— Titulo de diversas publicações, que
expõem cousas relativas an mundo. — O
muudo iUustrado. — O mundo religioso.

— Syn. : Mundo, tmiverso. — Mundo
loma-se particularmente pela fírra coro

suas diíT'írent''s partes; e assim dizemos:
d'tr volta an mundo, e não dar volta ao

uniuerso. — Universo á uma palavra que
encerra «Inhaixo da ideia de um só ser

todas as parms do mundo, e representa

a ri'uniôo de todas as cousas creadas,

especialmente om relação á natureza
physica.

Mundo toma-?e também pela totalida-

de dos homiMis, por um numero consi-

rl"ravel d'elles, otc, e era todas estas ac-

ci^iiçõt^s não si> contém roais que uma
parte do universo.

O mundo o o universo são o céo e a

terra, considerados como um todo: o vo-

cábulo universo conserva S"mpre esti

signifr^ação
;

porém a palavra mundo
t"m muitas accepçõ-^s difr-ri-ntcs, Uiz-se

que Cbristo remiu o mundo, mas não
remiu o univemn ; diz-s« o velho e o
novo mundo, e não o velho e o novo
univer-o ; diz-se n'este mundo, isto é,

n'esta terra, n'esta vida, e não n'estf>

uniuerso, porque não ha senão um uni-
verso.

2.) MUNDO, A, adj. (Do latim mundus).
Limpo, puro. — Animaes mundos, e im-
mundo^:.

MUNEMA, s. f. Termo da Ásia. Ador-
no de negrilhos, que consiste em dividir

"s cabellos em annejs, luasinhas, o ou-
tras figuras, botando-lhi's azeite.

MUNEMUNE, s, m. Peixe á similhan-

ça do salio, do rio de Sofala.

MUNGA, s. f. Termo antiquado. Mon-
ja, fr.ira, religiosa.

MUNGIDO, pnrt. pis<s. de Mungir.
Vid. Mugido, que diverge.

MUNGIL, s. m. Antig') trajo lúgubre
da mulher, que não era viuva.

MUNGIR, i'. a. (Do latim mulgere).

Ordenhar.
MUNGO, s. m. Certo legume, que se

produz na ilha de S. Lourenço, mas que
não se dá no reino de Portugal.

MUNGOADO, .s. m. Arvore da Ethio-

pia.

MUNGODÃO, s. m. Arvore da Ethio-

pia Oriental nascida nas rochas e serras,

e cora folhas análogas ás do carrasco :

talvez seja a arvore mungoado.
MUNHÃO. Vid. Munhões.
MUNHECA, s. f. A juntura da mão

com o braço ; o collo da mã<i.

MUNHÕES, s. »i. pi. Termo de Arti-

Iheria. Espécie de eixos collocados quasi

a meia peça, e que se encaixam nas mu-
nhon'Mras.

MUNHONEI.SA, s. f. Termo de Artilhe-

ria. Moça, ou entalhe semi circular nas

carretas, onde encaixam os munhões das
peças.

MUNIÇÃO, s. f. (Do latim munitio).

Cousa cora que se mune. — Munições de
guorrn e de hocca.

— Todo o apparelho de armas, náu-

tico, cavalgaduras, etc, destinado para
a guerra. — «E se vem á mão ou por

historia não ser tã > branda que s» deixe

facilmente conversar, ou pwlo» seus in-

tenditnentos serem de, ferro tal que náo
cortarão jior urn queijo fresco, ao cabo
de os pobres historiadores torcerem o
queixo tr"zentis vezes e metlerem toda

a munição que podem para s! declara-

rem, ficara elles tão virgens do negocio
corno se nunca ouviram nada.» F. Ro-
driguos Lobo Soropita. Poesias e Prosas
Ineditís, pag. 104. — «Entre outra mui-
ti munição que Affonso d'Alhoquerque
achou, que o .Sabiyo tinha naqu'llas ca-

s^s do seu aposento, e assí na cidade,

forão muitas armas, art"lharía, velame,

e enxarcea do oito velas, entro nãos e

galeões e outros nauios de remo que ali

estauáo, delles n" mar e outros no esta-

l iro, d« alguns que náo eráo ainda aca-

bados.» Barros, Década 2 li*. 5, cap. 3.

— «Pêra o qual negoí-io em qiisnto se

ordenauão a^; outras munições, de enxa-

das, picões, cestos, padiolas, mantas, es-

cadas, e outras cousas pêra ir assentar

o arrayal em cerco da fortaleza per ter-

ra : mandou ap''rceber pêra entrarem pe-

lo Passo seco, hurn nauio e huma cara-

uella.» Idem, Ibidem, liv. 7, cap. 5. —
«Tanto que o corpo delRey foy levado

ao junco, aonde o enterrarão, o nosso

Rey da Çunda General do campo man-
dou logo embarcar a artelharia, e muni-
ções, e pòr em recado toda a recamara
delRey, e todo o thesouro que estava

nas tendas, e ainda que isto se fes com
toda a pressa, e silencio, que comvinha,
nem isso bastou pjra os inimigos deyxa-
rem de sentir o que eljes f^ziaô » Fer-

nãt Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

178. — «As munições eraõ acabadas, e

não havia roais polvor.n que a que se fa-

zia cada dia, que eraõ quatro arrobas,

que despendia o bazalisco cada vez que
a tirava : mas poupava-se muita por fal-

tarem jà panelas pêra ella, que era o

principil instrumento com que se defen-

diaõ: de [uaneira que não fioavaõ jà mais

que os braços, e as armas de mãos.»
Diogo de Couto. Década 6. liv. 2. capi-

tulo 8. — «E praticando D. Joaõ Masca-

renhas com os C«pita«ns sobre o que fa-

riaõ, porque se lhes acaba vaõ as muni-
ções, houve alguns de parecer «que tan-

to que de todo se acabassem, que se en-

cravasse a artelharia. e que sahissem lo-

dos aos imigos, e raorressem pelejando

com elles era campo», e assim pareceo

a todos bem.i' Idem, Ibidem, cap. 10.

—Figuradamente: Defensivo.

Na (erra cauUtmente apparelhKvain

- ArTn.is e miiniV<>n« qtie como vissem

Qiie no rio os navios ancor«Tam.

Nrlles ousAdsmrnts s« subissem.

CAM.. iis. r.int. . esl. 17

«Também em as nãos não aula tan-
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tss munições: e somente com hutna for-

ja qae todo dia estsua occupada em re-

pairar as armas dos homens, náo se po-

dia fazer tanta obra como auia mister

huraa foTtsleza de madeira.» Barros, Dé-

cada 2. liv. 6, cap. 5.

—Obra defensiva de fortificação.—«E

passados muitos debatias no votar de ca-

dahum, assentarão que visto o estado

da gente que tinhão ferida e munições

que lhe falecião, e o grande numero das

velas dos imigos, não era cousa de pru-

dência pelejar com elles era tão estreito

lugar.» Barros, Década 2, liv. 2, cap. 8.

— «E para eí^^.ho disto ft^s logo F.lR.?y

prestes cora a majnr prestesa que foy

possivel, huma grossa Armada de duzen-

tas velas de romo, de que a mayor par-

te eraô lancharas. Joangâs. e ealaluzes,

e quinz^» juncos de altobordo, com man-
timentos e munições, e as mais coushs

necessárias para esta empresa.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 32.

— «Peio que v-^ndose Pedro de Faria

muylo desapercebido de tudo o necessá-

rio para est" cerco, e com muyta falta

de gente, quis tentar valerse destes cem
homens, assim por estarem mais perto,

e poderem acodir mais depressa, como
também por terem, como quem andava
naquelle officio, muylo grande numero
de munições necessárias a eue cerco qae
esperava.» Ibidem, cap. 144.— «A ?ihay

Pombiya. que troux.^ o recado do rei da

Çunda, que eu atra; disse, depois qu^
negociou com elle o a que vinha, se par-

tio logo desta Cidade de Banta, e ElRey
se fes prestes com muita brevidade, e se

partio com huraa Armada de trinta calalu-

ses. e dès jurupangos, bem apercebida

de mantimentos, e munições, nas quses
quarenta velas hiaõ sette mil homens de

pelpja. a fora a chusma d) remo.» Ibi-

dem, cap. 191.— sE matou toda a fursa

bruta d.> sette mil elefantes que havia

na tírra, sem deyxar vivos mais que só

dous mil, em que levava toda a sua ba-

gagem, e as muniçoens, e o thesouro, e

tudo o mais foy consumido do fogo de
tal maneira, que nem dos paços, em que
havia casas cosidas em ouro, nem da ri-

beyra com os almasens, e trecenas, em
que havia duas mil embarcaçoens do re-

mo varadas em terra, ficou cousa que
naõ fosse f?yto em cinza.» Ibidem, cap.

190.— «Sobre o baluarte chovia fogo:

porque este dia quizeraõ os Mouros des-

pender toda sua munição, e o que mais
eropeceo aos nossos, foy terem o vento
contra si. que todo o fumo, e pò do en-
tulho, que os imigos revolviaõ com os

pès. os cegava a todos.» Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 2, cap. 8— «Ao outro
dia chfgou D. Álvaro de Castro com a

mòr parte dos navios taõ destroçados dos
mares, e ventos, que lhe foy forçado re-

formalos, no que se deteve três dias, e

nelles chegou António Moniz Barreto no

cflravelaõ das muniçoens, que não passou
menor trabalho que todos elles.» Ibi-

dem, liv. 3, cap. 1.

—Figuradamente: Preservativo. — Os
mais fortes propugnaculos e munições
são o temor divino.—Pão de munição

;
pão que se distri-

buo pelos soldados para seu sustento.
— Figuradamente: Pão de munição;

pão ruim, pão máo.
—Chumbo miúdo para passarinhar.
-

—

Fuzil de munição; fuzil de grosso

calibre, que é a arma ordinária dos sol-

dados de infanteria.

—Loc FiG. : Dar munições a alguém
para nos fazer guerja ; dar armas con-
tra nós mesmos, buscar lenha para nos
queimarmos.
MUNICIAMENTO, s. m. Acto de mu-

niciar, de prover de munições.
— Provisão para soldadesca.

MUNICIAR. Vid. Municionar.
MUNICIONAR, V. a. (Do francez mu-

nitioner). Prover de munições. — Muni-
cionar uma praça.

1 MUNICIONARIO, s. m. Homem en-
carregado de fornecer as munições ne-
cessárias á subsistência das tropas.

MUNICIPAL, adj. 2 gen. (Do latim mu-
nicipalis). Na antiguidade romana, que
pertence a um município. — Cícero era
de origem municipal.

—Modernamente: Qie diz respeito á

municipalidade. — Os regulamentos mu-
nicipaes. — «Era evidente que, apesar
das fundadas pretensões dos burgueses,
esta liberdade havia de continuar por
mais algum tempo, se apparecessem as

duzentas mil livras para o pagamento
das quantias dos cavalleiros e homens
d'armas, e se chegassem a porto e sal-

vamento as oito naus da Arrochela, ob-
jectos que, parecendo absolutamente ex-

Iranhos, se achavam n'este caso ligados

de um modo singular ao despacho favo-

rável ou desfavorável da petição muni-
cipal.» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 15.

— Gwarda municipal ; diz-se em Por-
tugal de um corpo militar formado de
um certo numero de soldados de infan-

teria e cavallaria, constituído especial-

mente para fazer a policia de uma cida-
de, e manter a ordem publica.

—Diz-se dos funccionarios que admi-
nistram uma municipalidade.— O corpo
municipal.

—O conselho municipal; conselho do
presidente do município e camaristas, ao
qual são levados os negócios mais im-
portantes de uma cidade.—Lei municipal ; lei que regula os

direitos e deveres de uma camará muni-
cipal. Vulgarmente diz-se das posturas
das camarás com o povo.

—Substantivamente: Um municipal;
um guarda municipal ; cada membro da
guarda municipal.

MUNICIPALIDADE, s. f. (De m«nici-
pal, e o suffixo «idade»). Corpo dos em-
pregados de uma camará municipal.
—Direito do município.

— A própria camará municipal.

7 MUNICIPALMENTE, adv. (De muni-
cipal, eo suftiio «mente»). Debaixo das
fórrnas municipaes.

MUNÍCIPE, adj. 2 gen. (Do latim mu-
nice.ps). Que frue o direito do municí-
pio.

— .S'. m. Habitante de um munieinio;
cidadão de uma cidade livre. -

município, s. m. (Do latim munici-
pium). Cidade do Lacio e da Itália, que
vivia segando suas próprias leis e cos-
tumes, e que participava do direito de
cidadão romano. O município dilleria da
colónia, em que esta tinha as 1-is da Kãe
pátria : havia também municípios fora

da Itália.

—Concelho municipal, habitantes de
um concelho, em que existe uma cama-
rá municipal.

munido, part. pass. de Munir. Pro-
vido de cousss necessárias á defez^ ou á

subsistência. — Uma cidade munida de
provisões de guerra.

Este rende 7nunidas fortalezas,

Faz traidores e falsos os amigos

:

Esle aos mais nobres fai faier vilezas,

E entrega capitães aos inimigos:

Esle C'3rrompe virginaes purezas,

Sem temer de honra ou fama alguns perigos;

Este deprava ás vezes as sciencias.

Os juízos cegando e as consciências.

CAM., LUS , cant 8, est. 98.

—Figur.?damente: Provido, dotado.

—

Munido d-i hreie.

munificência, s. f. (Do latim muni-
ficentia). Qualidôde que lera á pratica de
grandes liberalidades.

—Liberalidade, em opposiçáo á ava-

reza.

MDNIFICO, A, adj. (Do latim muni-
ficvs). Generoso, franco, liberal, livre.

MUNIR, V. n. (Do latim «noiire). Ter-

mo pouco usado. Prover, fornecer do ne-
cessário para a defesa ou provisão dos
logares de guerra.—Munir praças.

—Munir-se, v. refl. Prover-se, forne-

cer-se.—Muniu-se de uma pistola para
defender-se do ijiimigo.

— Figuradamente : Munir-se de pa-
ciência; preparar-se para sofírer com re-

solução, com coragem.
— Vid. Monir, que diverge.

MUNITISSIMO, A, adj. superl. de Mu-
nido. Muito munido.

t MUNSTERIANO, s. m. Sectário de
João de Leyde, chefe dos primeiros ana-
baptistas no século xvi : assim chamado
por que sua capital era Munster.

MUNTO. Vid'. Muito.

MUNTURO. Vid. Monturo.
MÚNUS, s.tn. (Do latim wjwnws). Obri-

gação, dever, necessidade.
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— Emprego, posto, minislerio, officio.

f MUNYCHION, t;. m. Segundo mez do

anno atbeniense, quo correspondia a par-

te de abril e de maio.

MUPHTI, s. w. (Do árabe moufti, que

dá uma resposta decisiva). O chefe da re-

ligião mahometana, cujas fuucçõps supe-

riores ás do Cadi, consistem em resoWor

em ultimo recurso os pontos de contro-

vérsia em matéria de direito ciril e reli-

gioso ; a sentença dada por eile tem o

nome de fetfa.

MUQUECA, s. f. Guizado do império

do Brazil feito de peixinhos e camarões,

misturado com muita pimenta comari.

— Termo de Agricultura Atado de

terra, envolvendo uma parte do ramo
de figueira, laranjeira, etc, que dentro

do atado lançam raizes, e por baiio se

serram com serrote para se disporem em
outra terra.

MURADAL, s. m. Sitio cheio de cali-

ça, o cascalho de edificio destruído, e

arruinado.

MORADO, part. pass. de Murar. Cer-

cado do muros. — Gamara murada.
— Diz-se de religiosos encerrados n'um

convento.
— Tapado por um muro. — Uma por-

ta murada.
— Posto em prisão, em cerco.

— Figuradamente : A vida particidnr

deve ser murada ; não devo tornar-se

publico o (jue se passa na vida privada

de cada um.
MURADOR, A, s. (Do latim, wws> uris,

o rato). Pessoa que caça ratos.

— Figuradamente : Pessoa muito fsl-

ladora. e pouco exemplar, mormente no

que requer segriiJo.

— Vid. Morador, que diverge.

— Provérbio : liato bom bradador,

nunca bnm murador.
MURADOURO, s. m. Termo antiqua-

do. Tapigo, muro, parede.

MURAL, adj. 2 gen. (Do latim mura-
lis). De muro, que tem relação com os

muros.
— Pinturas muraes; pinturas que se

applicam aos muros.
— Plantas muraes

;
plantas que cres-

cem nos muros.
— Termo de Zoologia. Insectos mu-

raes; insectos que põe os ovos nos muros.
— Aves muraes; aves que trepam pe-

los muros.
— Termo de Astronomia. Ctrcuío mu-

ral; instrumento astronómico fiio a um
muro.
— Quarto do circulo mural

; quarto

do circulo mural fixo n'um muro, e que
substitue muitas vezes o circulo mural.
— Termo de Antiguidade. Coroa mu-

ral; entre os romanos, coroa de ouro

ameiada que davam aos que foram os

primeiros a subir os muros de uma pra-

ça sitiada, e que tiiiham surprehendido

o inimigo.

— S. m. Muro, propugnaculo, baluarte.

— Machinas muraes; machioas usa-

das para dofend'^r, ou derrotar os mu-
ros.

MURALHA, s. f. (Do francez miíraiíte).

Reunião de muros espessos o de uma
certa elevação. — Minar uma muralha.
— Diz-se dos muros que cercam uma

cidade, uma fortaleza, etc.

Stin medo intl* o nSo digo, o denodada

I.uso ticrúe tenho vleto em dura guerra,

Qual raio, que despede hum Ceo nuhlado,

Auimcahio na Tingitana terra :

Nas mitralhai de Ceuta o levantado

Pendão de Lybin ondea, e a Liliia aterra
;

Nas miiralh;ts de Arsila hum Suberano

' ' Monarcha adquire o nome d^ Africano.

3. AGOSTlNUO DE MACEDO, O OBIBÍfTE, canl

9, est. 20.

— «Quando o quingentario conheceu
que os árabes paravam no fundo do vai-

lo, o seu coração gfíneroso verteu san-

gue com a lembrança de que todo o es-

forço dos soldados que coroavam os adar-

ves do mosteiro, |ior muito (}ue h,)uvera

sido, não fora bastante para salvar os

desgraçados que tinham buscado abrigo

á sombra ósquellas muralhas » A. Her-

culano, Eurico, cap. 12. — «Era pelo

fim da tarde do bailo dia primeiro do

maio em que Fr. Lourenço embarcara
para Ufsteili». O sol reflectia os seus

raios derradeiros nos largas pannos da

muralha occidental de Lisboa, o no col-

l''gio d<' S. Paulo tangia a campa a com-
pletas quando chegou á portaria uma
numerosa cavalgada que, subindo das

portas da Cruz. passara era frenti dos

passos dos Itifantes e viera pira ahi.»

liem, Monge de Cister, cap. 7. — «.Ape-

sar da cerrftção, tlivisava-se um largo

panno da muralha pardacenta, sobre a

qual duas torres da mesma cor se me
representavam como dous espectros gi-

gantes de pé em cima dV-xtf-nsa lousa.

Kstreuieci de terror.» Idem, Ibidem, ca-

pitulo 13. — f Ao poente, o plano era

limitado pflo alto lanço de muralha que

corria desde a porta do Saneta Cathariíia

até o postigo chamado da Torre do Al

varo Paes e, successivamente, do Con-
destavel o do S. Roque. Juncto deste

postigo, pelo lado interior, campeiava so-

bre o muro o mosteiro dos Trinitarios.»

Idem, Ibidem, cap. 19.

— Muro de defensa.—«Nada mais pô-

de dizer. O moço frade saiu correndo e

sumiu se pelos becos que iam dar ao

terreirinho da Sé. O abbade tomou ao

longo da muralha para o lado das Fan-

gas-velhas, e os fidalgos seguiram-no ma-
chinalmente.» A. Herculano, Monge de

Cister, cap. lâ.

— Loc. POPULAR : Encerrar alguém en-

tre quatro muralhas; mt^ttel-o em pri-

são.

— Termo de Marinha. Invólucro inte-

rior do navio.

— Figuradamente: Defensa, auxilio.

Vid. Alcantilar.

MURAR, V. a. Cercar de muros.—Mu-
rar uma cidade.

— Fechar por um muro.—Murar «ma
jaitellit.

— Murar-se, v. rejl. Cercar se, forti-

ficar- se.

— V. n. Murar o gato; espreitar os

ratos próximo ao buraco.

MURÇ4. Vid. Mursa.
MUHCEGO. Vid. Morcego, posto que

orthoifr/tpliii rnais iticorrecla.

MURCEIRO, s. m. Homem que faz

murras d<i cónegos.

MURCELLA, s. f. Chouriça k imitaçáo

das de sangue, feita de miolo dn páo,

assucar, amêndoas, etc.

MURCELO, ou MURSELO, s. m. Vid.

Mursello.

MURCETA. Vid. Murseta.
MURCHA Vid. Murchidào.
MURCHADO, part. pass. de Murchar.

Vid. Murcho. — «Gluriava se de ter mur-
chado ao sopro mirrador da dfshonfa

mais de uma flor dinnocencia, de mais

de uma vez ter profanado o sanctuario

diimeslico, de muitos desses triumphos,

emfim, que o mundo saúda com sorri-

sos approvadores e que só revelam as

trevas da consciência, o atheismo brutal

e estúpido acerca dos mais poéticos e

geoiTosos sentimentos do hi>mem.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 10.

MURCHAR, i>. a. (Do latim marcere).

Fazer extinguir o viço dos vegetaes. —
«Jamais podereis alTectar alegria no pu-

blico, sem que os abcessos da dor vos

atormentem »m particular. O vosso tem-

peramento não podendo resistir a pstas

cruéis agitaçoens, fará com que a Natu-

resa se proslr'' a violentos combales que
murcharão a flor. e o esplendor da vos-

sa mocidade.» Cavalleiro l'01iveira, Car

tas, liv. 2, n.» 31.

— Figuradamente: Fazer desanimar,

esfriar.

— Murchar- se, v. rejl. Perder o viço,

fslUndo los vegetaes.

—

Esta planta mur-
chou-se com o calor.

— Murchar-se a /fòr cow o sol; prin-

cipiar a seccar.

— V. n. Perder o viço, fallando dos

vegetaes. — Esta rosa murchou.
— Figuradamente: Desanimar, perder

a coragem, e a força enérgica.

— Alterar o s^^mblante p^r vontade

própria, ou por alguma causa justa, tor-

narsi" triste. Vid. Murcho.
— Murchar a bexiga ; começar a sec-

car, cessar de estar inchada.
— Substantivamente; O murchar da

flor da innocencia. — «Mas a seiva da

vida estava contaminada : o bafo impu-

dico do homem é lambem como o Simún.

Flor de innocencia por onde elle passou

não erguerá a fronte mais que um dia.

Depois vem logo o pender e o murchar.
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Ha ahi entáo alguém cujos olhos ella

contente? Não.» A. Herculano, Monge
de Cister, rap. 46.

MURCHECER, v. n. (Do latim marces-

cere). Começar a murchar, tornar-se mur-
cho, cessar o vigor.

MURCHIDÃO, s. f. O estado da flor

murcha.
MURCHO, A.adj. (Do húm marcidus)

.

Qac murchou, que começa a seccar, a

perder o vigor, a força vegetativa.

—

A
flor murcha.
—Figuradamente: Triste, esmorecido,

desaiiimsdo.—«Jluitas pessoas do teu se-

xo que vês presentementemurchas, secas,

e desfeitas, já forão semelhantes á rosa

colorida, fragante, e pomposa, e não ha
mais que dusentosou tresenlos menssão
já mortos.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas,

Hv. 2, n.o 80.

MURCIANA, adj. f. De Murcia.—Couve marciana ; espécie de couve
vulgar, oriunda de Murcia.

f MURDER, V. a. Termo de Náutica.

Fazer encsixar o lado em que trabalham
em parte, que fique entalado de tal for-

ma, qud suspen ia o trabalho. Quando
se forra qualquer cabo com fio de car-

reta, mandam murder o fio para arre-

matar a obra.

f MURDIDO, part. Tpass. de Murder.
—Termo de Náutica. Diz-se quando se

tem entalado o cabo que puxam entre o

gorne e a roda do mcitão.
— Diz-se também quando se tem met-

tido a torcedura do cabo, ou cousa den-
tro do gorne, de maneira que se não pos-

sa atar o cabo; qualquer entalhadura
que tenham os cabos, se diz estar mur-
dido.

MURENA, s. f. (Do latim murcenà). Vid.

Moreia.

MURENULA, s. f. (Do latim murcenula).

Diminutivo deMurena. Nome de um peixe

vulgar, de excellente sabor, conhecido
antes pelo nome de lampreia.

—Gargantilhas, ou afogadores das ra-

parigas solteiras.

MURES, s. m. píur. Termo antiquado.
Ratos.

f MUREXANA, s. f. (Do latim mvrex,
e o suftixo «ana»). Termo de Chimica.
Pó leve, de um brilhante assetinado, in-

solúvel na agua e nos ácidos enérgicos.

f MUREXIDO, s. m. (Do latim murex,
e o suffixo «ido»). Termo de Chimica.
Purpuralo de ammoniaco.
MURGANHO, s. m. O ratinho recem-

nascido.

—Dá-se também este nome ao beirão,

como uor injuria dissimulada.

MURGINIFADA, s. f. Vid. Moxinifada.

f MURIATADO, A, adj. Termo de Mi-
neralogia. Diz-se de uma bsse combina-
da com um acido muriatico. Diz-se hoje
chlorhiidratado

.

MURIATES. Vid. Muriato.
MURIATICO, A, adj. (Do latim muria-

ticus). Termo de Chimica. Antigo syno-
nymo de hydroddorico ou chlorhydrico.—Acido muriatico oxygenado; antigo

synomyno de chloro.—Acido muriatico superoxygenado; an-
tigo synouymo de acido chlorico.

—Termo de Zoologia. Diz-se de uma
paludins que vive nas aguas salobras.

MURIATO, s. m. (Do latim murta, sal-

moura). Termo de Chimica. Antigo no-
mo dos chlorhydratosou hydrochloralos.

—Sal neutro, formado pela combina-
ção do acido muriatico com uma base al-

Cijliua, terrosa, ou metallica.

—Munatos seccos ; antigo nome dado
aos chloruretús.

— Muriato de soda; o sal commum.
—Muriato de ammoniaco; hydrochlo-

rato de ammoniaco, conhecido vulgar-

mente pelo nome de sal ammoniaco.
MURICE, s. m. (Do latim murex). Ca-

racol marinho, que tem uma como veia

esbranquiçada, cujo liquido applicado á

lençaria se torna verde, <; depois de côr
de purpura, e náo é susceptível de se ti-

rar por meio da lavagem. Existem no
Rio de Janeiro na praia por detraz de S.

Bento, e na de Villagaillon.

f MURIDO, s. m. Termo de Chimica.
Nome dado ao bromo.
MURIOSULFATO, ou MURIOSULPHA-

TO, s. m. Termo de Chimica. Sal produ-
zido pela dissolução do estanho no aci-

do sulfúrico, e no acido chlorhydrico.
— Diz-se hoje chlorosulfato

.

MURIOSULFURICO, ou MURIOSULPHU-
RIGO, A, adj. Termo de Chimica. Antigo
synonymo de chlorosulphurico.

—Diz-se de uma solução de estanho
no acido sulfúrico, e acido muriatico,
que serve para a tintura escarlate.

f MURITY, s. íH. Planta do Brazil que
fornece fibras textis.

MURMOIRO, s. m. Termo antiquado.
Vid. Murmúrio.
MURMULHO, s. m. Termo antiquado.

Vid. Murmúrio.
MURMUR, s. m. (Do latim murmur).

Termo pouco usado. Ruido, rumor, fra-

gor, estrondo. Vid. Murmúrio.
MURMURAÇÃO, s.

f. (Do latim miir-

muratio). Acção de murmurar.— «Neste
tempo que aqui chegámos estava ElRey
celebrando com grande apparato, e pom-
pa fúnebre de tangeres bayles

; gritas, e

de muytos pobres a que dava de comer,
ás exéquias da morte de seu pay que el-

le matara ás punhaladas para se casar

com sua mãy, que estava jà prenhe del-

le, e por evitar as murmurações, que
sobre este horrendo, e nefandíssimo ca-
so havia no povo, mandou lançar pregão,

que sopena de gravíssimas mortes nin-
guém falasse no que jà era feyto. » Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, c.l9.
MURMURADO, jmrt. pass. de Murmu-

rar. Diz-se d'aquelle de quem se mur-
mura.

—Entregue á censura, á critica.

—Dito em voz baixa.—Paíawas mur-
muradas ao ouvido.

1
.) MURMURADOR, A, s. (Do latim mur-

murator). Pessoa que murmura por ha-
bito. — «Bem vejo senhor, quanto me
isso importa, assim para me acreditar
contigo, como para tapar a bocca aos
murmuradores, queseacotovellaõ quan-
do me ouvem ; mas porque por huma
cousa creaõ a outra antes, que seja sol
posto faiarás com mais de hum pâr del-
les com tal condição que naõ sayas em
terra, como atègora tens feyto, porque
te naõ aconteça algum desastre, dos muy-
tos que cada dia aqui acontecem a mer-
cadores que querem pass.-irinhar por ma-
tos alheyos.» Fernão Mendes Pinto, Pe-
regrinações, cap. 73.

2.) MURMURADOR, A, adj. Que causa
murmúrio, que faz susurro similhante
ao das aguas do Oceano. Vid. Murmu-
rante.

MURMURANTE, part. act. de Murmu-
rar. Que faz murmúrio.

—

Fonte limpida
«murmurante. Vid. Murmuro.
MURMURAR, v. n. (Do latim mimnii-

rare). Fazer susurro, fallando das aguas,
dos ventos, etc.

—

O vento murmurava na
floresta.

Que cidade tão forte por ventura

Haverá que resista, se Lisboa

Não pôde resistir á furça dura

Da gente, cuja fama tanto voa?
Ja lhe obedece toda a Estremadura,

Óbidos, Alemquer, por onde soa

tom das frescas águas entre as pedras.

Que murmurando lava, e Torres-Vedras.

CAM., Lus., cant. 3, est. 61.

—«Além delle era uma estrada chan.
Por entre algumas choupanas que de-
moravam da esquerda, via-se um reluzir

vago, e ouvia -se estourar e murmurar,
espraiando-se, o rolo das ondas. O ven-
to abrandara, as nuvens rareiavam e a
luz passava a correr porcima delias adian-
te de mim. A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 13.— «Uma das monjas saiu

d'entre as outras e veio ajoelhar aos pés
da abbadessa : as suas companheiras ajoe-

lharam também voltadas para o altar; e
o hymno que Suíutila ouvira ao descer
para a crypta murmurou de novo na-
quellas curvas abobadas.» Idem, Eurico,
cap. 12.

—Figuradamente : Entregar-se á mur-
muração, censurar occullamente, dizer

mal de alguém.

Vão-na buscar e mandam-na diante,

Que celebrando vã com tuba clara

Os louvores da gente navegante,

Mais do que nunca os d'outrem celebrara.

Já ínurymirando a Fama penetrante

Pelas fundas cavernas se espalhara

:

Fala verdade, havida por verdade

;

Que junto a deosa traz Credulidade.

CAM., LUS., cant. 9, est. 45.
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Achi-tffiftaas salitrosa, impur»

I^ymplia, dos mesmos anirnucíi_deixâd.i

;

' A luib.i contra os Ceos cUma, e niurmiiivi,

Oaa ctcrn;>!i proiiiesiiag deslembrada :

Tona Moyeés ca' aVar^peiiha dura,

Como uensivel á fatal p;>iicada.

Agua rompendo borbulhanlc, e fria,

K sCda ao Povo atónito sacia.

I AOÓSriHIIO DE MACEDO, O ÚIIIKNTE, cant. 9,

Ibl. Illl.

— Fallar baixo comsigo só. — «Má
compararão:—murmurou feruando Af-

fonso, viraaJo-se para o senhor do Re-
send», mas «m tom que o abbade o ou-

visse.— Devia dizer: como a raposa no

gallinheiro, a gintUa no pombal, o lobo

no redil, o magarefe no nialadouro...»

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 10.

— Fazer ouvir um murmúrio, fallaa-

do das pessoas.— «Ura Kuricol murmu-
rou ella.— Depois de dez annos, bem co-

nheci « sua voz 1 Mais trisle, só: triste,

como tantas vczes a tenho ouvido nos

meus sonhos de remorsos I Bem conhe-

ci o seu gesto 1» Alexandre Herculano,

Eurico.
— V. a. Fazer um murmúrio.
— Emiltir um som análogo ao murmú-

rio das aguas.

— Criticar, censurar occultameule.

— Dizer em voz baixa.— «Era... era o

teu, Eurico!... Mas que pôde haver com-
mum entre o guerreiro e o sacerdote?

Que importa um nome... uma palavra?...

que...» O cavalieiro pôs-se em pé e, dei-

xando descahir os braços e pender o

rosto sobre o peito, murmurou...» Ale-

xandre Herculano, Eurico, cap. 18. —
«Por fim alçou os olhos para o monge,
que sera pestanejar tinha os seus crava-

dos oeila, e, com accento inexplicável de

dor, murmurou: «A ultimai a ultimai»

De feito, o frade conservava ainda nas

mãos uma carta.» Idem, Monge de Cis-

ter, cap. 13. — «Como um homem só:

um só pensamento e uma só vontade.»

«Excellente!—murmurou o privado, es-

fregando as mãos. «E o camareiro me-
nor? — perguntou o abbiJa.» Ibidem,

cap. 16.— «Basta! Não serei impio nem
vil... Mas tu viverás, e ai delle se a sua

alma iguora o que é o arrependimen-
to...» «Meu Deus, meu Deus!—murmu-
rou Beatriz.—A tua misericórdia é infi-

nita. Salvei-o... salvei meu irmão... .\go-

ra posso morrei!» Ibidem, cap. 22.

—

«Quando, naquoile voltar lento, deu com
a vista no ealaver de sua irman, «nca-
minhou-se para lá e, curvando-se, como
quem dizia um segredo, murmurou: «.\

taça encheu-se... O fel golfa por terra...

É fel e sangue!... Náo pó le ser, Beatriz;

não pôde; não pódel...» Ibidem, csp.

23.— «Recuar o auadel e os seus sequa-
zes. Murmurando, como o rafeiro cons-
trangido a largar a presa, os rudes bes-

teiros titubeiaram, deram volta e saíram.

O cruzar de vozes e o tinir dos ferros já

a este tempo haviam acabado.» Ibidem,
cap. 28.—«O romeiro, poriím, ioterrom-
peu-o.— Essa historia hho lhe era «bso-
íutamoute estranha. Depois encostou a

fronte sobro as mácis cruzadas no topo
do bordão em que se firmava e mur-
murou duas vezes: f Ninguém I... .Nin-

guém!» Ibidem, cap. 30.

—Murmurar se, u. re/í. Figuradamen-
te: Censurar se em voz baixa.— Fallarse contra.—Murmurar-se da
lei da conlrthuição dos imiwúos.
— Dizer-se em voz baixa.

—

Esla ixoli-

cia murmura-se.
MURMURAT1V0,A, «í/y. Que murmura.
— Da conversação, em que existe mur-

muração.
MURMURINHO, s. m. (Do latim mur-

ynuriUiDii). O sniu ligeiro que produzem
as aguas correntes. Vid. Murmúrio, o
Borborinho.

MURMÚRIO,», m. (Do latim mwrmwr).
Susurro leve que as ondas fazem.
—Figuradamente: U leve som que se

produz quando se falia baixo e por en-
tre os dentes, murmuro.

Pelos vastos saloens, pclo3 dourados

Tectos se escuta alegre murmúrio;
Ficáo Co' a Lusa voz como espantidos,

Cheios de assombro o Árabe, o CSenlio:

Sòa hura surdo rumor, qual em tufados

Cedros produz o vento húmido, e frio

:

E brada o l^ci, que conhecer deseja

Lei, que aos homens dos Ceos mandada seja.

JOSÉ AuuSTLSUú Dic UACEDO, O únie» rK, cant.

11, est 42

—«Fazia dó. O sacristão sentiu aper-

tarcm-se-lhe as entranhas ao ouvir aquel-

le desconsolado murmúrio. Era claro que
o peregrino náo contava com encontrar
assim erma a velha mansão da encosta

e que nella esperava obter gasalhado.»
Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 30.

—Susurro, ruido, estrépito. — «O mur-
múrio immenso do arraial foi amorte-
cendo gradualmente com o fechar da

noite. Em breve, não se ouvi'i nas ten-

das do Islaiu, senão o respirar lento de

tantos milhares d'homens adormecidos
nos braços do goso.» X. Herculano, Eu-
rico, cap. 14.— «E o sussurro que se ou-

via entre tantos fnilharesde homens era,

apenas, o murmúrio das resjiirações op-

pressas pelo frio nocturno e o resfolegar

dos ginetes, aspirando o nevoeiro húmi-
do que se alevantava da terra.» Ibidem,

cap. 15. — íOs dous frades calados iam
algum tanto aiTastados. Ouvia-se unica-

mente o som das passadas dos caminhan-
tes, e a esp&ços um murmúrio confuso

do ruído que se fazia em R^stello e que
era truzido pelo sopro morno de leste.»

Idem, Monge de Cister, cap. 5.

—A viração ligeira nas folhas dos bos-

ques. — » Estas palavras aiuda as ouviu

Fr. Vasco. Depois a oração de Fr. Lou-
renço soava apenas como um murmúrio

de aragem da tarde por campina de her-

vas rasteiras. Era a oração que os ouvi-

dos do.s homens náo ouv«'m; a<^uella que
Deus entende.» A. Herculano, Monge de
Cigter, cap. 3.

— Frémito que fazem ouvir certos ani-

maes. — ^4* avet pelo neu canto, o louro

pelo seu muijido, o cavallo pelo seu rin-

cho, o urco pelo seu grande marmorio,
annuuciam todos u rnesiuo desejo.

— Termo de medi ina. — Murmúrio
re^pirtUurio ; ruido ligeiro que se ouve
quando se applica o ouvido ao peito, ao

pulmão, e as pleuras estando sãs.

— Unido confuso de fnuitas pess<jas

que faliam, (; se agitam ao mesmo tem-
po.—Murmúrio de npprotução.

—O ruido e queixas que fazem as pes-

soas descontentes.

—

Apasiguar os mur-
múrios du povo.

— Figuradamente: O murmnrio do co-

ração, o murmúrio das puij.õei ; i) mo-
vimento secreto das paixões contrariadas.

Diz-se do mesmo modo : os marmurios
do sangue, da vaidade, ele.

1.) MURMURO, s. ,rt. (Do latim mur-
mur). .Murmúrio, ruilo confuso de mui-
tas pessoas que faliam baixo.

— Figuradamente: O murmaro das

aguas do oceano.

MURMURO, A, udj. Que murmura.
murmurant>'.

MURMUROSO, A, adj. T. rmo de poe-

sia. Que produz murmúrio, que mur-
mura.
MURO, s. m. (Do latim murus). Pare-

de com quo se cerca e defende a entra-

da de uma cidade, praça, etc.— «E nes-

te tempo os feridos teriáo saúde, e os

socorros, que esperaváo, virião, e depois

em batalha campal, dada a baadeiras

despregalas ante os muros de Constaa-

titiupla alcauçarião vitoria com maior

gosto e destruição de seus contrários ; e

em tanto provessem em tudo o necessá-

rio, do sorte que os cercadores sentissem

tanto o trabalho do cerco, como os pró-

prios cercados.» Francisco de Morai-s,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 159.— «De-

pois que .\lba}zar teve alijado s-^u exer-

cito e cercado de cavas, á maneira de

muro, tão seguro e bem oídeuadas, que

só a fortaleza delias bastava pêra com
pouca guarda se defenderem a lodo mun-
do, quafito mais tendo tanta e táo sin-

gular, que no campo raso estaria bem
segura de toJo temor.» Ibidem, cap. 160.

—«Na verdade, o que elles julgavam por

descuido dos imigos, era conselho sin-

gular; que bem sabia Albajfiar e os prin-

cipes do exercito quanto damno os cer-

cadores costumam receber dos cercados,

quando os muros e estancias tem brm
quem nos defenda e empare.» Ibidem,

cap. 162.

Logo os o.-ilmatas vive-ir. e nc seio,

Oade Antenor já inuroj levantou,
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A soberba Veneza está do meio

Das aguas, que tão bAÍxa começou.

Da terra hum bra(;o vem ao mar, que cheio

De esforço, nações várias sujeitou;

Braço forte de gente sublimada,

Não menos nos eugenhus, que na espada.

CAM., LUS., cant. 3, est. 14.

O remo de Cambaia bellicoso

(Dizem que foi de Poro, Rei potente),

O remo de .Varsiuga, poderoso

.Mais de ouro 9 pedras, que de forte gente;'

.\qui se en.xéi g i l.i do mar undoso

Hum monte alto, que corre longamente.

Servindo ao Malabar de forte muro,
Com que do Canará vive seguro.

IDEM, IBIDEM, caut. 7, est. 21.

—«E começando arder, ouuirão bra-

dos do muro per liugua Português que
dizião : Atlonso d'Alboquerque açude ao
leu barganiim cõ os teus quatrocentos
houiens, que abi acbaras seteceulos fre-

cbeiros que te esperão e com estas pa-
lauras dizia outras conformes ao estado
de hum dos nossos fugidos que elle era.»

Barros, Década 2, liv. 2, cap. 5. — «A
qual abastança a mesma terra tem om
si, principalmente em huma comarca,
que seiâ em torno de quarenta leguoas,
por razão da qual fertilidade he a mães
pouoada thirra de Arábia, porque nella

ba estas cidades, Maná, Nazuá, Baylá,

todas cercadas de muro de taipa mui
forte.» Ibidem, liv. 3, cap. 2. — «Este
muro vinha criado de todo o fundo do
rio até chegar asima á agoa em altura

de outros vinte e seis palmos de maney-
ra, que a sua altura era de sincoenta e
dous palmos, e em sima no andar de
terrapleuo, em que o muro acabava a

sua altura, tinha numa borda da mestiia

cantaria roliça como cordaõ de Frade,
da grossura de hum barril de quatro al-

uiudes, que a cingia em roda.» Fer-
não iHendes Pinto, Peregrinações, cap.
74.—«Forem o Key que entaõ Heyuava
na China, receando-se de outro poder,
e confederação semelhante á passada, a
que elle naõ pudesse resistir, determi-
nou fechar com muro toda a raya de am-
bos estes Imperi.js.» Ibidem, cap. 95.

—

«Tratou de fazer por dentro hum con-
tra-uiuro, e vendo que não tinha parte
commoda pêra isso, mandou lo^o na ro-

tura armar hum cubello alto, e grande
no meyo de traves, que sorvia ile trian-
gulo, e Sr) corria delle para ambos os ba-
luartes correndo com hum pedaço de
muro p«ra tornar a fechar aquella par-
te, com que fictva mais forte. « Diogo de
Couto, Década 6, liv. 2, cap. 2.— «Feito
isto sahio-se o Cspitaõ pêra fora, e vio

queestavão sobre o eirado da Igreja hum
cardume de Turcos com dous guioens
desenrolados, e vinhão jà descendo pêra
o muro, pêra daili (que era baixo) salta-

rem dentro na fortaleza.» Ibidem, cap.
6.—«E indo em alcance dos que fugiaõ,

lançarão de cima do muro tantas pedras,
que naõ tiveraõ tempo d'eatrarem com
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elles de rondaõ, e íicarõ de fora.» Bar-
ros, Glarimundo, liv. 11, cap. 7. — «O
Rey naõ tem graúdo estado: ha fora del-

ia pegado aos muros quintas com gran-
des, e nobres casarias de arvoredo de
frutas como ca em Hespanha, e palmey-
ras de tâmaras. Habitaõ nesta Cidade al-

guns judeos Persianos gente pobre na-
turaes da luesma terra.» António Ten-
reiro, Itinerário, cap. 3. — «He cercada
de muro, e de muyto bons editicii>s. Dis-

seraõ-nos que em tempo antigo fora de
(iregos, e assim se parecia pelos editi-

cios.» Ibidem, cap. 13.

.lá vão peito da terra, entre os copados

Frescos palmares, ejai'dins viçosos,

Vêem soberbos palácios levantados,

K, quaes na ICuropa, nittrus alterosos:

D'estranbas scenas taes como espantados

Cortão com todo o panno os espumosos

Rolos do turvo mar, e quando aprôâo

A.' barra, os ares co'os cunbões atròào.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, CÍBlt. 7, est. 7C.

Os olhos sobre nós tem postoo Mondo,

Que taxou de atrevida a illustre empreza.

Se a fúria se venceo do mar profundo,

Contraste-se hoje a Maura fortaleza

:

Conheça n'0riente o Mouro immundo.
Qual vio na Libia a gente Porlugueza,

Combatei com denodo ; eu vou seguro,

Uu'a peitai Portuguez corage he muru.

lUEii, 1B1UE.M, cant. 11, est. jG.

—Murostí'itína cidade, d'uma villa ; diz-

se dos muros que cercam uma cidade, uma
viUa.— «E chiígando os dous Cavalleiros

com o recado que levavaõ, deraõ-uo pu-
blicamente a todolos Gigantes, dirigindo

a fdUa a Taulfo, o qual respoadeo, di-

zendo : que era mui ciiuteute de tal par-

tido, e que o lagar da batalha seria dian-

te dos muros da Cidade.» Barros, Glari-

mundo, liv. 10, cap. 10.— iiE polas tor-

res,, e muros, e lugares mais altos da Ci

dade, e ViUas auia muytas bandeyras de
suas cores e armas, e muytos tiros de fo-

go, que em chegando todos juntamente
tirauão, e muytas festas e folias de ho-
mens e moças muyto bem vestidas, e as

ruas armadas de tapeçaiias, enramadas,
e espadanas.» Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 121.—«E disse,

que vinha de Baçorà, e que trazia huma
carta delRey delia, para o Xeque da di-

la ViUa : que lhe viessem abrir a porta

para entrar dentro. Ao que elles dissimu-
larão, e nos deyiaraõ estar de, fora até

que amanheceu. E logo nos decemos dos
Dromedários, e os metemos entre nos, e

os muros dn dita Villa.» António Ten-
reiro, Itinerário, cap. 61.

—Muros, no plural, toma-se algumas
vezes por cidade.

E vós também, ó terras Tianstaganas,

Allamadas co'o dom da tlava Ceres,

Obedeceis ás forças mais que bumunas,

Entregando-lhe os muros e os poderes :

E tu, lavrador Mouro, que te enganas.

Se sustentar a fértil terra queres ;
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Que Elvas e Moura e Serpa conhecidas, '

E Alcacere-do-Sal, estão rendidas.

CAM., LUS., cant. :í, est. 02.

—«E no caminho a vinda, vindo el
Rey fallando com o Bispo com muyto
prazer, vio passar humas azemalas do
Bispo, e conheceo suas deuisas e armas,
e enlendeo a tenção do Bispo, e fez que
não via nada, e vendo que o Bispo per
dissimulações queria entrar em Euora
sem lho pedir, foy sempre fallando com
elle ate Santo André que he perto dos
muros, onde ja chegou muyto noite, e
alli lhe disse el Rey.» (Jarcia de Rezen-
de, Chronica de D. João II, cap. 186.

Das campinas do Tejo affugentastes

Do grão Profeta a grei com braço armado;
Quando invencíveis pela Lybia entrastes,

Tremeo Bysancio da victoria ao brado;
Quando de Ceuta os muros arrasastes.

Foi pouco a vosso Império o mar salgado,

E, se La terra, onde esconde o Sol seu rosto.

Espero as Quinas no hemisfério opposto.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, Cant. 9, eSt. 8,

—Muralhas.

Porém ellas em Dm, por força entradas.
Os muros abaixarão de diamante
A's Portuguezas forças, costumadas
A derribarem quanto achão diante.

Maravilhas em armas estremadas,

E de escriptura dignas elegante,

Fizerão cavalleiros nesta empreza,

Mais affinando a fama Portugueza.

CAM., LUS., cant. 4, est. 56.

Este he o primeiro Allonso, disse o Gama,
Que todo Portugal aos Mouros toma;
Por quem no Eslygio lago jura a Fama
De mais não celebr,ir nenhum de Roma:
Este he aquelle zeloso, a quem Deos ama.
Com cujo braço o .Mouro imigo doma;
Para quem de seu reino abaixa os muros.
Nada deixando ja para os futuros.

IDEM, IBIDEM, Cant. 8, est. 11

Fernando hum delles, ramo da alta planta,

Onde o violento fogo com ruido

Em pedaços os muros no ar levanta.

Será alli arrebatado e ao coo subido.

Álvaro, quando o inverno o mundo espanta,

E tem o caminho húmido impedido,
Abrindo-o, vence as ondas e os perigos.

Os ventos, edespois os mimigos.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, est. 70.

—«Porque como com esta nossa gen-
te iaó muitos Gentios do Malabar, e dos
Cauarijs humens mui Ienes em cometer,
com o íauor dos nossos que leuauão nas
costas, derribauão pelo caminho muitos:
té que chegados ao sobpé de hum teso

já pegado nos muros da fortaleza.» Bar-
ros, Década 2, liv. 7, cap. 4.—«Passan-
do daqui para diante chegou aos muros
de Singrachitau, que saõ os de que atrás
disse que dividem estes dous Impérios da
China, e da Tartaria, e naõ achando nel-
les resistência alguma, se foy alojar da
-outra banda em Pamquinor, que era a
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j)riiiartyra Cidade sua, que estará três le-

gitas desto muro de Singrachirau, « ao

outro dia chegou a Xipator, aondo des-

piídio a mnyor parle da g>int'?.» Fcriiáo

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 123.

—«O Key da Çumia seu cunliado, que

era (ieneral do oampo, 8bal<m por terra

com a mayor parte da gente, e iepois

de serem todos chagados ao lugar aonde

se havia do assentar o campo, que era

defronto dos muros, se entuodeu primey-

ro que tudo na fortificação <lelle, o em
ordenarem as estancias para a artilha-

ria. » Idem, Ibidem, cap. 173.

Vtm de Giddá correndo nos fortos tniiro.i

De Miilnca, e peadocns alli levanta,

Fúrra valentes Jáoa, <iu'oin ferros duros

Venhão humildei! a beijar-llie a planta:

Nem no beri;o d'Aurora eetSo segurou

Opulentos Jupues com força tanta,

Huma pancada do bastão somente

Os Tlironos faz tremor do accoso Oriento.

J. AGOSTINHO IIE MACKUU, O OHIENTE, Cant.

11, est. 31.

Este, o Sancto liie dit, as beHicasa.s

Turmas, que o Turco indómito apparelba,

lia do vencer nas ondas procellosas,

A quem dará com sangue a còr vermelha

:

Do Cabo Guardafd co'as alterosas

Proas, correndo irá, viva centelba,

Sobre os muros do Ormuz, que entra, e que arraia,

Os Turcos, Persas, .\rabes abraza.

iDKM, IBIUEM, cant. -I^, est. 07.

Qual Apuia os voos 30ltai'i; nos muros
Irá cabir de aurífera Malaca ;

Acbens ferozes, e Blntoens perjuros

Com súbita peleja alVroata, ataca :

Nem Malaios da fuiia estáo seguros,

Mil canhoeus Ibe hão de ser baireira fraca;

Levanta immensa torre e nella arvoj-a

Poiídàú, que assusta os thalamos d'Aurora.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 68.

— «Estás louco! — replicou Suintila—
Porém, não foi para disputar comtigo que

vim aqui: vim para te salvar. Olha para

o valle: áquella hoste numerosa que lá

vês poucas horas poderão resistir estes

muros mal guarnecidos.» A. Herculano,

Eurico, cap. 12. — «Até ahi, escondida

para além dos seus muros, abrigada aos

pés do seu castello mourisco, que era

apenas o que se via ao longe, como que
envergonhada da sua pequenhez, con-

frangia-se e apoquentava-se a si própria

na ciucta do muralhas de que a cercara D.

Fernando, cioso da sua formosura.» Idem,

Monge de Cister, cap. 4.—Dos muros n dentro; de dentro da

cidade, dentro das muralhas. — « Final-

mente em todolos que a este tempo es-

tauâo dos muros a dentro, ania tanto

sangue vertido, o estaua em tanto peri-

go das vidas por a grande multidão dos

imigos, que se lhe tardara soccorro, ne-

nhum ticaua viuo : mas sobreueyo Diogo

Mendez de Vascõcellos cô a sua gente.»

Barros, Década 2, liv. 5, cap. 9.—tDu-
rou este seguQdo aperto atè se querer jà

quasi cerrar a noyle, mas nem isso foy

parte para KIRey querer desistir do com-
bate, por mais que fts seus lhe aconse-

lharão que se retirasse, antes jurou de

dormir aquolla noyte dos muros a den-

tro, ou mafidar corlar asc«bi;çasa quan-
tos Capitães naõ visse feridos, que foy

causa de grande desmancho.» Fernão

Mendes l'into, Peregrinações, cap. 154.

— Figuradamente : Defesa, auxilio, pro-

tecção, amparo.

Aqui tens companheiro, a^si nos feitos,

Como no galardilo injusto e duro:

Km ti, e nclle veremos altos peitos

A baixo estado vir, humilde e escuro

:

.Morrer noa buspitaes, cm pobres leitos,

Os que ao Koi, e á lei servejn do muro '

Isto fazem os Iteis. cuja vontade

.Manda m.^is que a justira, e que a verdade.

CAU., LUS., cant. 10, est. 23.

— Figuradamente: Muro de bronze;

cousa ou pessoa mui valenta que ampa-
ra, protege, e defende.

—Figuradamente : Muro de separação

;

diz-se das cousas que separara duas pes-

soas.

—Muro de face; muro que está na face

do edifício.

—Muro lateral; muro que forma um
dos lados do edifício.

— yÍMVO de um jardim ; muro que cer-

ca um jardim.

f MUROS-EXTRA, vocábulo latino que

significa fora dos muros de uma cidade,

de uma Villa.— V'íi'er e.'-(j'a-muros.

f MUROS-INTRA, locução latina que
significa dentro dos muros de uma cida-

de, de uma villa.— Vti'erinfí-a -muros.

MURRA, s. /'. Mancha produzida pelo

calor do fogo nas pernas a quem se aquen-

ta de mui pouca distancia.

MURRAÇA, s. f. Termo popular. Mur-

ro, pancada a punho fechado. Vid. Mor-
raça, que diverge.

MORRÃO, s. m. Termo popular. Au-
gmentativo de Murro. Grande murro.

—Termo de artilheria. Pedaço de cor-

da desfiada na ponta, e molhada em breu,

ou outra matéria inflammavel, com que se

dá fogo ás peças, e antigamente aos ar-

cabuzi^s de luecha ; como estarem os ar-

tilheiros com os murrões accesos. Vid.

Morrão.— «Yinh.iõ logo diante por pre-

paradores das ruas, por onde havia de

passar, quarenta de cavallo com suas

lanças nas mãos, e outros tantos atrás

com espadas nuas nas mãos, bradando

em vozes myyto altas, para que a gen-

te, que era sem conto, fizesse caminho;

após estes vinha huma companhia de

homens armados, que segundo a esti-

mativa dos que os viraõ, passariaõ de

mil e quinhentos, todos arcabuzt-yros, e

com os murroens acezos. » Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, c. 198.— «O Capi-

tão provia a tudo com muita prudência,

e porque fallavaò as panelas pêra a pól-

vora inventou duas telhas dos telhados

juntas huma com outra, cora os vãos

pêra dentro, e breadas pelas ilhargas, e

as bocas tapadas com betume, e cbeas
de pólvora por dentro cõ murroens ata-

das pelo raeyo delias, com as pontas ace-

sas, ficáraõ servindo, e foy muito gran-

de invenção.» Diogo de Cjuto, Década
6, liv 2, (ap. 8.

MURRIÃO, s. m. Vid. Morrão, ou Mur-
rão.

—Vid. Morrião.—«Toroàraõ a remar
pêra traz sem virar ^porque a aimadia

tinha dous lemesi e todavia não pode-

rão fazer isto taô apressado, que os pes-

cadores não enxergassem os murrioens
quo levavaõ nas cabeç.^s, e relusiaô ao

longe, notando quo aquelia gente era

nova.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

5, cap. 2.

Sobro o b:itido :imez se cinge a espada.

Qu' ha de os flOR prorar do acceao CrienU,

Pesado murrião, («rr'.* eelada

Com branca.s plumas lhe assombrava a frente

:

(Nella a coroa naval ser.â firmada.

Assombro, inveja da vindoura g«Tfte;)

A forte cinta a banda lhe guarnece,

Qu' em áureas franjas tluctuando desce.

1. A. DE MACEDO, O ÚRIESTK, Cant. 9, est. 26.

MURRO, s. )>i. Pancada a punho fe-

chado, soco, mo.:hicáo, murraça.

MORSA, s. f. (Do fraucez aumutte).

Insígnia dos cónegos, de parochos e dou-

tores thoologlcos, que consiste n'uma
vestidura de lã ou de seda preta, vindo

desde o pescoço, e anda até abaixo dos

peitos sobre a sobrepelliz.

MURSELLA. Vid. Murcalla.

MURSELLO, ou MORZELLO, A, adj.

Côr de amora preta, faltando dos cavai-

los.

MURSETA, s. f. Diminutivo de Mur-
sa.

MURTA, s. f. (Do latim wi/ríus). Plan-

ta vulgar e bem conhecida, de flor miú-

da e odorífera.

€.\poi r.lsosprMeres iquam misérrimos!)

Corriamos cntam com ânsia, 6iD borcii

De erradias Beldades: ir-lhe ao encontro.

Quando, a nós. vem surrindo, em gentil GoodoU

:

Vogar com ellas, flores despinindo.

Pela tOna do Mar; ip-lhee no akance

Por entre .Viu-Iits de embrenhadas selva*.

Onde Elysios ditosos pói Virgílio.

F. UA.N. DO NASCIMENTO, os UABTVRBS, Uv .'

—Murta hrava. Vid. Gilbalbeira.

MORTAL, s. m. Terreno plantado de

murtas.

MORTEIRA, s. f. Planta prodactora da

murta : é arvore Improductiva, só serve

para arvoredo de recreio.

Plu( Eu vou bu^-á-la aCamide.

E tu vae a Sacavém.

I.eg. .Mas vae tu a Santarém,

K eu irei a Campolide.

Mas en «era bem q«e Dqne



MUSA MUSA MUSC 367

E tu vai a MoDtaxique

A casa do dedos da miíríeíra.

GIL VICESTE, BL-BENA.

MURTINHO, s. m. Baga de murta.

MURTULHA, s. f. Termo antiquado.

Vid. Mortalha.

MURUGEM, s. f. Herva de folha simi-

Ihante as orelhas de um rato.

MURULHO. Vid. Marulho.
MURZELLO. Vid. Mursello. — «Vinha

em sua companhia uma dona em um pa-

lafrem murzello, vestida a guisa de Tur-

quia. As roupas de setim branco, corta-

das a muitos cortes sobre outra seda ne-

gra, que lustrava ao l')nge.; os golpes

n'alguns lugares tomados com Irouços

d'ouro, guarnecidos de pedras pola bor-

dadura, toda em roda lavrada de basti-

dor, largura d'um palmo, vinham por

extremo entalhadas e esculpidas algumas
historias antigas, tanto ao natural, como
se aquellefôrao próprio original delias.»

Francisco ile Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 161. — «E vinha encima de

hum cavallo murzelo, que oaô a elle,

mas a huma torre sosteria, e trás elle

viuhaõ quatro filhos seus, o outros Gi-

gantes, que enchisõ o numero dos dez,

todos quasi da mesma grandeza ricamen-

te armados.» Barros, Clarimundo, liv. 2,

cap. 10.

1.) MUSA, s. f. (Do latim ymisa). Ca-

da uma das nove deusas qu-^ presidiam,

segundo os amigos, ás artes lib"raes : Clio,

musa da historia; Calliope. musa da elo-

quência e da poesia heróica ; M'»lpome-

ne, musa da tragedia; Thalia, musa da
comedia

; Eaterpe, musa da musica ; Era-

to, musa da poesia amorosa; Terpsycho-

re, musa da dança ; Polymnia, musa da

poesia lyrica; e Urania, musa da astro-

nomia.

Ce^pem do sábio Grego e do Troiano

.\s navegações grandes que Qzcrão

;

Galk-se de Alesiadro e de Trajino

A fama dasviclorias que tiverão

;

Que eu c;)nto o peito illustre Lusitano,

A quem Neptuno e Marte obedecerão :

Cesse tudo o que a M*isa antiga canta,

Que outro valor iuais alto se alevanta.

CAM., LUS., cant. 1, est. 3.

Às iliieas agradeça o nosso Gama
muito amor da pátria, que as obriga

A dar aos seus na lyra nome e fama

De toda a illustre o bellica fadiga :

Que eUe, nem quem na estirpe seu se chama,

Calliope não tem por tão amiga,

Nem as íiLbas do Tejo, que deixassem

As telas d'ouro fino e que o cantassem.

IDEM, !BID£M, cant. 5, est. 99.

Aquelles sós direi, que aventurarão

Por seu Deos, por seu Rei a amada vida,

Onde perdendc-a . em fama a dilatarão,

Tão bem de suas obras merecida.

Apollo, e as Musas, que me acompanharão,

Me dobrarão a fúria concedida,

Em quanto eu tomo alento descansado,

Por tornar ao trabalho, mais folg«ido.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, est. 87.

Callada vai os montes costeando

Das Miisas a Vestal : vágão-lbe os olhos

Por tam donosos, arrobados sítios.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAB-

TTBES, liv. 2.

—Figuradamente": Os amantes das mu-
sas; os poetas.

—Figuradamente: .\s bellas letras, e,

particularmente, a poesia.

—

Cultivar as

musas.
—A arte da poesia.—As musas gregas, latinas, etc. ; a

poesia grega, latina, etc.

—Absolutamente, a inspiração poética

em geral.

Se a fortuna inquieta e mal olhada,

Que a justa lei do Ceo comsigo infama,

A vida quieta, quella mais desama,

Me-concedèra honesta e repousada

;

Pudera ser que a Musa, alevantada

Com luz de mais ardente e viva Qama,
Fizera ao Tejo lá na pátria cama
Adormecer co'o som da IjTa amada.

CAM., SONETOS, «.• 267.

V6s, Santo illustre, e forto,

Que de hum glorioso rapto lá subiste;

Sebastião, que a morte

Fazer soubeste alegre, sendo triste

;

Vós sois, de quem eu canto :

A minha Musa enchei d'um furor santo.

J. x.<pE .íJATTOs, Rimas, pag. ICrt.

—Correr a musa; occorrerem, surgi-

rem idéas felizps.

— Particularmente: O génio de cada
poeta, o caracter da sua poesia.

—Toma-se algumas vezes por um poeta.

—A pessoa ou o sentimento que ins-

pira o poeta.

—

A indignação é sua musa.

2.) MUSA, s. f. Espécie de arvore imi-

tante á binaneira, que dá uns fructos

menores que as bananas do Brazil, mui
doces: existe na Índia oriental, e mor-
mente na ilha de Chypre, Palestina, e

Egypto; bota uns cachos grandes e lon-

gos, divididos em muitos nós.

f MUSACEAS, s. f. plur. Termo de

botânica. Familia das plantas monocoty-
ledoneas, cujo typo é a bananeira.

—Etymologicamente : Diz-se que este

nome é dedicado a Musa, medico do im-
perador Augusto.

f MUSAGETE, adj. m. Termo de my-
thologia.

—

Apollo musagcte; Apollo con-
ductor das mus«s.

MUSAICO. Orthographia preferível a

Mosaico. Vid. Mosaico.

MUSAL, adj. 2 gen. Das musas, que
diz respeito ás cjusas.

MUSARABE. Vid. Mozarabe.
MUSARABICO. Vid. Mozarabico.

MUSARANHA, s. f. Espécie de pesca-

do grande.

MUSARANHO, s. m. (Do latim musa-
raneus). Espécie de rates peçonhentos
de côr de doninha.
MUSARIA, s. f. Termo antiquado. Tu-

do o que pertence a bens de alma, e a

anniversarios.

MUSCADEIRA, s. f. Termo de -botâni-

ca. Arvore que produz a nós moscada,
conhecida vulgar mas impropriamente
por nós-noscada.

MUSGADO, A, adj. (Do latiin musca-
tus). Almiscarado.

—Figuradamente : Odorifero, cheiroso.

—S. f. Noz da moscadfira. Vid. Noz.
^^Rosa muscada; espécie de rosa que

tem um cheiro especial.

f MUSGARDINA, s. /. Doença dos bi-

chos da seda contagiosa e produzida pela

vegetação de um cryptogamo do grupo
dos mofos.

•{- MUSCARDINICO, adj. Que pertence

á muscardina, ou que é affectado d'ella.— Ovos muscardinicos.

f MUSCARI, s. m. Género de plantas

pertencente á fímilia das liliaceas.

MUSCATEL. Vid. Moscatel.

f MUSCICOLO, adj. (De 7nuscus, e co-

lere). Termo de historia natu-al. Que Ti-

ve ou vi^geta nos musgos.

f MUSCIDES, s. f.plur. Termo de zoo-

logia. Trib'i de insectos da ordem dos

dipteros.

t MUSCINEAS, s. f. plur. (Do latim

museus). Divisão das plantas cryptoga-

mas, acrogeneas, comprehendendo os

musgos e os hepáticos.

t MUSCIPULO, A, adi. (Do latim ?nMs-

cipula). Tertiio de botânica. Plantas mus-
cipulas; plantas que tomam as moscas.

-{• MUSCIVORO, k,adj. (Do latim mus-
ca, e vorarr). Termo de zoologia. Que
devora as moscas. -Ares muscivoras.

f MUSCOLOGIA, s. f. (Do latim mxts-

cu.s, e do grego logos). Psrte da botâni-

ca qu!> trat,í da historia dos musgos.

MUSGOSO. Vid. Musgoso.

f MUSCULAÇÃO, s. f. (De musculo, e

o suftlxo «ação»). Termo de physiologia.

O conjuncto das acções musculares.

—Reunião dos movimentos muscula-

res de um órgão.

MUSCULAR, adj. 2 gen. (Do latim mus-

cnlaris). Termo de Anatomia. Que tem

relação com os músculos.

—

Tecido mus-
cular.
—Força muscular; poder desenvolvi-

do pela contracção dos músculos.
—Systema muscular ; reunião das par-

tes muscularas do corpo do animal.

f MUSCULATURA, s. f. Termo das bel-

las-artes. O conjuncto dos músculos do

corpo humano, de uma estatua, etc.

f MUSCULTNA, s. f. Termo de chimi-

ca. Substancia naturalmente meio-soli-

da. que não existe senão no tecido mus-

cular.

MUSCULO, s. m. (Do latim musculus).

Termo de anatomia. Urgão carnudo, com-
posto de fibras irritáveis, cujas contrac-

ções determinadas quer pela vontade,

quer por certas irritações, produzem to-

dos os movimentos dos animaes. O mus-

culo contrahe-se sob a influencia da von-

tade, e esta vontade é-lhe transmittidji



3ft8 MUSC, MUST MUSI

do cérebro pelo nf^rvo.

—

A cabeça, acau-

da, o ventre dn um musculo.

—

A linr/ua

é um tecido de pequenos músculos. —
«O «nitnnl espantou se e deu iim sulto

recuando. A aroplidão do ventre ds cu-

vilhcirn (> a frouxidAo dos seus velhos

músculos fizeram- lhe pi-rder o irqiiilihrio

ao abalo violento da robtisln envalftadii-

ra.» Alexandre Hernilano, Monge de Cis-

ter, cap. 19.

— Peixe pequeno que dizem que guia

a baleia.

f MUSCULO CUTÂNEO, A, adj. Termo
de anatoinin. Qim {\ conreriiente aos mús-
culos e á pidii'.

f MUSCULOSIDADE, s. f.
Qualidade

do que á intiscnloso.

MUSCULOSO, A, adj. (Do latim mui-
ciilosux, de muscubm). Que tem múscu-
los.

—

Parte musculosa.— &'.
f. A camadfl de fibras muscula-

res do int<>stino, do útero, etc.

-1" MUSEOGRAPHO, s. m. (Db museo,

e graphos). Authorda descripção de um
museu.
MUSEU, ou MUSEO, s. m. (Do latim

rnuseum) Antigameute, templo das Mu-
sas.

—Por extensão: Edifício em que nos

entregamos á arte, á puesia, á erudição,

etc.

—Partieularraente: O grande estabele-

cimento fundado pelos PioIoíihmis na Ale-

xandria para a cultura das letras e das

sciencias.

—Modernamente: Logar destinado ao

estudo e ao ajuntamento dos monumen-
tos das bellas artes, das sciencias, e dos

objectos antigos, etc.— O museu de Coim-
bra.

—Titulo das obras que encerram a gra-

vura e a descripção dos objectos d'arle

reunidos em um museu.

—

O museu lon-

drino.

1.) MUSGO, s. m. (Do latim museus).

Nome d»s plaritas cryptogamas colluli-

res, de fructiticacão appareote, e de has-

tes distinctBS, de foliolos verdes, dispos-

tos regularmente na hsste, e ofTerecendo

um rhizoma d'onde partem as radiculas

cellulares.

N:v iQsr.R penodi» cst:'i pugado

O verde iii iisgo em modo compartido,

Que com perfeito ser nelle se veste

D'e8malta natural, ouro celeste.

BOLIM DE MOURA
est. 37.

NOV. DO HOMEM, cant. 2,

— «Descavalgados, os dons guerreiros

tomaram nos braços a irman de Pelagio

e foram recliná-la sobre um montículo
cuberto de relva e musgos, que, pela sua

situação no logar onde, provavelmente,

ficava a divisão entre o pretório e apar-
te inferior do campo, dava iodicios de

sor o assento das aras dos deuses, que
os romanos usavam collocar no meio dos
arraiaes.» A. Herculano, Eurico, cap.

16.— tOs musgos e a h<^TR, que revestem

esses velhos muros, arranca-los-hemos

com as próprias mãos, e do chouso que
os córca os rosaes e a mídresilva expul-

sarão os abrolhos que a solidão eovijri-

to do c/iii lá tem plantado.» Idem, Mon-
ge de Cister, cap. 22.

—Musgo verde; musgo que durante o

inverno e nos tempos húmidos, cobro os

troncos das arvires, e os muros expostos

80 norte.

—Musgo nquntiro; substancia verde

que cdbrií as aguas estagnadas.

— Espécie de mofo, que vem á cab''ça

das carpas velhas, ond" por vezes se

amontoa bastante lodo para qu'^ .is plan-

tas da família das confervas se desenvol-

vam.
— Escuma que se forma na agua e era

alguns licores que se mexem, e se vi-

ram de cima para baixo,—O musgo do

vinho CJunnpngnr.

—Musgo pedregoso; espécie de poly-

pelro.

2 ) MUSGO, s. m. Termo antiquado,

Miiscub), parte fibrosa e carnuda do cor-

po hilmano, e de que pendem os seus

movimentos vítaes : também se diz dos

entes irracionaes.

MUSGOMARINHO, s. m. (Do latira mus-
eus mnrinii<<). Planta que nasce sob as

aguas do Oceano; espécie de coralina.

MUSGOSO, (Hl MUSGOSO, A, adj. (Do

latim muscoaux). Termo de historia na-

tural, Plantaa musgosas; plantas que cres-

cem em relvas espessas, ou que se asse-

melhara aos musgos.
—Rosa musgosa; diz-se a rosa cujo

caiyx e haste são guarnecidos de uma
espécie de musgo.—Agathas musgosas; agathas que con-

tem arborisações em fóriu.H de musgos.
— Coberto de musgo. — Gruta mus-

gosa.

MUSICA, s. f. (Do latira musica). An-
tigamente, tudo quanli) pertencia ás Mu-
sas, ou 'Tellas dependia ; era toda a scien-

cia c arte que levava ao espirito a ideia

de uma cousa agradável e b-^m ordenada.

Segundo Platão, entre os egypcios, a

musica consistia nos regulamentos dos

costumes. Segundo Pythagoras, os astros

nos seus movimentos formam uma mu-
sica celeste.

—Sciencia ou emprego dos sons que
entram em uma escala chamada gamma.—Ter gosto pela musica.—Aprendera musica; aprender já a

compor, já a eiee.utar a musica.
—Mestre de musica; mestre que en-

sina musica.

—T^.scr^rfir musica ; representar os sons

que fl formam pnr signses que indicam

a altura, a duração e a intensidade.—Ler a musica; reproJuzil a pela voz

ou por instrumentos, com sua altura,

dur.içâo e intensidade, os sons represen-

tados pelos signaes escriptos.

—Producçáo d esta art", --MusicT int-

trumeutal.

— .Meiter em musica; pAr a musica em
palavras.

— A execução da rausiea j< coma voz,

já com instrumentos.

—Musica (/•; clet, ou de gatos; mu-
sica do inferno, detestável musica.
— Ii\'itrumento de musica; instrumen-

to com o qual se executa a musica.

—

• Depois que o tumulto foy callado, c a

gente qui-ta, vieraõ seis meninos da san-

cristia em trajes de Anjos com seus ins-

trun^entos de musica todos dourados, e

pondf)-se o mesrno l'adre de joelhos dian-

te do Altar de N Senhora da Conceyçaõ,

olhando para a Imagem >com as mãos
levantadas, e os olhos cheyos de agoa,

disso chorando em voz entoada, e sen-

tida, como que falava com a ImaRom.»
1'ornão Mondes Pinto, Pefegrinações, ca-

pitulo 69.
— Livro de musica; livro no qual a

musica é oscripti.

— Concerto, serenata. — Concerto de

musica, — aSenltora, vás sois a Hosa ;

o que a todos gf^ralraente pareceu may-
to bera, assim pelo concerto grande da

musica, com qui- foy feyto, como pela

rauyta devoção que causou em toda a

gente, com que em toda a Igreja se der-

raoiilriõ muytas lagryims • Fi-rnáo Men-
des Pinto. Peregrinações, cap, 69.

— Companhii de músicos, que costu-

mam tocar juntos. — Uma musica de

regimento. — fona musica de artilheria.

— «Isto acabado, elle e a imperatriz com J
Gridonia, e el-rei Friiol. comeram na J
sala imperial com tanto aparato de f^sta

como no tempo passado, quando alli se

sohia celebrar, ser i los com todo estado

real, liavndo tanla abistança d'instru-

mentos e musicas, como se naqu"lla cor-

te não f.ileeera nada do prazer qu« pos-

suíam ao tempo que sVllas mais costu-

mavam,» Francisco d'» Mora«>s, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 11.

Com l.um redondo amp»ro «Ito de seda.

Em humaalta e donradn hílstea enxerido.

Hum mini.^tro A selar quentura veda

Que não ofTeoda e queime o Rei subido.

Muiiii-ii trai na proa, estranha e led.T,

De a$]>ero soro, borrisono ao ouvido.

De trombetas arcadas em redondo.

Que sem concerto fatem rudo estrondo.

CAM., LUS., cant. 2. oat. 96,

— «Feita esta solennidado de contrato

de vassalagem, e expedido AÍTonso d'Al-

boquerque d'elKeT. tornouse com aquel-

lo triumpho d» sua vietoria às nãos, on-

de foi recebido com a musica da artilha-

ria com que ellas celebrão todalas f"s-

las : e í IRey também em seu modo em
se recolhendo. f"i recebi-lo de todo o

pouo mostrando terem todos contenta-

mento daquelle assento de paz.» Barros.

Década 2, lív, 2, cap. 4.
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Não contente com isto maior prova

Dtí seu immenso gozo dar pretende:

Que bizarro Concerto de preludio

Sirva ao farto banquete, determina,

Da Musica mellior, que ha na Cidade.

DmiZ DA CRUZ, HYSSOPE, cant. G.

— Figuradamente : Certos sons agra-

dáveis e desagradáveis. — «A ti Senhor,

que vives Rnynando na quietação da tua

alta sabedoria, louvo com coração hu-
milde, por permittires que gentes estra-

nhas, nascidas nos Sns de todas as ter-

ras, e sem conhecimento de tua doutri-

na, te dem louvores, o graças conforme

á sua fraca capacidade, que tu, por quem
és, aceytaràs tanto como que fosse huma
grande oflerta de musicas suaves em teus

ouvidos.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 83. — «Vimos também
humas barcaças, em que vem homens,
e mulheres tangendo em vários instru-

mentos para darem musicas a quem os

qi'izer ouvir, e só por isto vem a ser

muyto ricos » Idem, Ibidem, cap. 99.

—

«Que por todos faziaõ o numero de qua-
torze, os quaes vestidos de vestiduras,

ricas, e de festa, estavaõ todos assenta-

dos ao pé da tribuna, afastados delia

dous, ou três passos, e ao longo delia

hum pouco mais afastadas estavaõ trinta

e duas mulheres muyto formosas, que
tangendo em differentes instrumentos
faziaõ huma musica muyto para folgar

de ouvir.» Idem, Ibidem, cap. 122.

—

«E as orelhas tão .-icostumadas a ouuir

singulares e doces musicas, e praticas de

prazer, como se tornarão surdas, sem ou-
uir as grandes lastimas dei Rey, e a Ray-
nha, e Princesa, e os muyto grandes
gritos, e desesperados prantos, que to-

dos por elle fazião.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II.

— Arte de cantar, de tocar harmonio-
samente.
— Toma-se pelo canto ou toque. —

«Bem podia dizer com Job : A^itequmn
comedam, suspiro: Primeiro que entrem
os bocados, saem os suspiros. Ou com
David: Potum meurn cum stetu misce-
bam: Do que eu bebia, era tempero o

que eu chorava. O avesso disto saõ os

mundanos: aa menza assistem o riso, a

chança, a musica, o desafogo, e squeci-

mento dos bens eternos.» Padre Manoel
Bernardes, Floresta, part. 1, p. 13.

Grão Privado do Olympo, assim P^lhágoras

No-lo atfirma, e os Varões de antigas Eras

Egrégios no saber, tanto co'a Musica,

Se enlevavSo, que o nome «Lei» lhe dérão.

De mim digo,—e a affirma-lo me insta um Numen,
Que a ser outra, e não minha, a Aonia Virgem,

Eu Pomba a crera, que levava a Júpiter

Suave ambrósia, nas Cretenses selvas.

FRAUCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAR-
TVRES, liv. 2.

MUSICADO, part. pass. de Musicar.

Posto em musica.

MUSICAL, adj. 2 gen. Que tem rela-

ção com a musica. — Soirée musical.
— Termo de Medicina. Ruidos musi-

caes
;
grau o mais elevado dos ruidos de

sopro, percebidos na auscultação.

t MUSICALMENTE, adi\ (De musical,

eo sufllxo «mente»). Segundo as regras

da musica.

MUSICAR, V. n. Termo pouco em uso.

Fazer musica. — Depois de jantar mu-
sica.

— Tocar ou cantar musicalmente.
— V. a. Metter em musica.

1.) MUSICO, A, s. (Do latim musicus).

Pessoa que sabe a arte da musica. — É
um excellente musico. — «Se um escu-

deiro é musico, outro cavalgador, e al-

guns discretos, manhosos, galantes, ou
tem algumas manhas, porque se devam
estimar, não ha paciência que vos en-

sino a soffre-io.» Francisco de Moraes,
Dialogo 1. — «Tinha o arcabouço mais
vasio que os cascos d'um contralto, e

puz logo ahi pontaria neste, porque esta

sorte de músicos anda sempre em min-
goante, e é tão jazencia nelles a doudice
que de muito podre não ha ahi botica

que lhes valha.» Fernão Rodrigues Lobo
Soropita, Poesias e Prosas Inéditas, pa-
gina 20.

— Particularmente : Pessoa que faz

profissão de compor ou executar musi-
ca.—«Luimão de Borgonha filho de Trio-

lo, duque de Borgonha e neto do impe-
rador Trineu; a Francião, o musico, fi-

lho de Polendos e da fermosa Franceli-

na ; a Polinardo, filho menor do impe-
rador Trineu, irmão de Vernao; a Dri-

dem, filho de Mayortes o gran-cam ; a

Germão d'Orliens, que viera com o prín-

cipe Graciano.» Francisco de Moraes,
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 11.

— Figuradamente : Os músicos dos

bosques; as aves cantoras.

MUSICO, A, adj. (Do latim musicus,

a, um). Musical, concernente á musica.

Mil práticas alegres se tocavão.

Risos doces, subtis e argutos ditos.

Que entre hum e outro manjar se alevantavão.

Despertando os alegres appetitos.

Músicos instrumentos não faltavão,

Quaes no profundo reino os nus espritos

Fizerão descansar da eterna pena.

Com a voz d'huma angélica Sirena.

GAM., Lus., cant. 10, est. 5.

— «Em sima no toldo desta embarca-
ção vinha armada sobre seis prechas hu-

ma rica tribuna forrada de brocado com
huma cadeyra de prata, e ao redor del-

ia seis moças de doze até quinze annos
muyto fermosas tangendo em seus ins-

trumentos músicos, e cantando com muy-
to boas falas, que por dinheyro se trou-

xeraõ da Cidade de Liampóo, que era

dalli setle legoas.» Fernão Mendes Pin

to. Peregrinações, cap. 68. — «E assen-

tando se nesta cadeyra ouvio Missa can-

tada offioiada cora grande concerío, as-

sim de fdUs, como de instrumentos mú-
sicos na qual pregou hum Estevão No-
gueyra, que ahi era Vigário, homem já
de dias, e muyto honrado; mas como
elle pelo descostume andava mal corren-

te na pratica do púlpito, e de si era fra-

co official, e pouco, ou nada letrado, e

sobre isto vaõ, e presuraido de quasi fi-

dalgo.» Idem, Ibidem, cap. 69. — «Ha
também outras embarcações, em que os

homens trasem grande soma de gayolas

com passarinhos vivos, o tangendo com
instrumentos músicos, dizem em voz al-

ta á gente que os ouve, que libertem

aquelles cativos, que saõ creaturas do
Deos, a que muyta gente acode a lhes

dar esmola, com que resgata daquelles

cativos os que cada hum quer, e os lan-

ça logo a voar.» Idem, Ibidem, cap. 98.

— «A cuja porta estavaõ seis mulheres
com maças de prata como porteyras, es-

tava ElRey acompanhado de alguns ho-
mens velhos, ainda que poucos ; e a mais
companhia eraõ mulheres moças tangen-
do em seus instrumentos músicos, e al-

gua?as meninas que cantavaõ a ellos.»

Idem, Ibidem, cap. 130.

— Harmonioso, suave, doce. — Canto

musico.

t MUSICOGRAPHO, s. m. (Da musica,

% graphos). Auctor que escreve sobre

musica.
— Instrumento por meio do qual se

pôde escrever a musica.

f MUSICOMANIA, s. f. (De musica, e

mania). Espécie de alienação mental ca-

raclerisada por uma paixão desenfreada

pela musica.
— Figuradamente: Gosto desenfreado

pela musica.

MUSIQUETA, s. /'. Diminutivo de Mu-
sica.

MUSIQUIM, s. m. Termo Popular Di-

minutivo de Musico. O musico que anda
por festas populares, e musicas ás por-

tas de noute, etc.

MUSITAÇOM, s. f. (Do latim musita-

tio). Termo antiquado. Voz baixa, con-

fusa, e por entre dentes.

MUSLO, s. m. Perna, coxa.

— Plur. : Termo antiquado. Calções.

f MUSOPHAGO, s. m. Género de pás-

saros amphidactylos, próximo das galli-

naceas, sustentando-se de bananas.

MUSORITAS, s. m. plur. Judeus, que
adoravam por meio do um culto especial

ratos e ratinhos.

MUSSAICO. Vid. Mosaico.

MUSSELINA, ou MOUSSELINA, s. /'.

(De Mussel, ou Moussel, cidade da Ásia,

d'onde primeiro vieram estes tecidos).

Tecido de algodão muito leve, transpa-

rente e consistente.
— Musselina dela; talvez cassa de lá.

— Musselina de fazer baetilhas.

f MUSSITAÇÃO, s. f. Termo de Medi-

cina. Movimento dos beiços, que um
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doente executa, como se fallasse em toz

baixa.

MUSSDLAMAN. Vid. Musulmano.
MUSTACHO, s. m. (Do frincpiz i>»nus(«i-

clie). Parti' (1« barba que s<í rJfixa cres-

cer no beiço superior.

— Diz-so lambera da barba do beiço

inferior.

— Nome dado aos pellos longos e ri-

jos que se ach"m implantados rios bei-

ços do muitos nniniaes, e espo(*ialinente

no gato.

— Kiunião de pennas ou de pi^Uos

tpsos que partem da base do bii^o.

f MUSTAPHA. s. w. (Do fr.inci-z mous-

taphn). N^me próprio psra sigiiilicar um
grande homem bíirb'ido. tirado sera du-

vida de um «'«neral turco d'este nomo.

f MUSTELINOS, s. m. plur. (D.) latim

muste.linus, de mustela, doninha). Ter-

mo de Zoologii. Familia d'>s mamíferos,

que tem por \ypn o [ír>neri> doninh.i.

f MDSULMANISMO, s. m. A religifio

musulmana.
— l)iz-se ordinariamente islamismo.

MUSULMÃO, Ã, adj. es. Vid. Musul-
mano.
MUSULMANO, A, s. (D? árabe mos-

lem, subiiieltido a Deus e a Mahomet).
Nome que os miihoraetauns dão entre si.—Ad). — A reli<!Íno musulmana.

—

Os

povos musulmanos. '

MUTABILIDADE, s. f. (Do latim mu-
tahilitns). t^tualidade dsiqiie é mudável.

—

X mutabilidade (ii.v cousas d' i>stc. mundo.
MUTAÇÃO, s. /'. (Do latim mutatio).

Mudança. — Mutações da matéria e da
forma.
— Substituição de uma pessoa por

outra.

— Mutação no tahljdo ; mudança das

scenas.

—Termo dejurisprudencia. Transmis-
são da propriedade de uns bens por ven-

da, mudança, successào, doação, testa-

mento, etc.— Pagar um direito de mu-
tação.

— Particularmente : Mudanças que
acontecem nas sociedades humanas. —
As mutações dos impérios.

—Figuradamente: Apparencias passa-

geiras de pessoas, ete.

—Mudança de estação em Itália, em
Roma, perixosa aos que ficam na cidade.

—Mutações, em vez de commutacões.

f MUTACISMO, s. m. Vicio de pronun-
ciação que consiste em repetir muitas
vezes as letlras B, M, P. que so substi-

tuem por outras, ou em as pronunciar
mal
MUTANÇA, s. f. Termo de Musica. Acto

de deixar uma voz de uma propriedade,

e tomar outra em o mesmo signo, a fim

de passar de uma deducção a outra;

mudança de voz sem sair do signo.

MUTANOS, s. »«. plur. Termo popu-
lar. Molhos de tojo, ou pinho. Vid. Mo-
tano.

-j- MUTELLINA, s. f. Espécie de planta

umhellifera, iledicada ao botânico Mutel.

MUTILAÇÃO, 8. f. (Do latim mutilulio).

Acto de mutilar.—Todi a mutilação des

figura u corpo.

— Termo do Cirurgia. Corte de um
membro.
— Por extensão, destruição parcial de

estatuas, monumentos, de quadros, ete.—íieparar as mutilações de uma esta-

tua, de nm nucdro, ele.

— Fiijura lamente : Suppressão de pas-

saK<-ris eiu uma ubra litt^raria.

MUTILADO, part. pass. de Mutilar.
— A quem se cortou algum membro.
—Diz-se dos monumentos de arte ou

litterarios que sofTreram alguui damno.
—Termo de Kiitomi>logia. Diz-se dos

elylros quando são curtos, e que tem ar

de serem cortados.

— Que solTreu cortes, fallando de uma
obra litierarií.— Comedia mutilada pela

censura.

— liezar mutilado; reza interrompidi.
— Exercito mutilado; exercito a que

faltam tropas para sua primitiva inteireza.—Substantivamente: Pessoa iiiulilada.

—U n mutilado.

—

Uma mutilada.

MUTILADOR, A,s. (Do latim mutilator).

Pessoa qu^i mutil.i.

—Figuradamente: Pessoa que suppri-

me, e diminue.—Adj. Qae mutila, que corta. — Fer-

ros, instrumentos mutiladores.

MUTILAR, i'. a. (Do latim mutilare).

Privar de algum membro.
— Por extensão: Mutilar líina arvore;

cortar-lhe os ramos necessários.

—Absolutamente: Castrar.

— Figuradamente: D-^struir parcial-

mente uma obra d'arte.— Mutilou-se es-

ta estatua a golpes de cuteilo.

—Figuradamente : Fazer experimentar
n'um obra lilterana cortes comparados a

mutilação dos corpos.

— Figuradamente : Supprimir, dimi-
nuir, reduzir

— Mutilarse, v. refl. Cortar algum
membro a si mesmo; o também castrar-se.

MUTIM Vid. Motim.
MUTINACÃO.s. /'. (De motim, e osuf-

tixo oaçãoi)). Motim, sedição popular na
ci iade, ou de gente de armas, e marea-
ção, que não querem obedecer a seus
chefes. Vid. Amotinação, posto que moti-
nação seja preferível.

MUTO, em vez de Muito, lisa-se em
lioguagem poética muitas vezes por cau-
za da rima.

MUTRA, s. f. Sello, sinete impresso
em lacre, ou obreia, tirma.— Signal, imagem, impressão.

MUTRADO, part. pass. de Mutrar.
MUTRAR, i'. (i. Sellar com mulra, pre-

gar o sinetr.

MUTUAÇÃO, s. /". ^Do latim mutuatio).
Acto de mutuar.
—C"usa emprestada.

—Figuradamente : Reciproca presta-

ção.

MUTUAD ), part pass. de Mutuar.
MUTUAL Vi.l. Mutuo

t MUTUALIDADE s. f. il)e mutual, e

o sufliii «idade «j. Kstad^i do qu«'é mu-
tuo.—O systema da mutualidxde para o

ensino primário.
— Sysli-ma de segurança mutua, de

cooperação mutua.
— Mutualidade de serviços: principio

que sl^ufis philosophos querem admit*
lir como fundamental do direito.

f MUTUALISTA. «. m. Ac.ionario de

uma 3')ri.'dade f|e segurança mutua.— Partidário do sy>teraa da mutuali-
dade de serviços, como o priacipio fun-

damental do direito.

MUTUAMENTE, adv. (De mutuo, c o
suflim «mente»). De um modo mutuo ;

reriproram 'Ole.

—

{-'stes individvos auxi-
liam-si'. mutuameute no estudo.

MUTUANTE, pari. act. de Mutuar. Q-e
mutua.
— S:ibstantivamente: Pessoa que em-

presta a outro.

MUTUAR, V. a. (Do latim muluare).

Acceitir, tomar alguma cousa como em-
préstimo.

MUTUÁRIO, A, s. (Dk latim mtUuarius).

Pessi.i que perle empri^slado a outrem.

MUTU.ATARIO, A, adj. substantivado.

ferrão de jurisprudência. Que aceita, ou

lu:r)a ;í1j;uio» cousa emprestada de ou-

trem.

1.) MUTUO, s.m. (Do latim mutuum).
Termo de jurisprudência. Contracto em
qup se empresta cousa fingivel. com a

obrigação do aceitante a restituir, de-

peis de certo tempo, no mesmo género,

quantidade e q'ialilade; e não restituir

a mesma cousa, como succede no com-
modato.

2.) MUTUO, k,odj. (Do latim muíuiís).

Reciproco, altiirna to, com correspon-

dência de parte a parte.

De PeriaiHl o nilio em t> respeita

Viva imagem d'hum Ret da Luâa tom.
K, como b^se de alLiani^a, acceila

MulMO auxilio Da paz, muju*^ oa guerra:

Baixo temor, e perQJa suspeita

De seu ingénuo coração dMterra.

Do que singelo aflirma, e ta proleata

Não duvideis, Senhor, que a prova he ext».

J. A. DSMA13DO, O OKIE.STS, Cant. 11, Ct. M.

— «Opposto em Índole a seu irmão

mai< velhu, entre o qual e elle pouca

atfeiçáo mutua havia, Fernando seguira

inteiramente os instin'tos da sua casta,

easta oppresíora e d?miiinhi, a qual ia

principiar ess.i expiacaosecularque.com
breves i;itervallos. se protrahiu até o dia

fatal em que a altiva fronte do duque de

Bragança pendeu sobre o cepo de D. Joáo

II. • A. Herculano. Monge de Cister,

cap. lU.

— Contracto mutuo ; contracto feito
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pelo rtiutuario com a pessoa que lhe òá

de empréstimo.
— Testamento mutuo; testameuto em

que dous tcàtídjr^^s se instituem um ao

outro por herdeiros, na mesma carta.

—Segurança mutua; coutracto social

pelo qual os assegurados se empenham
muluamruie cm pagar os damuos expe-

rimeutados por um d'elie3 n'uiija cir-

cumstancia prevista, tal como o incêndio,

etc.—Syn. : Mutuo, reciproco.—Mutuo ex-

prime a acçáo de dar e de receber de

uma parte e ae outra. Reciproco expri-

me a ãcção de dar segundo o que se re-

cebe.

íiiz-se que a atIei(,áo é mutua, para

significar que se amam um ao outro;

diz-se que é reciproca para sig.iiâcar

que se rende seuiimenti por sentimento.

O dum é mutuo, quando é o mesmo
ou do mesmo gfUero de parte a parte;

é reciproco, quíndo se tracta de objectos

diflferentns cedidos em compensação.
O ensino mutuo é mutuo, e não re-

ciproco, porque se A iustrue B, B não
iiistrue A reciprocamente ; mas dará a C
o que r.^Cíibtu de A, e a seu turno dará

a IJ o que recebeu de B, e assiin sutces-

sivament>: a muiualidade tem p.jis um
senli'1o isiflis aoiplo que a reciprocidade.

HUTUTUTD, s. .n. Nome que os ne-

gros deraLu a uma arvore de Augols, na

Africa; é mui similhaute ao medro-
nheiro.

MÚU. Vil. Kú.
MTJXAMA. Vid. Moxama.
MOXÁRA, s. f. Significação incerta;

talvez flsylo, abrigo.

MUXÍKGA. Vid. Moxinga.
HUY, adc. Vid. Mui.— oHe muy de-

lig'-ole ao homem verdadeiro amor, e

nas cousas seguras nam s^^gura, e dura
seupre, que a amizade que se acabou,

nunca fjy verdadeira : a que o he, deiia

fora toJos os inconvenientes.» D. Joan-
na da Gama, Ditos da Freira, pag. 5.

Guvãyr-Uila uostro Senbor

Que vivess'en rnuy grani pfcsar,

Guysando-lho nostro Sentior,

Como ní\ mi foy guysar.

CANC. DE D. DINIZ, yng. 37.

— «António Moniz Barreto vendo aquel-

le negocio, e que naõ sofria dilação al-

gum», tomuu numa muy apressada, e

resoluta determinação, que foy msndar
logo no mesmo instante, queimar todo

o fato que comsigo levavaõ, sem deixar

mais que o que tiahaõ nos corpos, com
hum pouco de biscoulo, e as armas, e

disse aos seus.» Diogo de Couto, Década
6, liv. 4, L-ap. 8.— oE tanto fav<.recia

este Governador os soliados que tinh.HÕ

boas armas, e se pn savaõ delias, que
pessando hum dia pela rua de nossa Se-

nhora da Luz, poz os olhos em huma

casa térrea em que pousava hum solda-

do que se chamava Francisco Gonçalves,

e violhe defronte da porta hum cavide

C' m algumas espingardas, espadas, c

alabaruas muj limpo tudo, e concer-

tado.» Ibidem, liv. 5, cap. 3.— «E não
achan lo os PortugueZí^s em que exe-

cutar sua fúria, o fizer^õ nos antigos, e

soberbos templos, e edificios por ser a

Cidade em si muy populosa, e deixarão

assolado, e di^struido atè os derradeiros

aliceces.i Ibidem, liv. õ, cap. 11.— a Dom
P.syo se negociou logo, e desembarcou
com só quatro homens que escolheo, e

na pr^ya achou alguns cavallos, muy
bem concertados, e acubertados pêra sua

pessoa.» Ibidem, liv. 6, cap. 1.— «Ena-
quelle teu po, que era de tamanha ne-

cessidade, tanta triáleza. e desconsola-

ção, ficcu muy consolado com elio. E o

Príncipe como prudente, e muy virtuo-

so filho, tanto que dos fisicos soube que
ha vida dei Rey seu p^y não tinha re-

médio algum, lho quis buscar pêra sal-

uaçam de sua .ilma, e lhe lembrou logo

com palauras de muyto amor, e esfoiço,

com grande prudência, e segurança as

cousas que lhe pa.-ecerão necessárias

pêra descargo ie sua consciência, e bem
de sus alu3a.í> Garcia de Rezende, Chro-
nica de João II, cíp. 22. — xE nas
cousas do testamento, e descarrego da

alma dei Rey seu pay, o fcZ tam virtuo

sãmente, com tanta bondade, com tanto

cuydado, e diligencia, em íauta perfei-

çam o cumprio sem ficar cousa alguma
por fazer, que mais nam fizera para s-ut

própria vida, e saluaçam de sua alma, e

por isto foy de todos em estremo muy
louuado.» Ibidem, cap. 23. — «Onde o

Duque conheceo a verdade, que logo cla-

ramente lhe foy dtíscuberta por o pa-

dre l'aulo seu coufessor, que o estaus

ja esperando, e lhe deu com muytos
confortos, e esforços, a muy triste, e

muy desconsolada noua, a qual o Duque
recebeo com palauras de muyta paciên-

cia, e muy em si, como homem esfor-

çado.» Ibidem, cap. 46.

Seus concertos, concertados

de muy reaes paramentos,

riquíssimos atilados,

Da capellA esmerados,

sumptuosos ornamentos

;

em esmolas caridoso,

em virtudes virtuoso,

no que cumpre gastador,

do que tem conseruador,

alegre, muy amoroso.

GA5ÍCIA DE REZENDE, MISCELL.iNEA.

— «Julgo que as não pôde haver mais
finas, nem mais delicadas, e prometo
que ellas me obrigarão a confessar por

toda a "iniuha vida que sou com respeito

muy pailicular.» Cavalleiro d'Oiiveira,

Cartas, liv. 2, n." 95. — «O Principe a

quem Alexandre Magno atacou he certo

que foi Poro, porem este vivia sobre as

Prayas do Hidaspe que he hum Rio muy
considerável das índias, e não como diz

o Autor sobre as pravas do Ganges, que
he o mayor, e o mais famoso Rio de to-

das as índias.» Ibidem, n." 67.— «Outras
cousas muy uifTereutes vos diria agora
porem entre trabalhos, affliçoens, e des-
gostos he muito poder diser-vos, segu-
rar-vos, e jurar-vos que não me esque-
ço das muitas e grandes rasoens que te-

nho para ser eternamente do vosso me-
recimento o mais amante, e do vosso af-

fecto.» Ibidem, n.° 74.—«Também ser-

vem de retratos os escritos que os ho-
mens deyxão, e nelles estamos ainda
vendo os Homeros, os Ciceios. e os Quin-
tilianos. Prova he esta muy forte, e ad-
mirável do cuidado, e da direcção divi-

na em todas as cousas que criou.» Ibi-

dem, n.o 76. — «Eu não sey da onde o
meu Mestre tinha aprendido todas estas

cousas, porem sey que a Geograpbia da
Historia de Quinto Curcio he muy def-

fectuosa, e estou certo em que se vos

pode perguntar o fundaraenlo que ten-

des, para nos ensinares que elle viveo

com Tibério.» Ib.dem, u." 86. — «Agra-
<:áo-se dos .\mores cedo, e o primeyro
que se apresenta entra a dominar os seus
coraçoens muy facilmente. Todas as di-

ligencias que fez Dom Manoel para al-

cançar a correspondência desta Fermosa
fofão inúteis.» Idem. Ibidem, n.° 95.

MUYMENTO. Vid. Monumento.
MUYTO, adv. Vid. Muito. — i Porque

sendo quasi ás dés horas, estando jâ para

jantar, e com a amarra s pique para em
acabando nos fazermos à vela, vimos vir

de dentro do rio hum junco muyto gran-

de só CO traquete, e mezena, e empare-
lhando com nosco surgio hum pouco a

bâlrave.ito donde nòs estávamos, e tan-

to que foy surto, conhecendo que éra-

mos Portuguezes, e poucos, e nos vio a

embarcação tão pequena, arriando da
amarra, se deyxou descair sobre nós.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

36.— «Depois de sermos todos recolhidos

na lanteá, e seguros de nos poderem os

Chins empecer em cousa alguma, nos
pusemos a comer muyto descançadamen-
te o seu jantar, que hum velho lhe tinha

aparelhado o qual era dous tachos de
arros com adeus, e toucinho picado, que
eataô nos foy a todos de muyto gosto,

segundo o appetite que todos lhe tínha-

mos.» Ibidem, cap. 55.— «Da parfeyçaõ,

e abastança das iguarias naõ trato, por-

que seria processo infinito querer eu par-

ticularizar o que alli houve squelle dia,

mas direy somente que ponho em muy-
ta duvida que em muyto poucas partes

se pudesse dar banquete, que em algu-

ma cousa fizesse ventagem a este.» Ibi-

dem, cap. 70. — aNòs ihe agradecemos

eutâõ muyto o seu bom zelo, e a cari-

dade com que nos tratavão, e lhe acey-
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tamos a esmola do arroz, de quo cada

hum de nós comeu si) dous boccados,

jiorquo íirn taõ pouco, quR náo abran-

geu a mais, e Sfm nos msis determos nos

despedimos delles, e pi»lo caminho quo

olles nos ensinarão, comêramos a cami-

nhar para o lugar, aonde estava a alber-

garia, com aquella pressa que as nossas

fracas forras nos consentiaõ.» Ibidem,

cap. 80.— iiK quanto h carta que pedis,

vos daremos de muyto bm vontade, vis-

to quaõ necessária vos hade ser, para

que o favor dos bons vos naõ f«lte no

tempo que o houverdes Diister.» Ibidem,

cap. 87. — «E passada huma hora de

tempo, ou aquelle espaço em quo lhe a

elle parece pouco mais, ou menos que

ollas podem ter posto, torno a tocar no

tambor, e ellas se lornaõ logo tod.^s muy-
to depressa a recolher h embarcaçítõ, sem
como digo, ficar huma sò no campo; e

como saõ recolhidas dentro na embarca-

ção, o dono com outros dous, ou três

quo trás eomsigo, se vaõ n terra com al-

cofas nas mãos.» Ibidem, cap. 97.

Muy poucos adjudadurcs

aclia qaera quer fazer bem

;

e se alguém bem fecto tom,

sam tantos os glosadores,

quo o non ím ja ninguém,

as cou»as ante do achadas.

nem vistas, nem practicadas,

he tnuyto quem as bem acha,

e muy pouco púrlhe tacba

quem as dei^eja tachadas.

C.\RC>\ Utí IIEZEMDE, MISCELLANKA.

—«E el Rey dom Fernando, que sem
peleijar eslaua atras em huma pequena
batalba posto era hum alto, vendo o des-

barato, que o Príncipe fez nas primeiras

duas batalhas, sendo de muyto mais gen-

te, que ha sua, e vendo ha sua batalha

grande toda rcuolta, sem poder bem de-

terminar o que nella hia, psrecendolhe
também que era tudo desbaratado, des-

amparou tudo, e com estes com que es-

taua se acolheo logo a Zamora.» Idem,
Chrouica de D. João II, cap. 13. — oE
os ileys responderão logo a Kuy de Pina,

que bem criam quo tal Príncipe, como
ora el Uey seu primo, náo diria, nem af-

lirmaria taes cousas, senão fossem ver-

dadeiras, e muyto do sua vontade, po-
rem que elles tiuhão comprendida huma
cousa, em que el Uey de seu coração, e

diísejo lhe daria muy claro testimunho.»
Ibidem, cap. 35. — «R vendo Aires da
Sylua o Duque muyto triste, e agastado,

o quis confortar, diz^^ndolhe, que náo
tomasse sua senhoria paixão, nsm se

agastassi', que prazcria a nosso Senhor
que seria por mai.s sua honra, e acre-

centameato de seu estado, e o Duque lhe

respondco : Senhor Aires da Silua, o ho-
mem tal como eu não se prende para
soltar.» Ibidem, cap. 44.—«Souberáo os

dalçada como estauâo em Portel, e com

muyta gente deraõ sobre elles, e fizeram

em sua prisaò tantas finezas, que se fa-

lou- muyto nisso, que nunca os poderão

prender senão depois de muyto feridos,

o tão cansados, que se não podiáo bo-

lir, o elb-s linhaõ feridos, o desbaratados

tantos, que pareciatn que naõ eraõ ho-

mens, senaõ fortes bistas brauas.» Ibi-

dem, cap. 92.

No comero de meu mal
vi cabos de muyto bem,

mas este boro sahiu tal

que nenhum bom cabo tem.

citni.sTovÃo KAi.cAo, UDKAii, pag. 17 (ediçAo

de 1STJ).

—Adjectivo. — «Posto que isto náo é

muito de espantar, pois vemos que mui-
tas vezes os casos de admiração tão pros-

tes como passam esquecom.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

48.—«E dahi a dous dias, e meyo che-

gamos a huma boa povoação, quo se

chamava Fumbau, duas legoas da Forta-

lesa de Gileytor, aonde achamos Henri-

que Barbosa cos quarenta Portuguezes,

os quaes nos receberão cõ muyta ale-

gria, acõpanhada de grande copia de la-

grymas.» Fernão Mendes Pinto, Pere-
grinações, cap. 4. — «Havendo já vinte

e três dias que estávamos nesta ilha de
Tanixumá descançados e contentes, pas-

sando o tempo em muytos desenfados

de pescarias, e caças, a que estes Japões
commumente saõ muyto inclinados, che-
gou a este porto huma náo do Beyno de
Bungo, em que viohaõ muytos merca-
dores, os quaes desembarcando em ter-

ra foraõ logo visitar o Nautaquim com
seus presentes, como tem por costume.»
Ibidem, cap. 135. — «Estando ja a Ray-
iiha dona Liauor, e os Cõdos seus jr-

mãos, e outra muyta gente em Alem-
quer.i) Chronica do Condestavel D. Nu-
no Alvares Pereira, cap. 18.

Buscam mui/los como viuam

com embohis, sem trabalho

se rrefrôscam

;

da grai^a de Deos se priuam,

armando laços d'engalho

com quo pecam.

CANC. DEBEZENlIE.tOm.l, p, 1^.

—«Como sam muytas as ilhas, a que
chamamos Terceiras, Canárias, Cabo ver-

de. Malucas, posto que sempre a principal

faça próprio seu o nome commum de to-

das, assi o he este de Mouro a muytas, que
jazem quasi sessenta legoas ao Oriente

<ie Tomate.» Lucena, Vida de S. Fran-
cisco Xavier, liv. 4, cap. 13. — «Por

onde quanto á incapacidade, do que os

accusauam, mais era falta de doutrina

que de natureza. Porque nos tempos
atras só parece lhes deram o bautismo,

e nome, de que muytos ja senam lem-

brauam.» Ibidem, liv, 4, cap. 9. — «E

•inda entre os Christãos as discórdias, e

ódios, que nós muytas v.z^-s attnbuimos
somente aos descuidos, fraquezas, e pai-

xões humanas, elb^ principalmente as

ordena, atiça, e acond'i; como vio (dei-

xando outros exemplos) < mostrou o glo-

rioso P. S Francisco em Arezo de Tos-
cana.» Ibidem, liv. 4, cap. 9. — «E en-
tão vinhão muytos porli-ifts de maça,
muytos officiat-s, todos ricamente vesti-

dos, e eiicaualgadíis, e npos elb-s o por-

teiro mor, e depois quatro mestres salas,

e atras o mordomo mor, todos com opas

roçagantes d:' ricos brocados, e telas dou-
ro com ricos forros, e após olle vinbáo

muytos cauallos á destra com riquíssi-

mos paramentos, e muy singulares ar-

mas, ( os rnoços deslrib^yrn que os le-

uauão todos vestidos de br<icadii.» (iar-

cJH de R^zf'ndp Chronica de D. João II,

cap. 128.

.Segundu todoe áiuifi,

DOM foy cousa natural

o damno que recebiaai,

mas por c&^tigo o aoiam,

e temiam \ir roais mal

:

iHifjtas procissões fezerAJD,

e grandes esmolas deram,

e o Papa a todos deu

por conlUs^m jubileu,

só porque a Deos temeram.

ItkZBNDE, UISCRI.LAKKA.

Vemos em ladrões fallar :

se hos La nà sam achados,

ou nu hos querem catar :

vimos ja oincios dar

a homens nd bem julgados;

poucas vezes vezes vi buscarem

homens bõ$ pa'a lhos darem ;

vimos cõ >/iuí(08 orQcius

homens de ctros e vicies,

vimos as partes clamarem.

IDEM, IBIDEM.

— aMuytos homens cazados, que são

incapazes d«>, cohsbitar, pi^dem romedio.»

Francisco Morato Roma, Luz da Medici-
na, pag. 318.— «E como fura sabido do
muy perlongado feyto despanha, o uai

passou per muytos senhoryos dos ua>^s

foy muyto mal tragida per muytas vezes

em lydes e batalhas daquellesque acon-
quererõ, eto Historia Geral de Hespa-
nha, publicada por António Nunes de
Carvalho.

MUZLEMO, A, adj. Termo antiquado.

Musuliuano.

—Figuradamente : Incivil, raslico, bár-

baro.

MYAGRO, s. ))i. (^Do latim myagrus).

Planta ppg8J')sa, omie ns moscas adhe-

rem. Servi» para as ulceras da bocca.

f MYALGIA, .«. f. Termo de medici-

na. Dòr diis músculos.

MIÇAGRA, s. f. Vid. Vizagra.
-;- MYCETGGRAPHIA, s. f. Descripçáo,

historia do.í cogumelos.

7 MYCETOLOGIA, .v.
f. Parle da bo-

tânica que si> (iccupa esj^^.ecialmente do

estudo (los cogumelos.
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MYCETOPHAGO, s. w. (Do grego my-
kètoi, e phagôi. Género de insecto co-

leoptero, que róe os cogumelos.

f MYCOGENIA, s. f. Termo de histo-

ria natural. Producção de mucedineas.

j MYCOGENICO, A, adj. Que produz
mucedineas.

I MYCOGLYCOSE, s. f. Termo de chi-

mica. Glj^íose que se forma á custa da

lactina, pelo contacto do acido sulfúrico.

f MYCOLOGIA, s. f. Historia das mu-
cedineas.

f MYCTERIA, s. f. Género de aves

da ordem dos pássaros de pernas lon-

gas, no qual se distingue a mycteria
americana.

MYDRIASA, s. f. (Do grego mydria-
sis). Termo de medicina. Palalysia do iris

caracterisada pela dilatação permanente
da pupilla.

f' MYDRIATICO, A, adj. Termo de me-
dicina. Que diz respeito á mydriasa.—Substancias mydriaticas; substan-

cias que a produzem.

7 MYELENCEPHALO, s. m. Termo de

anatomia. Nome dado ás partes centraes

do systema nervoso, a medulla espinal

e o encephalo.

I MYELINA, s. f. A substancia me-
dullar comida nos tubos nervosos.

7 MYELITA, s. f. Termo de medici-

na. Iiiflammação da medulla espinal.

f MYELOGYTO, s. m. Termo de ana-

tomia. Elementos da substancia escura

do systema encephalo rachydiano.
-j- MYELOIDEU, adj. Termo de patho-

logia. Que se assemelha á medulla dos

ossos.— Tumo (• myeloideu.

f MYELOMALACIA, s. f. Termo de
medicina. Amolltícimento da medulla es-

pinal.

I MYELOMO, s. m. Tumor da parte

medullar do cérebro.

7 MYELOPLAXà, s. f. Termo de ana-

tomia geral. Nome dado ás piscas ou la-

minasiiihas de nós múltiplos da medulla
dos ossos.

-f
MYELOSARCOMA, s. m. Termo de

pathologia. Sarcoma da medulla dos os-

sos.

7 MYGALA, s. f. Género de arachni-

des volumosos, vulgares na parte meri-
dional da Europa e Africa, vivendo so-

bre a terra, e <'-uja picadella produz um
inchaço sem consequências perigosas.

t MYIOGEPHALA, s. /. Termo de ci-

rurgia. Tumor da córnea, que começa,
quaudo o iris, introduzido n'uma aber-

tura accideiital da córnea, forma só um
tumor pequeníssimo, arredondado, e de-

negrido.

MYIODOPSIA, s. f. Termo de medici-
na. Género de turvação da vista, chama-
do também moscas volantes.

MYíOLOGIA, s. f. Tratado ou descri-

pção das moscas.

f MYITIS, s. f. Termo de medicina.
InQammação dos músculos.

f MYLACEPHALO, s. m. Termo de te-

ralogia. Monstro acephalo, cujo corpo,

sem symetria, é muito irregular e infor-

me,
MYLOGLOSSO, s. ra. Termo de anato-

mia. Fibras musculares, que, da linha

obliqua interna da maxilla inferior, abai-

xo dos dentes molares e dos lados da lín-

gua, vão para a pharyoge.

MYLOHYOIDEO, s. :n. Termo de ana-
tomia. Nome de dous músculos que nas-

cem da linha obliqua interna do maxil-

lar inferior, abaixo da raiz dos dentes

mollares, e se dirigem para a parte in-

ferior da face anterior do corpo do osso

hyoido.

MYLOPHARYNGEO, s. m. Termo de
anatomia. Nome de dous músculos da
pharyoge, que nascem perto dos dentes

molares.

MYLORD (do inglez m;/, e lord, se-

nhor). Prenome dado aos inglezos eleva-

dos á dignidade de lords.

—Figuradamente : Cavalheiro.
}• MYOCARDITE, s. f. Termo de me-

dicina, loflammaçáo da substancia mus-
cular do coração.

7 MYOCELA, s. /. Termo de patholo-

gia. Tuiuor muscular.

MYOCEPHALO, s. m. (Do grego myia,

e kephalè). Termo de cirurgia. Espécie

de tumor negro da feição da cabeça de
uma mosca, que se forma na túnica ví-

trea do olho.

f MYODYNIA, s. f. Termo de medici-

na. Dôr dos músculos ; rheumatismo mus-
cular.

7 MYOGNATHO, s. m. Termo de tera-

tologia. Monstro duplo no qual a cabeça

super-numeraria é edherente não só po-

ios ossos maxillares, mas pelos múscu-
los e pelle.

MYOGRAPHÍA, s. f. Descripção, repre-

sentação dos músculos.

t MYOGRAPfilCO, A, adj. Que diz res

peito ao myographo.
—Pinça myographica; apparelho, que

applicado a um musculo superficial, trans-

mitte a um registrador todos os movi-
mentos que o musculo produz.

f MYOGRAPHO, s. m. Termo de phy-
sioíogia. Instrumento próprio para re-

presentar graphicamente a contracção

muscular.

"i"
MYOIDEO, A, adj. Termo de patho-

logia.

—

Tumores myoideos ; tumores com-
postos de tibras-cellulas, ou fibras mus-
culares da vida orgânica.

f MYOLEMMA, s. )/!. Termo de ana-

tomia. Tubo transparente que contém
fibrilhas musculares.

MYOLOGIA, s. f. (Do grego inys, e

logos). Parte da anatomia que trata dos
músculos.

\ MYOMALAGIA, s. /. Termo de me-
dicina. Amollecimento dos músculos.

MYOPA, .s. /. Espécie de diptero.

MYOPE, adj. 2 gen. (Do latim myôps).

Que tem a vista muito curta, em «pposi-
ção a preshyta.—Uma pessoa myope.
—Siibstaulivamenle : Um myope,
MYOPIA, s. f. Imperfeição da vista, que

não permilte vêr os objectos senão mui
próximos do olho : ella reconhece por
causas a grande proeminência da córnea,
a superabundância dos humores do olho,
o excesso da densidade do crystallino, ou
sua mui grande convexidade, e em ge-
ral todo o defeito, ou accidente de con-
formação que faz convergir os raios lu-

minosos de sorte que se reúnem antes
de chegar á retina. Compensa-se a myo-
pia por meio de lentes biconcavas.

—Myopia artificial ; experiência de vêr
um objecto áquem da accommclação na-
tural do olho, ou distancia da accommo-
dação distincta ordinária.

t MYOPORINEAS, s. f. pi. Nome d'uma
familia de plantas monopetalas dicotyle-

doneas visinhas das verbenaceas e das sela-

gineas.

f MYOSE, s. /'. Teimo de Pathologia.
Contracção permanente da pupilla.

MYOSOTA, s. f. (Do latim myosota).
Planta conhecida pelo nome de orelha de
rato.

MYOTOMIA, s. f. (Do grego mys, e
temnò). Termo de Anatomia. Parte, da
anatomia, que tem por objecto a dissec-

ção dos músculos.

—Termo de Cirurgia. Secção dos mús-
culos por effeito de curar certos desvios
de órgãos exteriores.

—Myotomia caudal ; operação da cau-
da, á ingleza, no cavallo.

•} MYOTOMICO, A, adj. Que diz respei-

to á myotomia.
— Processos myotomicos

; processos
empregados na secção cirúrgica dos mús-
culos, mormente no que diz respeito ao
methodo subcutâneo.

7 MYOTOMO, s. m. Termo de Cirurgia.

—Myotomo sub-conjunctival; cutello des-
tinado a cortar um musculo sob a eon-
junctiva.

MYRABOLANO, ou MYROBALANO. Vid.

Mirabolano.

MYRIA (do grego myrias). Prefixo que
significa dez mil. Myriameíro, dez mil
metros.

f MYRIACANTHO, adj. Que tem um
grande numero de espinhos.

MYRIADA, s. f. (Do latim myrias,
adis). Termo de Antiguidade. Numero de
dez mil.

—Na linguagem ordinária, quantidade
in.íefiuida e inuuujeravel.

—

Uma myriada
de mentiras ; impossibilidades, contradic-

ções, e outros enganos de não menor im-
portância.

—Vid. Meriada.
MYRIAGRAMMO, s. m. (Do grego my-

ria, e gramma). Peso de dez mil gram-
mas, que equivale pouco mais ou menos
a vinte e sete arráteis, e sete onças.
— Alguns dizem kilogramma, hecto-
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gfamma, fite. ; inHo (l'este morlo m«is pm

harmonia cora « <itymulogia gro.ga (jram-

ma. Vid. Gramin,T.

MYRIAMETRO, s. m. (Db myria, e me-

tro). Medida itinerária, qno vale dez mil

mistros.

f MYRIANTHO, s. m. G^nfiro da fami-

lia dfls cuciirliitaccis, nstabidecido por

uma arvoro da Afrira.

MYRIAPODO, s. m. (Oo gn-go myria,

e pnuíi, podfls). Tfirmo de Kntom(dn|,Ma.

Classe de anirriaps articulados, q'io tem

ura numero immenso de pés, similhante

,10 das arliciilflfòcs do seu corpo.

—

A cen-

topeia é ton myriapodo.

— Familia da ordnra dos insectos apte-

ros.

— Familia das araehtiidss.

—(innero de crustáceos.

— Adj. 0"^' l>"f '1™ grande numero
de pés.

f MYRIARE, s-. m. (De myria, e are).

KxtensiU) de di>z rnil ares, ou de um ki-

lometro quadrado.

f MYRIOGONO, s. »i. Polygono de dez

mil ladns.

f MYRIONYMO, A, adj. Que tem dez

mil nomes.
—Divindades myrionymjs ; divindades

que i-ram .idoradas sob quantidade de

nomes c)i(T.'renles.

f MYRIOPHTHALMO, A, aíi;. Termo de

Historia N.Uur.il. Que tom n.uitos clhos.

—O pobipo myriophthalmo ; assim cha-

mado, porque tora n.-n grande numero
de cellulas romp.Trsdas a olhos.

f MYRIOPIIYLLO, s. m. (ienoro da fa-

milia d?s onngras, comprrhendendo oito

espécies nquntií^as.

f MYRIOPODE, s. m. T(!rmo de Zoolo-

gia. Vid. Wyriopodo.

f MYRISTICAÇÃO, s. f. Termo de Ana-

tomia patholoi^ica. Asp-^cto da noz mus-
cada, que ton^a o < órte do ligado, quan-

do os conductos hepáticos "slão cheios

da bilis amart-llada, com congestão ver-

melha dos c.ipillaros.

f MYRISTICACEAS, s. f. pi. Nome de

uma familia de plantas separada das !au-

rineas, e comprehendendo o género mus-
cadeira (mtiristica).

f MYRISTICINA, s. f. Termo de Chi-

mica. Stearopteuo do óleo do cravo, e da

essência da casca interior da noz musca-
da. Chama se também camphora das flo-

res da muscada.

f MYRISTICO, A, adj. Termo de Chi-

mica.

—

.Acido myristico; a''ido obtido de-

compondo a myristina pela pot^ssa.

f MYRISTINA, s. f. Termo de Chimica.

Gordura restante depois da df>composição

da msntMga da muscada pelo álcool.

MYRMECIA, s. f. Termo de Medi .ina.

Espécie de verruga que se desenvolve

principalmente na palma das mãos, o na

planta di>s pés.

f MYRMECOPHAGO, adj. Termo de

Zoologia. Que vive He formigas.

«YRR

MYRMELEAO, s. m. (Do grego myrmex,
o leoiij. (linero de ins»>ctos rií'vro[iteroi,

ao quil pi'rteiice o fonnifja-Uáo.

I MYRMIDON, s. .n. INorae de um an-

tigo povo da Th'>ssalia.

—Figuradamente: Ura mancebo de pe-

quen;i «staUira.

MYROLEO, ». )»i. Termo de Pharra»'ia.

O irnsmo que (deo volátil, ou essencial.

f MYRONATO, «. m. Termo do Chimi-

ca. G.ixTo de saes formados pfslo acido

myronico co(n as bases.

I MYRONICO, A, adj. Termo de Chimi-

ca.

—

Acido myronico; acido do myrona-

to de potHSsa, «ai CTyslallisavel que é ura

dns princípios dii m >slarda.

f MYROSINA, s. f. Termo do Chimica.

Male.ria albuiriin<iide, análoga á emuUi-

na das amêndoas amargas, e que produz

a esscnc.ia da mostarda negra.

"i"
MYROSPERMINA, s f. Termo de Chi-

mica. Essência solúvel no álcool, eilra-

hida da essência da horva cidreira do

Peru.

f MYROSPERMO, «. m. Género da fami-

lia das Icfíuminosas papilionaceas, tribu

das so[) lio reis.

-}- MYROTADO, s. m. Termo de Phar-

m.ici/i. Medicamento que tom iira óleo

Vul.iiil piir eicipieiíte.

t MYROXYLICO, A. ndj. Termo de Chi-

mica.

—

Acido myroxylico ; corpo •btido

p da acção de uma solução ile potassa so-

bre a iiinameine.

t MYROXYLTNA, s. f. Termo de Chi-

mica. Essência insolúvel no álcool, eiis-

t^nte na essência da herva cidreira do

Peru.

7 MYROZYLO, s. m. Género de plati-

tss leguminosas, .ibrang<>ndo entre outras

espécies, as arvores que produzem a hor-

va cidridra do Perá, e de Tolu.

— Diz-se também myroftpermo.

MYRRHA, s. f. (Do l.itim myrrha). Vid.

Mirra.— aSe possuísse o segredo dos An-
tigos Egypeios, o embalsamaria, e faria

do meu J.tvali huma Momia, ou huma
Myrrha que durasse infinitos séculos;

porem d' sgraçadamente nós outros os

modismos, não temos melhor segredo

neste caso que o da Past- liaria.» Caval-

leiro d'Oliveira, Cartas, liv. 2, n.» 83.

j MYRRHADO, A, adj. Termo de Anti-

guidade romaria.— Vinho myrrhado; vi-

nho perfumado com a myrrha.

— Diz-se também de ura vinho que se

fazia beber aos suppliciados entre os ju-

deus.

I MYRRHIS, 8. m. Planta umbellifera

e medicinal.

f MYRRHITO, s. m. Termo de Mine-

nl'-gia. Aíitha amarclla 'a.

f MYRRHOIDE, s. /. Termo de Chimi-

ca. Gonima resina que se encontra algu-

m.is vezes na rayrrha.

t MYRRHOIDÍNA, a\ f. Termo de Chi-

mica. Principio i!o qual se enconti^a 10

por 100 na myrrhoide.

MYST

f MYRSINEAS, s. f. ;>i. Nome de uma
familia de pinnlas dicdyledoiieas, pró-

xima ilis sapot as.

MYRTACEAS. ou MYRTINEAS, s. f. pi.

Termo de Botânica. Famili* dcs plantas

dicotyl".|()ni'»s, rujo typo é O rnyrto.

f MYRTHO, s >n. (Uo l.lim riujnus).

Vid. Myrto, e Mirto.

o mancebo : ««uh rnoiíM tncanUulat

Obterva ; «teco o myrilui, verde o loiro.

Oh vúílal— i'«morec€u.

GABBirrT. D. BHANCA.

f MYRTIFERO, A, adj. (De myrto, e

do lalim ferrn]. Termo de zoologia. í)iz-

se de um annelide era virtude da fórraa

das suas gU'dr-is.

f MYRTIFOLIO. A, ^-dj. Termo de bo-

tânica. Qo" é de folhas de r> yrlo.

MYRTIFORME, adj. 9 gen. Termo de

anatomia. Que tem a forma de uma fo-

lha do myrto.— Curiosidades myrtifor-

mcs.

MYRTO, *. m. Vid. Mirto.

MYRTOIDE, ')dj. 2 gen. Termo de bo-

tânica. Semelhante ao myrto.
— S. f. plur. Um dos nomes das myr-

taccas.

I MYSTAGOGIA, s. f. iDo grego myí-
tès, e itgojoi). Termo de antiguidade.

Inici.'.çáo nos iryslerios.

— Acto de innruir nas cousas myste-

ri SIS da religião, ou 'xplicaçáo dos seus

iny-teri .s.

MYSTAí".OGO, s. m. Termo de antigui-

dade grega. Sacerdote que instruía nos

mysterios da r ligiáo.

— Por exfnsão : Nome dado aos que
tentam explicar o que ha de maravilho-

so era caia reli./iâo, e 'áo ura sentido

practico e moral ás cousis mysteri 'Sis.

LIYSTERIO, ou MISTÉRIO, s. m. Tu-
do o que é proposto para sor o objclo
da fé dos fieis, e que parece contradizer

a mzão humana, ou estar acima d'esta

razão. — O mysterio da enciirnacão. —
«Santo Agustiiiho, como tam grande Mes-

tre, no Livro s-^gundo de Do.iriua Chris-

ti.ina, ensina, que muitos mysterios, que
estão encerrados na Sagrada Escritura,

se não entendera por ignorância do que
significaõ os números» Padre .António

Vieira, Sermões do Rosário, tom. i, §

315.

Sacriflcio incruento, oito mijtterUí

Se oSerece ao Senhor Omnipoteiile,

Etn que o divino Hcdemptor do ethereo

.\R'ento vem morar co" a humana (;ente

:

De eterno amor susteodo o doce Impeno,

Té que o tempo se acabe. O Rei potente

Junto aot-agiado altar chamando o Gama,

A bandeir.% lhe entrega, e anim lhe exclama.

J. a. DE MACKOO, o ORIENTE, cant. 2, est. j6.

—Alguma ci>usa que se esconde com
um ct>rlo caracter religioso.—«Mas esta

variedade de numero náo muda, nem
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encõtra o mysterio, antes o cõfirma, e

declara mais. A razão he, porquo o nu-
mero setenta e si;te coaio notarão S.Cy-
priano, e S. Greg^irio, significa o perdão

universal dos p-íccados.» António Viei-

ra, Sermões do Rosário, part. 2.

—Segredo. — «E o bacharel por dcs-

cuyio, ou negligencia, ou outras occu-

pnções, ou por mistério de Deos, man-
dou buscar os ditos papais por hum seu

filho moço de que elle muyto fiaua. O
qual filho buscsndo o dito cofre, chegou
por acerto a elle Lopo de Figueiredo es-

criuão da fazenda do Duq^ie, homem do

muyla confiança, o qual a requerimento
do moço o ajudou a buscar todas as es-

cripturas, e p^ipeis, que no cofre esta-

uam, mais com tenção do s^ruiçodo Du-
que, quí do que adiant» se siguio.» G.

ae Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 28. — «Não occuUa a Uainha dos

Saquos a saa seusibilidadc, e responde
com franquesfi nobre sem af[''Ctnr vaida-

de de episódios, nem falsidade de mys-
terios.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv.

2, n." 3. —«O vosso Anjo da Guaria a

quem eu pedi que mo declarasse este

mysterio m res,)oudeo, que a respito
do Publico era muito incerto se eu lhe

teria sido ulil, ou damnoso; porem que
fu fasia toJa a esperanç». do huma Fa-

mília illustre, sendo o único herdeyro de

hum grande b:m, c de hum titulo dn

muita distincção.» Ibidem, n.° 60.

Aísiste .Abracod.ibro, a quem patentes

Os profundos mystcrios da Ciib.-illa

E todas a.s leis são dvOnoraancia.

DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cint. 7.

Mostrou-se-rae o mysterio, ao referi-lo

D'assombro em mim trasborda a larga encheQte
j

Eu fui digno de o vér, digno d'ouvi-lo

(Era por certo a voz d'Omnipotente ;)

Celeste a frase, divinal o estilo.

Qual nos Vates se ouvio da Ebréii gente;

Que do porvir rompendo a sombra escura,

A nossa gloria nos mostrou futura.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, Cant. 1, eSt. 67.

Mauda-me, dví, 6 Rei ! do assento ethereo

Da Níitureza o .\rbitro infinito,

Expôr-ts venho o incógnito my8íeí-to,

Sempre ao creado espirito interdito

:

D'clU enviado fui, mostrando o Império

Da Palestinr-. ao Povo boje prd£crito,

Quand'1 do lig^'pto as bjrbaras cudeas

Quebra, e repassa as ondas Erytlirecis.

IDEM, IBIDEM, caat. 1, «St. 44.

E neste espaço do Romano Império

Fulgui-ou do Evangelho a tocha ardente,

Rompe a sombra do .árctico Hemisfério,

Té onde he povoado o Pólo algente

:

Ao Diais profundo, incógnito mysterio,

Faz de si mesma sacrifício a mente

;

E o frágil coração, que o crime afaga,

Das soberbas pai.xoeiís o orgulho esmnga.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, est. 44.

— «E, por isso mesmo que sobre ella
i

posava o mysterio, a imaginação vinha
»hi para supprir a historia ; da idéa do

celib.ito religioso, das suas consequên-
cias forçosas e dos raros vestígios que
destas achei nas tradições monásticas
nas.',eu o presente livro.» A. Herculano,
Eurico, Prologo. — lO mysterio d'odio

implacável que ahi se passou ficará pa-
tente aos olhos do leitor, se tiver pscien-

cia bastante para seguir comuosco a se-

rie dos successos derramados nos seguin-

tes capítulos.» Idem, Monge de Cister,

cap. 9. — «Quem ó essa mulher á qusl
elle a sacrificou? Que amores são estes

que elle occulta com tanto cium'j'?« Era

uma idéa que não lhe saía do espirito.

Havia n'isso um mysterio e no seu co-

ração um presentimento de quj o prés

crutá-lo lhe não seria inútil.» Ibidem,

cap. 20. — « Fosse acaso ou mysterio,

n'esle momento o braço direito da fina-

da descahiu de cima do coipj e assen-

tou sobre o crucifixo, tomba io ainda na

mesma posição sobre a cam£.» ibidem,

cap. 23.—«Por visutura não era mais do
que uma invenção dopaiocho ou do mó-
zinho para arred.^r dos camponezes as

tentações de entrarem, pelo ponão qua-

si p'idre e meio arrombado, naquidles

pardieiros, que occulta vam j mysterio da

morte do peregrino. » Ibidem, cap. 30.

— Figuradamente : As operações secre-

tas da natureza, dj coração, das artes e

das letras. — 0^ mysterios do coração

humano.— Os myõterios do amor.— «En-

tão o irritado auidel positivamente de-

clarou que era impossível deixar de nes-

sa mesma noite fahir a sua senhoria. Não
houve, portanto, remédio senâ > ir ia-

teriomper os mysterios do sanctuario,

porque, couio sabemos, o c.debre gabi-

nete de S. Marlinh'! era um sanctuario

de difficil accesso pira o vulgo prof^^n >.»

Alexandre Herculsno, Monge de Cister,

cip. 29.
—Eis-aqui todo o mysterio ; eisaqui

toda a difficuldadc, eis-aqui o amag >.

— Certas prec^tuções que se tomam pa-

ra não s:r observado, nom entendido.

—

Foi em grandes mysterios.
—Fazer mysterio de ^ima cousa; guar-

dar seguido, occultal-a com cuidado.

—Nom", na i<iade media, de certas

ptças de thostro em que se representa-

ram alguns dos mysterios da religião.

—

O mysterio da paixão de Christo.

— Viii. Mistério.

f MYSTERIOSAMENTE, adv. (De mys-
teriosD, e o suffixo «mente»). Vid. Mis-

teriosamente.

f MISTERIOSO, A. adj. (De myste-

rio, e o suffixo »ôso»). Vid. Misterioso.

— «H í pena vos confesso que não vives-

ses no tempo das Sybillas, e no dos Phi-

losophos Egypcios. Que dificultosos Eni-

gmas, que escuros Logogriphos, que mys-
teriosos Discursos, e que iucomprehen-
siveis Hyeruglifie.os qu-' faríeis I O admi-
rável ilom que tfn los de escuridade, he
certo que então vos daria grande esplen-

dor.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv.

2, n.» 79.

Que lhe deu luz o sonho mysterios o

De alto aviso aos Ghristãos. A orar se prostra,

Debulhaodo-se em lágrimas. 0uvír.io-no

Na nocturna mudez, clamar a miúdo

:

«Se, victima, Senhor, pedes irado,

«Resgata o Povo teu, com esta minha.»

FRaNC. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MA RTY-

RES, liv. 2.

Cymódoce entra, entam, ii'um casto asylo,

Deixa cahír-Uie, aos pés, nocturna veste,

Lavor mystt:rtoso do Recito.

Uma ópa (em côr nevado Lyrio) a cobre

;

Gíngem-lha ayrosas Graças sob o peito.

IDEM, IBIDEM, liV. 1.

Esses Gimpos maninhos travessando,

Gjzer-se alguns, c'o a sombr.i, vultos vejo,

Par.ír, de.=parecer, uns apoz outros,

Gurioso invisto, embócco ousado a furna,

Oade os vultos se entranhào mysteriosos.

IDEM, IBIDEM, llv. 5.

— «Entâj conheceu onde eslava. Era
um desses logires myiteriosos 8 sanelos

que a primitiva architectura religiosa

construi.! deb.^.ix) dis templos—t^uplos
taijobem, mas da mirto; pciqueahi, so-

bre os altares, ri'pousavam as cinzas dos
marlyres, e aos pés deli s os fiéis que
obtinham para ultima jazida uma pouca
de terra onde ainda fosíem affag tr-lhos

as cinzai o sussuto longuinquo das pre-

ces e o perfume dos sacrifícios.» A. Her-
culano, Eurico, cap. 12.— aOutro caval-

liuro lh'i tinha d-) rédea dons ginetes.

Hermeugfiria a quem o perigo e a es-

perança haviam restituído toda a natu-

ral eneigia, não hesitou em acompanhar
o seu aulaz e mysterioso salvador.» Ibi

dem, cap. 14.

MYSTICA, s. f. Vid. Místico.

MYSTIGIDADE, s. f. (De mystico, e o

suffixo «idade»!. Qualidade do que é

myitico.

f MYSTICISMO, s. m. Neologismo.

Crença religiosa e philosophica, que ad-

mitte commuuicações Sf^cretas eniro o

homem e a divindade. O mysticismo, na
sua significação mais g'merica, é esta

preteação de conhecer Deuç som inter-

mediário, e de algum modo face a face.

—Doutrina que presta um sentido oc-

culto aos livros sagrados, ás couras d'es

ta vida.—O mysticismo lilterario.

f MYSTICO, A, adj. Vid. Místico.

Dos thronos de Maria, ao sanctuario

Do Redemptor,(que c'um olhar, conserva

Orbes, que o Páe creou) decorre via.

Sentado á mesa mystica, o circundão

Os vinte e quatro anciões, em veste cândida,

Auri-coroados, nosgemmantes sólios.

FRANC. .MAN. DO NASC, MARTYRES, llv. 3.

f MYSTIFIC/iÇÃO, s. f. (De mystifi

car, com o suffixo «ação»). Acto de mys-
tificar.
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f MYSTIFICADO, part. pnss. do Mys-

tificar.

[• MYSTIFICADOR, A, s. P.-ssoa que

mysliliiwi.—Mystificador lUle.mrio.

MYSTIFICAR, v. a. Vid. Mistificar.

[ MYSTO, s. m. Termo dii Atilifçuiia-

de. liisiriiiilo nos myslorios.

f MYSTRO, s. m. Tormo de Anliqui-

dade. Uiua d«s medidas do que os «ro-

gos sa SHrvinm para os licores ; era o quar-

to de uitin ruedida de vinho aritit<a.

f MYTACISMO, s. m. Defeito do dis

curso rosuUanlo da repelição da li'ltra m
em muitas palavras da mesma phraso.

t MYTHICO, A, adj. NeoloRÍsrao. Que
pertence a um mylho; que ó fundado so-

bre um mylho.— Explicação mythica. —
Ileroe mythico.

f MYTHISMO, s. m. Neologismo. Abu-

so da« ex[di(-açõôs mythicas.

MYTHO, s. m. (Do grego mijlhos, nar-

ração. Acçáo, particularidade da fabula,

da historia heróica, ou dos tempos fa-

bulosos.

—Particularraotite : Narração rclativ.i a

tempos ou a faiUos que a historia não es-

clarect', e contendo ora um fflclo real

convoriido em noção religiosa, ora a in-

venção de um facto com o auxilio de

uma ideia. O mytho é um ffito fabuloso

que diz respeito as divindades ou perso-

nagens, que não são senão divindades

desfiguradas; se as divindades não são

para nada, já não é mytho, ó lenda ; as-

sim Rómulo e Numa são lendas, a histo-

ria do Hurcules iS uma serie do mythos.
— Figurada e popularmente: Tudo o

que não tem eiislencia real.

—

Diz-seque

em politica a justiça e a hoa fé são my-
thos.

f MYTHOGRAPHIA, s. f. (Do grego my-

thos, e grufilios). Tratado sobre os my-
thos.

f MYTHOGRAPHO, 5. m. (Do grego my-
tlios, e graphos). Auctor que escreveu so-

bre 05 mytho».

MYTHOLOGIA, s. f. (\)n grego mythos,

e luf/os, doutrina). Historia dos persona-

gens divinos do pidythfismo.

—

A mytho-
logia dos gregos é um chãos de ideias, e

não um systema.— «Baixo, refeito e ro-

liço, nariz rombo e vermidho, fac<*s avul-

tadas, rebarbalivo o risonho, podè-lo hia

tomar por uma figura de Sílciio (juem

para elíe olhasse, se naquidle tempo hou
vesso alguém assas lido em mythologias

pagans para se lembrar do jovial deus

I

dos toneis.» A. Herculano, Monge de
Cister, cap. 10.

—Conhecimento, explicação dos mys-
i terios e das narrações do paganismo.

I
—Narração f.ibuiosi emanada dos tem-

pos e ideias do polytludsmo.

—

Interessan-

te mythologia cheia de ficções, que produ-
zem (ixntn c/raca, eencnnlon" natureza!

j MYTHOLOGICAMLNTE, adv. (D.i my-
thologico, e o snflixn «mente»). De um
modo mythologico.

MYTHOLOGICO, A, adj. (Do grego my-
thos, o logo^. tratado). Que pertence á

mylhdogia.
— /íeiíí/iões mythologicas; religiões em

que os entfs divinos não são immutaveis;
tem aceidentes, o uma historia.

f MYTHGLOGISAR, r. a. Tomar nosen-

tido mythologico.

MYTHOLOGISTA, s. de 2 gen. Syno-
nymo di' Mythulugo.—É bom que oi my-
thologistas pensem que os deiuses punem
o crime.

MYTHOLOGO, A, s. (Do grego mythos,

e loi/osi. Pessoa que se occupa da scien-

cia iliamada mythologia.

MYTHRA. (Jrthographii elyiflologica,

prefi-rivcl a Mitra. Vid. este vocábulo.

j MYTILOIDES, s. m. plur. (Do gre-

go myiilos, (! eidos). Familia das conchas
fosseis que se aproxima dos mexilhões.

MYURO, adj. m.(Do grego mi/», e ou-

ra). Termo de .Medicina. Pulso cujas pul-

sações são suc,C"ssivaraente mais fracas

até que falt-m.—1'itlso myuro reciproco; pulso cujas

pulsações sobem prugressivameote como
descem.
MYVA, .s. m. Termo de Pharmacia.

Geleia feita dos suecos das fructas, ou
dos animaes.

f MYXA, s. f. Termo de Zoologia. Par-
le do v>'rtice da mandíbula das aves, que
á produzida p la reunião das guaihidias.

f MYXINOIDES, s. m. plur. Nome de
um género de poixes cycioslomos próxi-

mo d^s laii'preias.

f MYZOCEPHALOS, adj. m. plur. Ter-

mo de Zoologia. Que tem a cabeça em
' forma de ventosa.

j
f MYZOXYLOS, s. m. plur. (;enero de

insectos, cujo typo é o pulgão lanígero.

— K assim chamado pelo modo como
este pulgão ataca o pau, especialmente

o das maceiras, ás quaes é muito no-
1 eivo.



s. m. A decima primeira das

consoantes e a decima quar-

ta letra do alphabeto portu-

gaez.

Um N grande; um n pe-

queno. Um N maiúsculo; um n minus
culo. Ud N de caiiíi alta; um n itá-

lico.

— No alphabeto physiologico o n é

uma dento-nasal ; os sons que lhe são

mais afíins são as outras letras que com
elle formam a antiga classe das liquidas

r, l, m.
— O n offerece questões assas difficeis

ao que se occupa do phonetica portu-

gueza : elle ora representa um som in-

dependente, ora é apenas um sicnples si-

gnal da nasslisação da vogal que prece-

de ; este ultimo%caso dá-sc quando n é

final ou si^guido de uma consoante no
meio da palavra : assim em monte, men-
te, lêndea, som, tom, irman (que tam-
bém se escreve irmã), etc.

— Nn (isto é, n dupl)) sôa como n
simples, por exemplo, em canna, Anna,
etc.— «A lettra semi-vognlN (a que os He-
breus chamam JSiun, e os Gregos Ny) se-

proféro appllcando subitamente a extre-

midade da lingua ao principio do pala-

dar junto aos dpntes de cima, e abt^rtos

os beiços. — No Idioma Português se

pronuncia esta Letra quasi com o som
de M, quando nam fere as vogaes. co-

mo v. g. nestas Dicções Enchente, En-
commènda'. O mesmo se usa algumas
vezes no Idioma Francez, porque escre-

vem Maison, e pronunciam Mesom; mas
na Lingua Latina se devem corrigir se-

melhantes Idiotismos. V Fr. Luiz de Mon-
te-Carmelo, Compendio de Orthographia,

pag. 380.—«N é letra semi-vogal, a qual

se pôde ajuntar a todas as consoantes,

tirando b. m. p. a que não pôde prece-

der, como acima temos dicto no prece-

dente capitulo da letra M. Polo que na
composição dos vocábulos, quando vêem
proposição, que se acabe em n. como in,

VOL. W. — 48.

con se o nome, ou verbo, a que se ajun-

ta, começa em alguma das dietas três le-

tras b. m. p. o. n se muda em m. co-

mo embeber, immunidade, commiitar.y>

Duarte Nunes de Leão, Orthographia da
Lingua Portugueza.
— N/l exprioaem na escriptura um som

particular chamado n molhado que não
é miis que uma modificação do n, pro-

duzida por uma contracção particular do

nariz. Esse sona em hespanhol é expres-

so pelo n com um til por cimi : £•
—-Nos monumentos e algumas vezes

nos manuscriptps latinos n é abreviatu-

ra de numerus, novum, niger, nobilis,

numerator, etc, e dos nomes próprios

Nero, Neptunits, Nonius, Numerius.
— Nos manuscriptos latinos n é tam-

bém algumas vezes al)reviatura de no-

men, ou nominetur (seja nomeado).
— Nas inscripções latinas n com uma

linha horizontal por cima é abreviatura

de natione, nostne, nostri, numerus, nu-
mero.
— Nos fastos e calendários romanos

n significa nonas, ou nonis : IV N quar-

to die ante nonas, o quarto dia antes

das nonas; PN: pridiè nonas, a véspera

das nonas; N yionis, nas nonas.
— N, no calendário latino, significava

ainda nefastus dies, dia nefasto.

— No julgamento dos réos em Roma
(e em geral no império romano) N. /..

era escripto pelos juizes nas suas taboas

de sufiragio e significava non liquet, o

que queria dizer que a culpabilidade não
parecia demonstrada.
— Termo de Grammatica. N significa

neutro, quer fallando da espécie dos ver-

bos, quer indicando o género dos sub-

stantivos gregos e latinos.

— Termo de Astronomia e Marinha.

Marca o norte, ou significa que está ao

norte. N-í, nordeste; N-0, nordoeste

;

N N-f, nornordoeste, etc.

— N, nas ordenanças dos antigos mé-
dicos, significava numero, no numero

de. — Ether gouttes n.» xx, significava

vinte gottas de ether.

— Termo de Chimica. N designa o ni-

tro ou o nitmgeneo.
— N. ou N. B. Significa nota ou no-

ta bene, e servo para chamar a attt^nção.

— N. nos cartazes de thoatros signifi-

ca nullidade, e designa um actor que
faz um pspel de pouca importância.

— N.° significa numero, e colloca-se

diante de um ordinal, por exemplo, o

N.o 7.

— N/C. Abreviatura commercial. signi-

ficando nossa conta.

— N como signal de ordem designa o

decimo quarto objecto de uma serie.

— N, na numeração medieval, parece

designar noventa e outras vezes nove-

centos; com um traço horizontal (í) de-

signava noventa mil ou novecentos mil.

— L. N. ou N. i., nos calendários

modernos, é abreviatura de lua nova.

NA, palavra euphonica ; o artigo a

precedido de um n, em vez de em a pe-

las figuras apherese e antithese. — «O

primeiro dos qua^s tinha o senhorio nas

terras do Porto, com quasi todo entre-

Douro e Minho, e a Feira, chamada en-

tão terra de Santa Maria ; e o segundo,

a Cidade de Viseo com todas as terras ao

redor; e determinarão ambos huma ques-

tão, qup recrecpo sobre a demarcação de

certo? valles em t^rra de Arouca.» Mo-

narchia Lusitana, liv. 7, cap. 18.

Ati' que em tantos dias venha um dia,

Que. queixando-me ao som d'uma almofaça,

Me acabe de espirar na estribaria.

FERNÃO SOBOPITA, POESIAS E PROSAS INÉDI-

TAS, pag. 11.

— «Partido deste porto de Pedir, che-

gou ao de Pacem, onde também foi vi-

sitado d'EIRey, mandando-se desculpar

da culpa que lhe elle punha na morte

do Portuguez, e ferimento dos outros da

companhia de João Viegas.» João de
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Barros, Década 2, Urro 6, capitulo 2.—
«Porque vindo em rompimento di3 guer-

ra, podiíi pordor aquelli>s homens cati-

vos, e principalmonto Ruy d'Araujo, que

particularmente des'?java muit ) lirar rla-

quelle cativeiro, que reiíobeo por amor

delle; porque, como atrás vimos, o Viso-

Hoy D. Francisco nas dilTorenças que

teve com elle AÍTonso d'Alboqu rqu •, en-

tregou a rsU: Iluy dWriujo prezo a Dio-

go Lopes de Sf'qupira (un raoHo '\'i á".-

gredado.» Ilom, Década 2, liv. 6, cap.

3. — «E çom>'çan'lo a obra do vir rosto

a rosto, em ambas as pirles, assi na

ponte, como na outra encomm>'ndada a

D. João da Lima. arudio a estes dous

lugares grando p -zo de gi'nte. » Idem,

Década 2, liv. 6, cap. 4. — «Porque sua

tenção ora não tanto ir impedir a" obra,

que os Itfouros faziam na ponte, quanto

per ello mesmo sondar o lugar se pode-

ria com outro míior subir tanto assima,

que puzossaa bsrba sobre a ponte; por-

que quando houvesse de commettor outra

vez n Cidade, per elle esperava entrar

na ponte, o lhe ficaria em lugir de for-

taleza, por ser de bom gazalhado, o a

gente ficava amp.iraJa da arlilhoria, e

frechas.» Mora, Década 2, liv. 6, cap, 5.

— «Cá s -gunio lhe dizií Kuy dWraujo,

na terra não havia uma só pe Ira pêra

fazi>r fortaleza, por ter tudo á maneira

de çipal; o pcra se fazer di madeira,

dando-lhe Deos a Cidade, havia-se toda

de cortar no mato ás latiçadas, ©frecha-

das.» Idem, Década 2, liv. 6, cap. 5.

—

«Da dita villa Dirronchf>s entrou el Re.y

em Castella com cinco mil e seiscentos

homens de cauallo, e catorze mil de pé,

e todos bem armados, afora ha carrua-

jem que era rauyli. E o Príncipe foy

com elle faiando na maneira que auia

de ter no regimento do Reyno, e em
outras muytas cousas, até o lugar de Pe-

dra boa.» Garcia de Rezende, Chronica

de D. João 11, cap. 9. — «Chegou á Ci-

dade de Touro, onde el Rey seu pay, o

a Raynha, e toda sua gentn estaua, e foy

recebido dei Uey cora grandissimo amor,

e muytas lagrimas do prazer de huma
parte e da outra, e assi da Raynha, e de

todolos Portugueses com tanto contenta-

mento que mais não podia ser, porque

toda a esperança dei Rey dom Affooso,

e dos seus, ora só na vida do Príncipe.»

Idem, Ibidem, cap. 12. — aAules de s)

fazerem estas muiaj^ns, el Rey com o

Duque de Bragança, e outros senhores,

o pessoas do conseílho, praticou nas pa-

lauras, que nas menajens auião de di-

zer, muytas vezes, em que ouue muytas

perfias, desgostos, descont utaraeatos,

por lhe parecer áspera forma ha em que

el Rey queria que se fizessem, sendo

aquella própria em que ora se fazem,

porque até então não achauão regimen-

to alguiu por oude se fizessem (cousa lo

muyto grande descuido dos Reys passa-

dos).» Idem, Ibidem, cap. 27. — «Per-

suadindo que o hotnera se apresente aos

cidadãos da Corte tvdestial, com'i pobre

mendigo, cego, ferido, e assim peça hu-

mílmerite aos mais ricos delles esmola,

e principaltnunte a Deos, p irque muitos

que vsara'» deste oxTcicio .ilcmçaraô o

fim d-^spjad ), isto he a rnnrtiiicaçaõ de

SHUs p'?nsa'nontos, e paixões, e na ver-

dade i'iperimeni»raô a promessa de í-hris-

to ei"i;uti l'», o qual prometeo abrir a

porta ais que perseu-nss^^m en peiir •

Fr. B trth ilomcu dos .Marlyn-s, Compendio
de Espiritual Doutrina, pari. 1. cap. 15

(ed. d) 16ú3j. — "Vhi naõ pó ie haver

miyor confiança, qu» a de hum l^abo, a

quem daõ cem mil reis para hum paga

mento de seus «oldsdos; e em vez do o

f.izer logo, para lhes malar a fome, que

os traz mortos, vai-se á casa da tafula-

ria, põem o dinheiro na taboa do jogo,

como se fora seu, ou lhe viera da casa

de seu avô torto.» Arte de Furtar, cap.

62. — íO primeiro coiidtí da Casíauhei-

ra, D. Anlonio de Atahide, grande vali-

do d'elr.!Í D. João III. Veja o que a es-

te propósito diz D. J. M. de Sousa na

sua magnilica edição dos Lusíadas, vida

de C:imô;>s.» liarntt, Camões, nota E ao

cant. 3.

7 NABABIA, s. /. Dignidade do na-

babo.
— O território sujeito á potencia de

um nsbabo.

NABABO, s. (íi. (Do árabe nabnb). Ti-

tulo dos priaoipes da índia musulmana.
NABADA, s. f. Doce feito de nabos,

amêndoas e assucar, fervido tudo, e re-

duzido a certo ponto para pôr em covi-

lhetes.

NABAL, s. )>!. Campo plantado de na-

bos.

— Provérbio: Qu-^r sol na eira, e chu-

va no nabal, isto é, quer simultaneamen-

t'! cousas contrarias, e repugnantes.

NABAM, ou NABÃO, s. m. Direito que
pagavam es písoadores nos outros por-

tos ; e que é dti cada navio, lancha, ou

outra qualquer embarcação, um peixe.

j NABATEANO, A, adj. Nome dado pe-

los árabes a língua e á litleralura assy-

ria.

NABIÇA.s./". Diminutivo dj Nabo. Na-

bo pequeno de sequeiro.

—Nflbo que tí-m crescido pouco.

—A folha <le nabo pequeno.

NABINHO, s. m. DiminulÍTo de Nabo.
Poqueo') nabo.

NABLO, s. m. (Do latim nahlum). lus-

trumeuto musico de cordas.

NABO, s. m. (Do latim napus). Horta-

liça bem conh 'cida, de raiz redonda, pon-

tuda, esbranquiçada e de folhas verdes

um pouco molles.

-^tía também uma come nabo, que
tem as folhas anal^igas ás do nabo.

j

—Termo de Marinha. Peça de pau re-

!
douda, e furada pelo centro; na parte su-

perior do furo tem uma chapeleta; intro-

duz-se nas bombas, erguendo-o sobe a

agua pelo tubo d'ellas, impedindo a cha-
peleta (válvula) que ella torne a descer,

tem um aro de f-rro perpendicular para

se poier tirar por m-^io de um outro fer-

ro chamado saca nabos.

— Lof;. FiG. : Comprar nabos em íocco;

comprar s^m examinar o que se compra.

— Loc. Hop. : Ser nabo; ser tolo, im-
prudi.iile, nesci ).

—Termo antiquado. O mesmo que na-
bam.

f NABULO, í. m. Termo antiquado. Si-

gnifica (1 m<'smo que nabam, ou melhor,
o frete que se pagava nas barcas de pas-

sagem.

NÁCAR, s. m. (Do p«-rsico nakar, orna-
lo de diversas côresi. Matéria branca e

brilhante, que forma o interior de mui-
tas conchas, e que tem a propriedade de

refractar a luz de uma maneira variável

e agradável á vista: esta matéria é pro-

duzida por uma secreção do mollusco
chamada avicula.

—

Um agulheiro de ná-
car.

—Termo de Poesia. A cdr vermelha.
NACARADO, A, adj. Que é da côr do

nácar.

—

Fitas nacaradas.
— Uíz-se das conchas que contém ná-

car.

—Que reflecte uma luz iriada como o

nácar.

—

Rosa nacarada.

— S. m. Côr entre o vermelho e o ala-

ranjado.

NACARDINA. Vid. Anacardina.
NAÇA, s. f. Nabão, nabulo. Vil. Nassa.

Ah rigorosa Nympba! ahl oâo me Ufs
Dar em vão Untos gritos : \af • iremo*

Ambos a le\ aotar as verdes noras.

Ambos os aazoes carros cobriremos

De mcDttrosas ucas, com que os peixes

.\ toiio prazer Dosso preiid«raiiM6.

CAM., Eau>GA9.

NAÇàDA, s. f. Multidão de nassas.

t NAÇAM, s. f. Vid. Nação.— tE por

estes nçgocios irem juntos, e infiados po-

rei no cflpilulo segui[ite o treslado da

obedí''ncia que el Rei dom Afonso de
Manicongo mandou ao Papa per dom
Henrique seu filho, e per dom Pedro seu

primo, por ser de hum Rei da Ethiopia

tam remoto da Europa, e hum dos pri-

meiros que naquellas partes recebeo a

Fe de n sso Senhor Jesu Christo, e o

primeiro que nella permaneceo, pela pre-

gaçam, e ensino da naçam Portuguesa, s

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 38.— «Acabada a oraç^mo
Papa respondeo na mesma lingoa latina,

e per mais espaço do que h>> costume
o fazerem os P.ipas. tudo em louuor dei

Rei, e da naçam Pottugueza.i Idem, Ibi-

dem, pari. 3. cap. £>6. — tO qual pela

grande perda que nisto recebia quis dar

a eotMiter a el Rei que isto era mais

quererenlhe tomar o regno, que nam de.-
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spjo, nem vontade de olharem por sua

fazenda, e porque el Rei era mui incli-

nado a naçam Portuguesa, e seruiço dei

Rei dom Emanu"! parecendo a Raix xa-

rapho, que com difíiculdade o poderia

atraer a sua openiam, determinou de fal-

lar sobreste negocio ao sogro do mesmo
Rfi pêra lhe ganhar a vontade.» Idem,

Ibidem, part. 4, cap. 63.

NAÇÃO, s. /'. (Do latim natio). Reunião

de individuo» que habitam um mesmo
território, sujeitos a um commum gover-

no ; tem depois de muito tempo interes-

ses também cnmmuns.—«A primeira em-

presa de Cláudio, foy recuperar Milaõ,

com morte de Auteolo, depois de ser re-

cebido em Roma, com exquisitas demos-

traçoens de contentamento, tomou a se-

gunda contra os Godos, que em compa-
nhia de outras Naçoens Septentrionses

deteriEinaraõ vir sobre Itália.» Monar-

chia Lusitana, liv. õ, cap. 17.

Hum dos solemnes dias e sagrados

Que a memoria daquella gloriosa

Resuireição de Deos, fei venerados

Entre a gente Qel, religiosa,

Se juntão quantos moços baptisados

Da Xarão Portugaeza. alta e famosa.

A fortaleza então dentro em si tinha

Cnja idade inda ás armas não continha.

FRANCISCO DE ANDRADE, PBIMEmO CERCO DK
DIU, cant. iO, est. 10.

— «A substancia da qual era, como
elle ganhara aqaella Cidade aos Mouros,

com que acerca dos Reys, e Principes da

índia, por ella serhu.fia das mais notá-

veis daquellas partes, a nação Portuguez

não somente tinha ganhado grão nome,
mas ainda em ser sus or.í hum duro ju-

go, que cada hum destes Principes tinha

sobre seu pescoço.» João de Barros, Dé-
cada 2, liv. 7, cap. 4.— íDeylhe também
conta das muytas, e varias nações de

gentes, que habitaõ ao longo daquelle

Oceano, e do rio Lampom, donde o ou-

ro de Menencabo vay ter ao Reyno de

Campar pelos rios de Jambo, e Broteo,

no qual os naturaes desta terra affirmão,

pelo que lem nas suas Chronicas, que
estivera huma casa' de contrato da Ray-
nha Sabâ, donde alguns presumem que
hum seu feytor por nome Nausem lhe

mandara huma grande soma de ouro,

que ella depois Uvou para o templo de

Jerusalém.» F^rr/ão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 20. — «A ti ja sobirão

grandes exércitos de sancíos pêra em ti

perpetuamente descansarem e louuarem
o Senhor: estes sam os exércitos de que
falia sam loam F.uangelista na Epistola que
ouuistes à Missa : onde diz que lhe foy

em visam mostrado grande numero de
sanctos e bemauenturados. assi dos do-
ze Tribus de Israel, como de todas as

nações do pouo Geutilico.» Fr. Bartho-

lomeu dos Martytes, Cathecismo da Dou-
trina Christã, liv. 2.

Esquecido na terra, invergcnbado

O nome portuguez...—Oppróbrio, mágoa,

Dura pena de crimes l—taboa única

Lhe darás tu psra salvar-lhe a fama

Do naufrágio. Ta só dirás aos séculos,

.\os povos, is nações : Alli foi Lysia.

GARRETT, CAMÕES, cant 3, cap. 22.

—«O Diário do Governo, qué tanta

cousa nos publíci que melhor fora não
dizer, nunca se- dignou communicar á Na-

çãoeste honroso acto. f;=ito, não menosem
seu nome e para sua glória, do que para

glória da Rainha. Julguei de serviço pú-
blico deixá-lo trasladado aqui.» Garrett,

Camões, nota D ao canto 7. — «NVstas
raras excepções entrou a mercê que im-

penBadsmentG solicitei do f.^vor Real pa-

ra se dar. eai nome da Nação e da So-

berana, um testemunho de gratidão ao

auctor das Memorias de Camões.» Ibi-

dem.— «.A. objursração com que terminei

o poema, a modo de envoy de proençal,

ou com mais exacção de acre sirvente

que fustiga um crime público—em todo

o caso era merecida : porque é certo que
Nação, Rei e Governo, todos peccaram
de culposa incúria em não ter feito a mí-

nima diligencia para doscubir o monu-
mento de sua maior glória.» Ibidem, no-

ta E ao canto 10.—«O meu amigo o Sr.

António Feliciano de Castilho, a cujo fa-

vor devo as preciosas informações que
aqui resummi, está actualmente dispon-

do aquelle relatório, de cuja publicação

resultará certamente o generalisar-se a

convicção de tam grande descuberta. e

vir emfim a nação portugueza a recupe-

rar o seu Palladio litterario.» Ibidem,

nota E ao canto 10.

— Uma nação de soldados; uma nação

em que todos os homens são soldados,

ou aptos para a guerra.
— Em linguagem mythologica, diz-se

dos animaes comparados aos homens.

—

A nação das doninhas.

—Na linguagem da Escriptura Sagra-

da, os pagãos, os gentios.— O rei das

nações.
—Doutor das nações; apostolo dss na-

ções, locuçô-s pé-las quaes os pregadores

designavam S. Paulo.

—Figuradamente : Raça. espécie, cas-

ta.— «K lhe mandou dizer, que pêra ho-

mens tão honrados, e tanto seus amigos
falruem a tal Rey. não era rezão que an-

te elle viessem Cum menos atauios, por-

que sendo doutra maneira parecia que
seus Reyuos lhe erão estranhos, o que
muyto sentiria, pi^rqu-^. polia antigua ami-

zade que elle, e os Reys seus antecesso-

res tinhão com Veneza, todos os de sua

nação deuião daver, e estimar seus Rey-
nos, e senhorios por própria sua terra.»

Garcia de Rezende, Chrouica de D. João

II, cap. 58.

Aqui (cousa piedosa '.) alçou a fronte

A insípida Burleta, que tyranna

Do Theatro desterra indignamente •

Melpomene, e Tbalia; e que recebe

Grandes palmadas da Sacão castrada.

A. DDJiz DA CRUZ, HYSSOPE, cant. 1.

—Naturr'za.

Olha bem pelo virote,

Não te fies de rascão.

Gonf^. E rascões que aves são?

Samicas são alguns bichos.

Cler. Sfas são lobos pêra micbos,

E raposos de nação.

Gonç. Bem bei de saber vender.

GIL VICENTE, FARÇAS.

—Gente de nação; descendente de ju-

deus, de chrislãos novos.

—Nascimento.

—

Fidalgo de nação.

Mais fermcso está ao villão

Mao burel, que mao frisado,

E romper matos maninhos;

E r.o fidalgo de trarão

Ter quatro homens de recado,

E leixar lavrar ratinhos.

GIL VICENTE, FARÇAS.

Olha hum Mestre, que desce de Castella,

Portuguez de nação, como conquista

A terra dos ATgarves, e já nella

Xão acha, quem por ormaslhe resista:

Com manha, esforço, c com benigna estrella,

ViUas, casteUos toma á escala vista

:

Vés Tavila tomada aos moradore-s.

Em vingança dos sete caçadores?

CAM., LUS., cant. 8, est. 35.

— «Andando .\fEonso d'Alboquerque

mui cheio das suas, aconteceo, que hum
Coge Habraem Mouro, Parseo de nação,

grande amigo deste UtiLautirája veio pe-

dir a elle Affonso d'Alboquerque o offi-

cio de Quetudl da Cidade; ao qual res-

pondtío, que os taes officios não os ha-

via de dsr sem conselho dos homens
principaes da Cidade, que os ajuntasse

elle a hum certo dia, e que per ante

elles lho daria.» Barros, Década 2, liv.

6, cap. 7. — «E neste mesmo tempo

também cheg^iu hum Judeo do Cairo,

que dizia ser Portuguez de nação, e vi-

ver em Jerusalém, e apresentou a Affon-

so d'Alb;)querque humas contas, e huma
campainha com huma carta da parte do

Guardião de S. Francisco, debaixo da

custodia dos quaees está o templo de Je-

rusalém.» Ibidem, liv. 8. cap. 6. — «E

porque á força de armas tinha per mui-

tas rezes tent.ido comnosco sua ventu-

ra, quiz experimentar que tal a teria per

modo ue asdil. em que o metteo hum
Tuam Msxeíiz Mouro Bengala de nação,

o homem mui sagaz, e astucioso, muito

acceito a elle, eomo hum dos mais prin-

cipaes que lhe governava sua casa.» Ibi-

dem, liv. 9, cap. 6.— «Desta prouincia

da Aduecala, os principaes lugares sam,

Çafim, Tite, Almedina, e Azamor, que

todos coffi os mais estiueram a obediên-

cia dei Rei dom Emanuel, os habitado-

res dos lugares cercados, sam mouros de
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naçaõ, naturaes da terra, a quo ctiamão

Bárbaros u qual nomo tomam da prouiu-

cia de Africa, chamada Barbaria que he

esta em que estes lambera vivtíin.» Da-

mião de GotíS, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 47.

—Paiz, povo.

10 se i»to esW táo corto iiida enlrc a gonte

Uuetem a mesma lei e pátria antiga,

Qu« será entra aquelloutra, u quem súmonie

A força do interetfse fez arnica!

E que sendo em iitn;ão mui dilTerento,

Em pátria, oin lei, e em tudo sempre imiga,

Lbe he p.ira seu remédio, necessário

Mostrar amor ao seu mór adversário ?

fRANClSCO DE A.NDRADE, I-HIMKIUO CEUCO DK
Diu,cant. C, est. 2.

—«Porém longe das praias, e posto

uo alto das serras, ambos povoados de
Christáos de varias nações, que alli fa-

zem penitencia, os quaes se communi-
cam com outros da mesma ordem que
ha per aquella região do E«ypto.» João
de Barros, Década 2, liv. 8, cap. 1.

—

«Vendo os Capitães destas três naçoens,
amotinadas a justiíicaçaõ delRey, o as

promessas que lhes fazia, se lhes rende-
rão todos, e lhe proraetteram de estarem
pelo quo elle quizesse.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 195.— «Esta

resposta, diz Valério Máximo, que dese-
jara que sahira da boca de algum Ro-
raauo, porque não era digna de ser da-
da por outra alguma nação.» Diogo do
Couto, Década 6, liv. 7, cap. 9. — nA
uella tanta gente, que não cabe pelas
ruas; a muitos mercadores Christáos,

gentios, mouros, e judeus de diuersas
nações, porque de todalas partes do mun-
do podem alli vir seguramente comprar,
e vender.» Damião de Góes, Curonica de
D. Manoel, part. 2, cap. 6.— «Vinhaõ a

esta cidade naquelle tiimpo todalas na-
çoens de gente que a desno Regno de
Ouiloa, mar de Arábia, Pérsia, ate Chi-
na, Laqueos, e Lu(;oeiis, a que traziaõ

todalas mercadorias que a naquellas pro-
uincias, que alli trocauam humas pelas
outras, era tamanho este trato, e de tan-
to ganho que auia na cidade alguns mer-
cadores que atrauessauam cinco, seis

nãos, e tornauam a dar carga parellas

aos mesmos de que comprauaõ.» Ibidem,
part. 3, cap. 1.—«Entre os quaes auia
Castelhanos, e genoeses, e outras nações
de Chrislãos, donde vinha muito cobre,
sora, prata, e outras marcadorias ao cas-
tello de santa Cruz do cabo de guer, a
qual viila dom Francisco de Castro de-
pois destr<«io, e arasou como se ao dian-
te dirá.» Ibidem, part. 4, cap. 21.— iNo
que em tudo ha homens mui doctos, em
cousas de arte mecânica passam todalas
Naçoens do mundo, porque o perfeito

delias obraõ com muila destreza, e ao
imperfeito dam taes talhos, e cores que
parecem terem a mesma perfeiçam, es-

.na(.;a

timansse em tanto que dizem que ho ho-
mem que nam he Chim narn ho homem.»
Ibidem, part. 4, cap. 23. — «A Historia
de todas as Naçoens, e de lodos os Sé-
culos o contirma. Os tempos mais igno-
rantes forão lambem os mais ferieis em
pessoas achacadas dusla epipemica enfer-

midade.» Cavalleiro dUliveira, Cartas,
liv. 3, n." 11.—«yuem ha de cultivar os
campos? Quem ha de guardar os gados?
Quem ha de trabalhar nas officinas de
toda a Republica? E faltando islo, que
has de comer, que nas de vestir, e cal-

çar? Que Naçaõ visto tu nunca, que fizes-

se guerra só com os seus naturaes?» Arte
de Furtar, cap. 29.—«Naõ farey minha
obrigação, se naõ enierir aqui huma
ignorância fatal, que anda moeute, e cor-

rente neste Reyno, na emenda da qual
temos muito que aprender nas outras
Naçoens, ainda que ellas obraó com in-

justiça, o que nós podemos imitar sem
nenhum escrúpulo.» Ibidem, cap. 32.

—

«Naõ vèm olhos cegos, o que se gasta em
Embaixadas, e conveniências de pazes
com outras Naçoens, que ainda que naõ
nos ajudem, he bem quo os componha-
mos, para que naõ nos descomponhaõ.
Em que apertos nos veríamos, se Fran-
ça, e Catalunha, uaõ divertissem o Cas-
telhano uo tempo, em que estávamos
menos apercebidos? Ibidem, cap. 63.

—

Como quasi todas as nações se tinhaõ
conjurado contra Castella pediaõ os Ará-
bios o soccorro dos Inglezes (que cora

injuria, e mortandade haviaõ intentado
a interpreza de Ca<liz) para nos tomarem
Ormuz, em que se perdoo a pedra pre-
ciosa, que se devia engastar no muudo,
se elle fosse hum annnl.» Fr. Bernardo
de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,
continuados por D. José Barbosa.— «Tra-
tei a certo homem que para salvar a vi-

da se envolvia com habito de ermitão.
Era este de nação estrangeira, e passava
por Lisboa a outro reino. Era pessoa il-

íustre.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,
pag. 126.— «Diz Iguacio Barbosa que, an-
tes da fortuna da Azia, eramus uns man-
chègos na reputação das nações. As nos-
sas historias, postas em francez e inglez,

nos deram nome. Não assinto de todo, dis-

tinguidos os tempos. Para com os roma-
nos fomos valentes em tempo de Viria-

to.» Ibidem, pag. 148.

—Termo antiquado. Nações de legu-

mes; toda a casta de legumes, como fa-

vas, feijões, ervilhas, ele.—Syn. : Nação, povo.

No sentido etymologico, nação indica

uma relação commuin de nascimento,
origem; o povo inilica uma ralarão de
numero e ajuntamento : d'onde provem
que o uso considera sobretudo nação co-

mo representando o corpo d^ s habitan-

tes de um mesmo paiz, e povo como re-

presentando esse mesmo corpo nas suas

NACI

r^laçõíís politicas
;
porem o uso confun-

de muitas vezes estes dous termos.
NACER, V. n. Vid. Nascer (orlhogra-

phia elymologica).

Toma a casa muito prestes

E leva este breviairo.

Km dia de algum (adairo

F^ii .pi.indo v.',«, p»e, ifiCKtt

Forem se eu li volver

lfenz«i-vo« se ca rier.

CL VICEKTI, FAHÇ»».

Xacet/ huma noite clara

(juaiido a lua apparecia,

E Vénus tomav.i a vara

Com que as grj(;as repartia.

Como em ella se declara.

IDKM, IBIDEM.

l.x>go eu adiviohei

Lá oa missa oode eu estava,

Cumo a minha Inet lavrava

A tarefa que lb'eu dei.

Acaba esse travesseira.

E rujiceO'te dlgum uDbeiro;

Ou cuidas que he dia sancto ?

IDEM, IBIDEM.

Aquelle de quem já no tempo antigo

Prupbetizou Daniel, que riaceria

De huma fera espantoea hiim coroo eactiro;

Que com força três comos lhe quebraiee.

COHTE HE.\L, .NAUmaCIO PE SEPCLVBUA.
caDt 2.

—«Naceo aos três dias do mttsde Mayo
do anno ce nosso Senhor lesu Christo

de mil e quatrocentos o cincoenta e cin-

co annos, de que el Rf^y e a Raynha re-

ceberam grandíssimo contentamento, e

foy grande prazer em todo o Rf-yno, e

fizeramse mujtas festas, e alegrias.» G.

de Rezende, Chronica de D. João II, cap.

1.— «A qual naceo mai^de crer peruer-

sos, e errados conselheiros, que de sua
condição, porque dei Rey nunca recebeo

escândalo, nem agrauo, para que com
rezam lhe deuesse de querer mal, mas a

ma inclinação, e o ódio dos que o nisso

mt-tião, mais por seus próprios ódios a

el Key, que por desejarem de elle rey-

nar com.) lhe fazião crer.» Ibidem, cip.

52.— tNo mesmo sern,ão diz o S. Dnu-
tor, todo o bõ pensamento he de Deos,

e procede de sua graça, nenhum se poJe
dizer, que naco de nosso coração do qual

sò nacem, como disse o Senhor no cap.

25 de S. Matheos, homicídios, adulté-

rios, furtos, e outros pecados semelhan-
tes; os pensamentos mãos nacem do De-
mónio, e dos estímulos cô que atiça.»

Kr. Barlholomeu dos Marlyres, Compen-
dio de Espiritual Doutrina, part. l,cap.

16 (eiliç. de 1653).

NACiBO, .-!. )fi. Termo d« Ásia. Sina
co.ii que aljiuem nasce, e que nerce cer-

ta itiQui ncia uos seus destinos e acções,

siKundo 1 crença dos índios.

f NACIDO, purt. puss. de Nacer. Vid.

Nascido. — «O Suevo que não tomou a

embaixada com a intenção, e bom zelo
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que Theodorico lhe mandaua, imagina-

do ser nacida de enveja de o ver taõ

grande senhor, lhe respondeu, que se

lhe pesava das empr-^sas que fazis em
Espanha o esperasse dentro em França

na sua Cidade de Tolosa, onde lhe fizes-

se resistência, estendendose seu poder,

e animo a tanto.» Monarchia Lusitana,

liv. 6, cap. 7.— «bestes e outros discur-

sos semelhantes, nacidos da variedade

do sentimento de cada qual, amanheceo
o dia seguinte, e se prepararão os Chris-

tãos para roubarem o campo, e colherem

os despojos, de que estava cheyo.» Ibi-

dem, liv. 7, cap. 14.

\acido da esclarecida

Raynha nossa Senhora,

deste gram sangue nascida,

no mundo muy escolhida,

de Deos grande seruidora.

KEZEKDE, MISCELLANEA.

NACIMENTO, s. m. Vid. Nascimento.
—«Dizendo maii, que se a justiça, e so-

corro que lhe pedia, per ventura contra-

dezia não ser elle Christão, como outras

vezes por escusa doutro semelhante re-

querimento lhe mandara dizer, que isso

não fizesse duuida, nem agoia o contra-

dissesse, por que elle, e todolos seus que
presentes erão, a que não faleciào no-

bres, e reaes nacimentos, aconselhados

em outros tempos de suas santas amoes-
tações vinhão para em seus Reynos, e

de suas mãos o serem logo.» Garcia de

Rezende, Chronica de D. João II, capi-

tulo 78

NACIONAL, udj. 2 gen. (Do latim na-

tionalis). Concernente á nação, que é da

nsção.

—

Festa nacional.

—

A honra na-

cional.—Amor próprio nacional.— «E de ver

no riquíssimo poema de Byron, o Child-

Harold, a descripção da entrada de Lis-

boa, etc. O leitor portuguez encontrará

ahi cousa que não é muito para lison-

gear o amor próprio nacional; mas te-

nha paciência, que ainda assim não é

muito grande a injustiça do nobre lord.»

Garrett, Camões, nota / ao canto 1.

—Os ociios nacionaes; os ódios que ha
entre as nações.—Concilio nacional; reunião de bis

pos de todas as metrópoles de uma na-

ção.—Cardeaes nacionaes ; cardeaes que
estão ligados a uma coroa não só peio

nascimento, mas por alguma outra obri-

gação.

— S. m. plur. A totalidade d'5quell^'S

que compõe uma nação, em opposição

aos estrangeiros, que são aquelles que
pertenc^-m ás outras nações.

NACIONALIDADE, s. f. ,De nacional,

© o suffixo iiidades). Caracti^r do que é

nacional.— .4 nacionalidade portugueza.

NACIONALISAR, ou NACIONALIZAR, v.

a. (Do francez nationaliser) . Tornar na-

cional, fazer adoptar por uma nação.

— Fazer que alguma cousa goze direi-

tos 6 privilégios de nacional.

NACIONALMENTE, adv. (De nacional,

e o suffiio iimentee). De um modo na-

cional.

—Por ordem da nação.— Os bens dos

emigrados vendidos nacionalmente.

NACO, ò\ m. Termo popular. Traca-

Ihaz, pedaço cortado de alguma peça

maior ou inteira.—Naco de broa, de carne.

NADA, s. m. Privação total de alguma
cousa, cousa nenhuma.

Cap.

Ayna.

Concrusão qaereis? Bem, bem,

Concrusâo ba em alguém.

Concrusão quer coQcruâão,

E náo ha concrusão em iiada

.

Senhor, eu tenho gastada

Huma capa e hum mantão

;

Pagae-me a minha soldada.

GIL VICENTE, FABCAS.

Ma viagem faças tu

Caminho de Calscu,

Praza á Vii-gem consagi-ada.

l^mos. Que he isso ?

Ama. Não Le nada.

Lemos Xsi \-iva Bercebu.

IDEM, IBIDEM.

. . . aquelle só será ditoso.

Quem sem ti não espera, nem cré nada.

ANTO.VIO FKRBEIBA, SONETOS, D.' 2.

Com ViTitA discrição, tal siso e manha
Esta p:>ri-ida ja tintia ordenada,

Que sendo elle senhor de huma tamanha

Riqueza, que à de Creso era igualada,

Quando í-gora se vai toda o acompanha

Sem ficar na Cidade delta nada,

Porque isto comiounica com tal gente

Que nem huma suspeita dá somente.

F. DE .\NDnADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

Cdnt. 10, est. 4.

Parte o Turco feroz, que por vencido

o Christão tendo ja, nada arreceia.

Mas logo o faz ser menos atrevido

D'huma parte o caminho. d'uutra a areia.

Porque sendo elU solta, ell« comprido,

E hum tão grosso canhão mal se meneia,

Por mais força que põe, por mais que esluda

Pouco ou n<ida a carreta então se muda.

IDEM, iblDEH, cant. 13, est. 68.

Lançãse com quantos querem,

sem lhe os maridos tolherem

quantos querem escolher,

delxamlhe tudo fazer,

sem lhe nuda reprenderem.

GARCIA DERtZKNUE, MISCELL.ANEA.

— alSão se pode negar, que sem dom
Aluaro Lisboa não presta pêra nada: e

isto dizia, porque dom .\luaro por ser

muy principal sempre nos taes dias le-

uaua os Reys polias rédeas, e era Ião

sabedor, cortesão, e gracioso, que elle

por si fazia festa.» Idem, Chronica de

D. João II, c^p. 56.

Que eu mesma compri os trabalhos que siso

;

consola me que tudo tem fim e acaba:

o que eu queria he nam querer nada.

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FBEIBA, p. 10.3

(ult. ediçãú).

— «Mas que elle conhecia bem a con-
diçam dei Rei, que era acabarsse tudo

com elle per bons meos, e modos, e na-
da per força nem rigor, que sua Alteza

acostumaua ir muitas vezes visitar a Rai-

nha dona Leonor sua irmãa.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 40.— cEm que alem de ter pedidas

outras grandes ajudas de dinheiro que
lha foram outorgadas, quis de nouo pe-
dir outras muito maiores, o que lhe foi

contrario, per alguns dos procuradores
das cidades, e villas, entre os quaes o

principal foi loam de padilha procurador
da cidade áe Tuledo, natural da mesma
cidade, que per este respeito se despe-

dio das cortes, se:ij tomar conclusam em
nada.i Ibidem, part. 4, cap. 5õ.

Até que a tudo abrangeu

E a nós (indã mal> também
Que a cobiça se estendeu,

Áo que tem tudo de seu,

E ao que de seu 7iada tem.

FBA>'CISC0 R. LOUO, EOLOGAS.

—«E para isso estende as unhas, que
chamaõ Politicas, armadas com guerra,

hervadas com ira, e peçonha de inveja,

que lhe miuistrou a cobiça: e nada dei-

xa em pè, que naõ escale, e meta a sa-

co. Este Reyao he meu, e esta Provín-

cia he o menos, de que se trata.» Arte
de Furtar, cap. 60.— «Ou com que or-

dem os repartem ultra do que rezaõ as

ordens verdadeiras? Nada respondem :

metem-se no escuro das razoens do Es-

tado, e he couza clara,* que accrescen-

taõ seu estado : e ainda mal, que vemos
accrescentados, os que para bem houve-
raõ de ser difuinuidos.» Ibidem, cap. 62.
— «E como f-.»i aquelle, em que o Reino
chegou a ponto sublime, que todos tem
antes de sua declinaçàõ, nada intentou,

que deixasse de levar ao fim com pros-

pero successo.» Fr. Rernardo de Brito,

Elogios dos Reis de Portugal, continua-
dos por D. José Barbosa.—«E nesta pe-

tiçam o confessamos, e protestamos que
da mão do Padre celestial recebemos to-

das as cousas, e que de nôs nada temos,

assi como filhos nam mancipados que
nam sayram ainda de casa do pay, mas
de sua mão viuem, de cuja prouiiencia
estam todos dependurados.» Fr. Bartho-
lomeu dos Jlartyres. Cathecismo da Dou-
trina Christã. — aQue importa que no
edificio d"esta obra se vejam duas por-

tas, se por elhs se entra com desemba-
raço, sem perigo algum de sair nada pa-

ra fora?" Bispo do Grão Para, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 54.— «>ão acceitou dinheiro o in-

I

dio por que dizia lhe não servia de nada
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o dinheiro. Dei-lho contas de coquilho,

um espelho pequeno, uma fsca ordiná-

ria, e mandei-lhe dar de coar e a dois

companheiros, com o que foram con-

tentíssimos ao outro dia para o seu Por-

to Grande.» Ibidem, pag. 182.

í: pois minha vontade, ordeno, e mando,

Sob pena d« incorrer no deaagrado

Do moH no»! KttV0r,d8 abrir os oUioi

no mundo fiiBcliiado, o da monlrar-lhe

Quo nuíla tem de real vossu» PeMOafi.

DINIZ DA CHUZ, IIYSíOPB, cant. 8.

De maia auljido premio outra e^iperuiça

Me alentava... Ai Je mim I um longo «onlio

, Mlniia existência ha sido.— Epoia quo riaila,

Nttd» ja'gor» me ficou na terra...

CAnnKTT, CAiaõPS, cant. 4, cap. 17.

— A náo existência, o vácuo absoluto.

—Loc. : Ter em nada ; náo se importar,

não fazer caso.

— Figuradamente : Um nada ; uma par-

te pequeníssima do alguma cousa. — «E

os seus singulares cabelos, que tanto aju-

dauão sua gentileza, que foy delles, on-

de estão. E o que todos liuháo por ver-

dadeira esperança, e paz, sossego, o am-

paro, em hum nada foy desesperado de

saúdo, o todos desemparados delle.» Gar-

cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 132.

—Um nada; uma bagatclla.

Difnculdjdo i' esta.

Quo bem vai, que «proponhão Linda cousa

ft um verdadeiro Amigo,

Que no seio da alma scruta o que S,\7. falta ;

1£ que te IVtrra o pejo

Do lh'o apontares tu ! Um súnho, ura nada

estremece, e o assusta,

Quando se trata do que mais estima.

F. II. DO NASCIMENTO, FAU. UE LAFONTAINE,

liv. 3, D.fc29.

—Adv. Por modo nenhum.—«Mas em-
fim não concluiu com disparate, simi-

Ihantft ao de um poeta quo fechava um
soneto de boas festas; o fallando de uma
moça doente e nada galante, e menos en-

feitada ou discreta, coiicluia.» Bispo do

Grão Pará, Memorias, publicadas porCa-
millo CastoHo Branco, pag. 70.

Xaila me altera o golpe exorbitante ;

que em mim ser venturoso ou desgrar -.In

produziu semiire etloito similliante.

IDEM, IBIDEM, [lag, 152.

—Não.—«Oh acaba de entender (ho-

mem de Oração, se assim he bem cha-

mar-te) a razaõ por que uaõ cresces, an-

tes te aohas atrazado no amor de Deos,

e do próximo. Como has de crescer no
amor de Deos, se nada diminues no teu

amor próprio?» Padre Manoel Bernar-

des, Exercícios Espirituaes, part. l,pag.

216.—«Provavelmente não havia impenho
no presumido rival de Camões em que
se verificasse a sua crença, ou esta incú-

ria geral portugueza se ficou na prigui-

NADÁ

ça de que nada parecia poder jí desper-

tar-nos.» (iarrett, Camões, nota H ao

cant. 10.

— Toma-se também como adjectivo.

—

Tilo nada.

NADACARNI, s. m. Termo da Ásia. Es-

cMvni) gerfll da camará.

NADADOR, A, s. (Do latim natator).

l'css(ia que nada
—A(tj.—Ave nadadora ; diz-sodas pal-

rnipedes que lem pés cujos dedos são

unidos por uma membrana.
NADADURi, s. f. A acção de nadar, o

nadar.

f NADA-MAIS, s. m. Termo de Náu-
tica. Voz de commando ao homem do

leme, náo aproximar mais a proa ao

vento.

NADANTE, pari. act. do Nadar. Ter-

mo de Botânica. Diz-se das plantas que
nadam á superfície da agua, sem se sus-

ter na terra por meio do raizes.

— Fo//i((s nadantes; folhas que se sus-

tem sobre a agua.
— Loc. POÉTICA : Quilhas nadantes

;

as naus.

—Nadantes castellos ; as embarcações
de guerra.
—Cidade nadante ; nau grande.

— S. m. Termo de Zíjologia. Ordem
comprehendendo todos os mammiferos
privados de extremidades posteriores,

por exemplo, n phoca.

—Parte em que se nada, onde se bóia,

e se anda á tona da agua.

Mais nobres seres no seguinte instante

Korraa a suprema voz, logo !ie cort.-ido

I<'uiido seio do mar pelo nadante

De mudos peixes esquadrão cerrado :

Vai na frente arrojando alta, espumante

Culumna d'agua Leviathan pesado

;

For morada lhe .issigna ambos os Pólos,

Onde o mar volve congelados rolos.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, Cant. 9, CSt. 54.

NADAR, V. n. (Do latim natare). Sus-

tcr-se e avançar sobre a agua pelo mo-
vimento de certas partes do corpo.—Na-

dar como um peixe, — Nadar de costas.

Eu vou no rio perem.

Porque hei sude e beberei,

E sicais que nadarei

Emiiuanto o clero vem.

l.eixarei o ciiapeirào

Mcttido nesta mouteira,

E o cinto e esmoteira.

Porque lá lopo o verão.

Não mo aqueça outra tal feira.

GIL VICENTE, FABÇAS.

— «Esto homem se charaaua Fernam
lourenço, que como cahio da nao, era

surdindo arriba dagoa, alevantuu hum
braço pêra que o vissem, e dixe a alta

voz, que mandassem ter tento nelle ate

pela manhã, porque ate entam se atreuia

nadar, o que o capitão fez, e foi ao ou-
tro dia tomado.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part 2, cap. 2.

—

.NADA

«Neste tempo andauaó os nossos, porfa-

zer grande calma, todos nus nadando, e

pescando aos cagados e oatro peixe, o

era tamanha ha grita, e inalinada que

faziam por lhes a pesca soceder bem que

a ouuio Haraelix, sem o elles verem, e

os tomara todos as raSos, seda villa nam
repicaram, e tiraram com huma bombar-

da grossa.' Idem, Ibidem, part. 4, c. 47.

Klébil «cena mag<'ia, ao perto, c ao longe.

\anando, o» Bois, c'o susto, o« 'lairo* tirio :

S/iit, f Jra da .'igua, ot c/írnoa lhe tpparecea.

Semelbáo nia«, ijut o tribuno undo«e

EmWtrcAo no alto |H'go. ArrojAo S-^lioe,

Ao Mar bati''is . espao' áo-oos cos remo*.

rBANCISCO MANOei. DO NASCIMINTO. O» M»»-

TTBe», liv. c.

—Figuradamente : Nadar em grande
agua; estar na opulência, estar em em-
pregos, em posições, onde se enriquece.

—Figuradamente : Nadar contra a cor-

rente ; resistir á opinião commum.
—Termo de Marinha. Susler-se sobre

a agua, estar alagado.

— Fluctuar na agua, náo ir ao fundo.

—O azeite nada na agua.—A cortiça na-

da na agua.
— Por extensão, estar em um fluido

qualquer.

—

Peixe que nada em leite.

— Nadar em secco ; tomar apoio com
seus remos sobre uma margem.
— Fluctuar de um modo qualquer.

—

Oi grandes carpa luminosos nadam, por

assim dizer, no espaço.

—Nadar em bens, mimos, regalos, etc.

;

fruir, gozal-os.

— Nadar em ouro os cabellos; serem
muito louros.

— Por exageração, nadar no sangue

;

estar coberto d'elle.

—Nadar o cavallo a secco ; fazel-o pas-

sear, presa a mão doente por uma corda

á cernelha para que a náopouse no chão.

— Nadar contra a veia da agua; na-

dar Contra a corrente da agua.

—Figuradamente : Nadar contra a veia

da agua; combater, porfiar frustrada-

mente.
—Loc. figurada: Nadar, ir morrer á

beira; diz se d'aquelle que lutou por

evitíir algum damno, mas por fim suc-

cumbe na occasiáo em que o queria evi-

tar.

— Nadar no ar; suster-se na ttmos-

phera o corpo mais leve que o ar, como
os aerostatos cheios de gaz hydrogeneo,

as bidhas de sabão, etc.

— Nadar em um lago de torpezas e de

sensualidades ; jazer n'ellas.

—Nadar o ;iaiio; estar em agua que
o possa suster, de modo que uáo enca-

lhe em algum baixio.

— Loc. figurada: Nadar etiíre o roíoe

a resaca das ondas: trabalhar entre dif-

ficuldades, lidar entre obstáculos can-

çativos, laboriosos.
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—Nadar e>n pasmos; ficar mui admi-

rado de cousas sobre-excellentes.

—Nadar sem bexigas; sast^r-sena agua

pelo movimento do certas partes do cor-

po ; saber nadar.

—Figuradamente : Nadar sem bexigas;

dirigir-se, governar-se por si, sem auxi-

lio, ou conselho de pães, tutores, mes-

tres, etc.—Provérbio : O mau anno em Portu-

gal entra nadando: isto é, as chuvas ex-

cessivas são as que nos prejudicam mais.

NÁDEGA, s. f. (Do italiano natica). A
parte carnosa acima da coxa, sobre que
nos apoiamos.

NADEGUDO, A, adj. Que tem grandes

nádegas.

—Que tem boas alcatras.

NADEGUEIRO, A, adj. (De nádega, e

o suffixo o eiró o). Concernente ás náde-

gas.

NADIR, s. m. (Do árabe nathir). Ter-

mo de Astronomia. Ponto diametralmen-

te opposto ao zenith.

-}- NADIRAL, adj. de 2 gen. Que diz

respeito ao nadir.

—

Observações nadiraes.

NADIVEL, adj. de2gen. Natural, nas-

cidiço, nativo.

—

Agua nadivel. — «No
meo desta ilha a huma serra da qual sae

hum pico muito alto, em que no mais
alto delle esta huma alagoa pequena,

dagoa nadiuel, e junto delU huma la-

gea, e nella huma pegada de homem,
que os da terra dizem que he de nosso

padre Adam, a que elles chamam Adam-
baba, e que dalli sobio ao ceo, junto da

qual lagoa esta huma Ermida com duas

sepulturas onde elles crem que foraõ se-

pultados os corpos do Adam, e Eua.»
Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,
pari. 2, cap. 11.

NADIVO, A, adj. (Do latim nativus).

Nascido, natural.—Pedra nadiva; pedra que alli mes-
mo, onde se acha, foi creada, em oppo-

sição á que foi cortada, ou conduzida de

outro lugar.

1.) NADO, s. m. Acção de nadar. — O
nado é wn exercido salutar.

— O espaço que se pôde passar na-

dando.
— Estar o barco em nado; não estar

em secco, nem encalhado.

—Loc. ADv. : A nado; nadando.— «De
repente o grito :— Allah I—retumbou d'a-

além do Cryssus: seguiu-se um estridor

de poucas frechas, e n'um instante os

atalaias do campo viram alvejar, fitas

dVscuma, que se estendiam através do
rio para a margem esquerda. Eram os

esculcas que o cruzavam a nado, tendo
empregado na dianteira dos godos os seus

primeiros tiros.» Alexandre Herculano,
Eurico, csp. 9.

—Lançar- se a nado; lançar-se á agua
para nadar.—«Parte dos quaes, por fu-

gir o ferro dos nossos que os sangrava,
se lançaram a huma alagoa a nado; ou-

tros se mettiam nos barcos que tinham
no esteiro, que eram do serviço da for-

taleza.» João da Barros, Década 2, liv.

7, cap. 4. — «Finalmente sem fazerem

mais damno foram prezos huns delles, e

os outros se lançaram a nado, e salvá-

ram-se era terra, por ser perto delia.»

Idem, Década 2, liv. 9, cap. 3.

— Salvar-se a nado; procurar o não
perder a vida nadando.

OusadAmente ao mar logo se lança,

Que o grão perigo fai o medo ousado,

Guia-o nisto huma vãa, falsa esperança.

Porque cuidou poder salvar-se a nado.

Lançárão-se traz elle sem tardança

Tdmbem os de que estava acompanhado,

Que nem na derradeira hora o deixarão

Os que sempre na vida o acompanharão.

F. DK ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. ", est. 67.

E para effeito disto que queria

E ter da sua gente segurança,

Alaga o seu batel, que sú podia

Dar-lhe de salvação huma esperança;

£ como alli mais largo o Rioso via

Que em todo outro logar nenhum, se knça

A elle, porque se vò desesperado

De se poder salvar então a nadu.

IDKM, IBIDEM, cant. 11, est. 28.

— «Aires Pareira, e António d'Abreu
tornando sobre si, começaram de escalar

nelles de maneira, que não lhes dando
lugar os seus que os apertavam detrás

pêra poderem arrecuar, víram-se tão des-

esperados, que começaram de se lançar

na agua da ponte abaixo com esperança

de se salvar a nado.» João de Barros,

Deeada 2, liv. 6, cap. 4.— «A gente que
auia nestas nãos ficou toda sobela agoa,

o que vendo os das outras, que estauam
ja bem maltratadas, se lançarão lodos

ao mar pêra se saluarem a nado.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
pari. 2, cap. 33. — «Com tudo auia na

borda delle hum magote, de quasi tre-

zentos villãos adargados, que todos jun-

tos fezeraõ rosto aos nossos, os quaes
dom Bernardo commetteo com a sua

gente, porque loam da sylua passara

huma ponta de rochedo, que entra no
rio, pêra dar em outra companhia de

Mouros, que por aquella banda se sal-

uaram a nado.» Ibidem, part. 3, cap. 48.

— «Dalli partirão na vela dalua, pêra

darem naldea de Benacafiz, que esta

duas legoas mais adiante onde chegaram
em amanhecendo, a qual he assentada

sobre hum monte redondo, e posto que
os moradores se defendessem assaz bem
a tomaram sem perigar nenhum dos nos-

sos, e captiuaraõ cento, e oitenta almas,

porque as mais se saluaram lançandosse

pelas bsrrocas, que hiaõ da villa ter ao

rio, 00 qual se afogarão muitos, e outros

se saluarão a nado.» Ibidem, part. 3,

cap. 48.— «O qual em chagando meteo
as bombardadas a nao de Pêro da sylua

no fundo, que entaõ viera de Ormuz,

onde ficara por mandado de Diogo lopez

de sequeira com negócios, em que o

mesmo Fero da silua com os mais se

afogaram, e alguns que se quiseram sal-

uar a nado, tomou Hagamahamed, e os

leuou captiuos a Melequiaz. « Ibidem, part.

4, cap. 69.

2.) NADO, A, adj. (Do latim natus). Ter-

mo poético pouco -usado. Nascido.—Ao sol nado; em vez de: ao nascer

do sol.

NAFA, ou NAFEA, s. f. Certa espécie

de betume vermelho, ou preto, conhe-
cido também por outro nome que é o de
óleo de calháo. Yid. Naphta.
NAFEGA. Vid. Anafega.
NAFEGO, A, adj. Que tem um quadril

mais baixo que o outro, fallando dos

cavallos.

NAFETE. Vid. Nhafete.

NAFIL. Vid. Anafil.

NAGALHO. Vid. Negalho.e Legalho.

NAIADE, s. f. (Do latim naias). Divin-

dade inferior, que segundo o polytheis-

mo, presidia ás fontes e aos regatos.

—Termo de botânica. Género de plan-

tas aquáticas, monocotyledoneas, familia

das naiadeas.
— Termo de zoologia. Familia dos

moUuscos que abrangem as conchiferas

das aguas doces.

— Diz se também de certos arachni-

des que mergulham na agua.

—Género de vermes aquáticos.

t NAI.IDEAS, s. f. plur. Termo de bo-

tânica. Nome de uma familia das plan-

tas monocotyledoneas que crescem na
agua, ou nadam á sua superfície: são fo-

lhas alternas, muitas vezes abraçadas
na sua base.

NAIPE, s. m. O metal das cartas de

jogar, por exemplo, o naipe do trunfo

é paos, um naipe completo; são todas

as cart«s do mesooo metal, còr, figura.

NAIQUE, s. m. Termo da Ásia. Conti-

nuo de um tribunal.

NAIRA, s. f. Vid. Naire.

NAIRE, s. m. Nome que os Índios do

Malabar davam a seus nobres, mormen-
te acs militares.

D'esta sorte o judaico povo antigo

Não tocava na gente de Samaria

:

Mais estranhezas ainda das que digo

N'esta terra vereis do usança varia

:

Os Saíres sós são dados ao perigo

D:i9 armas, sós defendem da contraria

Banda o seu rei, trazendo sempre usada

Na esquerda a adarga, c na direita a espada.

CAM., LUS., cant. 7, est. 39.

— «Nos quaes ho Catual não deiíaua

correr, mas antes mandaua que fossem

de vagar, vendo que hos nossos por vi-

rem mui fracos do mar hos naõ podiaõ

seguir, como ho fazião hos Naires, e ou-

tra muita gente, que hia trás elles, es-

pantados de verem homecs de taõ lonja,

e de trajo taõ desacostumado em todas.
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aquellas prouinciís.» DAniião de Gops,

Cbronica de D.Manoel, part. l, cap. 39.

—«Eslcs Naires, c outras cosias de gen-

te que ha no M/ilabar tem lai modo, e

ordetn era suas gurai.õns, qm* ho t<'Cplaõ

nunca pode S'ir rapattMro, nem ho r.apa-

toiro alfaiate, nem o alfaiate carpinteiro,

nem ho carpinteiro ferreiro, e assim to-

dolos outros, de modo que haõ de con-

tinuar nos officios de seus pais, e anos,

e se hum desles ve^i s Uh amizade com
molher que não seja da geração de seu

oflicio, hos m"srais parent''s, e amigos
delle ho matáo.» Ibidem, part. 1, cap.

42. — «Queimadas as uaos em que se

passou boa parle da noit'-, logo ao outro

dia pela menhãa mandou Feiralurezes

bombardear a (lidade, o que se fi-z tão

brauamenle, que muitos se sairão delia,

e assi o mesmo Rei, aos pês do qual

hum pelouro de bombarda matou um
Naire muito seu priuado.» Ibidem, part.

1, cap. 59. — dA chegada de loam de

noua a Cochim foi pêra os nossos resu

citar, e tornar de noun ao mundo, por-

que ainda que os o K^i fauor^cesse mui-
to, e mandasse de noite, e de dia guar-

dar pelos seus Naires, andauam tam ate-

morizados dos Mouros da terra, que lhes

parecia, que nam podiam escapar de os

matarem, som ujais verem pessoa ne-

nhuma do regno.» Ibidem, part. l,cap.
63. — oCrecendo assi este descuido, pe-

diram muitos dos Naires huma noiío ao

Príncipe Naramuhim qu(í os deixasse ir

a Cochim recebi-r o que lhes era devido,

na qual noite tendo el Kei de Calecut

auiso do que passaua, ffz cometer o v.ao

por mar e por terra, com toda sua gf-n-

te, paraos, e arlelbaria.» Ibidem, part.

1, cap. 7b.—«Como desesperado delon-
go da ilha perà parte onde estaua Pêro
Rafael com as carauellas, que vendo pas-

sar el Rii per junto da praia mandou
despsrar hum tiro grosso, coro que jun-
to delle matou três Naires, dos quaes
hum era o que lhe daua o butele. a

quem o tiro deu tão perlo delle que o

sangue lhe saltou no rosto, pelo que el

Rei se deceo do andor, e caminhando a

pè se alongou da carauella.» Ibidem,
part. 1, cap. 89.

—

«N'Sta armada aueria

mil, e quinhentos soldados Portugueses,

e trezentos Malabares de que era capi-

tjim hum Naire muito nosso amigo, que
fora Guazil dei R.m de Cauanor.» Ibi-

dem, part. 3, cap. 11.— «Dos quaes man-
dou hum grande presente a Lopo soa-

rez, 6 quatro pilotos, pêra irem com elle

no que se passou aquella somaria, e ao
domingo de Lazaro se f<!Z a vela, man-
dando diante dom Aluaro de castro pêra
lhe tomar lingoa, e Diogo p"'reira, no
jungo de que era capitam, com os Nai-

res de Cochim. a Rubáes.» Ibidem, pari.

4, cap. 12 — «Com esta armada que iriam

três mil soMados Portugueses, e mil nai-

res de Malabar, e caoarim chegou Dio-

go lopnz de Sequeira sobre ba barra d<f

Diu, na entrada de Feu"reiro do anno
de Mil quinhentos vinti', e hum, a quem
logo Melique saqua, e Hagamaliaraed
mandaram visitar com muita soma de

refrescos da li-rraofTereoendosse era nome
dei Rei de l^ainbaia, e dt> .Meliquiaz a

tudo o q\}o lhe delles coraprisse.» Ibi-

dem, part. 4, cap. 60.

— Adjertivatoente : Á naira descen-

dencin ; os tiairrs.

NAITEAS, 00 NAITIAS, s. m. plur. Ter-

mo da Ásia. Raça de índios, casta de

mouros.

— Classe ínfima dos sectários da lei de

Mafarnade.

NAIVECA, s. f. Termo da Ásia. Certa

frucla uriunda da China imítanteás nos-

sas ameixas saragoçanas.

NALGA, s. f. Termo antiquado. Náde-

ga. Vid. este vocábulo.

NALGADA, s. f. Termo antiquado. Pal-

mada nas nádegas.
— Pancada nss nádegas cora azorra-

gue, ou com a mão aberta. Vid. Nel-

gada.

N'ALGUM, era vez de Em algum.

f NAM, (idi\ ant. Vid. Não. — «Este

Molei b.Miaduif^ra andando assi no st-r-

uiço dei Roi dom Enianusl teue modos,

e meos de se reconciliar com el Rei de

Fez, e se offereceo a lhe leuar por en-

gano huma boa companhia de Christãos

captiuos, do que iora Aluaro tendo sus-

peita nam quis dar mais licença a Dio-

go de mídlo pêra ir cora ell< fazer en-

trada.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 59.— «No qual dia

despacliou dom (larcia Coutinho loam
de meira com recado ao Gouernador do

que passaua. e se começou fazer pres-

tas pêra bo cerco que esperau'!, e por

nam hauer madeira pêra hos repaíros

mandou desfazer huma nao, que alli ti-

nha Emanuel velho carregada de tâma-

ras pêra mandar a índia, sobela descar-

ga da qu.'(l. e aliar pêra junto da forta-

leza, mataram os mouros alguns Portu-

gues>^s.i' Ibidem, part. 4. cap. 79.

—

«Di'Spejada a cidade os nossos sahiram

a roubar o que nella auia. e apagar o fo-

go, o que posto que de todo nam podes-

sem fazer foram com tudo causa que nam
fezesse mais damno do que ja tinha fei-

to, e recolherão na fortaleza muitos man
límentos, e aguoa de qu« tinhaõ bem
necessidade.» Ibidem, part. 4. cap. 80.

— «Ca pois por as ocupaçoens de seus

Officios lhes he outorguado, que possam
trazer seus contendores á Corte de qual-

quer parte do R'>gno. muito cora maior

rezaô lhes deve ser oulorguado, que nam
possam em outra parle ser demandados,

se naô em ella.> Ord. Affons., liv. 3, til.

5.— «Os quaes capitolos por sua desho-

nestidade el Rey. e a Rajnha nam re-

ceberam, como o Marquez desejaua, nem
derão credito ao mensageiro. E o Mar-

3ues tornou a fazer outros capilfilos, que
i'poii enuiou a el Rey, e a Raynha de

Cast'»lla por Pêro lusarle. homera de que
o .MarqufZ muito coiifiaua » Garcia de
Ri'Z<rid», Chronica de D. João II, capi-
tulo 31.

(! w ttia dam a coinrr

num lhe pode empecer,

e H« algaem bebe teu virtlio,

oti mriu:a come scii corpinho,

mMTe Bem poder vitier.

o. or nrzKHDC, msccu-íu»:».

em hos tjiritUne querer reer,

qmnto Unr.am a perder,

por ee nam quererem bem :

num lemtn-a Ieru*alero,

que lios Moitroe lem em podT-

IDEM, ISIDKM

noD ba nenhuma memoria,

nem se screueo em historia

de Untos uii.illos yrem

sobre mar tam longe c virem,

o nam Ta lo dn TÍctoria.

ini!M. IBIDKM.

— cTodi'S s» queyimara da perpetui-

dade, e continuaçam desta guerra. Mas
porem nam cansauam de guerrear. Atè

o Sanctissimo Apostolo Paulo bradana,

e dezia? O desueniurado de mim ho-

mem i Fr. Bariholomeu dos .Martyres,

Cathecismo da Doutrina Christã, li*. 2.

NAMASSINO, ou NAMASSIN, s. m. Vid.

Namassins.

NAMASSINS.s. m. plur. Vargeas e ter-

ras dH propríe1adi's que os Ganeares em
suas aldeias deram com obrigação de

serviço aos pagodes e seus servidores,

assim como aos escrivães e officiaes me-
chanícos.

NAMAZ, s. m. Oração feita pMos lor-

cos em diversas horas cinco vezeis ao

dia.

l.~i NAMBU, s. m. Ave do Brazil, que

seassomidhaá perdiz, algum tanto maior,

e mais grata ao paladar.

2.1 NAMBU, s. »i. Vid. Inhambú.
— C'jrá n^mbú. Vid. Cura mimoso.
NAMORAÇÃO, s f. Acto de namorar.

Vid Namoramento.
NAMORADA, s. /'. A mulh'^r a quem

so namora, e se galanteia. — Vou vér a

minha namorada.
—A mulher que anda de amores com

algum homem com o fim de casar coro

elle.

NAMORADAMENTE, adv. (De namora-
do, com o suftixo «menteaV Ao modo de

namoro, araat'>riam*»nt(».

NAMORADEIRA. Vid. Namorador.
NAMORADIÇO, A, adj. Que se namora

facilmente.

— Enlregno a amores.

NAMORADINHO, A, s. Diminutivo de

Namorado.
1. NAMORADO, ftrt. pass. de Namo-

rar. Que anda de amores com alguma
pessoa que a pretende gozar, fallando
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dos homens para com as mulheres, e vi-

ce-versa.

Parfo. Ireis vós pêra Sanhoanne

Polo ceo sagrado,

Que meu dono está danado.

Vio elle o demo no ramo.

Se elle fosse namoivdo.
Logo eu vou buscar outr'amo.

Gn. VICENTE, FARÇAS.

Algom tanto descansa, e se assegura

O namorado Rei, quiçá cioso,

Que não sei se aquella alta formosura

O fa2 de Acefercão ser duvidoso.

A partida porém logo procura

Tão largo era qualquer cousa e curioso,

Que não se satisfaz, oh determioa,

Pois sempre novas cousas imagina.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CEBCO DE

DIU, cant. 3, est. 97.

— «O exercício em que gastam ávida,

e fazenda, são doçuras, musica, amores,

vestidos, e tratamento de sua pessoa, e

sobre tudo grande opinião de cavallei-

ros, a qual os faz tão atrevidos em com-
metter, que não temem a morte por fi-

car delle.í memoria daquelle feito ;
po-

rém entre eiles se traz em provérbio:

Malayos namorados, Jáos cavalleiros, e

assi na verdade.» Barros, Década 2, lir.

6, cap. 1.

—A quem outro namora ou namorou.

— fi Piloto !» gritam ; c a um signal de bordo

Do alteroso galeão, d'um salto puUa,

— Qual delphim nimoraão nas campinas

Do azul-escuro mar—o palinnro

Nos segredos do Tejo iniciado.

GARRETT, CAMÕES, cant. 1, Cap. 8.

Poisar-lhe o corsção suavemente

Sobre esquecidas penas, amarguras,

Anciãs, lavor da vida ?—Oh gruttas frias.

Oh gemedoras fontes, oh suspiros

De riamoradas selvas, brandas veigas,

Verdes outeiros, gigantescas serras

!

IDEM, IDIDEM, C5nt. 5, Cap. 11.

Mossambique, a traidora, castigada

Para escarmento a pena ; e o temeroso,

Xamorado gigante em dura terra

Por seus atrevimentos convertido,

E, por dobradas mágoas, rodeado

De Thetys formosissima que amava.

IDEM, IBIDEM, cânt. 8, cap. 10.

E, o Dome de Beatriz, também gravado

Na silice do monte, lhe responde.

Como echo das endeixas namoradas
Oo cantor da soidão. Sentado viram

génio da montanha, alvas trajando

Roupas de nuvem, dar ouvido attento

.\s cauções magoadas e suavíssimas

De Bernardim saudoso e namorado

JDEM, IBIDEM, Cant. 9, Cap. 9.

—Que ama.—fsfow namorado das suas

hoas inaneÁras.

— \ersos, palavras namoradas; eróti-

cos em que se exprime a paixão amo-
rosa.—«E alli por algum espaço esteve

passando comsigo mil palavras namora-
das, oilerecidas a quem as não ouvia,

tão mettido no desacordo das outras cou-

sas, que o ermitão e a dona cuidaram
que alguma enfermidade lhe sobreviera;

mas Selvião lhe disse, que se não es-

pantassem, que aquella era uma dôr que
o atormentava, e muitas vezes lhe vi-

nha, a que ninguém sabia dar remédio.»

Fran.isco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 36. — «E chegando-se onde
estava o vulto de Targiana sua senhora,

com os olhos nella começou louva-la com
palavras não menos soberbas, que na-

moradas.» Ibidem, cap. 83.

—lialaoteado.

Velho. Quanta for mais avisado

Quem d'amor vive penando.

Terá menos siso amando.

Porque he mais namorado.

GIL VICENTE, FABÇAS.

— «Vendo o imperador esta experiên-

cia de namorado em Dramusiando, te-

ve-o em muito mór conta que antes, e

folgava de vêr o amor e gasalhado, com
que o recebiam aquelles príncipes seus

priosioni ires.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 91.— «.acaba-

do o S'>rão, 03 turcos se despediram mais
namorados do que alli vieram. O impe-
rador mandou com elles tochas até o real.

Mas antes que da todo se despedissem,

aconteceu uma cousa, que se deve fazer

memoria, e foi que o gigante Framus-
tante, como todo o tempo, que alli este-

ve no serão, não tirasse os olhos d'Ar-

lauça, com quem Dramusiando estava,

inclinando mais a vontade a ella, que a

nenhuma outra pessoa.» Ibidem, capitu-

lo 163.

—Loc. antiquada: Ala dos namorados,
ou dos aventureiros; ala de mancebos
nobres esforçados, que por amor de suas

damas iam á guerra patentear a sua va-

lentia, fazendo grandes proezas, e ordi-

nariamente votos denodados.

—Substantivamente : O pretendente de

alguma dama para casar com ella, e que
a serve.

Quanta checa, quanta lama.

Que traz o mantáo frisado.

Que estava tão alimpado.

Que parecia huma dama
Diante seu namorado !

Porque não fugis do lodo?

Dizei, nunca mal vos venha.

Nem dia delle, amea, amen.

GU. VICENTE, FARÇIS.

Mais gado tenho eu ja quanto,

E o maior de todo o gado.

Digo maior algum tanto.

E desejo ser casado.

Prouguesse ao Spirito Sancto,

Com Inez ; que eu me espanto

Quem me fez seu namorado.

IDEM, IBIDEM.

Não lhe compreis camarinhas:

.\gora elle fez o seu.

Que vos queira ouvir não posso

:

Que me dizeis agora ?

Cort. Se sois contente, senhora,

De eu ser namorado vosso?

Led. Que sejsis muito embora.

IDEM, IBIDEM.

Todos sanctps marteirados,

Soccorrei ao marteirado.

Que morre de namorado.

Pois morreis de namorados.

IDSM, IBIDEM.

— «E assim continua desde principio

até o cabo. Em Lisboa não cuidem que
sou eu o namorado

;
por quanto, ha dias

que rapei as ordens a cuidados amoro-
sos.» ÇS^ota 9.='). Fernão Rodrigues Lobo
Soropita, Poesias e Prosas Inéditas, pag.

115.— «Alguns dias esteve Palmeirim na
corte, tão occupado de visitações, que
lhe não davam lugar a poder-se apro-

veitar do tempo em nenhuma cousa de

seu gosto
; porem quando se iam aca-

bando teve algum espaço de entender

no que mais trazia a vontade, e tanto o

atormentava o cuidado que sempre ti-

vera, que nunca lhe dava nenhum des-

canço, que isto tem os bons namorados.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 135.— «Repetiáo-me a miúdo
os homens, que a nossa sociedade com-
punhão, que eu era bella, e mui bem
sabião, que eu era orphan, mas rica;

por quanto uma roça de 2000 mofídas

de renda era um dote que carearia na-
morados á mais feia e desprendada noi-

va.» Francisco Manoel do >'oscimento,

Successos de Madame de Seneterre.

—Diz-se também dos auimaes.

ilelr. Esta ave he namorada
Declarada

E faz seu ninho de praça,

E tudo com muita graça.

GIL VICENTE, FABÇiS.

2.) NAMORADO, s. m. Termo popu-
lar. Grilhão lançado a alguns presos na
cadeia de Lisboa, e que tem de peso 40
arráteis.

3.) NAMORADO, s. m. Fructo do ver-

basco.

NAMORADOR, A, ou NAMORADEIRA, s.

Pessoa que namora.
—Pessoa que anda namorando.

—

Pés-

simos namoradores.
NAMORAMENTO, s. m. (De namorar,

com o suftiio «mento»). .\cto de namo-
rar, namoração.
NAMORAR, V. a. Galantear uma da-

ma, servil-a, declarar-lhe o amor que se

lhe tem por meio de gestos.

Outro com seis arrob.is de barriga

Xamora uma menina de dez annos.

Que lhe chora no colo e dá-llie figa.

FER>NÃP RODRIGUES SOROPITA, POESIAS E

PROSAS INÉDITAS, pag. 50.

— Diz-se também na acccepçâo de en-

cantar, fallando das cousas, que produ-

zem em nós o amor, a aíleição.
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Vam-sc ao longo da praia

afafltadafl do logar,

deitam aruup.i eoxvigar

á sombra de liuma f.iya

;

Vsabel encolhe a saya,

Francisca deixa molliar,

Se bem laram, melhor torcem,

namorou-me o seu lavar.

cHiiiSTovÀo FALcAo, oBBAS (ediçfio de 1871),

Quando hado n apuro do cinzel miis deitro

Taea mimos egualar? Aiiuelle gasto

Que as estrellas, o ceo o o ar namora,

Aquelle alTronlamenlo do caminho

Que a biiUeia lhe aviva? Como as gra<^«,

Os espirites vivos que inspiravam

Dos olhos onde faz seu llllio o nioho?

GABnETT, CAMòís, canl. 7, cap. 17.

—Fazer que alguém crie amor, ami-

zade, afTpição.

—Figuradamente: Fazer por alcançar.
—Este facinoroso anda namorando o de-

gredo.

—Lon. : Namorar paredes; assim man-
damos ao tnio riamora^iiço, de quem as

namoradas não fazem caso, nem corres-

pondera.

—Namorar-se, v. refl. Crear amor, fi-

car namorado, penetrar-se do amor. —
«Diz a historia qiní do duque Artilao

vassallo de eirei Rt^cindos de Hespsnha,
ficou uma filha herdeira de seu senho-

rio, qutí era {grande; a qnal crindft na

conversarão da infante Belisanla, filha

de elrei Kecindos, se namorou d'Onistal-

do seu irmão; e como também ella a elle

náo parecia mal, teve tanta força o amor
anlr'eili's, que vieram a eíTeito de suas

vontades.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 74. — «Ksto teve

uma filha, qii' n natureza «'strcmadamea-

te fez ferm'isa. Quiz sua ventura que an-

tre muitos cavalleiros que a serviam co-

mo a mais feriJios.^ dama daquelln Wm-
po, se namoraram d^ílla dous grandes

amigos, vassallos de seu pai: um se cha-

mava Brandimar, o nutro Artibel.» Idem,

Ibidem, cap. 90.

o muito amor crdenar,

Ir-se o fílho namorar
IVhuma mulher de seu Pai

Querer bem foi sua dor,

Negar-lba será crueldade;

Assi que ja foi bondade

Usar eu de tal amor,

IC de tal humanidade.

CVM.. SKIKUCO.

— íEsle João Machado era natural da
Cidadi> Braga, homem de boa linhagem,
e sendo mancebo estava em casa de hum
Abbade seu tio. onde sp vpío namorar
do huma sobrinha deste Abbiiio d'oulra

parte, sem elle ser parente delia.» .loão

de Barn)s, Década 2, liv. T, cap. 9. —
«Esta eleição foz porqu.o era hum Fidal-

go de muita arto, p de muito aviso, e letra-

do, agradnado em C.anones, porque tinha

o pay liiandado aprender letras pêra o fa-

zer Clérigo, o vindo ilos estudos à Corte

se namorou de huma dama filha de hum
Fidalgo muito honrado, com quo foy acha-

do, e receando-so tanto do pay dello, co-

mo do delia, se embarcou escondidanien-

te pwra a índia na nào do Visir'^.» Dio-

go de Cout', Década 6, liv. 2, cap. 14.

— «Disora que Hipparchia, irraáa d>í Me-
trocle, se namorou em tal forma do Phi-

losopho Gratos, que protestava aos seus

parentes qu»; s? mataria se ellos se op-

posessem ao seu casamento.» Cavalteiro

de Oliveira, Carias, liv. 3, n." 10.

—Namorar-se de .si mesmo; tor-so em
grande estima, tt^r afToição a si mesmo,
B a tudo o que lhe pertence. Também se

applica aos animaes irraciunaes.

Cavai. Esta animal furioso

Se namora sem concerto,

Pois não ama em logar certo.

Galyo. Este animal delicado

N.io sei porque cansa a vida

Trjs quem tom ccrUi yuaridi.

GIL VICENTE, FAni;\S.

—Figuradamente: Namorar-se de al-

guma coxisa, terra, paiz, etc. ; inclinar-se

viva e fortemente a ella, ter-lhe grande
adeição.

—Figuradamente : Patrocinar, auxiliar,

querer bem, proteger.

NAMORICO,.s.í)i.Tormo Popular. Amor
rápido, pouco duradouro.
NANA, s. f. Termo de que ascreançasse

servem para designar o acto de dormir.
—Fazer nana ; locução dn que se ser-

vem as amas quindo faliam ás creanças

para as socogar, significando dormir.

NANAR, V. n. Termo de creança. Dor-

mir.— .Uti))!(7, </!(€ro nanar.

[ NANCEATO, s. :n. Termo de Chiini-

ca. Aniino nome dos lact,^tos.

-j-NANCEICO, A, adj. m. Termo de Chi-

mica. Antigo nome do acido láctico.

[ NANDHIROBEAS, s. f. pi. Termo de

Botânica. Secção da faniilia das cucurbi-

taceas.

f NANDÚ, s. m. Termo do Zoologia.

Especio .le abestrnz da Anr^rica.

NANICO, A, adj. Vid. Ananico.
NANJA, adv. composto de não c já. Náo,

mas nào.

—

Este homem bebe vinho, e nan-
ja composto.

-j- NANKIN, s. w. (De Xankin, antiga

capital da China). Tela de algodão ordi-

nariamoiito (náo sempre, pirqu? ha nan-
kin branco) de um amarello particular.— Tinta de nankin; tinta própria para

desonho de pintura.
—.l(í;. invariável. — Còr nankin; cAr

de uni srantidlo especinl.

I NANOCEPHALIO, .•:. m. Termo de Me-
dicina. Poquonez anómala da cabeça, que
a imbocili lade acompanha sompre.

t NANOCORMIA, .•?.
f. Termo do Tera-

tologia. P,qu. 11,^^ ftiiora.íli do tronco.

t N.ANQDINETTE, ,--.
f.

Tola mais fina

e mais leve que o nankin, mas que tem
a mesma côr.

NAO, ou NÂD, s. f. iDt latim navis).

Erab.ircação de alto lote, o maior de to-

dos os corpos fluctuantes, de fluas bate-

rias o meia ou três, que serve para a

guerra naval, mt^ttendoem linha, e dan-

do costado a outras náos ou fortaleza
;

tem polo monos sessenta peças de arti-

Iheria, o três mastros.

E assi d'honni e d°amor «stiffluMo

F>i com til apparato ntA partida,

Qual convinha ao gr*o preço, ao (raode Mtidl)

Daquella com quem mandt o g-)st/) e a Tidft:

E vendo elleja tudo apparelhado,

E que á partida o vento as náo» convida,

Msnda-ss ir o outro dia naquella hora

Que deii,< o bello esposo a bella Aurora.

FHA.NCISCO DE ANDRkDF., PBIMUBO CEBCO DB

Dic, cant. 3, eet. 94.

—«Acabado este feito tornouse Lopo

Soares r. colher às nãos e ní>qu'dle dia

não se ontondoo em rnaes quo na cura

dos feridos: o ao soguinto que era dia

de Janeiro do anno de quinhonlos « cin-

quo se fez à vi U caminho de Cananor.»

.loão de Barros, Década 1, liv. 7, cap.

11.

—

«Eassi nest'^ recolher, como na pe-

leja do dia, dos nossos foram feridos se-

tenta, os mais delles com herva de que

os Mouros usam muito naquella parte; e

por lhe ainda não ssberem a cura, de-

pois eu as náos fal-cèram dez, ou d'iz<^;

e outros -que houveram saud'.' delia, sem-

pre fi'áram com aquella parte da ferida

eufenna, o quasi hum tremor naquelle

membro da maldade da peçonha.» Idem,

Década 2, liv. 6, cap. 4.—«E por causa

do ard ir do S il, q.io assava os homens,
frechas, e zorvatanas hervadas, que os

Mouros tiravam de alguns eirados das

casas m^is vizinhas á po.ito. mandou-a
AíTonso d'Alboquerque toldar com velas

das náos, que doo a vida a todos.» Idem,

Década 2, liv. 6, cap. 5.— «E finalmen-

te tem posta a vida, o morte em láo bre-

ve termo, como são três dedos de taboa

ás vezes comosta do Busano, e no des-

cuido de cahir em huma pevidn de can-

dea era lugar ou lo se possa atoar, e em
outros mui particulares, e miúdos casos,

de que resulta táo grande cousa, como
vemos em tanto número de nãos que sào

perdidas.» Idem, Década 2. liv. 7. cap.

1.— <E porque ao diante particularmen-

te havemos de tratar do effeito que hou-

ve a vinda deste Mittheus, e assi do es-

tado, e cous.^s deste Rey da Abeiia que

o enviou, baste ao preseute sabor, que

AfTonsi dWlboquerqiie mandou esto Em-
baixador aquollo .jnno em as nàos que

vieram com ejpopi«ria.» Idem, Década 2.

liv. 7, cap. 6. — «Estavam a este tompo

os batéis em terra fazendo aguada, e que-

rendo acudir à náo, náo pu leram sahir

pêra fora, porquo o vento f^zia na boca

do rio mui grandes escarceos.» Diogo de
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Couto, Década 4, liv. 5, cap. 2.— «Feito

isto por se vir chegando o inverno, re-

colheo-se a invernar em Chaul. pelo assi

mau'iar o Governador. E continuando com
Diogo da Silveira, foi si^guindo sua via-

gem até o Cabo do Guardafúi, onde as

nãos quo. v.itn do Achem pêra Meca stim-

pre vam deujandar. » Idom, Década 4,

liv. 8, cap. 5. — nTamanha, que era de

longo de irezculos palmos, e de largo de

setenta e cinco palmos, e de alto de se-

tenta e dous palmos. Foy srm.tda das

paredes sobre grandes e fortes msstos,

que com grande custo de Lisboa foram

trazidos, e antre os mastos de paredes e

taypas e per cima armada de mastos del-

gados, e outras ra«de}ras, e cuberta de

tíuoado, trincado, e calafetado, e brea-

do como nào de madeyra, que não po-

dia chouer nella gotta d^-igai.i) Garcia de

RezKude.Chronicade D. João II, cap. 118.

— «E el Rf-y de França pos logo tal dili-

gencia, e mandou fazer tanto nisto, que

ouue tudo a mam, e mandou a el Rey
sua carauella com todo seu ouro, e o das

partes, sem falecer huma dobra. E assi

o ouue sem nisto falar, mandandolhe ain-

da el R-y de França dar desculpas, e aos

donos das nãos mandou logo entregar tu-

do da maneira que lhe fera tomado, sem
falecer cousa alguma. » Idem, Ibidem, cap.

146.— t Estas seis nãos d^-pois de terem

dobrado o cabo de boa Sperança, foram

lançar ancora de fronte de huma terra

fresca, de muitas ribeiras, aruoredos. e

e criaçoens, da qual nenhum dos natu-

raes ousou vir às nãos, nem na praia

quiseraõ comunicar com os nossos, nem
venderlhes mantimentos de que tinhaõ

muita necessidade.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 57.

— «Tornando Tristão da Canha as nãos,

assentou com todol-.s eapitaens que des-

sem na foitaleza em rompendo a alua,

pêra o que se aperceberão toda aquella

noite, e antemanhã se embarcarão nos

bateis, levando Tristam da Cunha a dian-

teira.» Idem, Ibidem, part. 2, cap. 2.3.

— «Bem usou do dinheiro hum merca-
dor em Africa para pescar cincoenta mil

cruzados, que se lhe hiaõ pela agua abai-

xo. Arribou com tempestade a hum por-

to de Marrocos, tomaraõ-lhe OJ Mouros a

nào por perdida em Iry de contrabando,

tratou de a recuperar por justiça ; mas
naõ achou quem lha fizesse, parque he

droga, que nsõ seda bem naquçUes pai-

zes.» Arte de Furtar, csp. 64. — «Com-
puaha-se de oito gran ies nàos, cuja Ca-

pitania era S. Francisco ile Assis chama-
da por antononaazia o Monte de ouro,

digna verdadeiramente de taõ soberano
hospede, porque nella competia a grao-
d<-za com o primor.» Fr. Bernardo de
Brito, Elogios dos Reis de Portugal, con-

tinuados por D. José Barbosa.

Por oode o povo as ondas ErylLreas.

Solto da escra^idâo, passou triunfaote

Â pés enxutos húmidas arèas.

Veado suspenso o pélago espumante

:

Sahio das altas Xâos co'as velas cbêas,

Correndo a Costi d' Africa estuante

:

E de lá pouco a pc.uco o mar abrindo

Cu*as mercHS retornou do Idaspe, ou Iodo.

J. i. DE MACEDO. O OBIRSTE, Cant. 13, BSt. 69.

—Nào de espécie, ou vigia; náo que vai

observar os movimentos da armada ini-

miga. Vjd. Mexeriqueira.
— Nào de Unha; náo que monta se-

tenta e quatro, ou mais peças de arti-

Iheria.

— Nào almirante, ou capitania ; náo
em que vai o chefe da armada.
— Figuradamente : Náos tomadas pela

tripulação, pela figura metonymia quan-
do toma o continente pelo conteúdo. —
Náos atlribuladas.

Nas náos attribuladas, isto espalba

Grande espanto, temor, desconfiança,

Mas a gente que nella s se agazatha

Faz. quinto de Tiver lhe dã esperança:

Com reveiad» força se trabalha

Na longa bomba, e o mar ao mar se lacça.

Ora se encolhe a escota, ora Sfi solta.

Cresce a voltas do medo, a grãa revolta.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 4, est. 26.
i

— tPorque falecido o Rey de Sião,

que seu pai temia, com Armadas de na-
|

vios de remo, a que os Cellates eram i

mui costumados, começou d^ obrigar as
\

nãos que navegavam p>-r aquelle estreito

d'antre .Míilaca, e a Ilha Çamatra, que
não fossem adiante a Cinjápura, e as de

Levante que viessem alli fazer com estas

de Ponente suas comrnutações de merca-
dorias, segundo seu antigo uso.» João

de Barros, Década 2, liv. 6, cap. 1.

—

jOs nossos ficarão muito alvoroçados com
este soccorro, porque alguns njantimen-

los lhes levàraõ as nàos cõ que se reme-
Jeàraõ. D. Pedro da Silva vendo que a

falta delles hia por diante, e qui'. não
tinha esperanças de lhe virem da Jaoà,

deu busca nas casas, e recolheo tudo o

qu-í achou, e o meteo era ahnazens.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. 9, cap. 8.

— Nào rciza; embarcação similhante

á náo, á excepção de ter meia bateria,

tendo somente duas, e de ordinário uma
descoberta, e costuma ter só uma alcaxa.

I NÂOPHORO, A, adj. Termo de Anti-

guidade egjpciana. Que t->ra uma figura

de templo. — Estatitasinha naophora.

NÃO, adv. (Do latim non). Palavra ne-

gativa, designando que o attributo náo
convém ao sujeito. — Deus não é injusto.

— «Temendo os nossos, logo quando se

acolheram á Ciiade, que com a entrada

desta gente, além de não ser mui fiel,

haviam de padecer á fome, por os pou-

cos mantimentos que havia nella, e eiles

foram causa de virem de fora nos iiiezes

do inverno, que fora o de maior traba-

lho.» João de Barros, Década 2, liv. 6,

cap. 9.

— Que não; accrescenta a fori^a ne-
gativa.

— Dizer de não; negar.
— Ajunta-se aos verbos, excluindo da

affirmação do attributo existir. — Eu não
namoro, isto é, existo, porém sem Jia-

moro.

Homem, não aporGeis,

Que não quero, nem me praz

Ide casar a Cascacs.

Não vos anojarei mais.

Aindaque saibi estalar:

E prometto não casar

.\té que v.s nãq queirais.

GX VICENTE, FARÇAS.

Toda a ira e desejo de vingança

Solta lá contra aqoeUe baluarte

Do qual tens tu, Proença, a governança,

Porém tu saberás também guardarle.

De se vingar aqui tem confiança

Do mal que recebera n'outra parte,

Dá-lhe isto tal fervor, tamanho alento

Qae não se qniz deter mais hum momento.

F. DE ANDRADE. PRIMEIRO CERCO DE Dlt',

cant. 18, est. 33.

— « Eu sou Floriano do Deserto, vosso
primo, e vosso servidor, em cuja pre-

sença se vos não fará nenhum desservi-

ço. Agora não hei por muito ntnhuma
cousa destas, disse elle, que pêra vós

tudo é pouco.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 127. — «Per
outra part':' h'1 via já seis, ou sete dias que
não podia tomar conclusão alguma com
ElRey. e dissimular tanto artificio, como
com elle queria ter, pêra sua condição

era hum grave tormento, porém tudo
soffria por ver se podia ter algum modo
de salvar Ruy d'.\raujo.» João de Bar-

ros, Década 2, liv. 6. csp. 3. — «D.

João de Lima, e os outros Capitães tam-

bém andavam em outro trabalho, e maior
do que tiveram os que toniáram a pon-
te; e esta foi a causa de logo não acu-

direm a ella, como lhe Affonso d'Albo-

querque tinha mandado.» Idem, Déca-
da 2, liv. 6, cap. 4. — «Com a chegada
do junco ficou elle senhor daquella pas-

sagem de maneira, que a gente da maior
povoação da Cidade, que era da parte de

Upi, não podia passar a outra onde El-

Rey vivia, que AfTonso d'Alboquerque

tomou.» Idem. Década 2, liv. 6, cap. 5.

— aE assi mandou l>go com elle feyto-

res, e officiaes p<*ra lá estarem, e resga-

tarem a <lita pimenta, e outrís cousas

que na terra auia. E depois por ser muy-
to doentia, e o trato não ser de miiyto

proueito como se esperaua, a feytoria se

desfez, e os officiaes se vieram.» Garcia

de Rezende. Chronica de D. João II, cap.

65.— «E el Rey dehy a três dias foy ver

as obrss, e vio la o homem com huma
muyto grande barba, que auia quatorze

annos que não fizera, e disselhe : Não

sois vos o a que eu dey a vida. Respon-
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deo: Senhor si. Diss^í pI Rei: Pois por-

que não fazeis essa barba.» Mem, Ibi-

dem, cnp. 98. — «OíTereceoa KlHey hum
vestido doiie muito bum guarni'CÍdo, o

obrado ao costume, pedindn-lho por mer-

cê fosse servido Irazelo si quer oito dias:

o não eraõ bem quatro andados, quando

já o mercador naõ tinha na logea de to-

do o panno, nem um só retalho, e se

mil pessas tiviíra, tantas i^astnra.» Arte

de Furtar, cap. 64. — «lUga pois cada

hum consigo : De que me queixo, de

que me desconsolo tanto ; ou porque se

me faz taõ difficulloso o padecer? Naõ

he certo, que esta vida aenl)a brevemen-

te, e a outra dura pTa sempn>?» Padre

Manoel Bernardes, Exercícios Espirituaes,

part. 1, pnjí. 241. — «D. Sebastião e o

seu projecto do se fazer imperador de

Marrocos não oram tam loucos como a

desgraça os fez senteticiar. Loucamente

dirigidos, sim.» (larrott, Camões, nota A
ao caut. 6. — «Eu quiz designar aqui o

couto o guarida que os perseguidos achá-

mos sempre n'aqu('lla ilha feliz : por mim
pessoalmente não encontrei só isso, n)as

essas o corarões abertos que rae agasa-

lharam, e em que me esqueci muita vez

de que era estrangeiro e proscripto.»

Idem, Ibidem, nota E ao cant. 1.

— Ajunta-se lambem aos adjectivos.

—

Não conhecedor d'esle facto.

— Ajunta-se egualmente aos substan-

tivos. — N'esta sociedade este homem é

tido por não sócio.

— Alguns casos ha em que o não equi-

vale também a in, des privativos, e a

sem, como: não feliz, por nifeliz, sew fe-

licidade; não prudente, por imprudente,
sem prudência, etc.

— Não que, não jfí; não porque, sem
que.
— Palavra com que recusamos o que

se nos pede, dá ou otTerece. — Queres

estudar? não.
— Substantivamente : Negativa.

—

Res-

pondo á sua perijunta com um não.

NAPACEO. Vid. Napiforme.
NAPEA, s. f. (Oo latim napea). Nym-

pha que, segundo o polytheismo, presi-

dia ás florestas, e ás montanhas.
NAPEIRO, A, adj. Que dorme muito,

dorminhoco.
— Figuradamente: Ignavo, languido,

remisso nos negócios.

NAPELLO, s. m. (Diminutivo do latim

napus). Raiz bastante venenosa que tem
a fórraa de um nabo.

NAPHTA, ou NAPHTHA, s. f. (Do la-

tim 'naphta). Betume liquido, incolor,

da mesma origem que o petróleo, mui
inllammavel, volátil, de um cheiro vivo

e penetrante, que lhe é peculiar : é um
carbureto de hydrogenco. Kncontra-se na
Calábria, na Sieilia. na America, etc.

;

descobriu-se em 1802, perto da aldeia

de Amiam, no ducado de Parma, na Itá-

lia, uma fonte tfto abundante, que for-

neceu para a illuminaçâo da cidade de

Génova.
— Termo de Chimica. Nome dado aos

ethers que contém no todo ou em parte

o acido que determinou sua formação.

f NAPHTAGIL, t. m. Espécie de be-

tutiH- nnliirsi.

NANHTALASE, s. /: Termo de Chimi-

ca. Uif) dos productos obtidos pela acção

do chioro, do bromo, 6 do iodo sobro a

naphtalina.

NAPHTALIA, s. f. Termo de Chimica.

A m.Heria que acompanha os productos

da distillação da naphla.

NAPHTALICO, A, adj.—Acido naphta-
lico; acido result.inte da naphta ou do

betume mineral.

NAPHTALINA, s. f.
(De naphta, e o

suflixo «ina»). Termo de Chimica. Sub-
staniMH que existe no producto da dis-

tillação do carvão de pedra e do alcatrão.

f NAPHTEINA, s. f. Termo de Chi

mica. Substancia mineral, complexa,

encontrada no departamento de Maine-
Loire.

f NAPIFORME, adj. 2 gen. (Do latira

naj)u:t, e. forma). Termo de Botânica. Que
tem a forma de um nabo.

f NAPISTA, s. m. Nome dado aos gre-

gos partidários da Rússia.

NAPOLEÃO, s. m. Nome dado em Fran-

ça a uma peça de vinte ou quarenta fran-

cos, sendo de 3^200 reis ou 6^400 reis

portuguezes ao par. — Dai-me dous na-

poleões.

f NAPOLEONA, s. f. Bonita planta da

Africa.

t NAPOLEONITA, s. f. Termo de Mi-

neralogia. Rocha de Córsega.

f NÁPOLES, .s. f. {[)a húm Neapolis)

.

Nome de uma grande cidade da Itália

meridional.

— Ouro de Nápoles; lig.i de cobre e

zinco mais ou menos parecida cora o

ouro. — Jóias de ouro de Nápoles.
—Mal de Nápoles; doeuç.i venérea.

NAPOLEZ, A, adj. Vid. Napolitano.

NAPOLITANO, A, adj. e s. (Uo latim

neapolitanus). Natural de Nápoles, con-

cernente a Nápoles.

—Termo de pharmacia. Unguento na-

politano ; unguento cujo ingrediente acti-

vo é o mercúrio, assim chamado porque
serve para com elle se curar o mal de

Nápoles.

NAPTA. Vid. Naphta. — «Os Mouros
tanto que o viram afastado, a grão pres-

sa começaram apagar o fogo, que ardia

em hum certo óleo de terra, de que em
Pedir ha grande quantidade, em huraa

fonte que mana, ao qual óleo os Mouros
chamam Napta, cousa acerca dos Médi-

cos mui notável, por sor excellente pêra

algumas enfermidades, de que nós hou-

vemos algum, e temos experiência ser

mui appropriado pêra cousas do frialda-

de, e compressão de nervos.» João do

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 2.

N'AQUELLA, por Em aquella. — tElla

o recebeu com laes palavras e amor, que
parecia receber um iilho e nâo homem
alheio: e na verdade a tenção da rainha

era te-|o naquella conta e não em ou-

tra.» Fr«ncis(;o de Morvs. Palmeirim de

Inglaterra, cap. 97.— «K f"i téi> ditoso,

qu>i na trave.ísa daquelle fjolfaõ tomou
huma nao dVIRey de Cambaya chama-
da Mtrij, que foi das ricas presas que
naquellas partes fezeráo e lai que impor-

tou mães que quaiitas Duarte de Lemos
em todo seu ten,j)<) fez.» João de Barros,

Década 2, liv. 4, cap. 2. —«No qual Rej-
no de (^ainbaya esl<'.ve hom tempo, de-

pois passou-se ao Reyno Decan por ou-

vir dizer que pêra lá poderia mais facil-

mente rhegar a nossas Armadas que an-

davam naquella costa; c que em quan-
to isto não pudesse fazer, andaria ga-

nhando soldo cora aquelles senhores do
Reyno Decan. onde andava muita gente

das partes da Christandade.» Ibidem, liv.

6, cap. 9— «O outro Embaixador, que
chegou depois dfste. mandava EIRey de
Ormuz a EIRey D. Manuel a este Reyno
com requerira<'ntns, o qual Embaixador
veio aquelle anno em as náos da carga;

e entre algumas cousas que trouxe de

presente foi huma Onça de caça, com
que naquellas partes da Pérsia costu-

mam montear, trazendo-as o caçador pre-

zas nas ancas do cavallo.i Ibidem, liv.

7, cap. 3.—«Porque ainda que ao tem-
po que alli se detinham chamavam in-

vernar, não era por razão de haver chu-
va, cá muitas vezes naquellas partes pas-

sam três, o quatro annos que não cho-
ve, e quando vem alguma agua, be ao

modo de trovoada, qut* vem do mar, e

passa logo.» Ibidem, liv. 8, cap. 3.

—

«Fazendo Affonso d'Alboquerque funda-

mento que per meio deste cominercio vi-

ria tomar hum pi de entrada naquella

Cidade, e depois com o favor d'EIR>'y de

Cambay, segundo as esperanças que Me-

lique Gupi lhe dava. podia alli fazer

huma fortaleza com titulo de Feitoria.»

Ibidem, liv. 8, cap. 5. — « Seria o povo

que se ajuntou, e poz per as janellas,

e eirados da rua per onde EIRey hia,

passante de trinta mil almas: e quando
o viram naquella pompa, e com maior

estado do que nunca cavalgou, todos a

huma voz em modo de louvor davam gra-

ças a AlTonso d'Alboquerque por lhes ti-

rar o seu Rey do cativeiro daquelle ty-

ranno, e o poz em estado de tanta hon-

ra.» Ibidem, liv. 10, cap. 5. — «K Be-

mohi com todolos seus, e com letrados

Christáos eslaua assentado no coro. e

era leuant.in lo a Deos quando vio todos

de joelhos, e os barretes fora. e com as

mãos leuantadas, e batendo nos peitos,

o adorar, tirou a touca que tiuha na ca-

beça, e assi como todos com os joelhos

no chão, e a cabeça descuborla o ado-

rou, dizendo logo com sinaes muy ver-

I
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dadeir.)s, que o que naquella hora spii-

tira no seu coração tomaua por clara

proua, que aquelle soo era o Deos ver-

dadeiro pi^ra osaluar.í Garcia de Rezen-

de, Chronica de D. Joãa II, csp. 78.

—

«E elKey tanto que c soube mandoulhe
logo dizer, que naquella ora se chamas-
se o apelido de seu pay, pois delle auia

de herdar tam honrada casa, senatn que
passaria a socessão delia em Pêro Gou-
çaluez da Gamara seu segundo irmam.»
Ibidem, cap. 88.

N'AQUELLE, por Em aquelle.—«Don-
de dahi por diante por conselho que Dio-

go Mendes teve. asseutou com os outros

capitães não sahirem mais ás corridas

dos Mouros, pois nellas recebiam dam-
no pur causa de não terem cavallos, e

mais não tinham poder de gente p^ra

lançar Roztomocan da fortaleza que ti-

nha, somente procurassem de defender
a Cidade, e provella de mantimentos,
que naquelle tempo era a cousa de que
mais careciam.» João de Barros. Década
2, liv. 6, cap. 10.—aOs quses ficariam

alli mortos com os mais que andavam
naquelle trabalho, se lhes não acudira

Fernão Peres, que vinha já com a vito-

ria da primeira cerca; e como entrou na

segunda, não somente livrou a elles, mas
acabou de enxotar toda a gente que havia

nas cercas, que a fio se recolhia no mato,
onde Patê Qu«lir se salvou.» Ibidem, liv.

9. cap. 1. — «E porque quem dá costas,

dá animo a seu imigo, foi tanto alvoro-

ço em os nossos, que juntamente assi

na fortaleza, como na .*.rmaia, começa-
ram bradar: Vitoria, vitoria, fogem; e

desferin.io Fernão Peres a sua vela, di-

zendo: Sant-Iago, a elles, foi cousa ma-
ravilhosa o que nisso cada hum fez; e

seria a nós mui dificultosa escrever a

ousadia, animo, diligencia, e astúcia,

que cada hum teve naquelle feito,» Ibi-

dem, liv. 9, cap. 5.— «E porque primei-

ro que viesse a concluir, houve entre

elles muitos recados sobre a entrega da
fortaleza, que ElRey não queria dar na-
quelle lugar, por ser mui vizinha ás suas
casas, nem menos os reféns.» Ibidem,
liv. 10, cap. 3.— «Peró porque este Xe-
que Ismael naquelle tempo em poder, e

estado era maior senhor que o Turco, e

havia pouco tempo que lhe dera huma
batalha, e veio a grande potencia per
armas, e religião de secta, e delle tem
escrito alguns aulhor.-s.)) Ibidem, liv. 10.

cap. 5.— «A qual elle pêra consolar fez

crer ser o Anjo Gabriel, que o rebatava
naquelle traspassamento, em quanto lhe
declarava da parte de Deos cousas, que
havia por bem que elle Mahamed denun-
ciasse ás gentes no que deviam ter, e
crer acerca da Lei de Moysés, e de Chris-
to.» Ibidem, liv. 10, cap. 6. — «Peito
isto, embarcou-se o Goveriíador, deixan-
do-se ficar naquelle porto esperando pe-
las espias que tinha mandado a Dio, com

que não continuamos, porque o deixa-

mos ppra aqui.» Diogo de Couto, Déca-

da 4, liv. 7, cap. 4.

NAQUESTA, loc. ant. N'esta.

t NAQUESTE, loc. ant. N'este.— «E a

sua doce boca, dp que tão doces, bran-

das, e gostosas palauras sahião, e de

que muytos recebião fauor o contenta-

mento, naqueste momento ficou pêra

nunca mais falar; e as suas fermosas e

renes mãos de tantos cada dia beijadas,

polias grandes e muytas mercês que fa-

zia, como em tão pouco espaço forão tor-

nadas em po.» Garcia de Rezende, Chro-

nica de D. João II, cap. 132.

N'AQUILLO, por.Em aquillo.—N'aquil-
lo não se mexe.
NAQUISTO, loc. ant. NMsto, n'isso,

n'aquillo.

Sem letras, e sem saber,

me fuy tiaquisto meter,

por fazer a quem mais sabe,

que o que minguar acabe;

pois eu mais não sey fazer.

GARCIA DE BEZENOe, MISCKLLANBA.

f NARACHORIA, s. f. Termo de anti-

guidade. Laranjal, pomar de laranjeiras,

que em algumas partes chamavam la-

ranjués: só depois de dobrado o cabo da

Boa Esperança por Bartholomeu Dias, é

que veio á nossa terra a fruta de espi-

nho; pois quando cá chí^garam as laran-

jas da China, já contavam muitos cen-

tos de annos os laranjués em Portugal,

NARBONENSE, adj. 3 gen. De Narbo-
na, cimcernente a Narbona.

—Substantivamente : V>n narbonense.

NARCAPTO, s. m. Termo de Botânica.

Planta indiana, análoga em tudo á fi-

gUí^ira brava.

NARCEINA, s. f. Termo de chimica.

Um dos princípios imraediatos descober-

tos no o[iio por Pellelier om 1832.

NARCEJA. Vid. Narseja.

\ NARCINA, s. f. Género de arraia

electric.i.

NARCISAR-SE, v. refl. Rever-se em al-

guma cousa, em espelho, em agua, á

semelhattça de Narciso que se revia na
fontt^. É mais que espelhar-se.

NARCISEAS, s. f. pliir. Tercno de botâ-

nica. Familia de plantas, cujo typo é o

narciso.

f NARCISINA, s. f. Termo de chimi-

ca. Substancia branca extrahida dos nar-

cisos.

1.) NARCISO, ou NARCISSO, s. m. (Do

latim narcissiis). Género de plantas da

família das amaryllideas.

—Diz-se também da flor d'esta plan-

ta.—Narciso odorífero.

2.) NARCISO, s. m. Personagem da

fabula, que t^ido-se visto n'uma fonte,

namorou-se de si mesmo, e morreu ad-

luirando-se; converteu-se na flor do nar-

ciso.

—Figuradamente; Homem amocoso da
sua figura.

f NARCISOIDE, adj. 2 gen. (De nar-
ciso, e do grego eidos). Termo de bota-

ca. Que se assemelha ao narciso.

— S. f. plur. As differentes espécies
de narcisos.

—

A elegância das formas, á
belleza das cores, um grande numero de
narcisoides junta o encanto, talvez ain-
da mais seductor, o perfume.
NARCOTEA, s. f. Termo de chimica.

Uma das bases orgânicas do ópio, que
n'elle existe, porém sem ser combinado
com o oxydo meconlco, como se acha a

morpheií.

NARCÓTICO, A, adj. (Do latim 7iarco-

ticus). Termo de medicina. Oje tem a

propriedade de adormecer, como o ópio,

a belladona, o meimendro, etc.

—Figurada e popularmente: Que abor-
rece, que enfada.

—

Estylo narcótico.

—Substantivamente : Um narcótico.

—Figur.ídamente: Este livro é um ver-

dadeiro narcótico.

f NARCOTICO-ACRE, adj. 2 gen. Termo
de toxicologi.i. Nome dado aos venenos,
que comf) o elleboro, o aconito, etc, pro-
duzem simultaneamente o narcotismo, e

os accidentes inflnmmatorios do intes-

tino.

NARCOTINA, s. /'. Termo de chimica.
Alcalóide descoberto por Derosne no ópio
em 1803, chamado outf'ora sal de Deros-
ne, sal de ópio, principio crystallisavel de
Derosne.

f NARCOTINICO, adj. Termo de chi-

mica.

—

Acido narcotinico; corpo que se

não pôde isolar da potassa, a qual serve

para o preparar por cocção da narcotina
n'uma solução concentrada d'este alcali.

f NARCOTISMO, s. m. Conjuncto dos
efl^eitos produzidos pelas substancias nar-
cóticas.

NARCOTIZAR, v. a. ÂdorEoecer, pro-
duzir somno.
NARDINO, A, adj. (Do latim nardinus).

Que diz respeito ao nardo, concernente
a elle.

NARDO, s. m. (Do latim nardus). Raiz
aromática, de que os antigos se serviam
a titulo de perfume.

—Termo de botânica. Planta aromáti-
ca, género das gramíneas.

NARIGADA, s. f. Pancada com o na-
riz.

—Quantidadd de tabaco que se toma
de uma só vez.

—

Tornar uma narigada
de tabaco.

1.) NARIGÃO, s. m. Augmentativo de
Nariz. Grande nariz.

2.) NARIGÃO, ONA, ou NARIGUDO, A,

adj. e s. Termo popular. Que tem gran-
de nariz.

j NARINA, s. f. Uma das duas fossas

nasaes.

—

Esta creança anda doente da na-

rina direita.—As narinas de um cavallo,

de um touro.

NARIZ, s. m. (Do latim nares). Parte
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saliente, pyramidal o triangular <lo rosto,

que 6 o or^úo d» olfacto. — A po)Ua do

nariz.— «Kra el lli i D. AíTonso de pro-

porcionada estatura, do eicBllftiitn pre-

sença, nlvo, olhos azues, perfoito nariz,

cabello louro, o comprilo, o <Ui grande

memoria, lie que fez em nigumns oi:c«-

siões n-tavfis provas, i- Fr. Hcriirirdo de

Brito, Elogios dos Reis de Portugal, eoii-

tiiiuados piir I). José Barbosa —«li sup-

puslo Hippocrates, (laleno, e Avictsiia nos

lugar.is assiiria citados digaõ, que quan-

do a dor for na parte posterior da t^abe-

ça, enlaõ se deve picar a vea da frt^rite,

ou a do nariz; e quando a dor for na

parte anterior se deve pello contrario

uzar de vt^nlozas sarjadas na nuca, ou

na parle poslerinrda im-sma Cab'^(;a, por

iiaó ser este lugar capax lie sangria.»

BrazLuizdAbreu, Portugal Medico, pag.

181, § 101.

—A raiz do nariz; a direcção por on-

de o nariz se continua superiormente com

a parte media e inferior da fronte.

—Fidlar, cantar pelo nariz; faliar,

cantar de uma maneira desagradável,

Como se o nariz estivesse impedido.

—Dar com o nariz no chão ; cair.

—Termo de pintura e de esculptura.

Medida proporcional.— O nariz é a terço

da face.

— O sentido do olfacto.—£jsíe cão tem

um bom nariz.

— Figuradammto : Sagacidade, previ-

dência.

— Parle dos insectos chamada também
episloma.

—Nariz do ferrolho ; a parte que nas-

ce do meio da trava, e se usa d'ella já

para a mover, já para firmar o ferrolho.

—Nariz da roca; a poata na parte su-

perior do bojo.

—Plnr. As ventas. — «Afonso dalbu-

querque se foi a cidade de (joa, onde

mandou fazer exccurara nos arrenegados,

guardandolhes as vidas, como ficara as-

sentado nos concertos das pas'es, mas

por ( xemplo doutros não fazfrem o que

estes fezerão, lhes mandou com pregão

cortar as orelhas, narizes, e as aãos di-

reitas, e os dedos polegares iles esquer-

das.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 3.— aNeste tempo

Garcia de sousa com os que com elle

estaua que nam quiseraó docer pelas

cordas polo terem por aft.mta, se defen-

diam com muito esforço, sem netihum

dos mouros ousar de subir ao cubelo,

no qual debate deram huraa pedrada nos

narizes a Diogo estaco lio de Dingo es-

taco, que com o guião de dom loam de

lima na mam matarão sobelo muro.» Ibi-

dem, part. 3. cap. 43. — «Ksles trazem

huma cabacinha feita co!i'o cabi>ça de

homem com buca, narizes, (dhos. e ca-

bellos, posta sobre huma frecha, dentro

da qual fazem fumo com folhas socas de

erua Betum, e do fumo que sae desta

NARR

cabeça tomaõ elles pellos narizes tanto,

ate que com elle se emliebedam.» Ibi-

dem, part. 1, cap. 56.— tl-icou o hospe-

de sem dar embaixada nem fazer corte-

sia á porta, p<jrque dwu com um coiidu-

ctor quu merecia ser baiá de três cau-

das, por Invar os narizes do hospede aos

oculus da casa...» Bisp» do Grau Pará,

Memorias, [lublicadas por Camillo Cas-

t<-iii) Br.Hiico, pag. 53.

NARRAÇÃO, s. /'. (Do latim narralio).

Acto de narrar.

—Conto histórico, oratório, ou poé-

tico.

Uin lUn cliogaj» COiu ditoio aunpicio

A» mel nd.iaiii pri a-, aqui lln 1

1

O I luxtre O mhtkiiai-rurúij psdida.

la paiea fl< ma e ;illiui.;a amiga

Ouin ú aincaaj rei ; e ulflin 11'jb niarea

Indicos vii^.1. damandanili^ a te.rj

Qu« desejada ja de Uatoi fjia.

GAHKErr, cahObs, ctnt. 8, cap. 11.

—Termo de rhelorica. Parte de um dis-

curso, que contém o eiposto dos factos,

e que precede a confirmação.

—Termo de escola.— Narração latina,

franceza ; narração com que se dieta o

modelo, e que se dá a fazer aos estudan-

tes em latim ou em fraucez.

— Siaipl-'S narrativa feita em conver-

sação.—Abríviai voi,sa narração.

*f
NARRADO, part. paus. de Narrar.

—Um factu narrado com simplicidade.

NARRADOR, A, s. {\)o latim narraíor).

Pessoa que faz uma narração.

NARRAR, i>. a. (,Do latim narrare).

Expor miudamente, contar, relatar.

— Syn. : Narrar, contar, referir.

—Narrar é fazer uma exposição con-

forme as regras da oratória, teado por

objecto ganhar a attenção dos ouvintes,

prevenilos ií'um tribunal, etc.

— Co>itar diz-se das cousas familiares,

ou que são nbjecto da conversação ; abra-

ça a verdade e a ficção.

—Referir tem por objecto dar a co-

nhecer a verdade aos outros sem omit-

tir nem accrescentar a menor circums-

tancia, e suppõe sempre a verdade.

—O que narra é mais ou menos am-
plo conforme as matérias que eipõe, po-

rém nunca prolixo. O que conta deve ser

conciso no que expõe, e nunca prolixo

para não enfadar. O que refere é mais

ou luen /S amplo conforme o numero e

apreço das cousas que tem a referir.

—Narra se com arto, talento e elo-

quência para persuadir, e convencer-se.

Conta-se com engenho, e graça para de-

leitar, e recrear. Refere se ctim circums-

tanoia para . xplicar, para instruir.

NARRATIVA, s. f. .Narração.

— A maneira de narrar, de expor os

factos.

NARRATIVAMENTE, adv. (Ba narrati-

vo, com o suftiio «mentet). De um mo-
do narrativo.

NASC

—Em fi^raa de narração ou de narra-

tiva.

NARRATIVO, A, adj. (Do latim narra-

tivuí, «Ic narrure). ijan pertence á nar-

ração.— O género narrativo—A poesia

épica, o madrigal, o epigramma perten-

cem de ordinário n poesia narrativa.

—Que expõe por detalhes. — Procetto

verbal narrativo do facto.

NARSEJA, H. f. Ave palustre, de tama-

nho maior que o tordo; tern o bico com-
prido, e é de rôr branca e parda.

NARVAL. Vid. Unicórnio.

f NARVALINA, s. f. Género do plan-

tas da família das compostas, Iribu das

senocionidi-as.

NARVASOS, a. m. plur. Antigos povos

de Portugal, próximo ao rio Douro.

NAS, por Em as. Vid. Na.

NASAL, adj. -2 gm. (Do francez ncunl).

Termo de anatomia. Que lem relaçáo com
o nariz.

—

O muco nasal.

— Fossas nasaes ; as duas cavidades

anfractuosas que serTrm para o olfacto,

e que dando passagem ao ar, concorrem

para preenchimento do acto respiratório.

—Separação nasal ; lamina cartilagi-

nosa dividindo longitudinalmente cm
luas partes a cavidade única qne for-

mam os ossos da face para o apparelbo

nasal.
— Cartilagem nasal; cartilagem única

forma ia de três porções que s-i reúnem

no dorso do nariz, e qm se distinguem

em c.iriilagem de sí^piração, e cartila-

gens Uteraes.—Corcunda nasal; corcunda situada

na faco anterior do coronal entre as ar-

cádias da sobrancelha.
—Espinha nasal; prolongam^Dlo agu-

do formado, entre ossolipedes, pela ex-

tremidade inferior dos dous subnasaes

reunidos.

—Que é modificado pelo nariz, fallan-

do dos sons.
— Sons nasaes.

—

Pronunciaçào nãsal.

— Vogaes nasaes, OU substantivamente,

as nasaes: os sons an, in, on, un, ã, co-

mo mncm, nankin, bom, lã, tlc.

— Consoantes nasaes; as consoantes

m, e n.

f NASALISAÇÃO, s. f. Termo de Gram-
matica. .\djuncção depois da vogal de

uma consoante nasal que lhe dá um som
de an, j/i. O/í, um.

f NASALISAR, f. a. Termo de Gram-
malica. Pronunciar com um som nastl.

— Nasalisar uma vogal.

I NASALMENTE, adv. (De nasal, e o

suftixo «meute»)- Termo de tlrammaiica.

Com um som ussal.

NASARANI, s. m. Christão ou naza-

reno, nomos que se deram aos primeiros

christáos no Oriente.

NASCEDOURO, .•!. >". (Do latim nasci-

turus).— Estar a creatna no nascedoro;

diz-se quando já coroou, e aponta a ca-

beça fora do uiero, e do vaso da máe.



NASC

NASCENÇA, s. f. Nascimento.—aAlem
disto hum Emperador do Abexi, per no-

me Semente de Iscob, ordenou em lou-

uo., e honra da mesma Senhora Sancta
Maria xxxiii. dias de guarda, pelo dis-

curso de toio o anno, e em lembrança
da nascença de nosso Senhoilesu Chris-
to, ordenou que aos xsv. dias de todolos

meses do anno se fezesse festa, e se guar-
dasse aquello dia.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 61.

—Figuradamente: Foute, origem, ca-

beça, mãf, lugar d'onde nasce e sáe.

NASCENTE, part. act. de Nascer. Que
nasce, que começa a viver. — Creança
nascente.— Planta nascente.
—Figuradamente: Que começa a for-

mar-se, e desenvolver-se, fallando das
pessoas.

— Diz-se também das cousas.

—

Reino
nascente.

— Cabellos nascentes ; caballos que
fluctuam em liberdade como os das crean-
ças.

— Caòeça nascente; cabeça novamente
rapada, ciijoscabellosoomeçam r. rebrotar.— Vermelhão nascente ; linta rubra que
começa a tomar um corpo que se acjuece.

—Termo de Chimica. Um gaz existe

no estado nascente, no momento em
que abandona uma combinação; e lem-
S3 observado que no estado nascente os
corpos tem mais t*»ndencia a combinar-
se com outros do que quando estão no
estado perfeito.

— A nascente lua; a lua que começa
a despontar no horizonte.

AlU BBtliylõs ha, ha Chelonites,

Corações de Toupeiras, ha entranhas

De vaõs Cameleões, ha pedrss d'Ara,

E mjgicos espeltios. ha cabeças

De mortos animaes. Lameiras Virgens,

Hipomanes. Maudragoras, e outras hervas,

Ã luz colhidas da nascente Lua,

N»s campanhas do Ponto, c daThess-ilia.

A.STONIO Dl.NlZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 8.

—S. m. o oriente, o levante.— S. f. Foute, origem do rio.

—Figuradamente: Fonte, manancial.

Em pró dos mesmos Princepes, que hão quasi

Nas veias, esgotado-lhe a nascente.

Desses lleróes Christãos no manso vulto,

Nem prazer, nem temor lhes resumbrava

:

Sim, cordato valor, bem parecido

Co Lyrio sem senão. Mal trilha o Campo
A Legião, foge aos Francos a victoria.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAB-
TVRES, liv. 6.

NASCER, r. n. (Do latim nascor). Sa-
hir do seio materno, vir á luz do mun-
do. — Chrislo nasceu em Belém de uma
virgem.

E quem nasceo na hora tal

£ plmeta em que peccárão
Os Judeus, quando adorarão
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o bezerro de metal.

Fera nossos se gerarão.

GIL VICENTE, AUTO DA CANANEA,

Este para que a minha historia pede.
Senhores, atteni^áo, seguio a insana

Lei primeiro do immundo .Mafamede,

E nasceo na inflei terra Africana
;

Lei que a brutalidade toda excele,

Que os seus por si sCmente desengana,
Mas tanto pode acarne (com seu dano)

Que vai mais que a rasão, que o desengano.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 2, est. 64.

E porque aquelle, a quem a soberana
Providencia, huma loura còr tem dado.

Na barbara linguagem Indiana

Com próprio nome seu Rume he chamado
;

E aquelle que nasceo lá na profana
Turquia, desta cir loura he datado,

D'aqui eila nova Yilla que estou vendo
A dos Rumes se diz, segundo entendo.

IDEM, IBIDEM, cjnt. 5, est. 32.

— «Os Cellates, posto que sua vivenda
he mais no mar, que na terra, eallilhes
nascem os tilhos, alli os criam sem fa-

zerem algum ass-r-nto na terra; todavia
porque ficaram em ódio com os de Cin-
gàpura, e com todaias Ilhas de sou se-
nhorio, não ousaram de tornar áquellas
partes, e por então vieram fazer sua vi-

venda à borda de hum rio.» João de
Barros, Década 2, liv, 6, cap. 1.

depois veo, e morreo

na casa em que nasceo,

em Sintra, onde acabou

seus trabalhes, e deixou

gram filho que sobcedeo.

C. DE REZENDE. MISCELLANEA.

por crescerem seus estados

deulbe Deos mais acabados,

mais reaes ccto irmãos,

que nunca entre Reys christãos

nasceram tam esmerados

IDEM, IB1DE.M.

— «Deste casamento dei Rey dom
Affonso com a Rainha dona Isabel nas-
cerão o Príncipe dom loão, que foi ca-
sado com a Rainha dona Leanor filha

do Infante dom Fernando, irmã do dito
Rei dum Affonso, e a Infante dona loan-
na que acabou era habito de freira no
mosteiro de lesu Daueiro, da ordem de
Saõ Domingos. D Damião de Góes, Chro-
nica de D.Manoel, part. 3, cap. 45.—
«Muita rasão teve hum Sábio da Grécia
a quem me não ieri.bra o nome, que
contava entre as felicidades a de nascer
homem, dando por ella infinitas graças
aos seus Deoses. Parece-me que he huma
verdade que não ciirece de provas.» Ca-
valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 3, n.»
10.—«Na Cidade de Valhadolid, aonde
entaô se achava a Corte de Hespanha,
nasceo este Príncipe em Sesta f-^ira San-
ta, oito de Abril de mil seiscentos e cin-
co annos.» Fr. Bernsrdo de Brito, Elo-
gios dos Reis de Portugal, continuados
por D. José Barbosa.— «Teve mais a In-
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fante D. Fiiippa, que morreo em Lisboa,
em idade de doze annos. A Infante D.
Leonor, que casou com Federico tercei-
ro. Imperador de Alemanha, de que nas-
ceo o Imperador Maximiliano primeiro.»
Idem, Ibidem.— «Nasceo emViUa Viçosa
Corte de seus pais Sereníssimos em de-
sanove de Março de mil seiscentos e
quatro. Foraõ seus pais o Duque D. Theo-
dozio segundo do nome, e a Duqueza D.
Anna de Velasco, neto do Duque D. Joaõ
o primeiro, e da senhora D. Catherina
herdeira legitima desta Coroa.» Idem,
Ibidem.— iTeve mais a Infante D. Bri-
tis, que casou com Carlos Duque de Sa-
bóia Príncipe de Piamonte, de que nas-
ceo Man.el Filisberto, que casou com
Madama Margarita filha dei Rei Francis-
co de França, e delles o Duque Emma-
nuel, que hoje possue o estado.» Idem,
Ibidem.— «Sitiou Évora, cabeça daquel-
la Pr.jvincia, e rendeo-a ; o que sabido
em Lisboa se levantou hum motim, de
que nascerão os effeitns costumados.»
Id-^m, Ibidem.— «Muitos motivos have-
ria para s^ impor a primeira egrej i o
nome do Silvador; mas deve-se advertir
que na parte de Matozinhos que chamam
de Bouças, em cujo sitio esteve a ima-
gem do Senhor, é grande a devoção o a
festa com o titulo de Salvador.» Bispo
do Grão Pará, Me-morias, publicidas por
Cnmillo Castello Branco, pag. 74. — «O
pensamento verdadeiro e dominante d'es-
te poema é ligar a vidae feitos todos de
Camões como a um fado, a uma sina
com que nasceu— a de immortaiizar o
nome portuguez com o seu poema.» Gar-
rei, Camões.

—-Nascer o soi;'vir sahindo, apparecer,
sabir, apresentar-se quasi subitamente
sobre alguma collina ou eminência, to-

mada a metaphora do sol, que vem appa-
recendo e subindo no horisonte.

,Vs ondas navegavam do Oriente

Já nos mares da Índia, e enxergavam
Os thalamos do sol, que nasce ardente

;

Já quasi seus desejos se acabavam.

Mas o míu de Thyoneo, que na alma sente

As venturas que então se apparelhavam

A' gente Lusitana, d'eUas dina,

Arde, morre, blasphema, e desatina.

CAM., Lus., cant. 6, est. 6.

Isto se pôde vêi- mui claramente

Nesta que hoje ha de ser de mi cantada,

A qual d'huma vil, pobre, e baixa gente

Ja no passado tempo foi morada

:

E depois com a industria d'hum prudente

Vai'ão, foi tão famosa e celebrada

Que a cabeç-i entre todas foi erguendo
Quantas visita o Sol hoje em nascendo.

F. DE ANDRADE, PRIMEmO CERCO DE lUU,

cant. 5, est. 3.

Vós, santos Ceos, e Tu, Astro brilhante

Que o dia trazes, e que o dia levas,

E que eu nascer uaõ vejo ha longos annos.

Vós testemunhas sois, se eu pertendia

ilais, que em paz desfructar minha Prebenda,

Comer, jogar, dormir, e divertir-me.

A. D. DA CRUZ, BTÍSSOPE, cant. 4.
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—Construo-se também cora «HjertiTos

ou nomos.—Nascer rico.—Nascer cego,

corcunda, ele.

—Figuradampnte :—«Como alguma vez

observpi se lhes fazia, por muitos que náo

nasceram com tanta honra como a maior

parte (ios cavalheiros de Basto, honrado-

res de todos, e de qut-m todos christã e

politicamente devem ser horirndis tam-

bém.» Bispo do Grão Pará, Memorias,

publicailas por Camilio Casteilo Branco,

pag. 63.

Oal.irdAo, niio o ««pcre» —Fui ingralo

ICu, fui ! Ingrato rei, ingrato amigo.

K nquem 1— Maiores de meu a.ingue ainda

Ingratos naurerão. Tu serve a pátria;

É teu destino celebrar seu nome.

GARBtrrT, CAM.jCant. 3, cap. 21.

—Nascer poeta, pintor, esculptor, etc.

;

ter disposições nntiiraes, vocarôes para

a poesia, para a pintura, esculptura,

etc.

— Km ihoologia, diz-se do filho de

Deus.- « Para os lugares Santos de Jerus-

além mandou huma Custodia para nella

Se expnr na gruta de Belém Sacramen-

tado aqiiello Deos, que na mesma Lapi-

nha se dignou de nascer feito Homem,
e para mostrar a sua grande piedade por

vários Decretos tem dado tal providen-

cia, que desde o anno de 1710 até o de

1722 t»;ra hido de Portugal duzentos e

vinte mil cruzados para subsidio daquel-

les Santos lugares. B Frei Bernardo de Bri-

to, Elogios dos reis de Portugal, conti-

nuados por D. José Barbosa.

—Diz-se também dos animaes. — Um
cordeiro que acabn de nascer.—Uma ave,

uma serpente nascem de um ovo.— «Por-

que certo é terrível tormento o que pa-

decera, já os homens, já as mulheres,

por esta maldita imaginação; a quem
com náo menor propriedade houve quem
chamasse vibora, porque em nascendo
mata a pessoa que a engendra.» D. Fran-

cisco Manoel de Mello, Carta de guia ds

casados. — aMarc^llo Donato conheceo
certo homem de Mantua por nome Hip-

polyto, que se a cazo olhava para hum
ouriço Cacheiro, cahia de repente em
hum mortal syncope ; e de muytos es-

creve, a quem succedia o mesmo se olha-

vaõ para hum gato, ou para huma ca-

bra. 8. Escaligero escreve de hum. que
se via os Agrioens, que nascem na agua,

fogia com tal dezacordo, e medo, como
do mais indómito Touro. 9.» Braz Luiz
d'Abreu, Portugal Medico, pag. 17. §59.
— Sair, brotar da terra, fallando dos

vegetaes.

—

Nasceu a rosa entre espinhos.

— Sair, tirar sua origem, ascendência.

—Piiris, o n»õ P.irij, dit o letreiro.

(Circunspecto lhe volve o Padre Mestre»

Nem Francei, como cri. Cabelloirciro.

A personagem foi. que representa;

Míts em Troya tuisceo de estirpe regia.

—

A. D. DA CRf7.. HYSSOPE. Cant. 5.

—Figuradamente: Ser produzido, ter

a sua origem, originar-se, tt-r o seu priu-

cipio.— «Alguns pequenos rios que ver-

tem pêra este mar líoxo por a terra das

serranias donde elles nascem té as praias

ser mui estéril, e hum pouco solta com
pedregulho, primeiro que entrem no mar,

se surneni pi-r baixo no veram.» Joáo de

Barros, Década 2, liv. 8, cap. 1.

Ventsgem tende* de oii,

doces ^guaa que correis;

pois fugis donde floreeis,

e eu vou para onde nasci.

r. n. LOBO soROPiTA, roeaiAS p. rnosAS iné-

ditas, pag. 25.

— «Aqueilas escusas que o Sangage
deu pêra náo hir ver o Capitão, foraõ,

porque não se atreveo a ver o rosto a

KIRey de Ternat'', porque havia que
delle lhe nascera todo o seu mal.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 9, capitu-

lo 13.

Todos d.» gría mudança que fizera

Elllei no rosto, vem qual lie o seu peito.

Vem que sua ten«;.1o o desejo era

Véi-se de todo fora deste f»ito.

Outra vei geralmente aqui se espera

Que este geral desejo tenha eITeito,

Mas foi vãa esporanr.n. e vão desejo.

D'onde tiascer hum gra\» riamno vejo.

r. DE ANDRADE, PRIMKIRO CERCO DE DR',

cant. 7, est. 6.

Via-se na Cidade juntamente

Para se defender tamanho espado,

E que era »lli tão pouca a Christãa gente

E provida tào mal do coi"pos d*aro

Que poderia s^r mui levemente

Por mais forte que tenha e duro o braço

Que desta defensão causa nascesse

Por onde a fortaleza se perdesse.

IBIDEM, cant. 11, est 52.

Mas se este meu amor, eata vontade.

Este des«jo meu, sempre em vós posto,

Tive (como sabeis) tão de verdade

Que sempre o vosso só foi o seu gosto,

D'onde luisceo em vós tal crueldade

Que queiraea contra mi voltar o rosto,

B, apartar-me de vós n.iquelle dia

Que eu mais desejo vossa companhia?

IDEM, IBIDEM, cant. 16, est. 21.

Gmlra d'Africa ardente vem ti(Wc<?ruío

Por entre ásperas brenhas dilatadas (o Nilo)

ROI.IM DE MOIRA, NÚVISSIUOS DO HOMEM,
ojit. 1, est 46.

— «O pouo queandaua em trenas vio

huma grande luz: e aos que morauáo na
regiam da sombra da morte, lhes nasceo
hum» grande claridade. Porque esta noy-
te hum menino he nascido, e hum tilho

nos he dado, cujo principado e império
será eterno, e chamarseha por estes no-
mes. Marauilhoso.B Fr. Bartholomeu dos
Martyres, Cathecismo da doutrina chris-

tã. — «A re.»oluçaõ he consequência dos
votos, e delia nasce a execução, e desta

o bom efifoilo. que he o fim, que se per-

lende nos Conselhos. Nas emprezas de-

vem-se executar as resoluçoen», que tem
menos incouveui>'iites

;
porque he im-

possível laõ 08 barer: e quem se n<ô
aventurou, nem perdeo, nem ganhou: e

hum pi-rigo som outro se vence; e atraz

do perigo vem o proveito.» Arte de fur-

tar, cap. 30.

l*oif(, quando mais ditoso te julgavas.

De improviso fugio tui alegria,

Qual leve exhaUra^i, rpie apenas na«e«.

No* abyiiDO* du Ceo deaspparece!

A. D. DA CI<l.'Z, HYSSOFH, i;«Ol. C.

— <D'aqui nasceu a grande cautella

que havia em observar as pessoas que
fdlavam com Diogo de Mendonça, ou o

iam visitar a Salrèo, padecendo, ainda

que náo iunoceule, sob o poder de ca-

pitães ou tenentes indigoissimos, mor-
mente um chamado F. Cachimbo.» Bis-

po do Grão P/irá, Memorias, publicadas

por Camillo Castollo Branco, pag. 126.

— cA charidade nasce da sublime eleva-

ção d'alma a Deus, por EUo e para Klle

obra, e nem espera nem precisa retribui-

ção na terra, porque em Deus só reco-

nhece o avaliador e premiaior de suas

acções.» Garrett, Camões, uolas ao can-

to 5.

— Figuradamente : Começar, princi-

piar, ler o seu principio.

—

Rua que nas-

ce d'este ponto, e estende-se até aquelle.

— Fazer nascer; suscitar, dar nasci-

mento.

—

Fiz nascer esta ideia para me-
lhor vos esclarecer da verdade.

—Suscitar, occorrer.— «Senhora, dis-

se o do Salvage, se vós vos visseis, vós

me desculparíeis; de vos náo verdes, vos

nasce cuidardes que tenho culpa, que
esses olhos não se podem pôr em parte,

que não roubem vida e alma.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 148.

— Por exaggeraçáo: Tornar a nascer;

diz-se de quem escapou de algum peri-

go, quer physico, quer moral.— Tornar
a nascer da vida do peccado para a vi-

da da graça.— «Ora sus irmãos, se soys

deuotos do nascimento da Virgem escla-

recida, acabese ja a noite da vida car-

nal, e tornay nesta festa a nascer cõella

em filhos de graça, e luz eterna. Ella na-

ceo sancta. porque primeyro foy sancti-

fícada que nascida.» Fr. Bartholomeu dos

Martyres, Cathecismo de doutrina chris-

tã. liv. 2.

— Apparecer no physico.—Nascen-me
no pescoço um abscesso.

NASCIDA, s. f. Termo geral por que se

designam todos os tumores, abscessos,

leicenÇ"S, etc.

NASCIDIÇO, A, adj. Hadivel, nadivo,

que rebenta da terra.—Agua nascidiça; «gua nativa, emop-
posiçáii á agua chuvediça.

NASCIDO, part. pass. de Nascer, tjiie

veio ao mundo. --/Is creanças nascidas

n'este dia.
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o cedro nos campos, estrella no mar,

Na serra ave phenix, huma só amad.i,

Hiimrv SC sem mácula, e so preserverada.

Huma so nascida, sem conto e sem par

!

Do que Eva triste ao mundo tirou

Foi o teu fruclo restituidor.

GIL VICENTE, AUTO PASTOBIL POBTfGUEZ.

—«E porque quem naquelle valle en-

trava não podia passar sem prometter

uma de três cousas, escolhi defender que

era a msis ferraosa e dina de ser servi-

da de toilalas nascidas, que era uma das

condições.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 103.

Verão morrer com fome os filhos caros.

Em tanto amor gerados e nascidos;

Verão os Cafres ásperos e avaros

Tirar á linda dama seus vestidos

:

Os crystallinos membros e preclaros

Á calma, ao frio, ao ar verão despidos:

Despois de ter pizada longamente

Co*os delicados pés a areia ardente.

CAM., Lus., cant. 5, est. 47.

E SB este lhe não dá, que dar-lhe queira

Mil homens, entre aquelles escolhidos

Que seguem a temida, alta bandeira

De Lusitânia, e lá forão nascidos.

Nem esta petição, nem a primeira

Cunha recebeo com bons ouvidos,

Suspenso fica assaz, porque nem ousa

\andar aquella gente, nem o Sousa.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIV,

cant. 5, est. 69.

Nocodá Hamed este era chamado

Que na infiel Turquia foi unscido,

Do qual com grande festa e gasalhado

perverso Basá foi recebido

;

Porém delle não foi gratificado

Como lhe tem por obras merecido,

Mas como a inclinação sua lhe ensina

Cubiçosa, perversa, ímpia, malina.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 129.

— «E pêra isto repartio o auno em di-

uersos tempos conuem a saber ante Na-

tal toma quatro semanas pêra celebrar

o myslerio da viuda do Senhor cm carne,

e pêra aparelhar seus filhos a deuota-

mente receberem seu senhor nascido, o

qual tempo chamou Aduerito.» Fr. Bar-

iholomeu dos Martyres, Cathecismo da

doutrina christã. — « A primeira he, que
assi como elle foy concebido polo spiri-

to sancto, assi nos procuremos a rege-

neraçam e concebimeiito spiritual, e que
de c«raf.es sejamos feitos spirituaes e fi-

lhos de DKOS, sem o qual concebimen-
to nenhuma cousa valemos, e milhor nos

fora nunca ser nascidos neste mundo.»
Ibidem. — «E deyxada a toruaçam que
desla noua teue o maldito Herodes, e

todolos mãos que viuiam em lerusalem,

todauiaalli pellos Doutores da ley foram
infurmados que se era nascido, nam po-

dia ser seuão em Belém porque assi es-

taua Prophetizado.» Ibidem.— «Filippe ii

desejava deixar em Lisboa um filho, que
nascido e creado entre portuguezes, fi-

zessa menos pesado o grilhão com que
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gemiam sujeitos a Csstella.» Bispo do

Grão Pará, Memorias, publicadas por

Camillo Castelio Branru, pag. 82,

— Figuradamente: Que nasceu, que

brotou.

Alma sem vida nnscidal

Filha da morte acordada.

Sempre escura.

GIL VICENTE, COMEDIA DE RUEENA.

— uOra irmãos neste dia do bemauen-
turado concebimento da Virgem, chore

cada hum os males em que foy concebi-

do, e nascido, e despois viuendo acrecen-

tou, e diga cada hum por si. O misera-

uel de mim : que alem dos males em que
minha máy me concebeo, e pario, toda

a Tida gastey em acrecentar, e me çujar

de outros mayores.» Fr. Bartholomeu dos

Martyres, Cathecismo da Doutrina Chris-

tã, liv. 2.—«Em fim este he aquelle en-

tre todos distincto Animal que por que
possa passar continuamente pellos olhos

o fim para que foi creado, despreza as

vilezas do pò de que foi nascido
;
por

isso a Natureza o contra-distiuguio aos

mais Animais na admirável estructura.»

Braz Luiz d' Abreu, Portugal Medico, pag.

33, § 124.

—£em nascido; nascido de uma famí-

lia honesta, honrada. — «Furtar para rir

he muito máo modo de zombar; porque
ordinariamente se converte o riso em
pranto, como aconteceo em Coimbra a

huma corja de estudantes, por sinal que
eraõ graves, e bem nascidos.» Arte de

Furtar, cap. 66.

—J5em nascido ; nascido parabém. Vid.

Bemnascido.
—Que tem de nascença certa qualida-

de, dignidade, funcção. — Nascido alei-

jado.—Mal nascido; que traz más disposi-

ções. Vid. Malnascido.

—Figuradamente: Produzido, origina-

do, fallaado das cousas.—«Cousas de que
os grandes devem guardar-se por temor

dos criados e vassallos, que sendo senho-

reados com tyrannia, se o tempo lhes

abre algum caminho de viver em liber-

dade, com rigoi o seguem e com tenção

damnada, nascida de seus aggravos, usam
de sua fortuna, não olhando o acatamen-

to da pessoa, a que o sempre tiveram,

porque as vontades com que té alli os

trataram, gera este esquecimento.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'lnglaterra,

cap. 118.

Em vez de liberal, Tirtude santa.

Necessária a quem tem qualquer governo.

Virtude que os mais baixos alevanta,

E faz o nome escuro, claro e eterno.

Virtude de quem toda a língua canta,

Sascida \A no Reino alto e supenio,

Toma do insano pródigo o exercício

Por ajuntar aos outros este vicio.

FBANC. DE ANDRADE, PBIMEIBOCERCO DE DIU,

cant. 1, est. 25.
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Cousa he esta que espanta em só ouvilla ,

E ioda alguém a terá por desatino.

Mas bera o prova Harpalice e CamiUa

E a que foi mulher d'hura, mãe d'outro Nino.

Porque a causa, a quem bem quer advertilla.

Do esforço destas, d'altos peitos dino.

Só de necessidade foi nascida

Ou do Reino, ou do pae, ou de ter vida.

IDEM, IBIDEM, Cant. 16, est. 3.

NASCIMENTO, s. m. Condição do ser

que vem ao mundo.— O nascimento de

um filho.—Festejou-se o dia do nascimen-

to.— € Vedes alli Palmeirim d'Inglaterra

que vos tantas lagrimas tem custado, e a

quem vós pozestes o nome por seu nas-

cimento ser conforme ao de vosso pai. E
depois o imperador seu avô sem lho sa-

ber tornou a lho pôr quasi por inspira-

ção divina.» Francisco do Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 47.— «O gi-

gante vendo morta a cousa que mór bem
queria, e em quem queria sua vida se

sustinha, não podendo refrear esta dôr

com o prazer do nascimento de seu filho,

teve tamanho poder a paixão, que em
poucos dias morreu.» Idem, Ibidem, cap.

76. — «Ho qual testamento foy feilo nas

Alcaçouas per Frei João da Pouoa seu

confessor, e sob scripto, assinado pér ho

mesmo Rei, aos xxix. dias do mes de

Septembro do Anno do Nascimento do

Senhor, de M. cccc. xcv. de que aqui

pus somente ho que conuem à nossa His-

toria.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 1.— sE proseguin-

do eu nesta matéria per modo de com-

pendio, escreui no começo da mesma
Chronica, ho que achei ser mais impor-

tante a estas nauegações, ate ho nasci-

mento do dicto Príncipe dom João, que

foi no anno do Senhor de M. cccclv.»

Idem, Ibidem, part. 1. cap. 23.— «Dada

em a nossa cidade de.Manicongo, no an-

no do nascimento de nosso Senhor Jesu

Chrislo de M. D. xii. A qual carta de

credito, e obediência vista pelo Papa, e

CoUegio dos Cardeaes.» Idem, Ibidem,

part. 3, cap. 39. — «Neste mesmo anno

vieram a este regno três gentis homens
Polonos, dos quaes o principal era Joam
tarnouio de quem no Capitulo do nasci-

mento do Infante dom Luis fiz menção.»

Idem, Ibidem, part. 4, cap. 4.— «Foi cele-

brado o seu nascimento com todas aquel-

las demonstrações de pompa, que mere-

cia o maior Príncipe de lodo o mundo.

Por morte de seu Pai Filippe segundo

deste Reino, na idade de dezaseis annos

tomou posse do Governo, e da mais di-

latada Monarquia, que vlraõ os homens.»

Fr. Bernardo de Brito, Elogios dos Reis

de Portugal, continuados por D. Josó

Barbosa.— «Ao tempo que entrou na he-

rança, e foi levantado por Rei da Villa de

Alcacere do Sal, era de vinte e seis an-

nos dotado de multa prudência, e man-

sidão, e taõ mimoso da ventura desde seu

I

nascimento, que para o levantar ao mais
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alto lugar de prosperidades, parece que

foi derrubando com precipitada violi^ii-

cla, nuuitos quoo precediaõ nesta heran-

ça.» Idem, Ibidem.— «He ella do quali-

dade que ordinariamente a vemos só ou

mal acompanhada, porem em V. E. en-

contra-se com hurna ft^rmosura encanta-

dora, com hum entendimento brilhante,

e com huma genorosidaiio tão grande quo

iguala ao seu illustre nascimento.» Ca-

valleiro d'()iiveira, Cartas, liv. 3, n." 20.

— «Ninguém faz melhor do que V. M.

contentando-se com o Dom que o nas-

cimento lhe deo, sem querer o titulo de

Marquez Maldonado, que he o mesmo que

aqui tem toraad,o muitas pessoas a quem
elle senão deo, nem se dará. (luarde Deos

a V. M. muitos annos.» Idem, Ibidem,

liv. 3, n.° 27.—«E assim como fallando

Job do ser, nascimento, e vida do ho-

mem : Homo natus de mvliere, brevi, vi-

venstemjjore, nsõ apontou causa alguma,

suppondo que era a vontade de l)«?os

:

assim fallando das misérias : lleplelur

multia miseriis: a naõ apontou, suppon-

do, que era a di.sposiçaõ do mesmo Se-

nhor. » P. Manoel Bernardes, Exercícios

Espirituaes, part. 1, pau;. 242. — «Cele-

bramos e festejamos o nascimento do glo-

riosíssimo Baptista do Senhor. K sem du-

uida náo côuem que passe este dia sem
alguma memoria do suas fa<;anhas, de

sua vida e doutrina pois foi tal que mo-
receo que o Saluador do mundo delle

prof'3;asse. D Fr. Bartholoin<^ii <los Marty-

res, Cathecismo da Doutrina Christã, liv.

2.—«K porque todos nascem incertos de

sua saluaçam, nam sabendo se ham de

escapar das tenções, e perigos deste mun-
do, o onde ham do yr parar : por tanto

com muyta razam se pranlea o cõcebi-

mento, e nascimento da Virgem sagrada,

nam o cõcebimento, e nascimento do to-

dos os peccadores.» Idem, Ibidem, liv. 2.

— Figuradamente : O nascimento da

verdadeira luz. — «Conselheyro, Deos,

Forte, pay da outra vida que ha de vir,

Príncipe de paz. Também na oraçam da

mesma Missa se toca a dita comparaçam,
dizendo assi a Sancta Madre igreja ar-

dentissimainente. Deos que esta sacratís-

sima noyto fizeste esclarecida com o nas-

cimento da verdadeyra luz, danos pois

na terra conhecemos o raysterio da luz,

que também no ceo gozemos de seus pra-

zeres.» Fr. Bartholomeu dos Martyres,

Cathecismo da Doutrina Christã, part. 2,

cap. 80.

—Diz-se também dos anímaes.—O nas-

cimento de um vitello.

—Diz-se, em physiologia, de uma ma-
neira geral para indicar a apparição de

um corpo organisado quo nôo existia.

—

O nascimento do tubérculo n'um pulmão.

—Origem pelo sangue, pela família.

—

Deus dá os grandes nascimentos.

,— Absolutamente; Nobreza.

—

E' um
homem de nascimento.

—Na linguagem theologíca, o segundo
nascimento ; a regeneração [>elo bapliS'

mo.— A creação é um segundo nasci-

mento. — «Um leáo, em pequeno se

amança. Aos próprios ferros da gaiola,

em que vive preso, toma a(fi'içáo um
passarinho; s^ndo aquelle por seu natu-
ral ftíroz, (! este livre. K' a creaçSo ou-
tro segundo nascimento; o, se em algu-

ma cousa ditfere do primeiro, ó só em
ser mais poderoso este segundo.» D. Fran-

cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de
Casados.
— Figuradamente : Origem, começo,

princípio.

—

O nascimento de uma cidade,

de um paiz, etc.

—Ter nascimento; começar a appare-
cer, a formar-se.
—Nascimento da verdura, das pores;

o momento em que a verdura, as flores

começam a brotar.

—Nascimento do dia; o momento em
que o dia começa a apparecer.

—O ponto, II direcção onde começa
uma cousa que depois se prolonga em
uma certa direcção.

—

O nascimento de

um ramo.— O nascimento de uma folha.

—Termo do Anatomia. O nascimento
de uma artéria; o ponto d'onde ella se

diíslíga do coração ou de uma outra ar-

téria.

— Tomar o nascimento a alguém; le-

vanlar-lhe flgura quando nasce, confor-

me as regras da astrologia judiciaria.

— Ficar debai.ro do anno do nascimen-
to ; ficar era forma authentíca, á manei-
ra das escripturas publicas, que pelo se-

guinte principiam: Anuo do nascimento,

etc.

—Termo de Construcção. A direcção

onde conaeça a apparecer uma abobada,
um barrote, etc.

— Loc. POPUL. : Cair debaixo do aimo
(<o nascimento ; vir a depender.

NASCIVEL. Vid. Nadivel.

NASCIVO. Vid. Nacibo, e Sina.

-j-NASICO, A, adj. Termo de Zoologia.

Que tem o nariz alongado.
— Que tem uma elevação cónica na

fronte.

f NASO-LOBAR, adj. 2 gen. Termo de

Anatomia. Nervo naso-lobar; ramo do
norvo nasal quo desce sobre a face pos-

terior do osso do nariz, e se ramifica nos

tegumentos do lóbulo.

f NASO OCULAR, adj. 2 gen. Termo
de Anatomia, .\ervo naso-ocular; nome
dado ao nervo nasal por Scemmeríng.

f NASO PALATINO, A, adj. Termo de

Anatomia. Que pertence ao nariz o ao

vóo da abobada palatfna. — Ganglio na-

so-palatino.

f NASO-PALPEBRAL, adj. 2 gen. Ter-

mo de Anatomia. Musculo naso-palpe-

bral; musculo orbícular das pálpebras.

t NASO-SUPERCILIARIO, A, adj. Ter-

mo de Anslomia. Qu- tom relação com
o nariz e com a sobrancelha.

f NASO TRANSVERSAL, adj. 2 gen.
Musculo naso -transversal ; musculo im-
par, collocado na parte larga das carti-

lagens das azas do tiariz, o dilatando as

ventas, elevando a aza interna de cada
uíiia d'.'IUs.

NASSA, s. f. (Do latim nassa). Termo
de Pesca. Espécie de cesto de vime, de
feitio oblongo, redondo pela abertura, e
terminado em ponta, que serve para agar-

rar pt^iiHS.

—Termo de Caça. Espécie de fiosinho,

redundo em sua abertura, terminado em
ponta, e sustido por muitas redes iodo
sempre diminuindo, como qual se agar-

ram as avesiuhas.
— Figuradamente: Meio de agarrar

alguém como se agarra o peixe.

NASSADA, s. f. Termo collectivo. Reu-
nião de nassas. Vid. Hassada.

f NASTORIS. Vid. Nestoriano. — fA
Clata hn huma Villa situada do dito mar
para a ban la do .Norte, edificada de bons
edifícios. SerA de quatrocentos vezinhos

Christãos nastoris que tem diferença em
a ley; o fé dos Arménios. Saõ gentes

brancas, vivem por criações de gados, e

lavoyras de algodões.» António Tenrei-

ro, Itinerário, cap. 23.

NASTRO, s. m. Tecido de seda com
que se entrança o cabello.

NASTURCIO, s. m. (Do latim natlur-

tium). .Masturço.

NATA, s. f. Substancia manteignenta,

que fluctua na superficie do leite batido.

— «Não tem o gosto cousa excellente que
se não ache nos queijos com que V. A.

me regalou. Isto não he nata, he hum
maravilhoso não sey que, que picando

agradavelmente a liogoa, tem huma bon-

dado que se sente com huma graça que
se náo pôde exprimir.» Cavalleiro d'01i-

veira. Cartas, liv. 3, n.^" 21.

— Pasteis de nata ; comida feita de

substancia manteiguenta coro assucar e

ovos, com que ell^s se enchem.
— Figuradamente : A flor, o melhor,

a parte mais preciosa de alguma cousa.

iMeu padre saiV Bern.ir(lo me perdoe'!

Mas p.iia tam fidalga compuiM»,

Para vôsí, renl senhora, sobretudo.

Dos monges braneoe honra, flor e nata.

Tal poisada buscar '.... De naesa regra

mais saticto preceito venerável.

Querereis iofringl-lo ? .\ntes mil veies

Os Totostodo» tríí.

0»RBETT, D. BRANCA, cant. I, Cap. 7

— Loc. FiGUR.^D.iv : A nata da terra;

lodo pingue, fecundo.
— Termo de Cirurgia. Nascida volu-

mosa, carnosa, que vem internamente

ao pescoço.

— Vid. Annata.

NATAÇÃO, s. /'. Acçáo de nadar. — A
natação c um exercício salutar.

— .4rlo do uadar.
— Gonero de locomoção próprio aos
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animaes, que habitam a agua.

—

Múscu-

los necessários á natação.

NATADO, A, adj. Cheio de nata, que
tem nata.

NATAF, ou NATAFE, s. m. Espécie de

terra mineral e oleosa, usada em alguns

pontos da In lia, como entre nós se usa

do carvão de pedra.
— Óleo medicinal que existe na Pér-

sia.

NATAL, adj. 2 gen. (Do latim naíaíis).

Que diz respeito ao nascimento.

—

O dia

natal. — Terra natal.— «Aquelle que eu

cria viesse em meu soccorro— tornou

com voz firme a eapliva — não se escon-

derá de ti no dia em que estiverem em
volta delle todos os seus irmãos em es-

forço e amor da terra natal : porque nes-

se dia das grandes vinganças ve-lo-has

face a face.» A. Herculano, Eurico, ca-

pitulo 14.

— S. m. O dia natalício.

— O dia de ânuos.
— Por exeellencia, o dia do nascimen-

to do menino Deus. Vid. Natividade.

Crzil. Casarás pelo iKítat

Com mulher sem tua perda

;

Seu corpo como cristal,

E achar-lhe-has hum signal

No meio da coxa esquerda.

GlI. VICENTE, FARÇ/LS.

— «Embarcados todos deraõ à vela,

e por acharem os tempos contraries, man-
dou Bernaldim de Sousa dar toas aos ga-

leoens pelas Corocoras, e puzeraõ dez ou
doze dias no caminho, e a véspera do
Natal passado surgirão na barra de Gei-

lolo, e salvarão a fortaleza que se não
enxergava de fora por causa do grande,

e espesso arvoredo que havia antre ella,

e o mar.» Diogo de Couto, Década 6,

liv. 9, cap. 10. — «Que certo foy em
tanta abastança, e tanta perfeiçam, tan-

ta honra, tanto estado, quanto no mun-
do podia ser. E neste tempo ate o Na-
tal, em que os justadores se ensayauam,
e aparelhauam as cousas pêra a justa,

ouue na praça da Cidade, e no terreiro

dos paços muytas vezes muytos touros

com muytos galantes a elles, e ricos jo-

gos de canas, e muytos momos, e seraõs,

musicas, B festas sem nunca cessarem.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João
II, cap. 125. — «Dalli foi costeando toda

a ilha pela banda de dentro, tomando
alguns portos sem achar noua de ne-

nhuma speciaria, ate chegar ao cabo
delia, em dia de Natal, ao qual pos o

mesmo nome, sem o poder dobrar, por

caso de huma graude tempi^stade que o
alli tomou, com a qual a nao de Rui
Pereira Coutinho foi dar á costa, onde
elle morreo, e a mor parte da gente.»

Dímiáo de Góes, Chronica de D. Ma-
nuel, part. 2, cap. 21. — oO anno se

começa anlre nos no primeiro dia de
Septembro no qual celebramos a festa

do bemaueuturado sam loam Baptista,

e os outros dias de festa, como Natal,

Páscoa, Penthecoste, e todolos outros

celebramos nos mesmos dias que o faz

a Egreja Romam, a Fé de nosso Salua-

dor lesu Christo (como temos por cer-

tas scripturas) nos pregou o Apostolo

saõ Phelippe.B Idem, Ibidem, part. 3,

cap. 61. — «Mais ardilosos se portarão

outros taes na mesma praça: souberaõ
que vinha do celebre Lorvaõ, por occa-

siaõ de Natal, huma valente consoada
para o Bispo.» Arte de Furtar, cap. 66.

— «Neste Domingo Irmãos, e nos mais
que se seguem atee a festa do Natal ce-

lebra a Sancta Madre Igreja o altíssimo

c marauilhosissimo inysterio da Encar-

naçam do Filho de Deos, quando quis

do Ceo deccr aas terras, e tomar carne
humana no ventre da Virgem sagrada

pêra nos saluar. « Fr. Birlholomeu dos

Martyres, Gathecismo da Doutrina Chris-

tã, part. 2, cap. 67. — «Como disse no
Domingo passado, todos estes quatro Do-
mingos antes do nascimento do Senhor
estão consagrados ao mysterio de sua
vinda e encarnaçã, e em todos elles sos-

pira a Sãcta Madre Igreja por sua vinda,

e como se em dia de natal ouuesse de
nacer de nouo.» Idem, Ibidem, part. 2,

cap. 70.

NATALÍCIO, A, adj. (Do latim natali-

cius). Concernente ao nascimento, natsl.

— Feito por occasião do nascimento.
— Festa natalícia.

f NATANTE, adj. 2 gen. Termo de

Botânica. Que nada em agua. — Folha

natante.

NATATORIA, s. f. (Do latim natato-

ria). Lago adequado para a natação,

tanque d'agua.
— Lago próprio para banho.
NATATORIO, A, adj. (Do latim nata-

torius). Termo Didáctico. Que diz res-

peito á natação; que serve para a na-
tação.

— Bexiga natatoria; bexiga cuja in-

chação auxilia certos peixes a elevarem-

se na agus.

NATEÍRADO, A, adj. Natado, cheio de

nateiro.

NATEIRO, .s. m. Lodo pingue, fertili-

santo, disposto pelas cheias dos rios nas

suas bordas.

NATENTO, A, adj. Natado, nateirado.

Vid. Leite natento.
— Terreno natento ; terreno fertilisa-

do por natas, estrumado d'ellas.

NATIO, s. m. Terra em que nascem
e se desenvolvem as plantas.

— Naturalidade, clima.

I NATIVAMENTE, adv. (De nativo, e

o suffixo «mente). De um modo nativo.

— Segundo certos metaphysicos, a alma
posí^ue nativamente as ideias necessárias.

NATIVIDADE, s. f. (Do latim nativi-

tas). Epocha do nascimento.
— Em sentido restricto, nascimento

de Jesus Christo, de Nossa Senhdra, e

de alguns santos.

— Absolutam^ute : O nascimento de
Jesus Christo, a festa do Natal.

— Anno da natividade ; diz-se de um
modo de contar os annos principiando a
25 de dezembro.
— Urna natividade

;
quadro represen-

tando o nascimento de Jesus Christo.
— Termo de Astrologia. Disposição do

céo, dos astros, na occasião do nasci-
mento de alguém.
— Thema de natividade; um horos-

copio dirigido á hora do nascimento,
por meio das regras da astrologia.

f NATIVITARIO, s. m. Membro de uma
seita ariana que pensava que o Verbo
tinha tido principio, porém que não é

eterno.

NATIVO, A, adj. (Do latim nativus).

Que nasce, natural. — Nativo de Coim-
bra.

—Da naturalidade.

E os aromas de Hercúleos pomos de ouro.

Matiz das Flores, Céos, onde áureas luzes

Xo avelludado azul retoução splendidas...

Qual nasce em nós entam saudade súbita

Da Terra Maternal? Em pouco estriba

Desamparai'mos Águias, e ir de golpe

-Saudar nativos Lares!—Um só Grego

Houve, eatre nós, que arguio tam ruin despeito.

FRANC. MANOEL DO NASCIMÍ3ÍT0, OS MARTY-
RES, liv. 6.

—Diz-se dos metaes, que se encon-
tram no seio da terra no estado de pu-
reza.-— Ouro nativo.

—

Ferro nativo.—Estado nativo do homem; o homem
no estado selvagem.

—Original.
—Agua nativa: agua viva, de fonte

ou de rio, que não é chovediça.

—Trazida de nascença, peculiar do in-

dividuo.

—

Qiutlidade nativa.

Ã sede ardente de Domínio, ajunta

A nativa crueza, e o furor cego

Contra os Christãos (no Império gran tormento!)

Bronca Villan, a Mãe desse Armeatario,

Sacrificando aos montanhezes Numes,

Irou-se, que os Disciplos do Evangelho,

.\ taes superstições não acodião.

FRANC. MAN. DO NASC, MARTYRES, liV. 4.

—Terra nativa ; terra que não é so-

breposta, ou acarretada para a terra. Vid.

Sobreposto.
—Palavra nativa

; palavra não ado-

ptada dos estrangeiros.—Língua nativa; a lingua da naçáo;

a lingua pátria.

—Figuradamente : Da natureza, sem
adorno artificial.

—

Jovialidade nativa.

—Figuradamente: Que pertence de

origem a um objecto.

—

A luz nativa da
constellação Sirio.

NATO, A, adj. (Do latim yiattis). Nas-

cido.

—

Membro nalo de um jury; mem-
bro que pelo cargo que occupa goza d'es-
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sa ou de oiilrassttribuições independen-

te dii outra nova mercê.

NâTRIO, s. m. Termo de chimica. An-

tigo iKxno dn sólio.

f NATROMETRO, s. m. (I)<> naÉroH, e

melro). Termo dn chimica. Instrumento

destinado a medir a quantidade de soda

contida na soda dn commorcio.

NATRON, ou NATRUM, s. m. Carbo-

nato de soda cryslallisado, que certas

aguas, (íonttjndo soda carbonatada em
dissolução, «luixam depositar tivaporan-

do-se: enconlra-se em grande quantida-

de no Kgyplo e na Hungria.

—Substancia dura, salina c cinzenta

que se st>para dos crisões nas fabricas de

vidros, quando o material esiá em fu-

são.

NATURA, s. /'. (Do latim natura). Reu-

nião do todos os seres quo compõe o uni-

verso, natureza.

Moça. Nã» vúdes que sois ja morto,

l: andais contra iwlxíra f

Velho. Ó flor da mor fermosura,

Quem vos trouxe a este meu horto ?

Ai de mi

!

GIL VICENTE, FARÇAS.

Berz, Bento seja o verdadeiro

Avarento per natura,

Que poz a atma uo dinheiro,

E o dinlieiro era ventura,

E a ventura em palheiro.

lOEM, IBIDEM.

Por isso, e não por faltada natura.

Não ha também Virgilios, nem Homeros

;

Nem haverá, se esto costume dura.

Pios Eneas, nem Acbilles feros.

CAM., Lus., cant. 5, est. 98.

Mas deixemos o estreito, e o conhecido

Cabo da Jasque, dilújú CarpeUa,

Com todo o seu terreno mal querida

Da nutura, e dos dons usados delia:

Carmania teve-Já por appellido:

Mas vôs o formoso Indo, que daquelia

Altm'a nasce, junto á qual também
Doutra altura correndo oGange vem.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, eat. 1U5.

Cansado ja de andar por a espessura.

No tronco de huma faia, por lembrança,

Kscreve estiis palavras de tnsteta

;

Nunca ponha ninguém sua esperant^a

Km peito feminil, que de naturu

Somente em ser mudável tem úrmeia.

IDEM, SO.NkTOS, U.* 14.

Elle, que vio tão clara esta verdade,

Com soluços dizia <que a espessura

IncUnavuo, de mãgo;i, e piedade)

:

Como pôde a desordem dafuilura

Fazer tao dillerentos na vontade

Aos que fez tao couformea Uâ ventura ?

IDEM, IBIUKM, n.* M.

—A natura inorgânica ; o conjuncto
das substancias que uão tem organisatão
nem vida.

—A natura vegetal; o conjuncto dos
vtígetaes.

NATU

—A natura animal; o conjuncto dos

animaes.

—Ordem estabelecida no universo, ou
systema das luis que presidem á existên-

cia das cousas e a successáo dos seres.

—As maravilhas da natura.

—

As leis da

natura.—Peccado contra a uatura
; paccado

nefando.

— figuradamente: Espécie.

—As parles gonitaes. — A natura do

homem e da mulher.

—Loc. ADV.: De natura; por natu-

reza.—Canto da natura; canto entre os]de

bemol e de bequadro, que não é áspero,

nem abemolado.
—Termo antiquado. O direito que al-

guém tinha de ser natural ou herdeiro

em alguma egreja, mosteiro, ou logar

pio, e também a ração de alimentos, ou

dinheiro, que por este mesmo direito lhe

pertencia.

—

Testamentos e naturas. Vid.

Naturaes, e Naturaleza.

1.) NATURAL, adj. i gen. (Uo latim

naturalis). Que faz parte da natureza,

que é conforme á natureza. — O estado

dos corpos naturaes.

Psço-vos, pois que o paristes

Deos e homem natural,

Que a esta alma Real

Deis o bem que descubrists*

Eternal.

GIL VICENTE, OBRAS VARIAS.

—«Não tardou muito que ao cerco

chegou um cavalleiro ao parecer de to-

dos bem posto, armado d'arm3s de ne-

gro, com fogos por eilas tão vivos e ace-

sos que quasi pareciam naturaes.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dlnglater-

ra, cap. 84.

Mas nem com tão mortal fúria medonha
Pude tanto o canhão bravo e espantoso.

Que ou arreceio, ou duvida então ponha

Naquella Portuguez peito animoso :

O esforço natural juuto á vergonha

He tanto, que os canhões mais furioso,

Que o sulfúreo furor uão he bastante

A lazer que elle então não passe avante.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU
,

cant. 13, est. 88.

—«Segunda : o homem he huma crea-

tura, que por razaõ de sua natural cons-

tituição, está entre os Anjos, e os bru-
tos : com aquelles convém no espirito, e

razaõ: com estes no corpo, e appetite.»

Fadre Manoel Bernardes, Exercícios Es-
pirituaes, part. 1, pag. 389. — «K aqui

está escondido outro segredo natural,

que aquella agua botada aos poucos, se

vsy convertendo em vinagre, e ás vezes

mais forte, porque se destempera; e nes-

ta parte he como o caõ damnado, que
irritado se azeda mais.» Arte de Furtar,

cap. 55.— «Cuidarmos, que toda a gloria

htí como esta, e que naõ ha outra, será

NATU

engano, que até ao lume natural repu-

gna ;
porque a grand<^za, constância, e

formosura do Ceo nos testemunha, e as-

segura, que ha outr« couza ranlbor, que
iiloque cá vemos, e que ha bemaventu-
rança solida, e verdadeira.» Ileiu, c«p.70.
— «Valho me setnpre «las fousss natu-

raes, '• assoinbro-ine certo nVst.) caso,

considerando que uma só gota de tinta

que caia em uma redoma de agua cla-

ríssima, basta, e sobeja para a tornar

turva : e que para aclarar, e deixar lim-

pa uma redoma de tinta, nâo basta uma
pipa de agua cltira.» U. Francisco Ma-
noel de Mello, Carta de Guia de Casa-

dos.

—Nascido, d'onde teve o seu nasci-

mento, a sua origem. — «Senhor, disse

uma delias, pois em tudo vos hemos de

fazer a vontade, dar vos hemos essa con-

ta. Kstas senhoras hão nome Armelia,

Julianda. Sab>-lia e a mim chamam Ar-

tisia, todas naturaes de uma villa, que
aqui perto liça. que se chama Arjeda.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 117.

Kxtes abusos grandes, sempre usados,

.Mas antes naturaes da Moura gente,

Em que costumão ser prcgnostjcadoe

Os desejos que dentro a alm.i sò tente,

Porão com attenrão então olhadoe,

E também consultados largamente

Dos que no galeão entáo estavâo

Que o valeroso .Nuno acompaobavio.

FKANCISCO DE A.VDHADE, PRDIEiaú CSACO DB
DIU, cant. C, est. 09.

Vendo-se Miriíam a hum tão potente

Sceptro em t:lo poucos dias arribado.

Temendo a iiulural Cambaia gente

A quem ju^o estrangeiro era pesado.

Conselho quiz tumar para o presente

De quem lhe deu favor para o passado.

Para que algum bom meio Ibe mostrasM

Com que o seu novo Reino segurasse.

IDEM, IBIDEM, cant. 8, est. 82.

—«E or<ienou logo que da sua parte

fosse ao Preste com cartas, cà por elle

ser natural da terra, e cõuersado na-

quellas partes com os bárbaros, podia

fazer este caminho mais certo do que o

faria hum seu mensajeiro que o anno
passado inuiara a elle.» Barros, Década
1, liv. 3, cap. 5.— «Però como a neces-

sidade he mestra de todalns artes, em
tempo delKey dom loaó o segundo for

per elle encomendado este negocio a

mestre Rodrigo e a mestre losepe ludeu
ambos seus médicos, e a hura Martim de
Boémia natural daquellas partes.» Idem.

(
Década 1, liv. 4, cap. i. — «E a causa

I

era por elle com o favor do oftício faior

algumas tyrannias aos .Mouros, e merca-
dores la su.í jurdiçáo, a huns tomando-

i lhes as mercadori.t.s p«-l"s preços que que-

I
ria. e a outros naturaes de Malaca ns

duções e propriedades.» Mem. Década

I

2, liv. 6, cap. 7.— «E neste anno de oi-

{ tenta e seis mandou hum Atfoaso de
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Payiia, natural de Cistello branco, e ou-

tro loam de Couilliam, homeas aptos

para isso, e de que coafiaua, aos quaes

deu largas despesas por letras para muy-
tas parles, e suas eslruçôes para por via

de lerusalem, ou pollo Csyro, passarem

a terra do Preste loam.» (jarcia de Re-
ZfQile, Chronica de D. João II, cap. 61.

Huví clérigo natiwal

da viUa de Alpedrinfia

Timos ca ser Cardeal,

em pouco tempo e asinba

Cardeal de Portugal.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

—lAlletn destes viuião nella muitos

caualeiros, naturais da mesma ilha, ri-

cos, e abastados, que sentretiuháo de

suas heranças, e soldo que gaubauão no
tempo da guerra.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 3, cap. 3. —
«Depois de el Bei ter tomado esta ordem
escreueo a Iam brandam, natural do

Porto Commendador da ordem de Cbris-

to, que o entam seruia em Flandres de

feitor, que mandasse fazer perà Capella

desta ordem do Tosaõ bum Pontifical de

panao rico douro com seus sabastros bor-

lados, em que se pusessem as armas, e

insígnias d'este regno.» Ibidem, part. 4,

cap. 34. — «Chegou pela posta a Ingla-

terra (donde alguns affirmaõ, que sua

máy era natural) estando Constâncio ago-

nizando cõ a morte, como quer o Meta-

phrastes, onde foy aclamado Emperador
das Províncias, e exércitos que o pay go-

vernara vivendo.» Monarchia Lusitana,

liv. 5, cap. 24.—aE temendo, que a en-

forcassem os Generaes porisso, porque
he ponto, que se naõ deve perdoar, pas-

sou-se para Castella, casligando-se a si

mesma com degredo voluntário: e por-

que fugio sem passaporte, naõ se atre-

veo a voltar; e lá se fez natural com
tanta audácia, e excesso, que em breve

tempo assolou toda Espanha com tribu-

tos para engordar, porque bia muito ma-
gra deste Reyno.» Arte de Furtar, cap.

69.— aD. Francisco Manuel de Mello nas

suas Epanáphoras diz ser opinião de al-

guns genealógicos que elle era natural
de Matozinbos.» Bispo do Grão Pará, Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 72.—«Conheci ura monge
chamado frei Cypriano, natural de My-
ragaya. foi este condiscípulo do mestre
frei Ignacio de Jesus, em Basto, onde
lia pbilosophia o mestre frei Isodoro de
Santa Anna.» Ibidem, pag. 137,— «D'a-

hi proseguimos e de caminho vimos o

engenho de moer cana de essucar, não
com cavallos ou bois como os outros,

mas sim com agua, tendo por fora uma
azenha ou moinho de cubo exctdlente.

O dono é N... natural das Caldas da Rai-
nha.» Ibidem, pag. 205.

—Termo de mytbologia.

—

Deuses na-
turaes; dizia-se de todas as parles do

universo, que se tinham personificado,

como o sol, o ar, o céo, etc.—Morte natural; morte vinda pelo

progrt^sso da idade, ou pela doença.—Sciencias naturaes ; reunião de to-

das as sciencias que se occuptm da na-

tureza, e de suas producções.—Philosophia natural ; conjuncto das

sciencias naturaes, e particularmente do
estudo da pbilosophia.—Historia natural ; sciencia que tem
por objecto a descripçâo e classificação

dos animaes, vegelaes e mineraes.
— Historia natural; titulo de certas

obras que tratam d'esta sciencia. — His-

toria natural de Langlebert. — cDiz Plí-

nio entre outras muitas cousas que tra-

ta destas alimárias, na sua natural his-

toria, que s.im tam amigos dos homens,
e tam entendidos que se achaô alguns

desuiados do caminho os metem nelle.

e os guião tanto, quanto lhe parece ser

necessário.» Damião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 4, cap. 18.—Partes naturaes ; órgãos da geração

nos dous sexos.

Beliza livre, e sem conhecimento

Dos elteitos de Amor, a quem se nega

Com seu honesto, e brando movimento,

A liberdade aò á vida entrega,

Mas não merece em úm merecimento,

Quem também neste golfo não navega,

Tirando o preço ás partes í!íituraíS,

Que bamde vir por Amor a valer mais.

FRANC. RODRIGUES LOBO, PRIMAVERA.

—Filho natural ; filho nascido fora do
matrimonio.—«E no Capitulo quarenta,

e bum da mesma Chronica quando e!

Rei dom Pedro armou caualleiro dom
loam seu filho natural, mestre Dauis,

diz, que lhe lançou a beoçam, e que foi

uelle bem comprida, como ao diante di-

rá, que foi na mesma Chronica, da qual

se proua deste lugar, que foi elle o au-

thor.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 38.— «Fez condes-

tabre do regno dom Afonso filho natural

de dom Diogo seu irmam Duque de Vi-

seu. Fez Conde de Tentúgal dom Rodri-

go de melo filho mais velho de dom Al-

uaro, irmam do Duque dom Fernando
de Bragança, que depois foi Marques de

Ferreira. Fez dom loam de meneses, seu

mordomo mor Conde de Tarouca.» Ibi-

dem, part. 4, cap. 86.— «Da mesma sor-

te venceo aos Castelhanos na famosa ba-

talha do Amexial, sendo Governador das

Armas D. Sancho Manoel, Conde de Vil-

la-Flur. Havia entrado pela Província do

Alem-Téjo D. Joaõ da Áustria, filho na-

tural de Filippe iv. com hum exercito

digno de taó grande General.» Fr. Ber-

nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-

tugal, continuados por D. José Barbosa.

—Que vem só da natureza, em oppo-

sição á adquirida.

—

Qualidades naturaes.
—Eloquência natural.— «Poz duas esco-

lhidas em hum par de arrecadas,' e fez

delias presente á Rainha Dona Margari-
da, que as estimou muito; porque tudo
o dado de graça leva comsigo agrado, e

graça natural.» Arte de Furtar, capi-
tulo 64.

Bandur', que huma soberba, huma ufania

Tem, e huma natural faria indomável,

E então era maior, porque sentia

Nas guerris a fortuna favorável,

E porque tinha em sua companhia

Hum exercito grande e innumeravel.

Tal resposta lhe dá. tão solta e feia,

Que d'hum baixo e vil servo ind'era alheia.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
D.u, cant.3, est. 13.

Em vão foi o soccorro do Macedo

E o da gente que lhe era companheira.

Porque alli mais podia o antigo medo
Que a força natural, nem a estrangeira.

Xeohum pára alli mais, ou está quedo

Vendo na terra erguer huma poeira.

Porque o Mogor só cuidão que a levanta

Cujo nome somente os tanto espanta.

IDEM, IBIDEM, caHt. 5, est. 52.

Vè-se o grande ódio ja, vé-se a grande ira,

Mostra-sc a natural fúria indomável.

Que a contraria fortuna reprimira.

Domestica fizera, e tolerável.

Amor forçado sempre foi mentira,

Pois mostra quando o Geo vè favorável

Que amor n.1o foi, mas ódio de verdade,

Encuberto com nome d'amizade.

IDEM, IBIDEM, cant. 6, est. d3.

Fonseca não o ouvindo por ventura,

Polo tento que tem na gente imiga,

Ou sendo-lhe pesada cousa e dura

Deixar u seu logar, durando a briga,

Do que diz V.isconcellos pouco cura.

Não lhe torna resposta, nem mitiga

O esforço natural que o está movendo.

Antes com isto mais lhe vai crescendo.

iue:^, iBiDEU, cant. 16 est. 122.

—«Donde mais se entende que como
este grande, e quasi sobre natural es-

forço nam fazia menos, antes mais es-

forçados aos que o recebiam, assi aquel-

la ajuda, e soccorro angélico nada dimi-

nuya aos mesmos combatentes, antes lhes

realçaua em tudo as proezas, e honra da

própria valentia.» João de Lucena, Vida
de S. Francisco Xavier, liv. 6, cap. 1.

— «O corpo assim como se achou na ba-

talha foi depositado em Alcacere, e dabi

levado a tanto número de aunos, e o

que foi mais lamentável, hum Rei de

vinte e quatro annos, que fora de neste

caso acceitar poucos conselhos, era em
tudo o mais ornado de virtudes, e dons
naturaes convenientes a bum justo, e

virtuoso Príncipe.» Fr. Bernardo de Bri-

to, Elogios dos Reis de Portugal, con-

tinuados por D. José Barbosa, — «Pêra

entendimento do qual auemos de saber

que a rezam natural, e a ley diuina,

assi como nos manda conhecer e hon-
rar hum soo DEOS, assi também nos en-

sina e obriga a tomar e apartar algum
tempo, no qual deixados todos os nego-
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cios e occupaçõis do mundo, e da fa-

zenda, nos occupemos somente nas cou-

sas de Dfios.n Fr. BirtholomiíU dos Mar-

tjres, Cathecismo da Doutrina Christã.

— t Ficamos (como dizem os sanclos) pel-

la culpa mnrtil di'Sp"jados dos bens e

does sobrfMiluraiJs, e alfiyj.i los e cha-

gados nos naturaes.» Ibidem. — «E por

isso diz o Propheta. Ouo I>''os he mara-

uilhoso em sius sanctos. E assi como o

Ssnhor ho engrandecido em a alma vir-

tuosa cuja imagem, e semelhança de

Deos oslà reformada polia graça, e does

sobre naturaes; assi pollo contrairo em
a alma viciosa quãto em si he Deos aba-

tido, porque sua imagem esta nella af-

feada, e escurecida. O miserauel pecca-

dor isto deuia bastar pêra te cõfundir,

e fazer tornar em seu acordo.» Ibidem.

—Diz-se também em opposiçâo a ar-

tificial, a factício. — As aguas mi)ipraes

não artificiaes, nins naturaes —«O Ptii-

to nò, liso, e despido de cabellos, faz

que seja tímido, o elT^^minaio, pella exi-

guidadi) de calor natural no coracsõ. As

mamillas pingues, e flácidas arguem o

homem de sensual, débil, o eíleminado.

A parte esquerda do peito pingue, car-

noza, e crassa, com hum signal, ou ne-

Yo materno vestido de cabellos indica

felicidades, honras, riquezas.» Braz Luiz

d'Abreu, Portugal Medico, pag. 343,

§198.— Vinho natural; vinho que nôo foi

misturado do estranho.

—Que é conforme á natureza particu-

lar do cada um, próprio, peculiar de ca-

da individuo. — A razão é um attributo

natural ao homem.

Ajantii-setarabtjm a quantidade

Dos pequenos escravos que agasalha

A (ortaleta. cuja tenra idade

Também 30tlrèr.i mal o aruez e a malha

:

Conformes n'hum querer, n'liuma vont.%do

Ordenão de se dar buma batalha,

Sendo menos assaz os Lusitanos

Que o que he natural se acha em quaesquer anos.

F. DE jVNDHADE, primeiro CERCO DE DIU,

cant. 10, est. 11.

Em tudo aqui potlia v*r-se agora

Huma cruel batalha em ódio aceso,

Que hum momento nào cessa até aquella hora

Que a pouca mocidade Portuguesa,

K quem he natural ser vencedora,

A victoria alcuui^ou daquella empresa,

E fei com forte braço, e valeroso

Hum imigo fugir tão copioso.

IDEU, IBIDEM, cant. 10, est. IG.

—«Os quaes com receo de lhe os Por-

tugueses tirarem o ganho de seus tratos,

misturado com o natural ódio que tem
aos Christáos, deraõ a entender a el Rei,

que o que Lopo soarez vinha buscar ora

t.nmarlhe seu regno depois de ter feita

aquplla fortaleza, porque assi o acostu-

mauão fazer os Portugueses, onde quer
que metiam pe.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 4, cap. 32. —

«Pela morte do Cardeal Rei D. Henri-
que, cujo ódio para com a Casa de Bra-
gança lhe fez mais obstinada a sua na-
tural irresoluçaõ, íieou a grande Monar-
quia de Portugal sem successor declara-
do.» Fr. Btirnardo de Brito, Elogio» dos
Reis de Portugal, continuados por U.

José Barbosa. — iQuando porem, rece-

ber consolaçío da raáo do Senhor, e por
especial auxilio da graça diuina for ar-

rebatado alem do curso natural, não se

espante disso mais do que conuem.» Fr.

Bartholomeu dos Marlyres, Compendio
de Espiritual Doutrina, part. 1, cap. 11.

No Oiiionte « Monte lerant.ido

Parecia c'o l:«o IIcaí unido,

Cora que de b^trella» varias coroado

Se mostra, • de mil luzpi guarnecido
:

Na tosca peuc dia estA pegado

o verde musgo em modo com partido,

Que com perfeito ser nelle se Test«

IVesmalte natural, ouro celeste.

noi.lM DE MOURA, NOV. DO HOMKM, cant. 2.

—Termo de Historia Natural.— Cara-
cter natural

; caracter tomado em um
dos allributos essenciaes e constantes de
um corpo bruto ou organisado, e que o
distingue das outras espécies de cor-

pos.

— Classificação natural ; classificação

estabelecida segundo a consideração dos
caracteres naturaes.

— Pai natural
;
pai não adoptivo, nem

putativo.

— Termo de Grammatica. Ordem na-
tural das palavras; ordem por que são

coUocadas conformemente á serie e de-

pendência de nossas ideias, em opposi-

çâo á inversão.

— Termo de Musica. Tons naturaes;
tons que se formam da gamma ordinária,

sem alguma alteração, sem diese, e sem
bemol na clave.
—Nota natural; nota que não é affe-

ctada nem de uma diese nem de um be-
mol.

—

Dó natural. — Si natural.

— Escala natural; a escala diató-

nica.

— Harmonia natural; harmonia, em
que se não buscam demasiadamente as

dissonâncias e as transições altivas.

—Termo de Arithmelica. Aumeros na-
turaes; diz-se, nas taboas dos logarilh-

inos, dos números consecutivos 1, 2, 3,

4, 5, etc, em opposiçâo aos seus logari-

thmos.—Logarithmos naturaes ; logarithmos

C')ja geração é dada de uma maneira in-

dependente de sua base.

— Oue é conforme ás leis da nature-

za, em opposiçâo a sobrenatural.

—

Acon-
tecimento natural.

—

Cousas naturaes.
— Oue é conforme a razão e ao uso

commum.— Isso não é uma cousa natural ; diz-

se de uma cousa onde se suspeita algu-

ma fraude.

Segundo todos diziio,

non foy cou«a natural

o damno qne recebitm,

mas por cjstigb o huUm,
e temiam vir rnaiu mal.

UAnC. DRRIlzeNOe, MIS':n,lAICIA.

— Vnsiallos liaturaes de um softerano

;

vassallos nascidos u(j$ s>-ui estados.

fuizes naturaes; juizes que a lei

assigna aos accusados, ás partes, segun-
do a qualidade e espécie da causa.
— Que se faz em virtude de habito, e

uso.

— Sem afTectaçáo, nem fingimento.

—

fPara historia não tem logar expressões

poéticas. Ainda no verso está o bom gos-

to na expressão singela, natural, desaf-

fectada, em que se observe um natural

desalinho, e simplii^iiade polida.) Bispo

do Grão Pará, Memorias, publicadas por
CamilloCastelio Branco, pag. 84.— «Le-
vado d>'sle natural discurso, disse oTul-
lio ; que boiu poderia haver gente bruta,

que naõ soubess^qual dos Deoses havia de
oberlecer; masque naõ podia dars»- Jíaçaõ

taõ barbara, que desconhecesse, que ha-
via de haver algum Deos, que se deves-

se adorar, i. Nulla gens esl tam fera, qua:

et si ignoret qualem Deum habere debeat,

habendum tamen nesciat.t Braz Luiz de
Abreu, Portugal Medico, pag. 279, § i.

—Que se offerece por si mesmo ao es-

pirito. — K mister tomar esta phrase no
sentido natural. — «.A causa natural da
falsa idea que tèem os Francezes do seu
idioma, é a universalidade que elle por to-

da a Europa obtete : por aqui também se

explica o mui pouco ou quasi nenhum
estudo que fazem dos alheios. Mais inex-

plicável é, em verdade, o tom magistral

e tranchant com que dos auctores e lit-

teraturas estrangeiras ajuizam e decidem,

ignorando, as mais das vezes, a menor
syllaba dos originaes.» Garrett. Camões,
nota A ao canto 1. — «O adverbio mal,

quando anteposto a ferido, em legitimo

Portugu^^z, augmenta. que não diminuea
força do participio. Um homem mal-fe-
rido ó um homem gravemente ferido.

Jias ferido nem sempre vem na signifi-

cação natural ; amiúdo se toma em sen-

tido traoslato; pois dizem nossos bons
escriptores : «batalha mal-ferida« por «ba-

talha mui travada e renhida» etc. {Sota

da primeira edição). Idem. Ibidem, no-

ta P ao canto 1.

— Similhante em natureza. — «E de-

trás dos cadafalsos vinhão mujtas cha-

ramelas, e sacabuxas ricamente vestidos.

Após elles vinha hum Gigante muyto
grande, e espantoso, armado de todas

armas douradas, com hum esculo em
huma mão. e em a outra huma grande
facha, tão natural, que parecia vivo, e

passava de trinta palmos de »Uo.» Gar-

cia de Rezende. Chronica de D. João II,

cap. 128 — cE vinha encima de huma
muyto grande azemola, que pêra isso se
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buscou, vestida em pelles de Yssos, e

tão natural, que cuydauão que era Vs-

so, com huma sella, e goarniçáo de es-

tranha maneira, e derredor do Gigan-
te muytos homens darmas a pecom ala-

bardas douradas nas mãos, que pareciâo

muyto bem.» Idem, Ibidem, cap. 128.
— «O carro primeiro eráo todos feytos de

fejção de bogios, tãonaturaes, que nin-

guém os teue por homens, e o outro em
figuras de Leões reaes, com as felpas

douradas, muyto naturaes, ecomosata-
bales todos dourados, que parecia muy-
to bem.» Idem, Ibidem, cap. 128.

vimos o gram Michael,

A\berto, e Raphael

;

e em Portugal ha taes,

tam grandes e naturaes,

que vem quasi ao liuel.

G. DE REZENDE, MISCELLANEA.
*

.— Termo de Bellas Artes. Côr natu-
ral; côr que o pintor se propõe imitar.

—Naturaes dos mosteiros. Vid. Padroei-
ro, e Herdeiro.

— Figuradamente : Conveniente, pro-

porcionado.
— Ser natural para alguma sciencia;

ser apto para o estudo da mesma.
—Próprio, peculiar, privativo.— «Que

ainda que lhe pesasse de suas obras irem
tão avante pola quebra de sua corte, de-

sejava vel o são, que natural é dos co-

rações piedosos ainda do mal de seus
imigos haver dó.» Francisco de Moraes,
Palmeirim dlnglaterra, cap. 84.

o terrível aspecto mette medo,
Nos olhos vivo fogo eatào chammeja,
Da lingua o natural uso está quedo,

Nem pôde declarar o que deseja :

Emfim a solta, e diz que muito cedo

fílle mesmo irá vér se em tudo seja

Correspondente e esforço em obra e effeilo

A taes palavras, tão soberbo peito.

F. ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU, Cant. 3,

est. 15.

Desejo he natural a todo peito,

A que cçm grão trabalho se põe freio,

Entender o secreto alheio feito,

E(se também ser pódej o peito alheio.

E quanto d"huma parto a isto he sujeito,

Tanto d'outi'a procura de achar meio
Cora que encuberto nelle a todos seja

o que em todos saber elle deseja.

IDEM, IBIDEM, cant. 4, est. 1,

Não fa! isto Silveira porque a ausência

Deste homem, faija falta nesta parte,

Porque o Sousa Coutinho, com vehemencia
Lhe pede a defensão do baluarte

;

Mas porque naturalhe da prudência,

E muito mais no perigoso Marte,

Trabalhar porque não caia em affronta

O Soldado antes tido em boa conta.

IDE.M, IBIDEM, cant. 13, est. 102.

— Dizem-no? É certo ?

Um mancebo inexperto, única esp'rança

Do reino, que, inda mal '. ja tanto Inclina

Da primeira grandeza!—Ah! confiança

Tenho que inda haverá n'esse conselho

Um portuguez que portuguez lhe falle,

E com a respeitosa liberdade

Que é nossa natural e um bom rei preza...

GARRETT, CAMÕES, Cant. 4, cap. 2.

— Padre natural de Christo ; o Padre
Eterno, a primeira pessoa da SS. Trin-
dade. — aPorque na tal oraçam chama-
mos padre nosso a Deos trino e vno,
porque todas as três pessoas da Sanctis-
sima Trindade sam hum padre, e cria-

dor nosso, mas neste primeiro artigo cha-
mamos padre somente à primeira pessoa
da Sanctissima Trindade, que he o pa-
dre natural de nosso Senhor lesv Chris-
to. t Frei Bartholomeu dos Martyres, Ca-
thecismo da Doutrina Christã.

—Que é bem similhante.

—

Retrato na-
tural.

—Próprio, verdadeiro.—«Por quanto,
vós Marquez, por vossa grande dignidade
vos foy dada bandeyra quadrada como a

Príncipe, e por esta honra, e dignidade,
que recebestes, éreis obrigado guardar a

honra, e estado dei Rey vosso senhor, e
seruillo, e acatalo como natural, e ver-
dadeiro Rey, e senhor, e vós tudo isto

fizestes ao contrairo, tal bandeyra não
deueis ter, porque a não mereceis.» Gar-
cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 49.—dCom huma esperança vãa, e

desordenado desejo o cegarão de maney-
ra, que lhe fizerão esquecer que el Rey
era seu natural Rey, e senhor, e que o
criara como filho, e honrara como irmão,
e que era seu primo com irmão, e irmão
da Raynha sua molher, filho do Itifante

dom Fernando seu tio.» Idem, Ibidem,
cap. 52.

El Rey teue tanto a mal
ha cidade tal fazer,

que o titulo natural

de noble e sempre leal

lhe tirou, e fez perder.

IDEM, MISCELLANEA.

—«Ao que tudo respondia na mesma
lingoa latina em que elles fallauam o
Doutor Diogo pacheco, mas não ao Em-
baixador de Castella, porque este fallou

em lingoa Castelhana, a quem Tristam
da cunha, pela entender mui bem, res-
pondeo na Portugueza, pola saber mi-
Ihor, como sua natural.» Damião de Góes,
Chronica de D.Manoel, part. 3, cap. 55.

—

«Mas posto que fossem portugueses, res-

peitando pouco ao bonzelio de seu Rei
natural, aconselharam a ei Rei de Con-
go, que per nenhum modo deixasse fa-

zer aquelle caminho a Gregório da qua-
dra, porque se o descobrisse, soubesse,
de certo que desejaua el Rei dom Ema-
nuel tanto a amizade daquelle Rei do
Abexi.» Idem, Ibidem, part. 4, cap. 54.

Se desejaes saber os que ajudarão

Este Mouro a tratar o que atraz digo.

Forão alguns Mogores, que deixarão <

O seu Rei natural, Senhor antigo,

E para o de Cambaia se passarão

Que lhes fora até então o mór imigo,

Quando seus companheiros ja deixavão

A terra iinig.i, e á sua se tornavão.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 8, est. 75.

— Gente natural; gente nossa.

E com quanto hia em tanto crescimento

Aquella fraca gente, miserável,

Que quas! lhe faltou recolhimento

Por serellaja qua."?i ionumeravel:

Não lhe faltou comtudo o mantimento,
A terra não o dá (cousa admirável),

Mas de f'Jra lhe vem copia tamanha
Que farta a natural, e a gente estranha.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 5, est. 47.

Recolhe assi do livre e do captivo

Coleimão do ouro e prata huma grãa copia,

Mas mór a recolheo d'um ódio vivo

Go'a gente natural, e co'a sua propia

;

Que debaLxo do ardente Sol estivo

Não ferve tanto a areia da Ethiopia,

Qaanto huns e outros em ódio estão fervendo

Todos porque roubados se estão vendo.

IDEM, IDIDEM, cant. 1.3, est. 18.

— Cór natural rfo rosto e corpo huma-
no; côr do rosto e do corpo no seu es-

tado de saúde.— «Outra diferença se to-

ma da parte affecta; e segundo esta hum
occupa a substancia do Cérebro; outro,

ainda que raras vezes, offende as mem-
branas do mesmo Cérebro; como se co-

lhe Ex Galen. 4. de causis pitlsuum cap.

14. Outras diferenças se tomaõ da còr
do corpo, B do rostro

;
porque dos Le-

thargicos huns tem as cores assim do
rostro, como do corpo chumbadas, e qua-
si mortíferas; outros uaõ distsõ muyto
da cor natural.» Braz Luiz d'Abreu,
Portugal Medico, pag. 457, § 19.

— Côr natural da agua ; côr própria da
agua no seu estado usual.

Corre o sangue infiel em grosso fio

A quem o moço deo larga sabida,

Começa-se a tornar o corpo frio

A quem o sangue traz si levava a vida,

Perde a côr natural a agua do rio

E de branca em purpúrea he convertida,

E o contrario á infiel face acontece

Que sendo antes purpúrea amarellece.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 17, est. 20.

—Syn. : Natural (filhoj, Bastardo [fi-

IhoJ. Vid. este ultimo.

2.) NATURAL, s. m. (Do latim natitra-

lis). Um habitante originário de um paiz.

— Os naturaes da Nova Hollanda são
selvagens e sem industria. — «Chegado
Diogo Cam á barra do rio do Padraõ, foi

recebido pelos da terra com muito pra-
zer: vendo os seus naturaes que elle

trouxera viuos e também tractados como
hiâo.B João de Barros, Década 1, liv. 3,

cap. 3.— «A substancia da qual era de-
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nunciarlhn ello Almiráto como ficniin

naqu^l lo posto dolHoydc Cananor, e por

quuntoillo tinlis mãtlado dizf^r a aUurns

seus naturaes que lhe escreuerão anian-

do naquclla paragom de Cananor, que

como anabasse huma obra que ali linha

por fazer logo lhe auia de mandar reca-

do delia.» Ibidem, liv. 6, cap. 4. — «E

como ella he do gentio mais saluageda-

quellas partes, tomados os melhores por-

tos, per via de tracto e naueg^ção que

os naturaes da terra não usaõ, fizera nse

senhores, o algums delles se intitularão

com nome do Hcys.» Ibidem, liv. 9, ca-

pitulo 1.— (tO mantimento dos naturaes

he milho, tâmaras de toda sorte, e ge-

ralmente leite que lhe serue de comer e

beber.» Mera, Década 2, liv. 1, cap. 3.

—«E vendo-se sem fsvor dos naturaes,

e sem forças pêra resistir a este tyranno,

com alguns que o quizerara seguir hia á

Jauha a alguns Príncipes da sua linha-

gem, que o quizt^ssein ajudar na resti-

tuição de seu estado.» Ibidem, liv. 6,

cap. 2.

—

^«Os naturaes sentirão os imi-

gos, e tomando as armas se puzeraõ em
defensão, pelejando muito valerosamen-

te, governando-os o Tumugaõ, e Banda-

rà, com muito animo, e esforço.» Diogo

de Couto, Década 6, liv. 9, cap. 6.— «To-

dos os naturaes da terra acudiram á

praia, o vendo fazer aquillo a hum ho-

mem, que hia com nome de Governador,

estavam pasmados de cousa tão feia.»

Idem, Década 4, liv. 2, cap. 5.

veemos no rayno metter

tantos captiuos crescer,

e yremse hos naturaes,

que se assi for seram mais

elles que nos, a meu veer.

GARCIA deubzende, miscellanka.

— «No regimento que el Rei deu a

pedralures Cabral, hum dos pontos mais
substanciaes era, que trabalhasse muito
pela amizade dei Rei de Calecut, porque
sua vontade era fazer huma fortaleza na-

quella Cidade, onde seus naturaes, e of-

liciaes estiuessem seguros dos da terra,

e mouros, e podessem fazer as cousas

que comprissem a seu seruiço.» Damião
de tioes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 54.—«Mas como os mistérios de
Deos sain grandes, e ocultos, logo alli

quis executar o castigo que merecia,

pela deshumanidade, e crueza que usou
em Cochim, deixando hum Rei, tanto

nosso amigo, e seus próprios naturaes
Portugueses em perigo tam evidente.»

Ibidem, part. 1, cap. 74.— «Çalim a que
os mouros chamam Azaafi, he cidade

muito atitigiia antrelles, edificada pelos

naturais da terra, segundo o dizem os

Scriptores Arábios, situada na costa do
mar Oceano Atlântico, na prouincia a

que nos corruptamenre chamamos Da-

duecala.s Ibidem, part. 2, cap. 18.

—

«Gregório da quadra foi mui bem rece-
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bido, e agasalhado dei Rei mas nam lhe

respondeu logo aos negócios a que hia,

porque o naõ quis fazer senam com pa-

rece,r dos de seu conselho, que erarn

Portugueses, os quaes trazia sempre con-

sigo por se fiar mais delles que dos seus

naturaes.» Ibidem, part. 4, cap. 54.

Nunca em fera, cruel, dura ba!aUia,

IA onde odin e furor os brai;os manda

Contra o tmi,;o a que cobre arnez e malba

Tanto Bíingue liouve d')inma e d*outra banda,

Quanto dou naturacH aqui R'efipallia

;

Por toda a parto a morte cruel anda,

Os montei gemem, o ar chora o suspira,

Sti nos liumano.s peitos dura cata ira.

F. DK ANDRADE, rRIMElllO CERCO UE Dll',

cant. 1, est. '3.

— «Porque a magestade da santa cruz,

e reuerencia do nome de seu seruo fez

abaixar as espingardas, e trocou os co-

rações aos mãos soldados. Tais foram

ainda depois de tantos annos as relí-

quias do fruyto, que o P. Francisco fez

nos naturais da ilha de Araboino.» Lu-

cena, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

4, cap. 1.

— índole, incliiiação, gonio, fallando

de pessoas, ou de cousas.— «Porém isto

hè natural das mulheres, ser tão des-

confiadas, que qualquer cousa as move;

que Polinarda era tão fermosa, que não

tinha de que recear. Miraguarda era tan-

to que cada uma podia estar contente de

si sem a outra a fazer triste.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

82. — «Este é o nosso natural senhor:

bemaventurados os vassalos, que de tão

sinalado príncipe são súbditos, pois se

nelle encerra toda a valentia e esforço.»

Ibidem, cap. 97.

E quando de esmeraldas se toucava

A terra alegre, e do divers-is cores

O natural dos prados variava.

FERNÃO S0R0P1TA, POESIAS IC PROSAS INÉDI-

TAS, pag. 30.

O tempo, qu'he de.'ripual.

De SRCCos, verdes vos tem;

Porqu'em vosso natural

So muda o m:il para o bem.

Mas o meu para múr mal.

CAM., REDONDILUAS.

—«E nelles mandou a el Rey por seu

embaixador Caçuta, que primeiro a es-

tes Reynos viera, homem muy principal,

e a elle muy aceyto, que depois de ser

Christão ouue nome dom loara da Sylua,

homem de bom natural, e muy bom
Christão amigo de Deos, e trouxti a el

Rey hum presente de muytos dentes da-

lefantes, e cousas de marfim lauradj<s, o

muytos panos de p.flraa bem tecidos, e

com finas cores, t Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 156.

—Cantores quo jamais cuidou possível

Kjtualar, exceder por arte humana—

NATU

Í9«u generoso ruitura/ ardente

Se tije inflamroou de nobre eotbtifiUsmo.

GARRETT, CAM., eanl. O, c«p. 6

Pelo rei. pela pátria. . Aqui amigos,

Cliristâos, raercf de Deus, somos n.Js todo*

Quanto* somos aqui. E ao ccoDio praza

Que um c«v*ltsiro portuguex arranque

Contra seu natural armas de sangue.

iDiPEM, cant. 1, cap 1í.

— Loc ADv. : De natural; natural-

mente.— «Nos cavalleiros e damas come-
çou a haver alvoroço, o não é muito pois

as cousas novas do natural são aprazí-

veis.» Francisco de Morais, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 90.

— Figuradamente: Pátria ou terra na-

tural.

Iluscais vosso natural,

que é ter o fim mais visinho,

eu contra o vosso caminho,

),M4ro principio a meu mal.

FERNXO RODRIGUES LORO roROPIT*. PROSAI

E rOKSIAS INÉDITAS, pag. 25.

Porem boje que o dercjo

N.'io acha quem lhe resiRta.

Pois que te perdeu de vista

Sente o mal em «lue me vejo:

Deixa, deixa o pasto estranho,

Toma ao teu natural ;

Se não te obriga meu mal.

I.cmbre-to o do teu rebanho.

FRANCISCO RODRIGUES LOBO, PRIMAVEUAS.

— Loc. FIGURAPA : Tirar ao ou pelo

natural; retratar alguém ou alguma cou-

sa segundo a sua grandeza. — «Bem ve-

jo, disse Dramusiando, que dizeis ver-

dade, que os signaes de vossa vida o

manifestam : porém com toda vossa pai-

xão, pois por esta terra andaes, saber-

me-heis dizer onde acharei um cavallei-

ro, que traz comsigo um escudo, em que
vai tirada polo natural a mais fermosa

cousa, que natureza criou com letras ao

pé que dizem Miraguarda ?> Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 81.

— «Estas duas imagens saõ talhadas de

vulto em pedra lioz, e os rostos ambos
tirados bem ao natural. De fronte deste

edifício mandou el Rei fazer a torre de

sam Vicente, que se chama de Bethelem,

fundada dentro na aguoa. per» guarda

deste Mosteiro, e do porto de Lisboa,

edifício que ainda que em si naõ seja

grande em cantidade com tudo ha ins-

tructura delle he magnifica > Damião de

Góes. Chronica de D. Manuel, part. 1,

cap. 53.

— .4 forma natural de cada cousa.

—

Isto i pintado no natural.

Se por \enlura o estranho lhe faltava

Que de?ta brutal fúria fo&^ cbjeito.

No próprio natural a executava

Sem a qualquer idade tor respeito;

Jontamenle o que amava, e deeamaTa,

A tamanho furor era sujeito;
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E guando isto também lhe fallecia

No sangue fraternal as mãos tingia.

F. DE ANDRADE, PRIMEfRO CERCO DE DIU,

cant. 1, est. 10.

— Termo de Musica. Solfejar ao na-

tural ; transpor os tons affpctados de

dieses e de bemoes, e solfej:\l-os pelos

nomes dos sons da gflmma ordinária.

— O filho ou descendente dos padroei-

ros das egrejss, ou mosteiros, que como
taes, se aproveitavam dos bens, qae seus

pães e antepassados haviam deixado aos

ditos logares, e por isto tinham alli co-

medoria certa, ou d<^terminada ração.

— Naturaes; os naturalistas.

— Syn. : Natural, índole. Vid. este

ultimo vocábulo.

NATURALEZA, s. f. O direito de ser

natural de algum mosteiro, e levar d'el-

le certas comedorias ou rações determi-

nadas. Vid. Natura, e Natureza.
NATURALIDADE, .ç. f. Termo Didácti-

co. O estado natural ou espontâneo, em
opposição ao estado civilisado ou refle-

ctido.

— Estado do que é natural de um
paiz, ou que se faz naturalisar.

— Direito de naturalidade; direilo de

que gozam os habitantes naturaes de

um paiz á exclusão dos estrangeiros.

— Cartas de naturalidade; cartas pe-

las quaes o governo concede o direito de

naturalidade aos estrangeiros.

— A terra da s^ta naturalidade ; a sua
pátria.

NATURALISMO, s. m. Termo didácti-

co. Qualidade do que é produzido por

uma causa natural.

— Systema dos que attribuem tudo á

natureza, como primeiro principio.

— Religião da natureza.

NATURALISTA, s. 2 gen. Pessoa que
se occupa especialmente do estudo das

producçõs da natura. — É um hom na-

turalista.

— Pessoa que adopta os princípios do
naturalismo, que só reconhece o poder
da natureza.

NATURALIZAÇÃO, s. f. (De naturali-

zar, e o suffixo oaçãot). Acção de natu-

ralizar. — Obter cartas de naturalização.
— EÍIeito das cartas de naturalização.

— Acção de naturalizar uma raça de
animaes n'um paiz, onde esta raça é es-

tranha.

— Naturalização de tima planta; es-

tado de uma planta, que importada de

uma outra flora, vive n'eUa só como
n'uma nova pátria, e torna-se agreste

sem ser estofada por plantas indigenas.
— Figuradamente: Acto de transpor-

tar uma pslavra, uma phrase de uma
linguR para outra.

NATURALIZADO, part. pass. de Natu-
ralizar Quf> recebeu as cartas de natu-
ralização. — Um francez, um hespanlwl

naturalizados portugue-es.

— Afeito ao clima.

NATURALIZAR,ouNATURALISAR,r.a.
(Do francez naturaliser) . Conceder a um
estrangeiro os direitos de que gozara os

naturaes de ura paiz.

— Procurar a naturalização, fallando

dos animaes e dos vegetaes.

— Figuradamente: Introduzir em um
paiz. e f?zer prosperar n'elle, fallando

das sciencias, artes, invenções, cousas do

espirito e mornes.
— Figuradamente : Naturalizar um vo-

cábulo ; fazer adoptar n'uma lingua um
termo que pertence a outra.

— Naturalizar-se, v. refl. Receber car-

tas de naturalização. — Estes estrangei-

ros naturalizaram-se em Portugal.
— Diz se também dos animaes e ve-

getaes. — Estas plantas naturalizaram-
se com facilidade.

NATURALMENTE, adv. (De natural, e

o suffixo «mente»). Por uma proprieda-

de natural. — A vontade ama natural-

mente. — «Nisto se tornaram arredar e

Floramáo, que naturalmente era de con-
dicção nobre, sentindo a fraqueza do ou-
tro, quiz vêr se com menos da vida o fa-

ria deixar a batalha, dizendo : Senhor ca-

valleiro, já vedes que a verdade de vossa

porfia não está tão clara como dizeis
;

confessai que, inda que a senhora Ar-

nalta seja o que vós dizeis, outras ha no

mundo que são mais fermosas queeila.»

Francisco de Muraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 103.
— De um modo natural, simples. —

«Sendo logo incapaz de participar dos

objectos que constituem as delicias dos ou-

tros, entra naturalmente em huma mor-
tal melancolia. A tristesa que o devora
o fííz invejoso, caprichf^so, e critico.» Ca-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 3, n.» 9.

— De sua própria natureza. — «Por-

que polia enformação que ja a este tem-
po tinha do lugar, e terra ser natural-

mente doentia, e o rio não se poder em
todos os tempos nauegar até a dita for-

taleza, ja tinha assentado, que em caso

que o dito lugar fora feyto, e não cerca-

do, de o mandar despouoar, e derribar.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 81. — «Com tudo como a gente

de guerra, e do mar he naturalmente
soberba, e brigosa, alli cm Corfú se ar-

mou huma briga entre os darmada, e os

soldados Venezeanos, e gente da terra,

em que matarão dos nossos mais de se-

tenta homens, e dos Venezeanos, e da

terra muytos, e foi negocio, em que pêra

o apacificarem tiueraõ ho Conde, e o ge-

ral dos Venezeanos, e os gouernadores
da terra muito trabalho. «'Damião de Góes,

Chronica de D. Manuel, part, 1, capi-

tulo 52. — «Trazido este alraazem Duar-

te pachoco começou de fingir que queria

fazer hum grande edifício, e por os da

terra, que naturalmente sam palrreiros,

nam verem o que era, defendeo que ne-

nhum chegasse ao passo do vao. no qual
mandou logo abrir grandes couas, e fa-

zer fossados, que de baixa mar fieauam
cheos dagoa em altura que se nam po-
diam passar se nam a nado.» Idem, Ibi-

dem, part. 1, cap. 90.—-tErael Rei D.

Filippe dotado naturalmente de partes,

que mereciaõ a Coroa, porque era ge-
neroso, excellente Cavalleiro, amantíssi-
mo das letras, como o mostra o número
de homens eminentes, que florecérsõ no
seu tempo, discreto, eaffavel.» Fri-i Ber-

nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-
tugal, continuados por D. José Barbosa.
— Isso não se faz naturalmente ; isso

não acontece de ordinário.

— De família, de nascença. — Este ho-

mem era rico naturalmente ?— Sem affectação. — Foliar, escrever

naturalmente.
— Sem disfarce, com franqueza.

—

Es-

te homem responde-me naturalmente.
— Figursdaínento: Por instincto, setn

arte, nem ensino.

NATURANÇA, s. f. Termo antiquado.

Natura em mosteiro.

NATUREZA, s. f. Reunião de todos

os seres de que se compõe o universo.
— -4 natureza é o throno exterior da
magnificência divina. — «Pasma a Natu-
reza, extremeee a mão, e naõ atina a

correr pello papel a penna à vista dos

bárbaros costumes, que entramos a pon-
derar em muytos homens a respeito dos

mesmos homens; de qa^m naõ será vio-

lento o verificar-se à vista de tantas cruel-

dades inhumanas o antigo Provérbio

:

Homo homini lup^is est.n Braz Luiz de

Abreu. Portugal Medico, pag. 25, § 91.

! Voltão rosto os Romanos, que fugião;

No peito do mais frouxo, do raáis tímido

De golpe entra a Esperança. Tal, no Eòo,

Se assoma matutino, na tormenta,

Sol; e o I.avr.idor, que alentos cobra

Admira o como. em toda a Xatureza.

FRANCISCO MANOEI. DO NASCIMENTO, OS MAB-
TYRES, Uv. 6.

— A natureza inorgânica ; a reunião

das substancias que não tem nem orga-

nisação, nem viila.

— A natureza vegetal; a reunião dos

vegetaes.

— A natureza animal; a reunião dos

animaes.
— Ordem estabelecida no universo.

—

As maravilhas da natureza.

Horas, pontos e momentos.

Os cursos da uat.ttreza

Me desejão dar tormentos;

Os mais ledos elementos

Me presentão mais tristeza.

Gn. VICENTE, OBRAS VaKIAS.

—Philoiophia da natureza ; espécie de

pantheismo de alguns philosophos alle-

mães.
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—Pagar o tributo á natureza ; mor-

rer.

—O qui) constituo todo o ser era ge-

ral, quer increado, quer oreado.

—

A na-

tureza de Diius.—A natureza angélica.

—A natureza humana.— «Quiz o Sunhor
que os Anjos lhe assistissem no Sepul-

chro, e no trono, mas naô os admitio â

sua raeza, o nesta parte sendo superior

a natureza aiigolioa A humans, dignou
de maior faiior a humana do que a an-

gélica.» D. Fernando Correia de Lacer-

da, Carta Pastoral, pag. 235.—^«E pois

es cõpanheiro e parente de Deos em a

natureza, não degeneres de taõ alto pa-

rente, tornado às nntiguas vilezas e car-

nalidades. Diz ma\í o glorioso Eufigelis-

ta que entrado o Anjo S. Gabriel na ca-

mará dõde a senhora ostaua recolhida, a

saudou, dizendo, Deos te salue chea de
graça, o Senhor he cõtigo bonta es tu

om as raolheres.» Froi Bartholomeu dos

Martyros, Cathecismo da Doutrina Chris-

ta.— «Do maneira irmãijs qun ojo soleia-

nizamos e festejamos aquolle fidicissimo

dia, flíjuella santíssima hora, aquelle sa-

cratissimo momento em o qual Verhum
caro faclion est: om o qual o Verbo di-

uino se ajuntou pessoalmente a nossa

carne, e fabricando o organizando hum
corpo pêra si dos puríssimos sangues da
Virgem, o nelle criando alma racional

o ajuntando a sua pessoa toda a natu-
reza humana perfeita, assi a alma como
o corpo.» Ibidem.
—Termo de theologia. As duas natu-

rezas de Jesus Chrislo; a natureza divi-

na e humana. — «De maneira que ficou

huma pessoa, verdadeiro Deos o verda-

deiro homem : londo duss naturezas per-

feitas, humana o diuina em huma soo

pessoa. E no mesmo momento de sua

Encarnação foy sua sacratíssima alma
chea de toda a sabeduria e graça infini-

tamente.» Friíi Bartholoraeu dos Marty-

res, Cathecismo da Doutrina Christã.
—O Creador da natureza. — «Vosso

vulto posto no escudo (UAlbayzar por

uma parte, e vosso parecer por outra,

ninguém os pode ver que do mui gran-

des trabalhos fique livre : assim 6 bem
que seja, que a quem a natureza tão

estremada fez porá algum estr>'nio a ha-

via de fazer.» Francisco de Moraes, Pai

meirim d'Inglaterra, cap. 87. — «Diz a

historia quti elrei de Dinamarca aatre

três filhos, que lhe a natureza dera, es-

pociaes cavalleiros, o primogénito cha-
mado Albanis de Frisa, o era tinto, que
quasi em todo seu reino não havia ou-

tro melhor.» Ibidem, cap. 88.— «Floria-

no do Deserto bera mostrou naquella ho-

ra á donzella do Trácia, que não por fal-

ta de animo lhe ficara por acabar a aven-

tura da copa, que, posto que a lhe a na-

tureza dera, o tratou tão mal, que qua-

si so não podia bulir.» Ibidem, capitu-

lo 94.

liai. SI, mas pon^m nunca vemos

A nutureza aamersr

Adonde liaja que taxar

;

Que quando elli far. extremos,

Km tudo quer-BO extremar.

CAM., tíruKUco.

— «Peró depois polo tempo em diante

03 mesmos Malayos «mostraram aos nos-
sos huma h-rvn, que havin na t<;rra con-

tra esta piíçocha, com a qual, como o

homem era ferido, bastava pira ser se-

guro do morrer mastigar huma folha

delia: tão maravilhosa he a Natureza na

anlipathía das cousas, que não leiiou

alguma sem remédio, nem o poz mui
longe do sou contrato, so o nós soubés-
semos conhecer.» João de Barros, Déca-
da 2, liv. 6, cap. 4. — «A Cidade do si-

tio, e parecer do fora he cousa mui for-

mosa, porque alóm da parte que jaz ao
longo da ribeira, ter bons muros, tor-

ms, e muitos edificioj, o casarias altas

de sobrados, o eirados, toda aquella cha-

pa do S';rra que jaz na vista do mar té

o seu cume he huma pintura dolla obra
dn Natureza, e o mais da industria dos
homens.» Idem, Década 2, liv. 7, ca-

pitulo 8.

Vijmos muyto espalhar

Portugue-soa no viuer,

Hrasil, ilU:is pouoar,

c aas Índias yr morar,

natureza lhe esquecer.

G. na REZENDE, MISCELLANKA.

Iintr'eíte3 vícios, que este mieeravel

Fraco, escondia em si, e immuodo peito,

Nio lhe faltou aquelle abominável,

Qufl contra a natureza vai direito;

O l)rnt.il apetite insaciável

Que lira íi 7iaíuri':a o .ser perfeito,

Descido lá d.-j etci'no, claro assento,

li de quem inrta foge o pensamento.

KnANGlSCO DE ANDRADU, miMBino CKBCO Dt:

DIU, cant. 1, est. 24.

Dissimula o SuUão, mostra Ijumildadc,

Qua ;\ soberba unte o modo humilde ficjí,

(.lieguudo a Champanol com brevidade,

.Mguns legares perto forteflca

:

MuPicrcs mette dentro na Cidade,

Mantimentos, com toda a <'Ousa nca,

Porqu'era forte assai por benericio

Da mestra natureza, e do artifli-io.

OBR. ciT., cant. 3, est. 'i,">.

— «Era para cuidar, se convinha ser-

vir de pessoas de grandes partes? Quan-
do ellas fossem conhecidas, muito bom
seria. Vemos com tudo, que n'estas ha
o maior perigo

; porque a fortuna tem
guerras apregoadas coin a natureza

:

sempre uma desfavorece a que;a a ou-
tro favorece.» D. Francisco Manoel de
Mello, Carta de Guia de Casados.— tPer-
guntou alguém, algumas vezi>s, se seria

licito deixar usar a mulhi^r própria d'a-

quellas boas parles de qui a dotou a na-
tureza; como o cantar, o dançar, o ain-

da o faz"r versos, e outras semelhantes

prerogativas, que em algumas se acham,
e em muitas pudera haver, se o receio

as não supprimisse.» Ibidem.

Forão íá voeeos paU 1104 eequípadofl

Lenhod, do Gifre aot Mtuantei larw,

Vencendo a .Vuiure:», e o» empoUdoe,
Siio visto» dantee, temerosos mares:

Ide ex<:eder neu4 feitos subliniados,

Indo no Hydsspeconirgr^r atures,

I ) Deos do Ceo voe abençoa, e chama,

Dai domínios i Fé, eao Tejo fama.

j A. OK MACEDO, O onusiiTe, c«nt. 1, esL GH.

Oh Ciotra ! oh saudoslssirao retiro

Onde se esquecem mágoas, onde folga

De se olvidar no seio A natur''7a

Pensamentos que ImbaU adormecido

O sussurro daa folhas, c'o murmúrio
Das despenhadas lymphas !

OAnaETT, QAHucs, cant. i, cap. 3.

—A simples essência de qualquer en-
te, mas em quanto é um principio ia-

Iriuseco ao ente, e capaz do receber ou
produzir certas acções em virtude do
mesmo. — O pombo é meijo por natu-

reza.

Quiz-oos noua naturezu

Com tal condição fazer,

Que ja temos por certeza

Não haver grande prazer,

Sem mistura de tristeza.

CAU., AUPKITniUES.

—<A qual Fé limpa, santa, e perfeita

não era taõ avarenta, que fizesse eicey-

çaô de pessoas, como elles díziaõ, por-

que naõ impossibilatava ás mulheres te-

rem salvação, por sor género mais fraco

por naturesa, nem punha o remédio
que ellas nisso podiaõ ter, no muyto
que lhe a elles dessem por isso, como
elles lhe davaõ a entender.» PL-roão .Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 212.— tE
a Infante ficou prenhe de quatro meses
da qual emprenbidaõ pario em .Almeirim

no mes de Março seguinte, depois do fa-

lecimento do Infante hum Ulbo a que
poseram nomo dom Duarte, que he ao

presente Condestabre destes regues, o

Duque de Cruimaráes, IVincipo em que
a natureza ategora tom dado mostras da

boa esperança que se delle poln ao dian-

te ter.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, pnrt. 3, cap. 78.

Sujei';.io he. que pòz a nníurerd

.\o peito que lie mortal, ser aTarento.

E desta sQJeii;.1a, desta avareta

Njú vómos encapar btun entre cflnto.

Nem semente dos bens e d» riqueza,

.^Ias também du segredo e pensamento

Faz a avara intenção, a que est<'t eiilre^ue.

Que qualquer busque o alheio, o próprio Degiie.

r. DE aNDRAOS, PRIMimO CCRO Dl DIC.

OAnt. 4. est. 2.

Pue-ss ao trabalho a fraca, inUahq gente

P.ira alentar os lorte.» ja cansados.

Oe que cada hum tal vergonha sente

Que ununs membrvs ja assas debiliodos
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Renova tal fervor, e esprito ardente,

Que da Jesconfiança estimulados

Empretiendem cousas taes, que a natureza

Impossíveis as faz a tal fraqueza.

OBR. ciT., cant. 15, est. 90.

Matérias dignas são, que em toda a part«

DelUs cante o subtil engenho agudo

A virtude, a sciencia, o governo, a arte,

Dote hum da natureza, outro do estudo;

Mas as obras do fero, horrendo Marte

Como em honra e louvor passào por tudo,

Assi também matéria são mais dina

Do que mais gastou d'agua Cabalina.

OBR. ciT., cant. 17, est. 2.

Vendo o Silveira o grão fervor que havia

Em quem he natural medo e fraqueza,

Kspantado, mas ledo, porque via

Mudada em seu favor a natureza,

Lhe disse, que pois ella assi o queria

Que elle os não soltará, tenha certeza.

Contente ella com tal resposta fica

E de todo se applaca e pacifica.

OBR. ciT., cant. 18, est. 90.

Sendo esta noite á Lua então negada,

Por interposição da opaca terra,

A partecipaçâo da luz usada

Que o Sol de natureza em si encerra.

De todo SB mostrou quasi eclipsada

Com que mais se escurece a noite e cerra,

K quiçá que este máo e usado agouro

A partida appressar fez mais ao Moui'0.

GB. ciT., cant. 20, est. 87.

—«Peccado grauissimo, que ainda ago-

ra nam falta entre Christâos : mais graue

de sua natureza que todo o homicidio,

e que todo outro peccado em que se faz

dauino ao próximo.» Frei Bariiioloíiieu

dos Martyres, Cathecismo da Doutrina

Christã.— «Quem failara dageraçam eter-

na? quem poderá declarar como o Pa-

dre eterno eternalmenle produzio hama
imagem viva de sua substancia, do sua

natureza, igual a elle eai Magestade, bon-

dade, poderio, e sabeduria?» Ibidem.
— «Seja esta a primeira tezoura, que
aguareatará muitos furtos, ainda que

uaõ diminua muito os ladroens; porque

os que o saõ por natureza: Naturam ex-

pellunt furcíK. Mas para extinguir estes,

ou moderallos de todo, he de grande im-

portância a segunda tezoura, que se cha-

ma Milícia; de que já digo grandes prés-

timos.» Arte de Furtar, cap. 67.—«Mas

que pareça espontânea da natureza co-

mo corrente que deveria já bejando a

flor, já volvendo o fructo despegsdo, já

esperguiçaiido-se sob a arvora que a en-

sombra e, em paga, a está espelhan io.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pag.

84. — «Pois os Índios, qu« conhecem a

liberdade, e são de natureza preguiço-

sos não ha quem os metta a caminho

;

fogem do trabalho para a ociosidade
;

não param em casas particulares, exce-

pto emquanto andam divertidos com as

Índias e malucas, por cuja causa os ca-

sam os senhores.» Ibidem, pag. 184.

—

«Curam-se facilmente as mordeduras, se

o mordido não é delicado, tomando im-

mediatamente o próprio excreto huma-
no, que, como este abunda de muito sal

volaíil, com mais algumas partes que de-

posita a natureza, fazem admirável efíei-

to, lavando e curtando a parte ferida com
azeite de Portugal.» Ibidem, pag. 190.

— «No § 123 eí seqiientibiis da prezente

queixa começa doutissimamente o nosso

M. a disputar a natureza do Ópio, con-

diçoens, com que se deve administrar, e

compoziçoens, que delle sh costumaõ fa-

zer em ordem a acodir, e apacificar as

dores de Cabeça, e outros muytos mais

perniciozos simptomas a que elle efâcax-

mente soccorre.» Braz Luiz dWbreu, Por-

tugal Medico, pag. 208, Í5
201.

—A totalidade Jas condições physi-

cas e moraes do ser humano.

—

As ne-

cessidades da natureza. — «Responde o

cónego: — Snr., estimo muito mais es-

sa memoria que a semelhança: esta é

effeito da natureza, e aquella do bene-

ficio de V. M. Continuou o rei: «Até is-

so é de seu pse.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, pag. 165.— «Adoça, e fa-

cilita o exercicio da mortificação, o qual

por uma parte he necessário para des-

pir-mos o amor próprio, causa de todas

nossas misérias, e por outra he muito

amargoso, o contrario á natureza: e

querer dobrar, e amoldar esta sem pri-

meiro meter o espirito na forja da Ora-

ção, seria bater era ferro frio.» Padro

Maíioel Bf.TUKrdos, Exercícios Espiri-

tuaes, part. 1, § 1.

— .i compleição e temperamento de

cada individuo.— .íPodèr pouco e sentir

muito estraga a natureza e apostema,

qua se arrebentasse poios olhos rebenta-

ria quam a tem.» D. Joanna da Gama,
Ditos da Freira, p. 53 (ult. ediç.)

—Uma cr-rta disposição ou inclinação

da alma.— «S se algum dia houvo bruto

que se sugeitasse a outro de difíerente

espécie, foy, naõ porque a natureza o

inclinasse a isso, mas por alguma conve-

niência útil para a conservação da vida.

Ha entre os homens estados taõ diver-

sos, que se distinguem entre si mais,

que as espécies dos brutos. » Arte de Fur-

tar, cap. 58.

—Reunião das propriedades que um
ser vivente tem de seu nascimento, de

sua orgaoisação e conformação primiti-

va, em oppjsição ás que póie dever á

arte.

.Melhor diriis reacção dos hábitos

Que um instante vergou a natureza,

— u Avante! o clama o torvo mestre «.\vante !»

Como que invergonhado do Inoniento

Que involuntário ao coração cedera.

GARRF.TT, C-\MÕES, CaUt 1, Cap. ii.

Do homem, que ó mau do berço á sepultura,

Uma sú coisa á natureza deixam

Os hábitos ruins que não pervertam

:

Do coração é o primeiro Impluso.

IDEM, IBIDEM, OaDt. 1, Cip. 11.

—A natureza vivente; os anim«es,
os vegetaes.

—Constituição^ Índole.

Logo o Rei infernal, a quem isto era

Bem conforme ao seu gosto e natureza,

Gabindo-lhe a tenção damnada e fera,

Incltando-o a mór ódio, a mór crueza.

Faz vir alli a pestífera Megera

E lhe manda que vá com gi'ãa presteza

Onde a su i morada tem a Inveja

E mande que o Sultão nisto proveja.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 9, est. 98.

—Nascimento, origem. — «Chamauaso
o moço dom Lourenço muy esperto na
abilidade, e nobre na ccndiçam, e na-
tureza.» Lucena, Vida de S. Francisco
Xavier, liv. 4, cap. 14.

—TeríDo antiquado. Terra onda al-

guém nasceu, pátria. — Tornou para a

sua natureza; isto é, para a sua pátria.

—Termo de antiguidade. Qualidade de

ser natural de mosteiro. Vid. Naturale-

za, e Natura.
— figuradamente: Instincto natural e

moral.
— Crear, viverá lei da natureza ; crear,

viver fora das regras da boa sociedade,

sem coarctar as paixões.

—Loc. pouco em uso: Ter natureza
com alguém; sor compatriota.—Leis da natureza moral; o que o

homem deve obrar com relação a Deus,

a si e ao próximo, para viver feliz.

—Leis da natureza physica; relações

que os corpos guardam entre si, em seus

movimentos, equilíbrios, attracções, etc.

—Natureza humana; toma-se também
pelo género humano.

A braços de gigante sobreposto

Monte a monte parece; arrebatada

Por anjos infernaes a roca antiga

Que a prumo a descahiram— e fixada

No incaatado equilíbrio, desafia

Torças da natureza e arte dos homens.

GARRETT, CAMÕES, cant. 9, cap. .5.

—Figuradamente : Simplicidade, falta

de artificio.

—Poder das cousas naturaes, força

activa que estabelece e conserva a ordem
natural.

—Causas, symptomas, effeitos.— Mo-
léstias d'esta natureza.
—A natureza das cousas, em geral;

a necessidade resultante da constituição

das cousas.

—Forçar « natureza
;
querí'r fazer mais

do que comportam as suas forças.

—A natureza racional; & espécie hu-

mana considerada emquanto que dotada

de razão.

—A condição do homem tal como se

suppõe anteriormente a toda a civifisa-

ção.

—

O homem no estado da natureza.

—Termo de theologia. O estado natu-

ral do homem em opposição ao estado
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da graça.—O bajUismn faz passar o ho-

mem do estado de natureza ao estado da

graça.

—A consliluição do corpo vivente, o

principio que asustena.—Â natureza co-

meça " enfraquecer-se lielle.

—Natureza medicadora; reunião das

acções derivaudo das propriedades iuhe-

renles aus tecidos e aos humores, que
fazem com que um órgão lesado em cer-

tos limites volte pouco a pouco ao seu

estado natural.

—O conjuiicto dos sentimentos inna-

tos.— Sigo a natureza, e procuro a sa-

bedoria.

—A parte moral nos auimaes.

—

A na-

tureza fiel do cão.

—A reunião á/ts affeições de sangue,

de familia. — A natureza e o amor tem

seus direitos separados.

—Sorte, espécie, qualidade. — Prati-

cou este homem uma acção d'esta natu-

reza.

— Diz-se das operações, das produc-

ções da natureza, em opposição ás da

arte.—A arte aperfeiçoa a natureza.

—A natureza quer physica, quer mo-
ral considerada como modelo das artes

de imitação.

—Termo de pintura e esculptura. O
objecto rfal que se propõe representar.

—Natureza ideal; natureza cujo mo-
delo absolutamente perfeito só existe na

imaginação do artista.

—.\s partes que servem para a gera-

ção, mormente nas fêmeas dos animaes.—A natureza de uma burra.—Contra a natureza; de um modo
contrario á ordem moral, aos sentimen-

tos.

— Vicio contra a natureza; peccado
nefando.
—Provérbio : O habito é uma segun-

da natureza.

t NATURISMO, s. m. Synonymo de
Naturalismo.

—Termo de philosophia. Systema em
que a natureza é considerada como au-
thora dVUa própria.

—Termo de medicina. Systema ou opi-

nião dos que attribuem tudo á natureza

medicadora, como soberanamente sábia

e previdente.

f NATURISTA, s. m. Medico que põe
em pratica a medicina expectante, isto

é, que confia a sorte do doente á natu-
reza supposta sempre conservadora.
NAU. Vid. Nào.

Ávidas maus, do abandonado leme

Validos travam, não a indere.^.i-lo

Para o rumo penliJo ; mas cubica

Treda, que os move, a syrthes, a naufrágios

Desan-orada a nau presto arremessa.

£m suas iras de tlagello aos povos

Cm rei conquistador Uiea manda o Eterno.

GAHRinT, CAM.,canL 6, cap. 2.

No largo oceano, cm próspera bonança
As atrevidas tuius váo navegando

Dos ceos o alto poder sublime e diao

A concelho as menores potestade*)

Súbre tamanha imprèsa convocava.

IDEM, iBiDDi, cant. 7, cap. 15.

Que nau» aio essas que ulanoaas aurcam

Pelo esteiro do Gama? Penddes bárbaros

Varrera o Oceano, que pasm.'u]a busca,

Em v<!o ! nas poppas descobrir os Qumas.

Em vio; da liaste* da lança escalavrada

Roto o estandart* cai dos portugueies.

lUKM, IBIDEM, cant. 10, cap. 13.

— íEscreve-se d'este homem que foi

elle o primeiro que mtjntou peças do ar-

tulharia a bordo de naus; e é certo que
merecendo, por suas proesas, ser condi-

da Ribeira, com o titulo do Camará de

Lobos, faz honra á sua pátria, maior-
menle sendo tantas as casas iilustres que
dVlle tem origem ou alliança.» Bispo do
Grão Pará, Memorias, publicadas por C.

Castello Branco, pag. 72.

7 NAUCLEA, s. f. Termo de botânica.

Género de familia das rubiaceas, com-
posto de arbustos trepadores da China,

da índia, etc.

NAUCORIDA, s. f. (Do grego naus, o

koris). Termo de Entomologia. Género
de persevejos aquáticos, com a forma de

um barquinho.

NAUFRAGADO, part. ;jass. de Naufra-
gar.—Um navio naufragado.

—Substaiilivamejite : L'in naufragado.—Desqraçados naufragados.
NAUFRAGANTE, part. act. de Naufra-

gar.
— .S. ? tjen. Pessoa que sofTreu nau-

frágio, nitufrago.

NAUFRAGAR, t-. n. (Do latim naufra-
gare). Fazer naufrágio.

—Despedaçar-se a embarcação nos bai-

xios ou bancos, penhascos, ele.

— Figuradamente: Perecer, perder se,

arruinar-se.— «O peccado de hum Chris-

tão he mais grave ; porque levando dian-

te a luz da Fé, ainda tropeça ; e reco-

lhido dentro da arca, ainda naufraga ;e
conhecendo a Christo, o crucifica como
os Judeos, que o naô conhecerão.» Pa-
dre Manoel Bernardes, Exercícios Espi-
rituaes, part. 1. pag. 214.

NAUFRÁGIO, s. m. (Do latim naufra-
gium). Perda do navio por tormenta,
combate, em escolhos, bancos, rocha,

ou lançado contra as costas.— Os que es-

caparam do naufrágio dizem um eterno

adeus ao mar e aos navios.

Este receberá plácido e brando.

No seu rega;o o Canto, que molhado
Vem do tuiu^ro^io triste e mixerando.

Dos procellosos baixos escapado,

Das fomes, dos perigos grandes, quando
Será o injusto mando executado

Naquelle, cuja lyra sonorosa

Será mais afamada que ditosa.

CAM., LUS., cant. 10. est. 128.

—tNo qual tempo AfTonso d'AIboquer-

que, posto que tivesse enfeitos outros

Commentarios que guardar, como César
fez no seu naufrágio, somente salvou
hurna menina úlha de huma escrava sua,

que lhe veio tír a mão, dizendo, que
pois nquella innocenle se viera pegar a

eile por se saUir, que elle tomava a in-

nocencia delia por salvação.» Juáo de
Barros, Década 2, liv. 6. cap. 9.

— Os destroços do navio, dado á cos-

ta, sossobrando.

Em Mombaça eucootrei duro inimigo.

Astuto engano, c barbara ciUda,

Mas s«iitío logo o« golpes do castigo.

Provando o Do á Lusitana e«pada

:

Dhom naufraijio em c«rtissiffio perigo.

Errou aem tino a fluctuante Armada,
Mas constratando um mxr tempestuoso.

Vim no teu reino abrigo arhar ditoso.

J. AGOS-riitHO DE MACEUO, O ORIENTE, Cant. 7,

est. 93.

Ao pensar em tão esperas fadigas.

Tanto Haogue perdida, tanta morte,

Triito naufrágio cru, desgraças tantas

Que a dobrar esse cabo nos custaram

Para ir ediQcar mbUme império,

-Novo reino entre gentes tam remotas.

Se me aUrgsva o cora<,ão no peito.

GAHHt-TT, CA«., cant i, cap. 8.

— Diz-se também das embarcações de
pequeno lote, e barcos que navegam nos
lagos e rios.

— Figuradamente: Perda, desgraça,

queda mural.

Soccorre Eterno Pae, Seobor Suprema,

Porque eu em mar táo Urg.> desalmo,

0nd'tium naufrágio certo espero e temo

Se me faltar o teu favor divino

:

Nem m*alrevo chegar a tanto estremo

D'alto verso, sem ti, que o faça dino

Daquelles que por li com psitus fortes

Derão, e receb^-rão cruéis mortes.

rRANCISCO DE ANDRADE, PRlMKUtO CERCO DE
DiL', cant. 1. est. 2.

Poiém não sei se fCra mais ditosa

Em s« render de todo ao mar • ao vaato

Ficando assas contente e gloriosa,

E co'o ganho dhum táo heróico intento,

Que apoz via táo larga e trab«UiOsa

Chegar ao Rm ao porto a salvamento

Onde eu sei que lia de tar te não me engano)

Outro naufrágio múr e de múr dano.

IBIDEM , cant. 20, ost. 3.

NAUFRAGO, A, adj. (Do latim naufra-
gus). Que padeceu naufrágio, naufra-

gante.

— Que produz naufrágio. — Procellas

naufragas.

—Que é destroço de naufrágio.

—Substantivamente : Pessoa que nau-
fragou.

NAUFRAGOSO, A, adj. Termo de poe-

sia. Que produz naufrágio.—Naafragosa
procclla

.

—Diz se também do logar onde exis-

tem muitos naufrágios.— Littoral nauíra-

goso.

NAULO, s. m. t,Do latim naulum). O fre-

te do navio.

I



NAUT

—Diiiheiro que mettiam na bocca do

defuuto para satisfazer a paga de Charon-

te, no tempo da gentilidade.

NAUMACHIA, s. f. (Do latim nauma-
chia). Espectáculo d'uai combate naral

entre os antigos romanos.
— Logar onde se dava este espectá-

culo.

NAURO, NAURUZ, ou NEURUZ, s. m.
Termo da Pérsia. O primeiro dia do anno
entre os persas, começado no equinó-

cio da primavera.

I NADSCOPIO, s. m. Termo de mari-

nha. Instrumento para descobrir os na-

vios a uma mui grande distancia.

NÁUSEA, s. f. (Do latim náusea). Sen-

sação experimeutada por aquelles, que
não estando acostumados a navegar, são

perseguidos pela vontade de vomitar.
— Desejo de vomitar em geral. — As

náuseas precedem o vomito.

— Figuradamente : Desgosto que ins-

piram na ordem intellectual ou moral as

cousas fastidiosas e aborrecidas.

NAUSEABUNDO, A, adj. (Do latim nau-
seabundiis). Que causa náuseas.— Cheiro

nauseabundo.
—Figuradamente: Qne desagrada, ex-

citando o desgosto.

—

Estas miudezas são

nauseabundas.
NAUSEADO, part. pass. de Nausear.

NAUSEAR,- V. a. (Do latim nausearé).

Produzir Uiiuseas, desejar vomitar.

—Figuradamente : Causar asco, nojo.

NAUSEATIVO, A, adj. Que produz náu-
seas, nsuseuso, enjoativo.

NAUSEOSAMENTE, adv. (De nauseo-
so, e o suftixo «mente»). De um modo
nauseoso, com enjoos.

NAUSEOSO, A, adj. (De náusea, e o suf-

fixo «oso»). Termo de medicina. Que se

refere ás náuseas.
— Esforços nauseosos; esforços que

acompanham a sensação de náusea sem
trazer o vomito.

NAUTA, s. m. (Do latim nauta). Ter-

mo de poesia. O marinheiro, navegante.

Eo, que já me sentara c'o Propheta

Nos destroços da trágica Gomorrha,

Babylooia avistei desde Coriutlio.

Que Cidades, outrora tara tloreDtes!

Hoje estrago, e ruina ! Magoa, aos olhos

Do Passageiro, ou Xauta, ao pòr-lhea vista!

Os, que, em bandos, i túlda, ávidos sobem.

Vem Templos derrocados, e emmudecem.

F. MAN. DO NASCI.MENTO,OS MARTYHES, liV. 4.

Com duro, agreste accento a voz erguia

A negra chusma, e saudava os Lusos,

E gente humana apeaas parecia.

Tão rudes erão, b.irbaros, obtusos

!

Eis que da bruta multidão rompia

Hum, que os nautas deixou d'horror confusos;

O accento Portuguez lhe escutão ledos,

EUe a voz levantando, os Lusos quedos.

1. AGOSTINHO DE UACEOO, O ORIENTE, Cant.

4, est. 3.

Apresenta alguns dons ao povo escuro.

Que o Luso aimadú bárbaro chamava

;

NAUZ

Na ingenuidade natural seguro.

Riqueza não comprada apresentava:

Traz o fructo espontâneo, o leite puro

Do manso armento, que no pasto andava;

Tanto de trato dobre, e engano, alheio,

Que ás choças leva os nautas sem re«eio.

IBIDEM, cant. 7, est. 51.

— i>Terra« ecboa confusa vozeria

Da marítima turba: Oh! voz querida.

Doce aurora de gòso e de esperança

Ao coração do nauta ínfraquecido, -

Do alquebrado sequioso passageiro.

Que a esposa, os filhos, ou talvez a amante,
N'essa voz doce e grata lhe alvejaram.

gaRBett, CAM., cant. 1, est. 4.

E aos ingratos, inhospitos baloiços

Do longo velejar, succede o brando

Meneio da suavíssima corrente,

Que no remanso de seguro porto

Tam doce é de sentir ao nauta cxhausto

Dos repellòes irados de Neptuno.

iBtDEU, cant. 1, cap. 8.

—cGuarda a tua bolsaa

Ruda interpoz a rouca voz do íiaiita,

«Cavalleiro orgulhoso; tanto quero

Os teus pardaus, como a tua espjda temo.

Mas este padre falia como um anjo;

E o que elle disse, é ditto. Atraca a bordo;

E abaixo oamigo Jio.—Rema!o

IBIDEM, cant. 1, cap. 14.

Em viageiras fadigas se bio penado.

Este momento só, esta alegria.

Oh quam sobejo as paga ! O sentimento

Quasl devoto com que beja o nauta
As areias da pátria, é porventura.

Na peregrinação da nossa vida,

—Se exceptuai a morte—o mais solemne.

IBIDEM, Cint. 1, cap. 18.

Alta a noite, escutei o carpir fúnebre

Do nauta que suspira por um tumulo

Na terra de seus pães ; e aos longos pios

Da ave triste ajuntei meus ais mais tristes...

Rosa d'amor, rosa purpúrea e bella.

Quem entre os goivos te esfolhou da campa?

iBiuEM, cant. ij, cap. 3.

NÁUTICA, s. f. A arte de navegar.

NÁUTICO, A, adj. (Do latim nauticus).

Concernente a navegação.
—Agulha náutica; agulha que serve

para dirigir a navegação.
— Homem náutico; homem do mar,

homem que sabe a arte de navegar.
— Missa náutica. Vid. Secco.
— Substantivamente: Pratico em na-

vegação.—Um náutico.

NAUTILO, s. m. (Do latim nautilus).

MoUusco testaceo de concha dividida em
muitas cellulas, pertencendo á ordem dos
scephalopodos: imita nos seus movimen-
tos as manobras de uma embarcação.

f NAUTOMETRO, s. m. Apparelho des-

tinado a determinar no mar a distancia

a um certo limite.

f NAUZEA, s.f. Vid. Náusea.— «Ser-

mão bom feito mas grsnde é como ban-
quete esplendido de iguarias delicadas

e substanciaes; come a gente com gosto,

mas em meio do banquete está saciada

e talvez com fastio ; e, se o tempero ou

NAVA 405

falta de sal desagrada, mais cedo chega
a nauzea.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello
Branco, pag. 135.

NAVA, s. f. Termo antiquado. Campo
raso, cercado de bosques. Bem celebres
são as navas de Tolosa, pola batalha que
n'ellas se deu, e insigne victoria, que
dos mouros alcançou, D. AíTouso viii
de Castella no auno de 1212, attribuida
principalmente á Santa Virgem, cujo re-
trato tremulava nas bandeiras dos catho-
licos, que em gratidão lhe consagraram
a abstinência de carne em os sabbados,
que s^ tinha deixado já de observar em
toda a Hí^spanha.

t NAVAGEM, s. m. Termo antiquado.
O frete da embarcação, o salário que se
dá na barca da passagem.

1.) NAVAL, s. m. Terixio antiquado.
Lençaria de que ha quatro espécies: ba-
tido, por bater, grossos, e em fardos.

2.) NAVAL, ai/y'. 2 gen. (Do latim nava-
lis). Tocante ao mar ou a navios. — A
archilectura naval.— Sciencia naval; a arte de construir
e de conduzir os navios.—Batalha ndiVal; batalha dada no mar.—«Finalmente este Nordim de Ormuz se-
cretamente fez que o outro, e Rai^z Ga-
mai viessem a Ormuz a se ver com el-

Bey : assentando com elles que quando
viessem com seu irmãoao tempo de rom-
per a batalha que esperauaõ de ser na-
nai, elles se passariáo de Sargol pêra
elle.» Barros, Década 2, liv. 2, cap. 2.— Officio naval; officio maritimo.

E porque sendo assaz exercitados

Nos olQcios navaes, e os entendião,

E se cumpria ter peitos ousados

Também a espada e a lança revolvião.

Ora servem de bons, fortes soldados

Ora ás cousas navaes se convertião,

Assi quando se o duro imigo offende

Como quando no mar se a vella estende.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 12, est. 111.

— Forças navaes
; a armada marítima.

— Eicóla naval ; escola instituída pa-
ra formar os mancebos destinados ao
corpo dos officiaes de marinha do Es-
tado.

— Coroa naval. Vid. Rostrata.
— Munições navaes; munições, que

servem de fazer náos, e prover às suas
necessidades.

— Milicia naval; milicia que serve nas
naus de guerra.—Táctica naval ; táctica que ensina a

guerra e evoluções no mar.
NAVALHA, s. m. (Do latim novacula).

Espécie de faca, que fecha em um cabo,
e se abre o sustenta n'elle por mola ou
sem ella.

— Navalha de barba; instrumento pró-
prio para a fazer.

— Figuradamente: As navalhas das lín-

guas maldizentes; o aliado, o azedume
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que frrem muito a honra, o credito, a

boa reputsçno, otc.

Navalhas dos javalis, e de algum

insectos; dentes com quo cortam.

— Marisco.

NAVALHADA, s. f.
Ferida com nava-

lha.

NAVALHADO, part. pass. de Navalhar.

Cortado com navalhas, retalhado.

Figurada e poeticamente : Imitante a

uma navalha, cortante como ella.

E sobre e\le cahindo a ro.n turba

Dos bairriíUs Cactiorros, qu« a namortij,

Entre »» pernis meUeado a longa cauJa,

Corre, sem se deter, ale' que cliega

Junto de «eu Senhor, a cujas abas

Seguro, e confiado encreípa as ventas.

Contra elles so revira, eutau rosnando

Lhe» mostra os brancos, tuiialhados dentes.

A. DINI7. D». CniZ, HVSSOrF., CÍUlt. 6.

NAVALHÃO, s. »j. Augmentativo de

Navalha. Grande navalha.

— Facão de caçador.

NAVALHAR, v. a. Cortar com nava-

lha, golpear, abrir golpes por meio de

navalha.

— Fazer sarjas, fazer incisões por meio

de lancetas.

NAVALHEIRA, s. /'. Termo de Historia

Natural. Espécie de marisco á similhan-

ça do caranguejo, porém de pernas um
pouco maiores.

f NAVARRINA, adj. f.—Raça navar-

rina; nom.' de uma antiga raça de ca-

vallos de r^avarra.

NAVARRO, A, adj. Concernente a Na-

varra, de Navarra.
— Substantivadamente: Um navarro.

NAVE, .f.
f.

(Lio latim nauis). Divisão

de UQia citsH qualquer.

— Trrmo pouco usado. Nau.

— Nave da egreja; vão no corpo

d'ella.

Demais ccculta origem, pelas naves

Do templo entrou com passos mal sefníros.

Elle, que tantas vezes ha rompido

As cerradas fileiras.

GAHRCTT, c&u,,cant. '2,cap. 3.

— Certa primícia que so paga em Vil-

la do Conde.
— Egreja de três naves; vãos e divi-

sões, a saber: a divisão do meio. e as

dos lados entre as columnatas e as pa-

redes lateraes.

—Nave central ; diz-se em opposição

ás naves collateraes.

— Naves lateraes; os lados inferiores

de uma egreja.

7 NAVEGABILIDADE, s. /. Estado de

um curso dagua onde se pôde navegar.

— .1 navegabilidade deste rio.

— Estado de uma embarcação em que

se póle navegar.

NAVEGAÇÃO, s. f. (Do latim naviga-

NAVE

tio, do naviyare). O acto de navegar no

mar, nos lagos, nos rios, ele.

— Viagem pelo mar, lagos, e rios.

—

Fizeram se longa$ navegações pelo mar
Vermelho. — «E desde então ató agora,

nunca esta mercadoria rá aportou, se

não alguma que vc^in ás furtadas por or-

dem do aviso
;
que como a trazem por

outra navegação, é a viagem mais com-

prida, t*, quando cá chega, vem tão ma-

reada que escassamente se parece com-

sigo.» Fernão Rodrigues Lobo Soropita,

Poesias e prosas inéditas, pag. 2. —
«O qual cabo de Nam, era o termo da

terra descuberta que os navegantes de

Espanha tiuhão posto à nauegação da-

queilas parles. b João de Uuros, Década

1, liv. 1, cap. 2.— j Porque como da Ín-

dia não tinh.io mães nuua que a que

trouxera dom Vasco da (iamma e a na-

uegação daquellas parles não era sabi-

da ; ante de toparem esta carta hião ás

escuras e mui confusos em sua viagem.»

Uem, Década 1, liv. 5, cap. 10. — «E

por quanto o capitão daquella frota uâo

leuaua piloto que soubesse da nauegação

daquelle estreito: o mandaua em terra a

saber do senhor ou gout^rnador delia se

lhe darião ali algum piloto por seus di-

nheiros, que os quisesse mater em Or-

muz, onde estaua o capitão que busca-

uão.» Idem, Década 2. liv. 3, cap. 2.

—

«Os quaes partiram aquelle anno a vin-

te d'.\bril oito dias depois dd ser partido

D. Garcia de Noronha filho do D. Fer-

nando de Noronha, debaixo da bandei-

ra do qual elles hiam, e fizeram ambos
tão bua navegação, que elles somente pas-

saram aquelle anno á índia, e D. Gar-

cia por mà pilotage invernou em Mo-
çambique coui mais quatro náos que le-

vou, da viag-^m do qual adiante escreve-

remos.» Ideai, Década 2, liv. 6, cup. 10.

— «Seguindo mais o caminho ua volla

da terra de Guiné, foram ter á Ilha de

S. Thomé, onde Fernão de .Mello Capitão

delia os proveo do que havia na terra, e

daqui per dous navios avisoa D. Garcia

a ElRey D. Manuel da má navegação que

fizera com tempos contrários, a qual no-

va causou o anno seguinte mandar El-

Rey doze náos, como veremos.» Idem,

Década 2, liv. 7, cap. 2.

He muito pêra louuar

has suas navegarõts

.

quem nas bero quer esperar,

muy seguro nauegar,

dous ventos, duas monções.

UAKCIA DE KEZENDh-, MISCBIXANCA.

— ePassada esta calmaria, seguindo

sua viagem, os pilotos per ma nauegação

com medo do cabo de boa Sporança, se

poseram em allura de quarenta grãos, da

banda do Sul, onde por ja ser neste

tempo Inuerno naqueilas parles. • Da-

mião de Góes, Cbronica de D. Manoel,

pari. 2, cap. 2.— «Por serem informa-

NAVE

dos que náo comprião com o que lhe ti-

nham prometido, o que faziam por lhe

darem auiamento, e se lhe nam passar

o tempo da nauegação para a índia, que
sou desejo era mostraribe a vontade que
ti'jham de o favorecer, e cumprir com o

que lhe tinham prometido per 8<'us con-

tratos ' Il>-m, Ibidem, pari. 3, cap. 2.

— •A causa principal de sua vin^la fui

pedirem a e| Rei que da sua mam os ar-

massem c8Uíll"iros, a qual honrra de-

sejauaõ auer áuU". pelo grande nome que
por todas aquellas part<'S donde elles

eraò naturaes, e vezinhos tinha, por cau-

sa das nauegaçoens que fazia, prouin-

cias, e regnos que subjugara, e guerras

que continuamente trataua contra os

mouros, turcos, e imigos da nosM santa

fe.u Idem, Ibidem, pari. 4, cap. 4.

—

«Has quaes viagens todas se íezTáo per

mandado deste inuenciuel Kei dom loáu,

com muito trabulho seu. e despesa de

sua fazenda, navegação já esquecida de

todo ho género humano, per unlo spa-

ço de tempo, quanto s-* pode verem hum
discurso, que disso fiz na mesma Chro-

nica do Príncipe dom João, que compus
de riouoem lingoagem Portuguesa.* Id''m,

Ibidem, part. 1, cap 23.— «Nesle mes-
mo anno despoís de! Rei ser casado acre-

centou ao titulo que tinha de Rei le

Portugal, e dos Algarues, daqaem, e da-

l>-m, Mar em .Africa, senhor de Guiné, o

titulo da conquista, naaegaçam, e comer-
cio de Eihiopia, Arábia, Pérsia, e da ín-

dia, título tão honroso quanto o he ha

mesma conquista.» Idem, Ibidem, part.

1, cap. 46. — aCoowçau !o pela conclu-

sam de tudo o que os amigi)s tinham di-

to, perguuUua lhes o P. M. Francisco

como nam esperauam os Chatins da ín-

dia, que s>i melhorassem aquellas duas

cousas, a noticia, digo, da nauegaçam, i-

a paz, e comercio com os portos da Chi-

na p'ra meterem suas fazendaS: e vidas

na viagem de lapam.» Lucena. Vida de

S. Francisco Xavier, liv. 6, cap. 9. —
«Deixou com suas armadas descoberto o

famoso P.-om ontorio, que hoje chamamis
Cabo de Boa-Esperança. e com isto aber-

tas as portas á navegação da índia, pa-

ra descobrimento da qual tinha manda-
do alguns por terra, que chegarão á ín-

dia, e ao grande Império de Ethiopia.»

Fr. Bernardo de Brito. Elogios dos Reis

de Portugal, continuados por D. José

Barbosa.

—Navegação inferior; navegação que
tem lugar nos iagos, rios e canaes.

—Cariai de navegação; canal qneteiu

bateis.

— .\ arte de navegar.— Os romanos não

tinham conhecimento algum da navega-

ção.—Escolas de navegação ; escolas esta-

belecidas em lóios os portos, para en-

sinar gratuitameute aos navegantes de

todas as classes que se apresentem, as
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mathematicas, a navegação, e o usò dos

instrumentos náuticos.

— Circulação das mercadorias pelos

rios, e caoaes.

—Navegação aérea; nome dado ás via-

gens feitas ein balões.

—Figuradamente : Navegação dosji^s-

tos ; o seu modo de proceder para al-

cançarem a bemaventurança, e chega-

rem propiciamente ao porto de salvação.

—O trafico mercantil náutico.

NAVEGADO, part. pass. de Navegar.
—«Porque como era homem que sabia

bem a navegação daquella parte, e Fer-

não Peres havia do entrar pelo estreito

de Ciogapura, que não era mui nave-

gado, coQvinha-lhe quem o levasse por

lugar sem perigo.» João de Barros, Dé-

cada 2, liv. 9, cap. 3. — «Dos quaes al-

guns foraõ ter a índia, e dahi a Portu-

gal, porque a sua nao depois de mea
descarregada com tormenta deu a costa

na mesma ilha de Ternate, a qual elles

chegaram aos xxvi. dias de lunho, ten-

do nauegadas, pola conta que faziam mil,

e quinhentas legoas, do dia que parti-

rão da ilha dí Tidore ate tornarem a

Ternate.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 4, cap. 7.—Ir bem ou mal navegado ; ir bem ou
mal dirigido.

— Loc. FIG. : /líígar-se navegado, dar-

se por navegado; julgar-se isento de pe-

rigo, que prudentemente se podia temer,

tanto marítimo como terrestre.

NAVEGADOPi, A, adj. e s. Vid. Nave-
gante. — «Coli)mb residiu algum tempo
em Islândia, cujos navegadores, está hoje

fora de toda a dúvida, conheciam o norte

da America muito antes d'elle.» Garrett,

Camões, nota A ao canto 4.— «U'aquella

casa tinham sabino geraes para a con-
gregação de S. Bento, como D. Pedro da
Gloria para a d('S Cruzios, frades doutís-

simos como frei Ignacio de Jesus, bispos

e capitães generaes, navegadores e mar-
tyres do oriente.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-
tello Branco, pag. 2.

NAVEGAGEM, ou XÍAVEGAJEM, s. f. O
frete da embarcação, o salário que se dá
na barca '^a passagem.
NAVEGANTE, part. act. do Navegar.

Que navega.— Gente, navegante; gente dada parti-

cularmente á navegação.

Vão-aa basear e mandào-na diante,

Que celebrando vá com tuba clai-a

Os loiívores da gente navegante.

Mais do que nunca os d"outrem celebrara.

Ja murmurando a Fama penetrante

Pelas fundas cavernas se espalbára:

Falia verdade, havida por verdade;

Que junto a deoea traz Credulidade.

GAM., LUS., cant. 9, est. 45.

— S. 2 gen. Pessoa que navega, que faz

viagens de longo curso no mar.

A ira, com que súbito alterado

o coração dos deoses foi n'hum ponto,

Não sofTreo mais conselho bem cuidado,

Nem dilação, nem outro algum desconto.

Ao grande Eolo mandão ja recado

Da parte de Neptuno, que sem couto

Solte as fúrias dos ventos repugnantes

;

Que não haja no mar mais navegantes.

CAM., Lus., cant. 6, est. 35.

— <(E porque geralmente todolos que
navegavam per fora da Ilha, por ser via-

gem mais segura ainda que comprida,
estavam seguros de invernar, como indo
por dentro, ao modo que ora vemos os

nossos navegantes ddqui pêra a índia,

que quando partem tarde, vam per fora

da Ilha de S. Lourenço por terem os tem-
pos mais largos.» João de Barros, Déca-
da 2, liv. 6, cap. 1.

Rápido ia o sol no ceo descendo :

o guerreiro cantor volve a imbrenhar-se

Pela espessura e bosques. Não esp'ranças

De melhor sorte, não lisonjas doces

De amor próprio, mais doces quando ouvidas

Dti lábios de monarcbas: não promessas

De merecido premio,— nada agita

O sangue do esforçade navegante.

GABBETT, CAMÕKS, cant. 9, Cap. 3.

—Termo pouco usado. Navegável.

—

O rio navegante.
—Homem que entende da direcção de

um navio.

—

E' este homem um excellente

navegante.

—Figurada e poeticamente: Homem
que navega n'um aerostato.

—

Que c isto

que vejo no ar ? é um aerostato, eis-aqui a
bandeirola, a barquinha e o navegante.
NAVEGAR, V. a. Andar, percorrer o mar

em navio, ou outra embarcação qualquer
menor ou maior.—Navegar o vasto Ocea-

no.— «Finalmente elle resumio nisto, quo
podia dizer a elReye ao seu governador
Cóge Atar que o enviara, que elle era

vindo per mandado d'elRey seu senhor a

notificar a elKey de Ormuz que se que-
ria pacificamente nauegar os mares da
índia, que lhe aula de pagar hum certo

tributo em sinal de vassallagein.» João
de Barros, Década 2, liv. 2, cap. 3.— «O
qual espaço de tempo também haviam
mister os que navegavam o mar da Le-
vante, porque haviam de esperar em Cin-

gápura que fossem os de Poneute com
suas mercadorias pêra fazerem suas mu-
tações.» Idem, Década 2, liv. 6, cap. 1.— «A imitação do qual, pois elle Aflonso

d'Alboquerque foi o primeiro que nave-
gou aquelle estreito té aquelle tempo tão

encube.rto aos mareantes da Christanda-

de, queremos entrar no octavo Livro des-

ta nossa segunda Década também com
outra pompa de escritura, relatando sua
natureza, navegação, e portos, como Af-

fonso d'Alboquerque entrou pomposo de
náos, bandeiras, e estendartes, por cele-

brar a festa de sua entrada.» Idem, Dé-
cada 2, Hv. 7, cap. 10.— «E de levarem

delias té o porto de Judá huma náo, le-

vam vinte e cinco té trinta cruzados, e

navegam este mar com dous ventos ge-

raes, que são Levante, e Ponente ; e quan-
do não são mui tendentes, ventam alguns
terrenhos, e porém poucas vezes.» Idem,
Década 2, liv. 8, cap. 1. — «E n causa
deste damno foi, que sabendo os Mouros
que navegavam o mar Roxo, pêra onde
ellas hiam carregadas, como elle Affonso

d'Alboquerque era dentro, temendo de o

encontrar, partiram dos portos da índia,

onde tomaram carga quasi no fim da
monção do tempo, parocendo-lhes que a

este seria elle sabido do estreito.» Idem,
Década 2, liv. 8, cap. 6,—«Ea substan-

cia de sua embaixada era representar

quanto damno todolos Mouros daquellas

partes tinham recebido de nossa entrada

na ludia, e como os mares eram cheios

de nossas Armadas; e não nos conten-

tando com navegar os da índia, nova-

mente entrara huma mui grossa no es-

treito do mar Roxo, e commetlêra que-
rer ir ao porto de Judá.» Idem, Década
2, liv. 8, cap. 6.— (O qual Embaixador
achando toda a índia chea do nosso no-

me, e potencia de armas, e que ninguém
podia seguramente navegar aquelles ma-
res senão cora um salvo conduto do Ca-

pitão mór, ou dos Capitães das nossas

fortalezas, e quo elle havia de tornar per

Chaul, onde desembarcara.» Idem, Dé-

cada 2, liv. 10, cap. 2.

o Ceo, que para varia sorte o chama,

A hum calafate Portuguez o entrega,

Grão síiber, discrição nellc derrama,

Grande engenho e agudeza lhe não nega;

Gi*andemente por isto o senhor o ama:

E depois acontece que navega

Lá para o Oriental Reino o mar bravo,

E leva em companhia o seu escravo.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 66.

Além de llie tirar o regimento

Da Cidade, e que nella não mandassem,

Quiz dos nossos também consentimento

Que as suas náos os mares navegassem

Sem na viagem ter impedimento.

Nem nas mercadorias que levassem,

E que estas náos por onde quer que irião

Seguros se os quizessem, levarião.

iDE.M, IBIDEM, cant. 5, est. 39.

A gente do Sultão, e a que foi dada

.'^0 mundo, lá na terra do Ponente,

Tanto que o Sol a nova Im dourada

Veio mostrando lá polo Oriente,

Vendo de todo j a desamparada

A fortaleza, desta imiga gente,

Setornão a embarcar, e o mar navegão

E com prospero tempo a Diu chegão.

IDEM, IBIDEM, cant. 5, est. 66.

Despedido atraz isto o vaião forte

Ao primeiro perigo a fusta entrega,

E rompendo outra vez por fogo c morte

Com invencível peito o mar navega;

E tal favor então da amiga sorte

Sentio, que á fortaleza em salvo chega,

.\pçsar do perenne fogo ardente

A detê-lo apressado e diligente.

IDEM, IBIDEM, cant. 14, est. 14.
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—Navegar Mrti nrt))to; fazT progredil-o

no m«r, até chegir ao porl" <\'> Sfu des-

tino.

—Conduzir por ra«r.

— Fazftr transportar por mar. — «Bus-

carão outro nouo caminho pêra nauega-

rem as nsp"Offarias qii'' auiaõ das parles

d(í Malaca, assi como crauo, nòz, maça,
sandftlo, pimenta, qii(i auiaõ da ilha Ça-

matra em os portos d<í Podir. o Fíícimd, e

outras muitas cousas daqut^llas partes.»

Joáo d« Barros, Década 1. liv. 10, capi-

tulo 5.

— V. n. Andar no mar ou era grandes

rios.— "Timnja posto que das palauras de

dom Francisco ficou contente, náo se

quis espedir didh^ sem primeiro leuar

prouisaô sua, em que auia por bera que
assentando seu tilho piz com elRey de

Onor, elle e os Mouros de Onor podessora

nauegar segurameote pelos mares da ín-

dia.» Jiiâo de Barros, Década 1, liv. 8,

cap. 10.-— «E como estes lemporaes do

anno não serviam tanto a proveito dos

navegantes quando Ciiigá(iura prospera-

rava, de duas faziam huma, e est.i era a

luais coraiuura; todolos que navegavam
da parle do Ponente, hiara per fora da

Ilha Çaraalra entrando per o canal que
se faz ontre eli.v e a Jauha, ou entra-

vam por entre ella, e aterra de Malaca, i

Idem, Década 2, liv. 6. cap. 1. — «Ao
qual Mouro Capitão, e Feitor da náo por

amizade que M> lique Gupij seu senhor

mostrava ter a nossas cousas, e seguro

que Affonso d'Alb iquerque tinha dado
pêra suas náos navegarem, (como atrás

esereveraos,) elle lhe fez honra, offere-

cendo-so a tudo o que houvesse mister

delle.» Idem, Década 2. liv. 6, cap. 2.

— «Por a qual razão, posto que o tempo
era mui perigoso pêra navegar, e a gen-

te vinha mui anojada do mar, e outra

enferma, províiio o melhor que pode, es-

pedio a Pêro Mascarenhas que fosse to-

mar qualquer porto das nossas fortalezas

da índia pêra esforçar a gente, sabendo
ser elle vivo : cá pelas novas que D. Ai-

res, e Christovâode Brito lá deram, tam-
bém o haviam por perdido.» Idem, Dé-
cada 2, liv. 7. cap. 2.—«E naõ podendo
Gonçalo Vaz de Távora alcançar mais, se

tornou com algumas prezas que tomou,
e navegando de longo da costa da Ará-

bia, foy tiimar o porto de Caièm, e se

vio com aquello Rey. qu" lhe fez muitos
gasalhados.» Diogo de Couto, Década 6.

liv. 8, cap. 5.—«A qual seita, o alcaide

se recolheo a fortaleza, sem saber quem
era dom Lourenço, mandando logo hura

presente a dom t'rancisco de refresco, da
terra, e dalli a nove dias mandou hum
embaixador, pêra confirmar esta paz, com
dous zambuquos carregados darroz, e tri-

go, e outros mantimentos, a qual lhe

dom Francisco confirmou, e deu seguro
para poder tratar, o navegar pêra onde
quisesse.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 2, cap. 4.— «Navegan-
do ao longo da costa com muit) prazer,

folias, e tocar de trombetas, e polo tem-
po .ser bonança, hiaõ laõ junto da terra

que viraõ alem da frescura delia, muitas
rriaçõ"s de gado grosso, •; meudo.» Idem,
Ibidem, part 1, cap. 35. — «It''m. Que
lhe pedia seguro geral peras nãos Dor-

,

muz, e de seus vassallos poderem naue- :

gar perá índia sem lhe ser f>*ito danno, I

nem embargos pelos capitães do suas ar

madas.» Idem, Ibidem, part. 3, cap. 66

E cinco dí.is »ntcs que o dourado
IMansU viflitasse equelle sino

Que no silgado Iteino foi gerado

K no Ceo teco assento alto e diviíio.

Surge o Governador, acompanhado
Do seu nobre .ipparUo, delle dino,

Meia légua daquelLi forte e brava

('id»de, para onde elle navfgava.

F. DE ANURADE, rniMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 18.

De náos gr.ii companhia navegando

Vai com favor do vento, e da ventura,

Que d'hum porto s-ihirão juntas, quando

As espalha a tormenta brava e dura

:

Esta hum porto, a({uella outro vai buscando

Onde cuida que pude estar segura.

Tal esU gente se me representa

Que espalha do Mogor a grãa tormenta.

IDEM, iBiDEii, cant. 5, est. 45.

Eolo naquplla hora solv» tinha

A hum grão vento n prisão que em si o encerra.

Que com grâa for^-x então ferindo vinha

Aquelle Rio, e toda aquella terra.

Também a imiga estancia, que visinha

Estava ao Rio, far. Áspera guerra

Aos que por elle vmhão navegando,

Co'o feiro que o canhão está lançando.

IDEM, IBIDEM

— «No mar (posto, que os Cossarios

Olandezes, e Inglezes tomassem duas

Náos da índia Oriental, huma na Ilha

de Santa Elena, e outra á vista do Rii-

no, que por arribar vinha mui destroça-

da, e com a gente toda, ou morta, ou
mui enferma) alcançou por seus Capitães

victoria de muitos baxeis inimigos, em
alguns dos quaes se ganhou uma preza

mui rica. e enfreou sua ouzadia de ma-
neira, que se pode navegar no Oceano
cora mais quietação, e monos perigo.»

Frei Bernardo de Brito, Elogios dos Reis

de Portugal, continutHos por D. José

Barbosa. — «Este rio do Guamá,queem
quatro dias s» vence do Pará a C«sa-for-

te ainda se navega vinte dias sempre ao

poente e inclinando a sua cabeceira para

as cabeceiras do Capim.» Bispo do Gráo
Pará. Memorias, publicadas por Camillo

Castello-Branco, pag. 188. — «Navega-
mos dez léguas n'cste dia sem susto e

divertidos a ver garças e muita caça do

alternaria ceder á fortuna de destros ca-

çadores, i termos a mortificação do San-

to Borja, largo camno se abria em que
a podessemos exercitar.» Idem, Ibidem,

pag. 190. — «Aqui mataram á frecha os

mnluns, que comeram do seu rancho,

os Índios do (>aite. «um veado pequeno.
A 13 pelas cinco horas da manhã nave-
gamos rio abaixo em canoas pequenas,

com o trabalho de cortar a machado
muitos troncos. 1 Idem. Ibidem, p. 190.
— Diz-se tambíTn da maneira corao

ura piloto conduz um navio. — Kste pi-

loto navega hem.
— Navegar ao pego; navegar no alto

mar, seguir p«ra o largo.

— Figuradamente': Ir, andar, cami-
nhar. — «E desastre que desarma um
homem de quanta confiança traz nos

alforges; porque a dama deu rizada de
cima que estrugiu fia rua; e elje, per-

dendo de todíi as estribeira", n5o tem
mais repouzo que raeiti-r se na primeira

estrebaria que acha, até ver maré que
seno vergonha do mundo navegue para

caza.» Fernão Rodrigues Lobo S-ropila,

Poesias e Prosas Inéditas, pag. 122.

—

«Este servo de Deos, depois de dar obe-

diência, e beijar a maõ ao Bispo, lhe

pedia fosse servido de Ih'' mandar dizer

duas mil Missas, e que daria avantajada
esmola por ellas. para qu» Dt^os lhe des-

se bom successo em hum emprego de
mais de cem mil cruzados, com que na-
vegava.» Arte de Furtar, cap 64.

—

«Furtarão três efficiaes mancomunados
nove mil cruzados á fazenda de Sua Ma-
gestade: rep,irtiraô-nos entre si. e na-
vegarão com o cabedal, hum para a ín-

dia, outro para Angola, e para o Brasil

ontro; e depois de chatinarem vaient'"-

mente, tomou-os por lá a hora da mor-
te.» Ibidem, cap. 65.

— Provérbio : Navegar com todos os

ventos; tirar partido de todas as circaro-

stancias.

— Substantivamente : — «Quáto a bós
era vossa mão está serem bons ou mãos.
porque náo se dizem os annos bons por

serem prósperos e de bonança, senam
porque seruem pêra chegar a bom fim

ou bom porto no cabo deste caminho,
assi como dizemos hura caminhejro ou
huraa nao faz»r boa viajem quando cha-

gou com saúde a onde desejaiia. Pois

sabido está que todo o tempo de nossa

vida nam he outra cousa senão hum con-

tino caminhar ou nauegar pêra o porto

da Cidade celestial.» Frei Barthnlomeu

dos Martyres, Cathecismo da Doutrina

Christã.

Do longo navegar alfím ao termo

Desejado chegamos; da suberba

Cidade d'Albuqueniue os muros entro.

,- ÍRRETT. CAMÕES. C*nl 4. C«p. 9.

NAVEGÁVEL, adj 2 gen. (Do latira

navigahili<:, de navigare). Onde se pôde

navegar. — Rio navegável. — «Pois te-

nho dito da grande preparaçam que el

Rei fez pêra mandar sobresta oobre ci-

dade, parece razam trate alguma cousa
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do sitio, e aotigiii'1ade delia, a qual, se-

gundo dizíím os escriptores Arábios, foi

edificada pelos Africanos, na quella par-

te, e Prouincia que se chama Aduecala,

na costa do mar Oceano Atbalanticoa par

da boca de hum rio nauegavel, a que os

mouros chamam Ommirabib.» Dsmião de

Góes, Chronica de D. Manuel, part. 3,

cap. 47.

— Tornar os rios, e canaes navegá-

veis; tornal-os amplos, limpnndo-os de

arvoredos, penedos, etc.

NAVEM, s. f. Titulo da compra, ou
da herdada, qn« na Índia Portugueza se

faz no tombo da aldeia.

NAVETA, s. f. DirainutÍTo de Navio.

Pequeno navio.

— Termo de Egreja. Espécie de pe-

queno vaso de metal em forma de na-

vio, onde se conserva o incenso, e d'on-

de se tira com uma colherinha para o

deitar no thuribulo.

NAVETTA, s. f. Termo de Botânica.

Nome dado á variedade oleifera da cou-

ve nabo; a semente fornece um óleo

gordurento conhecido pelo nome de óleo

de nabo. Legumes de todas as espécies,

onde estão comprehendidas fsvas, semen-
tes de linho, lentilhas, ervilhas, navet-

tas, etr".

NAVIAMENTO, s. m. Termo antiqua-

do. Nivegaçáo,

f NAVICULA, s. f. Cellula, artigo ou
frustula dos ssrgaços da tribu das dicto-

neas.

— Termo de Conchyliologia. Nome de

conchas cuja forma recorda um pouco a

de um navio.

NAVICDLAR, adj. 2 gen. (Do latim na-

vicularis). Termo de Anatomia e de Bo-

tânica. Que é concavo e mais ou menos
comprimido lateralmente. — Osso navi-

cular. — Fosso navicular.
— Termo de Conchyliologia. Qae tem

similhançn com um barco.

— T^rtuo de Veterinária. Doença na-

vicular; inflammação da bainha sesa-

moidea do cavallo.

t NAVIFORME, adj. 2 gen. (Do latim

navis, e forma). Termo Didáctico. Que
tem a forma de um barquinho.
— Osso naviforme; synonymo anti-

quado de osso escaphoide.

NAVIFRAGO, A, adj. (Do latim navi-

fragus). Termo de Poesia. Que despeda-

ça embarcações. — Rochas navifragas.

NAVIGERO, A, adj. (Do latim naviger).

Termo de Poesia. Que admitte navega-

ções, navegável.
— Que sustém embarcações. — O na-

vigero oceano.
— De que se fazem os navios.

—

Os pi-

olhos navigeros.

NAVIO, s. m. (Do latim navigium). Em-
barcação de maior ou menor porte e al-

tura, de um, dous, ou três mastros, em
quese navega no alto mar, mercante, ou
de guerra. — «E fazendo aparelhar um

navio mandou metter nelle Arlança sua

filha acompanhada de quatro donzellss

e outros tantos cavalleiros, que com pou-
cos dias tendo o vento prospero arriba-

ram em um porto perto do castello do
cavslleiro, onde sahiram em terra e ca-

minharam o mais secretamente, que po-

deram, te chegar a elle.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, capitu-

lo 114. — «Vasco da Gamma depois que
tornou o pouso diante desta pouoação
Moçambique: ao seguinte dia em com-
panhia do Mouro do recado que o veo

visitar mãdou o escriuão do seu nauio

cõ algumas cousas ao Xeque.» João de

Barros. Década 1. liv. 4, cap. 4. — «O
terceiro modo he nauegarem nossas nãos
e nauios per todas aquellas partes : e

conformandonos cõ o vso da terra, cõ-

trahemos com os naturâes delia, per com-
mutaçaõ de huma cousa per outra ao

seu preço e ao nosso.» Idem, Década 1,

liv. 6, cap. 1. — oEIRey Mahamed como
soube que estes navios eram alli chega-

dos, mandou-lho muito refresco, mos-
trando estar á obediência d'EIKey como
escravo que era seu.» Idem, Década 2,

liv. 6, cap. 1. — «Como já começava en-

trar na paragem dos baixos, segundo lhe

diziam os Mouros Pilotos que levava, man-
dou ir diante todolos navios pequenos,

huns ao longo da costa da Ilha, e outros

mais ao mar por resguardo das outras

nãos de maior porte.» Idem, Década 2,

liv. 6, cap. 2. — «Mandado este junco,

por razão de huma coroa que fazia o rio

ante de chegar á ponte, não pode pas-

sar, nem outro navio mais pequeno, que
a esto fim mandava na sua esteira, e is-

to por as aguas serem mui quebradas, de

maneira, que foi necessário esperar que
viessem as vivas com a Lua nova.» Idem,
Década 2, liv. 6, cap. 5. — «Vaza esto

rio seis mezes, e enche outros tantos. E
no tempo das vazantes vaõ os navios pê-

ra cima à toa, porque he muito alcanti-

lado de ambas as partes.» Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 7, cap. 8. — «O Go-
vernador assim o íci, e desembarcou em
Còchim, e foy visitar o Visorey que o re-

cebeo secamente, e alli lhe fez entrega

da índia, e se recolheo pêra sua casa,

mandando logo navios a Goa em busca
de sua mulher pêra se embarcar pêra o

Reino.» Idem. Década 6, liv. 9, cap. 1.

«D. Diogo de Noronha não se quiz em-
barcar atè vir recado do Visorey, que
em lhe dando as cartas, no mesmo dia

despedio Joaõ Peixoto por Capitão mòr
de quatro navios, e por terra mandou
Gaspar Pires de Matos com quarenta
piaens, e huma grande soma de servi-

dores, e boys, pêra trazerem o fato por
terra.» Idem. Década 6, liv. 9, cap. 4.

— «E em Lisboa, e na Corte se fizerão

solemnes procissões, e muytas festas, e

alegrias, assi no mar como na terra, que
durarão muytos dias : e ao dito loão de

Bairros ffz muyta mercê, e assi abs do
seu nauio por aluissaras de tão boa no-
ua.» (i.iroia de Rezende. Chronica de
D. João II, cap. 72. — «E mandou com
e|le a el Ri^y hum seu sobrinho por em-
baixador com huma grossa manilha dou-
ro por carta de crença, que he o custu-
me de sua terra, por antre elles nam
auor letras, e lhe mandou por elle pedir
armas, e nauios. E el Rey com rezam e

justa causa se escusou, dizendolhe a de-
fesa, e escomunhõos que o Papa tinha
postas a quem desse armas a infiéis, e
por elle não ser Christam lho não podia
mandar.» Idem, Ibidem, capitulo 78.

—

«Tanto que os nauios de socorro parti-

ram, teue el Rey conselho geral com to-

dos os que presentes eram, da maneira
que socorreria aos cercados, porque com
todo seu poder determinaua os liurar.»

Idem, Ibidem, cap. 82 —«Primeiramen-
te lhe mandou entre outras cousas, que
d« caminho trabalhasse por fazer huma
fortaleza em Çofala. de que tinha dado
a capitania a Pêro danhaia. que com el-

le mandaua com nauios, e gente que pê-
ra isso ordonara, no fazer da qual forta-

leza usaria com o Xeque da terra toda a

amizade.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 2, cap. 1. — «A guar-
da do Benastarim deu a Garcia de sonsa
onde se fez outra tranqueira como a do
passo do vao, e no mar pos pêra segu-
rança do passo, Aires da sylva no seu
nauio.» Idem. Ibidem, part. 3, cap. 5.

— «Assi se arremessauam n'elle, que em
breue foram os nauios enxorados de to-

dos os viuos soldados, e chusma.» Lu-
cena, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

õ, cap. 14.

Dous mil e setecentos bem serião

íNa Lusitana terra ao mundo dados)

Os que a branca e vermelha Cruz seguião,

De forte aço, e mais forte 'sprito armados,

De Ganarins, e Malabares ião

Outros dous mil também (os quaes creados

Na mesma terra sãot que s"embarcavão

Nos íiíivios de Mouros que alU estavào.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 1, est. 41.

Traz isto, porque ja no senhorio

Entrava pouco a pouco do Oriente

O tormentoso inverno, húmido e frio,

E o formoso verão lá no Occidente,

O Cunha se recolhe ao seu tiauto,

E dividindo o mar prosperamente,

.\judada do vento, a aguda proa

Se vai passar o inverno á real Goa.

IDEM, IBIDEM, cant. O, est. 87.

E vendo emQm que em vão tenr consumido

Rogo, mando, brandura, ou aspereza,

Por salvar hum navio ja perdido

Por medo de sua gente, e por fraqueza,

Parte dhum furor grande combatido,

Parte d'huma profunda, alta tristeza,

Deixa o que só não pude hum forte peito

Salvar, e li á Cidade vai direito.

IDEM, IBIDEM, Cant. 11, est. 21.
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—Navio de alto bordo; navio de fjran-

de portB, conao naus, fragatas, ou gran-

des navios mercantes.

—Navio d(i Unha. Vid. Nau.

—Navio de fogo. Vid. Brulote.

—Navio latino ; navio que traz velas

latinas triangulares, dillerindo n'isto dos

navios redondos.—«ElKny por teir a Mi-

na guardada fez crer om su.i vida, que

nauios redondos não podiam tornar da

Mina por caso das grandes corr-íntes, so-

mente nauios latinos, o isto porque em
nenhuma parle da Christandade os ba

senão as carauellas de Portugal, e do

Algarue, o os galeões de Roraa, que nâo

são pêra nauegar tara long».» Garcia de

Rezende, Chronica de D. João lí, cap.

150.
— Navio de maior ou de menor porte;

navio de mais ou menos toneladas.

—Navio ligeiro, leve ; navio que se mo-
ve cora velocidade.

Val-se logo o subtil, leve navio

Lá contra aquelles tristes caminhando

Que co'»s mãos e co'o3 pés o senliorio

Asdào du liei marinho inda apailando,

Por fugirem da Parca quo ja o lio

Subtil, ii:irao cortar, Ihanda buscando.

Mes, tristes, que tugis '.' que a Parca fera

N'outro maior perigo vos espera.

FBANG. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DK UlU,

cant. Iti, cst.lS.

— «Despedido de todos dou á vela pê-

ra Cochim, adiantando-se seu filho Doin

Fernando de Menezes em navios ligei-

ros, porque hia mal disposto, que em
poucos (lias chegou a Cóchim.» Diogo de

Couto, Década 6, liv. 9, cap. 18.

—Navio de guerra, de armada ; navio

que se destina para o serviço militar na-

val. — «lí correndo ha costa doz legoas

contra Melinde lhe saíram de huma vil-

la de Mouros chamada Patê oito terra-

das, que sam nauios pequ -nos de guer-

ra, com muita gente, dos qiiaes se des-

fez as bombitrdas, e por lh'4 escachar o

vent<) has nam seguio.» Da;aião de Góes,

Chronica de D. Manoel, pari. l.cap. 44.

— «Andando assi estes recados, chegou

aquello porto Emanuel da gama, que vi-

nha de Malaca em hum navio dnrmada,

com cujo parecjr, e dos outros capitãi^s,

e homens nobresda frota, assentou tifor-

ge dalbuquerque o modo o ordem quo
teriam no tomar daqaolla tranqueira a

qual posto que fosse muito forte deter-

minou de combater, o scalar com os Por-

tugueses que alli stauam, que poderiam

ser ate duzentos, e oitenta.» Idem, Ibi-

dem, pari. 4, cap. 66.

—Navio mercante ; navio que carrt>ga

por conta de seu dono, ou de particula-

res.

—Navio de remo ; navio que se movi> a

remo. — «Finalmente assi estes nauios

de ramo como as carauelas, quada hum
em seu modo fez tanto per si que difti

cultofamente se poderia julgar qual dos

capitaons nesta batalha e conflicto teue

menos que fazer : baste saber que pelo

trabalho que ({uada hum pos na parte

que lhe coube por sorte, assi deu conta

de si que os iruigos que poderão escapu-

lir se punhão em saluo quanto podiáo.»

João de Barros, Década 1, liv. 10, cap.

4. -«Despejada alidade, poz o Governa-

dor toda a sua g>'nle no campo, quo so-

riaõ perto de quatro mil homens, o man-
dou i^rancisco de Siqueira co.m alguns

Capilatins, que fossem com os navios de

remo queimar as nàos que estavaõ duas

léguas pelo rio dentro.» Diogo de Couto,

Década 6, liv. 8, cap. 13.—«A quem o

Visorey d^u hum fermoso galeaõ, de que

era Capitão Ruy de Castro, em que hiaô

embarcados trezentos homens, e lhe deu
mais dous navios de remo, com regi-

mento que com» chegass-i a Ormuz en-

tregasse a gente a I). Fernando de Mene-

zes, e o galeaõ a D. Anlaõ de Noronha
pêra se vir nelle pêra a índia.» Idem,

Década 6, liv, 10, cap. 18.— «Pelo que

no mesmo instante mandou sobelia for-

taleza Dauehodiua, huma armada de

obra de sessenta nauios do remo, da

qual ora capitam hum Português arrene-

gado, per nomo António Fernandez car-

pinteiro de nãos, que se entaõ chama-
ua Abedella, que foi hum dos degrada-

dos que leuara a Pedralurez cabral, e

deixara em Quiloa, donde viera ter a es-

tas parles, por cujo conselho o l.-abaio

fi'z esta ar.uada, prometendolhe que se

tomasse a fortileza Danchediua, lhe da-

ria a Cintacorà.» Damião de Gocs, Chro-

nica de D. Manoel, part. 2, cap. 12.

—

«O primeiro que abalrroou foi Martim

guodez com hum jungo, depois de ter

metidos no fundo, o queimado alguns

nauios de remo, o qual jungo entrou por

força, e o mesmo fez loam Lopez dal-

uim em outro, aos quaes ambos, se pos

logo fogo, e elle com os outros capitães,

seguiram a frota de maneira que a des-

barataram de todo, saluo Pateonuz, e os

quatro jungos quo cstauam ao redor do
seu.» Idfra, Ibidem, part. 3, cap. 42.

— Navio de vela; navio que se move
á vela.— .iCom estas sois nãos se partio

Vasco Gome'/; Dabrou do porto de Lisboa

huma terça feira, aos vinte dias do mes-

mo mes Dabril, o sendo na costa deGui-
ne, a carauetia do loaó Chanoca que por

ser nauio pequeno, e bom de vela, leua-

ua o farol, so perdeu por ma vigia hu-

ms noit-Mio rioS"nega.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, psrt. 2, cap. 14.

NAYADES. Vid. Naiades.

NAYFE, adj. 3 gen. (On francez naif\.

Nslivo, bruto.— Vidros nayfes.

NAYPE. Vid. Naipe.

NAYRE. Vid. Naire. — «Os Nayres co-

mo superiores de tolos, são tão sober-

bos, e arrogantes, que pflas ruas por on-

de pissam. v.ira bradando alto, pó, pó.

que quer dizer, alTasta, alTasta.» Diogo

de Couto, Década 4, liv. 7, cap. 14. —
«Aquelle dia á noute chegarão novas,

que ontravaõ por Còr;him de cima oito

mil Nayres Arnoucos, e que vinháo fa-

zendo grandes estragos, com o que a Ci-

dade si; poz em revolta. i Idem, Década

6, liv. 9, cap. 2.

lU a) .Viii/rM caualltiros

cimo liomeru dordeniibii^,

- que pellejam por dinheiros,

muy leaes, muy verdadeiros,

muy destros de frectj^, e U<;a.

riAROlA DERCZKMDE, MISCCLLANBA.

NAZARENO, ou NAZARED, A, adj. e ». \
(Do latim Nazareum. Habitante de Naza-

rolh, cidade da (ialilea.—Na cruz, a ini-

cripção designa JesuH como Nazareno. — j
Nome dado antigamente aos christáos, I
discípulos de .Jesus Christo, Nosso Senhor.

NEBLI. Vid. Nebri.

NEBLINA, s. f. Cerração, nevoeiro es-

pesso, e pouco elevado.

NEBRI, adj. de 2 gen. Termo de zoo-

logia. Kspi'(;ie de fal-iáo do norte.

NEBRIDES, s. plur. (Do latim nebris,

nehridis}. Turmo poético. Pellesdecabri-

tiiiho, que usavam asBacchantes, e Bac-

cho.

NEBRINA. Vid. Neblina.

Allim no oceano se mergulha a lâmpada

Do firmamento mn.xima. Descii,

Como um veo, a nebrina tòbn a s«m;
Ja lhe toucava a frente, e ia ligeira

Pela espalda, insensível devolvendo,

Tl! lhe poisar as orlas na plaDieie.

GAHRBTT, CAM.. cant. 9, cap. 1.

NEBRUNO. Vil. Castanho.

NEBULOSO, adj. (Do latim nebuloius).

Coberto de nuvens.

D.» iiebiitusu HoUanda os Sábios vejo

Do Templo augusto ornatos sublimados,

Que os brilhintes fares do Tibre arraocio

D'enlre as sombras, e pó de antigos evos,

E com douto trabalho esclarecidos

Ignorado Ihesouro ao Mundo offertáo,

.\oR oliios perfeição, luzes i Mínte.

J. A. DR MACEDO, TLA»e« latTAt»';», e»nL i

— Figuradamente :— tO remédio mais

efticsx que tenho achtdo para excitar o

doente de qualquer somnt) profundo, oa

outro qualquer afferto capital em que

seja necessário corroborar a Cab''ça, e

e\cilar os .^spirilos animais torpidos; e

nebulozos, he ítjunlar a huma onç4i de

agoa la Rainha de Ungria verdadeira,

outo, ou des goiías do espirito da vida,

cuja receita vay a Iras no sintagma da

dor do Cabeça, introduzindo pelos na-

rizes repetidas vez>'S torcidas de algodão

molhadas na dit* miilura.» Braz Luiz de

Abreu. Portugal Medico, pag. 493, § 86.

—Termo de astronomia. Diz se das es-

trellas, cuja luz é tibia e amortecida.—

A

via láctea é a nebulosa que mais perto

se acha de nós.

i
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NECEAR, V. n. Dizer necedades ou to-

NECEDADE. Vid. Nescedade—«Tam-
bém Miguel de Cervantes descreve a D.

Quixote encontrando no campo de Mon-
tiel dos benitos con sms anteojos de ca-

mbio. Querer parecer douto com óculos

é necedade que so vê atravez dos vi-

dros.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 137.

NECESSÁRIA, s. f. Vid. Necessário).

Latrina, commua, secreta. — «Um in-

nocente o encaminhou para as «neces-

sárias» cuidando teria algum recado que
dar de assento.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, pag. 53.

NECESSARIAMENTE, aàv. (De neces-
sário, com o sufliio «mente»). Com ne-

cessidade ou precisão.— «A esta naõ he
possível, que se vá pelo caminho, que
segue o mundo, pois vemos, que nos
leva ao contrario. Outra ley, e regra ha
de haver necessariamente, que nos guie
com verdade, e leve ao deseanço firme,

e que nos ponha na gloria, que naõ pa-
dece eclypses .» Arte de Furtar, cap. 70.—«Sem cujas circumstaacias as combi-
naçoens dos influxos serião differeutes

necessariamente, e por consequência os

horóscopos não podem ser iguaes, nem
semelhantes. » Cavalleiro de Oliveira. Car-
tas, liv. 1, u.o 43.—«Hnntem me trou-

xe o sargento-mór dos Índios um pre-

sente, que necessariamente acceitamos,
porque sentem com excesso o contrario;

era um enorme serobim, ptixe de pelle

branca e parda, saboroso.» Bispo do
Grão Pará. Memorias, pag. 182.

NECESSÁRIO, adj. (Do latim ntcessa-

rtMs). Que não pôde deixar de ser, que
náo pôde ser de outro modo; indispen-

sável.—«Com os quaes mandou mestres
de ler. e screver, e outros pêra la ensi-

narem o canto cham da egreja, e musi-
ca do canto dorgâo, e aos principaes a

que encarregou destes negócios mandou
entregar muitos livros de doctrina Chris-

tãa, vestimentas de brocado, e seda, cru-

zes de prata, cálix, turibullos, e outras

cousas necessárias pêra o seruiço divi-

no, e a todos elles deu ordenados e em-
bareaçam pêra suas pessoas, e gasalhs-
do, tudo a custa de sua fazenda.» Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 1, cap. 76. — «Diogo Lopez par^i-

cendolhe que era isto assi mandou todo-

los bateis a terra, sem ficar narmada mais
que o da tsforea por lhe estarem cala-

fetando a cuberta, e seruia de ir, e vir

a terra buscar cousas necessárias.» Ibi-

dem, part. 3, cap. 2. — «E porque os
nossos senaõ desmandassem no alcance,

mandou logo fechar tudalas portas, dan-
do graças a Deos da mercê que lhe fe-

zera, de com Iam pouca gente tomar
huma tal cidade, tam prouida de gente,

artelharia, e todalas outras cousas ne-

cessárias para se defender. » Ibidem, cap.

11.— «Afonso dalbuquerque entre tantos

trabalhos se não esqueceo de fazer os

ofticiaes Gentios, e .Mouros, que lhe pa-

recerão necessários, pêra goueruarem os

moradores daquella cidade, e porque de

todo se soubesse, que estaua ha obediên-

cia dei Rei do Portugal lhes deu regi-

manto, e ordeneçoeus per onde se re-

gessem, e fez moeda noua destanho de
qu6 se acha muito, om minas que a no
mesmo regoo, a que pos nome dinhei-

ros.» Ibidem, cap. 19.—«Aos quaes t>-

dos dom loam fez muito gasalhado, e

lhes deu a estancia do sino que elle guar-

daua para fim, com esta g^íute, e com a

que auia na villa se acodia a todaUs
parltís necessárias com muita destreza,

fazendosse repairos, o contramuros em
resguardo da ruiaa qua os mouros fa-

ziam com a sua artelharia per tolalas

partes. p Ibidem, part. 4, cap. 5. — «K
depois de sobre o dito caso ter conse-

lho, mandou logo por embaixador Duar-
te Galuão do seu conselho com cartas ao

Emperador, e a el P.ey de França, e pêra

outras cousas que compriam, ecom poder
dií desafiar e romper guerra com os ini-

migos do dito Rey dos Romáos, e com
quaesquor que pêra sua soltura lhe pa-

recesse necessário.» Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 72. — «E
com este recado, que Ruy de Sande trou-

xe, ouutí el Rey muyto grande prazer,

e contentamento, e logo i)-^ certeficado

que no anno que vinha se auia de fazer

o dito casamento. Pêra o qual el Rey
logo começou de dar ordem, e auiamen-
to pêra as grandes festas que ordenou
fazer, e pêra todalas outras cousas ne-

cessárias. E de Almada no Setembro lo-

go seguinte com toda sua Corte se partio

pêra Satuuel.» Ibidem, cap. 73. — «No
qual tempo dom loam de Sousa, capi-

tam da dita Villa, adoeceo a morte, de

maneira que não podia acudir a cousa

alguma que comprisse, e por não mor-
rer por iningoa de físicos, e cousas ne-

cessárias a sua saúde, ordenaram todos

que se viesse logo a curar a Portugal.»

Ibidem, cap. 81.—«E ao longo do mar
nos lagares de suspeita poz outros Capi-

tães com artilheria necessária, e o Prín-

cipe seu filho, e o genro, cada hum com
seu corpo de gente haviam de acudir

onde vissem maior pressa, o elle ficava

para quauao o mal fosse muito acudir

com outro corpo de g^nte, que havia de

estar com elle em guarda de sua pessoa

com os Elefantes de seu estado.» Barros,

Década 2, liv. 6, cap. 3.—«Edescendo-

se ao pé d'uns alamos, como Targiana

trouxesse o rosto descuberto', e fosse tão

natural com o vulto que Albayzar trazia

no escudo, os cavalleiros, que ao pé da

fonte estavam, como a viram, affirman-

do ser aquella por quem Albayzar se com-

batia, determinaram toma-la por uorça
d'armas, posto que pêra o fazer pouca
força lhe parecia necessária, e presen-
lal-a ante quem serviam pêra desculpa
de seu vencimento; porque sem duvida
lha pareceu a mais fermosa cousa do
mundo.» Francisco de Moraes. Palmei-
rim d'Inglaterra, cap. 87.— «Porém en-
cobria-o o melhor que podia ; forçando
a vontade por usar dos cumprimentos
necessários á amizade. Que este bem tem
os prudentes, que inda as cousas que
forçadamente fazem, lhe são agradeci-
das.» Ibidem, cap. 103. — «Os seus Ca-
maradas, ainda que tremendo, o fizerão

sobir; não com a pressa necessária na-
quelle cazo, mas com a diligencia que
poderão executar á vista do horror em
que se aehavão.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n.'' 15. — «Levado das
quaes persuasões fez huma jornada aos
lugares de Africa taõ desacompanhado
de Soldados, e mais cousas necessárias

para fazer cousa de importância, que com
nome de visitar aquellas fronteiras se

tornou ao Reino naõ arrependido de seu
intento, mas com dobrada vontade de o

executar.» Fr. Bernardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados
por D. José Barbosa.

CUramente mostrou a experiência

Que sempre tera mais prósperos effeitos

Os poucos que se vão traz a prudência

Que os muitos que á sciberba vão sujeitos

;

D'onde se mostra com clara opparencia

Que a prudência vai mais que os fortes peitos,

E que lie mais para as guerras necessária

Que a multidão com guia temerária.

F. DE .4.NDRADE, PRIMEIRO GEHCO DE DIU,

cant. 12, est. 2.

.Mas em quanto trabalha nesta entrada

.\ profana bombarda horrenda e fera,

Eu lá a Madrafabat faço a jornada

Onde a frota inflei sei que me espera.

Esta estando ja assaz bem preparada

Do que a sua tenção necessário era.

Não quer alli deter-ae mais bum'hora,

Pois tem o mar e o vant o brando agora.

IBIDE.M, cant. 20, est. 14.

—«Com o que o Príncipe, e os irmãos

jà náo receavaõ os imigos, fazendo tudo

o que lhes parecia necessário para de-

fensão daquella Cidade, repairando-a, e

reedificaudo-a o melhor que poliaõ, pe-

lejando em todos os assaltos muy esfor-

çadamente, não os largando nunca o Ma-
noel Pereira, que era todo o seu conse-

lho, porque nada faziaõ sem elle.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 6, cap. 5.

— «Pelas três da tarde, cheguei á Casa-

Forte, ou villa d'Ourem, onde fechei a

visita e dei as providencias que me pa-

receram necessárias; e, embarcando em
um bote com André Corsino, chegamos
ao sitio de Padre Gabriel eahi ficamos.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco.—«Mos-
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Irem-se-lbes por expHriííncia os fructos

de sua coniiição. faliando-lhcá talvez

com o s-írviço necessário
;
porqaesecooa

este garrote núo tnrnam em si, são por

outro inoilo de diflicullnsn remédio. • F.

Manoel de Mello, Carta de Guia de Ca-

sados, tap. 7.

—Ser necessário; ser preciso, ser in-

dispensável.— «A este cbegoii Tristão da

Cunha no mes Dabril. donde logo man-
dou dizer ao capitão da fortaleza, que
elle era vindo aqut^lla ilha de Christáos,

per mamiado dei Kei de i'orlugal seu

senhor, pêra os librar da sugeiçaõ em
que os olle tinha, que lhe quizesse dei-

xar aquella fortaleza, o que fazeudolhe

daria eiubnrcai;aLu pêra sua terra, ou que
seria necessário couibatello, e lançalo

delia por força, ao que respoudso.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 2, cap. 23.— tE ainda pêra mayor
perfeiçam delias mandou notificar a to-

dalas gentes, e nações do mundo, que
poderiam ás ditas festas trazer, ou en-
uiar suas joyas, brocados, tellas, sedas, e

ricos panos, e todas as outras cousas que
pêra ellas fossem necessárias, e os fran-

queou geralmente de todolos direytos

que delias ouuessem de pagar, e que o

preço delias podessem tirar em ouro,

ou em prata, e assi se comprio muy in-

teyrameiíte.» Garcia do Rezende, Chro-
nica de D. João lí, capitulo 117. —
«E este foi o derradeiro trabalho dos
muitos de peleja, que por espaço de três

mezes tiveram, que foram na força do
inverno, somente lhes ficou o trabalho

da fome, pêra que foi necessário, aiu

da que era nos mezes de Junho, e Ju
lho, em que o inverno cursava, cada
hum per sua vez irem Francisco Pereir.n

de Berredo em huma fusta a Baticala

buscar mantimentos, a qual com muitos
paráos trouxe carregados dfUes, e depois
em outra fusta foi Bastião Rodrigues.»
Barros, Década 2, livro 6, capitulo 10.— «Atlonso dWlboquerque, porque em
chegaado a esta Ilha Gamaram, lhe acal-

maram os levan^les pêra ir a Judá, (.co-

mo era seu intento,) foi-lhe necessário
deter-se alli.st.-te dias, no fim dos quaes
os Mouros Pilotos lhe promeitêram po-
der navegar, porque esperavam ver sa-
hir huma estrella entre elles mui conhe-
cida por nome Taria, que era sinal mui
certo de tornarem a ventar levantes.»
Ibidem, liv. 8, cap. 2. — «O imperador
se foi para elle, dizendo; Bem sabia eu,
senhor Floraraão, que pêra vós se guar-
dava esta aventura: e na verdade pêra
eu o crer não era necessário uenhuma
outra experiência, se não a fé, que em
vossas cousas tenho, folgo que isto as-
sim aconteça pêra que os outros a te-

nham assim como eu.i Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, capitulo
91.— «Como templara el destemplado?
Uuem poderá dar o que não tem, Se-

nhor Duriano? Eu quero-vos deixar co-

mer tudo : não pôde ser que a natureza

núo faça em vós o que a razão não pô-
de; o caso he este; dir-vo-lo-hei

;
po-

rém he necessário que primeiro vos alim-

pais como marmelo, e que ajunteis para

hum canto da casa todos esses mãos pen-

samentos; porque segundo andais mal
arinhado damnareis tudo aquillo que
agora lançarem em vós.» Camões, Filo-

demo, act. i, se. 2. — tA continuaçam
em uuuir confissões muytas pessoas a

encareceram era seus testemunhos : mas
o que o padre escreue he que lhe era

necessário estar confessando continua-

damente pela manhã, á tanle, ao mryo
dia.» Lucena, Vida de S.Francisco Xa-
vier, iiv. 4, cap. 12.— «Uespois disto des-

prezadas todas as cousas inferiores vos

resignareis na vontade do Senhor, apa-

relhado a tomar tudo da sua sancta mão,
e sofrer com paciência tudo o que vos

enuiar penoso, adiierso, alTectuosissima-

mente lhe pedireis tudo o que he ne-

cessário, pêra vos voirdes com elle per-

feitamente; pêra isto inuocareisa Virgem
.Maria Mãy de Deos por vossa auogada,
a todos os sanctos por vossos padroei-

ros, viuos, e defuntos, e particularmen-

te pellos que estaõ a vosso cargo. » Frei

Bartholomeu dos Hartyres, Compendio
de Espiritual Doutrina, part. I, cap. 11

(edição do 1653).— aO Governador man-
dou agazalhar o messageiro, e pondo es-

te caso em conselho, foi assentado por
todos os Fidalgos, e Capitães, que era

necessário ir-se ver com aquelle Rey,
porque poderia ser lhe quizesse dar for-

taleza em Dio pela necessidade em que
estava, e pelo aperto em qatí, o tinham
posto com a contínua guerra que lh>^ li-

nha feito.» Diogo de Couto, Década 2.

liv. 6, cap. 10. — «Deos açoutado, Deos
cuspido, Deos crucificado! Deos morto,

Deos alanceado! Quem naõ ha de con-

fiar neste Deos, que me ha de dar tudo
o que me for necessário para minha
salvação?» Padre .Manoel Bernardes, Exer-
cícios Espirituaes, cap. 36.—«Porém as

matérias da ira, e contra a castidade, ti-

raõse desta regra, e he necessário fazer

os propósitos muyto em geral, e abstra-

cto; vigiando entretanto, naõ salte algu-

ma faisca no coração, porque este he
pólvora, e ambos aquelles vicios saõ fo-

go.» Ibidem, cap. 61.—tA Condeça nãn
explicou esta couza em Francez. Pòdc
ser que na Tradução Italiana viesse a pe-

dir de boca, e que seja necessária na
Lingoa do Traductor: oh qu-^m te pode-
rá já veri oh TraducçáoU Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 10.

Está immobil o OuDba, e do adversário

Engeita esta coDatlho, que alr«i digo,

Tatnbem dtzcm que nislo por contrario

Tovç. lodo o que Ibe era intimo amigo,

Qvie lhe dii que deixar lhe he nfcetsario

Hum feito, de que ospera bum gráo perigo,

E proreito oeotausi da que pretende,

Portm oenbum conaellio aoCuoba rende.

rnAMc SCO de asorauk pmiiEinu cemcu dk
D'U,c*nt. 1, e«. 50.

— «Entáo, porque isto era no mez de

dezembro, e pur falta do sol, que anda-
va n'aquelles dias embuça lo, lhe era ne-

cessário valr)r-se do fugar^iro, e acerta-

ram em casa de descuidar-se e deixaram
o mantéo sobre uma cana a enxugar.»

Fernão Soropita, Poesias e Prosas Iné-

ditas, pag. 120.— «Ca dizem que ha um
barro amarnllo de prodigiosas virtudes,

*• qu>i é necessário cavar muito para dar

com elle no centro da terra ; deste cui-

do eu que tíucontrei pouco, e na Vf^rda-

de não S" me dará muito.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 8.

—Pcisoa necessária; aquella sem cu-

ja cooperação é difficil ou arriscado pas-

sar.

—Termo de philosophia. Não volun-

tário nu Mpontfln>'o.
— Effeito necessário ; o que se segue

lofaltivelmeute á causa destinada a pro-

duzil-o.

—O ser necessário; Deus, que eiiste

por sua omnipotência.—Leis necessárias; aquellas sem as

quaes não poderia existir o universo.

— Verdades necessárias, e eternas ; as

que não podem deixar de sêl-o, porque

dependem de qualidades essenciaes.

—Termo jurídico. Diz-se do herdeiro

instituído quando era servo do testador.

—Juramento necessário. Vid. Supple-

torio.

NECESSARISSIMO, adj. superl. de Ne-
cessário.

NECbSSIDADE, ». f. {Do latim neces-

sitas). Força natural das cousas que as

obriga a obrar determinada e iaeTilavei-

mente.

—Coacção, constrangimento, obriga-

ção a que não se pôde nem se deve fal-

tar.

—Falta que faz alguma cousa para

executar ou conseguir o que se deseja.

—Falta das cousas que são necessá-

rias para a conservação da vida. pobre-

za, indigência. — <E assi forão ante el

Rey, que com muyta honra os recebeo,

e elles em suas palauras e obras mos-
trarão serem em tudo gente nobre, e

bem agradecida, e com palauras de ho-

mens prudentes derão conta a el Rei de

sua perda, e estrema necessidade.» Gar-

cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 58. — «tstes Poriugueses mandou
meter em huma mazmorra, em que li-

nha muitos captiuos. onde se Gr-gorio

da quadra, constrangido da necessidade,

ensinou a fazer carapuças de pano de

cores que vendia, e disso alem da raç^m

que lhe daudm se mauiiuha e acodía aos

companheiros.» Damião de Goe^, Chro-

nica de D. Manoel, part. 4, cap. 54. —
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«Os aiais dos domingos e dias sanctos,

e alguns da semana hia el Rei ouuir

missa fora do paço as Igrejas, o mos-

teiro das cidades, e villas em que se

achaua, e depois de dita a Missa; per-

guntaua aos priores, e guardiães pelo

estado da casa, e se sentia auer neces-'

sidade lhes mandaua esmollas ; tanto pa-

ra suas maatenças como para os orna-

mentos, e fabrica das egrejas.» Ibidem,

c«p. 84.

—Risco, perigo. — «Peró quando elle

sentio nas costas a revolta de oatros.

com que Jorge Botelho pelejava dentro,

por se melhor segurar, não curou de ir

de rosto onde elle andava, e foi-se es-

coando pêra aquella parte, onde tinha

huma pequena porta pegada no mato,

que vinha dar na tranqueira per que se

elle esperava recolher quando se visse

naquella necessidade.» Barros, Década

2, liv. 9, cap. 1.

Com grande engenlio ã Caz, e com grande arte,

Cerca-a de forte muro, e larga cava,

Que toma da liba muito maior parte

Do que a povoação antes tomava ;

Põe aqui a torre, alli o baluarte,

Oude a uec<íssuiadtí o demandava,

De grossa artilharia Ibe põe tanto

Que nada teme, em tudo cause espanto.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
Diu,cant. 5, est. 23.

—Haver, ter necessidade de alguma
cousa ; necessitar, ter precisão de algu-

ma cousa.—«E Duarte Galuão depois de

ser chegado a Handres aproueitou muy-
to ao Rey dos Romàos, posto que fosse

solto, a»si em virtude de dinheiro, que
per virtude de seus poderes lhe deu, co-

mo em vir por medisneiro, e requeredur

de sua paz, e segurança, com muytos
senhores em terras que o dito Rey re-

quereo, de que linha muita necessida-

de; o que tudo acabou a muylo conten-

tamento seu.» Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 72.— «Vasquo
da Gama o leuou nos braços perguntan-
dolhe muito leio donde era, MonçaiJe
lhe dixe que de Tunez, e que do tempo
que el Rei dom loáo o segundo acosiu-

maua mandar nãos a Ouraô buscar cou-

sas de que tinha necessidade pêra seus

almazens conhecera os Portugueses.» Da-

mião de Góes. Chronica de D. Manoel,
part. 1, cap. 39.—«Estas nãos mandou
el Rei aparelhar de todalas cousas ne-

cessárias a feito de guerra, porque ja

sabia que uauiaõ de ter disso necessi-

dade pelos negócios, que acontecerão a

Vasquo da Gama, assi na índia, como
na costa da Etiópia, na qual hiaua mil,

e quinhentos soldados.» Ibidem, cap.
54. — oPelo que mandou logo dizer ao
çabaim dalcão que se queria ser senhor
de Goa, lhe mandasse mais gente, ou
viesse em pessoa, porque de tudo auia
necessidade, mas nem por isso deixaua
com a gente que tinha, e outra que se

cada dia ajuntava com elle, de cometer a

cidade, desejoso de a tomar, antes que
o çabaim viesse pêra poder ganhar uma
tamanha honrra.» Ibidem, part. 3, cap.

5.—«Tomou delias Afonso dalbuquerque
achaque pêra mandar pedir emprestada
a el Rei toda a artelharia que tinha na

cidade, pêra poer na fortaleza, e nas

nãos, o que fez mais pola ter em seu

poder, que por necessidade que delia

tiuesse, a qual el Rey e Raii nordim,

lhe logo mandarão entregar toda, sem a

isso poerem nenhuma duuida.» Ibidem,

cap. 80. — «O gsleam de Emanuel de

sousa nam foi a Índia, porque a elle o

matarão mouros, com mais de quarenta

Portugueses no porto de Mançua, indo

para Melinde buscar mantimentos, e ou-

tras cousas de que linha necessidade.»

Ibidem, part. 4, cap. 36.—«Bem se po-

de crer que pêra negocio tam moderno,
e que se escreueo em tempo em que
ainda viviào muitos dos que seruiam a

el Rei dom loam primeiro, na guerra, e

na paz, nam auia muita necessidade de

se verem todolos cartoreos do regno, nem
de mandar fazer a mesma diligencia a

Castella, senaõ fora pêra se também apu
rarem, e acabarem na verdade as Chro-
nicas dos outros Reis alras, de que a

noticia era mais remota.» Ibidem, cap.

38.— «Querendo tornar a cavalgar, não
achou em que, que o seu cavallo estava

dahi mui longe, mas antes apoz elle lhe

tornaram a tomar a espada e armas, fi-

cando desacompanhado delias, de que
começou cobrar algum receio, lembrsn-
do-lhe que o esforço tem necessidade

d'armas pêra execução de s>íu etT.'ito.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 98.

Dobrar as vellas (az em toda a parte

Que vé que delias tem necessidade,

Polo muro também logo reparte

De pedra solta grande quantidade

;

Faz lá de Sião Tbomé no baluarte

Logar, d'onde a [ulminea tempestade

Hum camalete solte horrendo e forte,

De que o Turco receba espanto e morte.

F. DE ANDRADE, PBlMElRO CERCO DE Dlf,

cant. i9, est. 8.

— Figuradamente: Qualquer das eva-

cuações corporaes.
— Fazer dn necessidade virtude; fazer

de boa vontade o que não se pôde evi-

tar.—A necessidade não tem lei; quem
precisa julga-se dispensado das leis.

—Termo de philosophia. Necessidade
physica; a que resulta da existência actual

de uma cousa, como a necessidade de que
o sol alumie.

—Necessidade metaphysica; a que faz

com que uma cousa seja de tal sorte

que a contraria seja impossível, como a

necessiJade de que dous e dous façam
quatro.

—Necessidade moral; a que faz que

uma cousa não possa moralmente âer de
outra maneira, como a necessidade de
que uma mãe ame seus filhos.

—Necessidade relativa ; a que colloca

em verdadeira impDSsibilidade de obrar,

ou de [láo obrar, nas circumslancias, e

na situação actual, ainda que em outras

circumslancias e estaão se possa obrar
ou deixar de obrar, seguniio se queira.—Adágios :

—A necessidade é mestra.

—A necessidade mette a velha a ca-

minho.
— Á. necessidade tem cara de hereje.

NECESSITADISSIMO, adj. superl. de
Necessitado.

NECESSITADO, part. pass. de Neces-
sitar.— «Contemos quantos estrumentos
nos deu Deos pêra alcançarmos a sua
graça que tudo o que elle criou serve a

nós; sirvamos nós a elle, e ajuntemos
provisam pêra o necessitado dia em que
havemos Me dar emita tam estreita.» D.

Joanna da Gama, Ditos da Freira, pa-
gina 56.

Ga£tou-se niste o et^paço que o dourado

Planeta pòz na usada sua carreira.

Mas quando elle nas ondas descansado

Fea que moslraíse a irmãa a luz primeira,

A íusta só que linha, com recado

A Goa ao Visu-Rei manda o Silveira,

E nella os que a doença grave e dura

.\ecessitados tez alli de cura.

f. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 14, ftst. 16.

Quando o íllustre Silveira, que em si tinha

Da fortaleza a summa dignidade,

(Como ja disse atraz a historia mmha)
Huma fusta jnandou com brevidade

A Goa ao Viso-Rei, ao que convinha.

Onde alguns que a grave enfermidade

De cura tinha assaz necessitados

Mandou também que lá fossem levados.

IDEM, IBIDEM, cant. 10, est. 9.

Obras nella se achão quaes convinbão

A caridoso peito, e forte braço.

Porque os desamparados que alli vinhão

Trespassados do imigo cruel aço.

De seu damno o remédio nella tiuhão

Como n'hum maternal, charo regaço,

E a conserva, e o manjar delia guisado,

£ isto faz a qualquer necessitado.

IDEM, IBIDEM, cant. Ifi, est. 33.

E se de ajuda são necessitados

(Culpa do peso só, não dos seus peitos)

De quem devem melhor ser ajudados

Que daquellas aquém elles são sujeitos?

Tondo 05 seus mesmos peitos esforçados

Lhes forão quiçá sempre pouco acceítos,
*

E se agora a ajuda-los se moverão

He pola honra quiçá que disso esperão.

IBEM, IBIDEM, Cant. Ití, est. 50.

— «O bispo enviava do Pará mesadas
a religiosas pobres e a tias residentes em
Matozinhos. A umas primas necessita-

das que lhe peiliâm soccorro para o cos-

teio de demandas, escrevia frei João.»
Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-
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das por Camillo Castello Branco, pagi-

na 3^.

—Substantivamcnln : Um necessitado.

— iDasquaes a Magdaleoa lo<la s« erilr^-

geua a alteza da contomplaçúD dos mjs-

t^rios, e marauilliss de aosso Senhor le-

su Chrislo : e Maria priíicipaliuento se

occupaua em obras de misericórdia cõ

os necessitados, aotre os quacs era o se-

nhor cõ smis discipuUís.» Fr. Barlholo-

mi^u dos Martyres, Cathecismo da dou-

trina christã.

NECESSITANTE, ndj. 2 (/en. (Part.

act. dl Necessitar). Que uocessila.

NECESSITAR, v. a. (De necessidade).

Causar necessidades.

—Urgir, forçar, pôr ua necessidade,

obrigar.

—Ter nexessidade de pessoa ou cou-

sa, prpnisar, carecer, exigir.—Eu não o

necessito.
— V. n. Ter necessidade, ter precisão,

carência.— «O grande nunca sofre igual,

quanto mais superior, e porisso naõ se

humana senaõ com o inferior; e este

porque tem iguaes, com quem faça so-

ciedade, naõ necessita do bafo dos gran-

des, mais que para engodar; e he quan-

to lhe pormitte o careyo, que lhe daõ, e

usaõ delle os validos com insolência.»

Arie de Furtar, cap. 38.— «Tal he ao con-

trario a qualidade do merecimento, que

ainda sendo o mais verdadeyro, necessi-

ta do socorro do tempo p*ara conseguir

o aplauso que lhe he devido.» Cavallei-

ro d'Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 40.

—

«Parece-me que este Cântico necessita

de sua exposição. Essa lhe não faltará,

porque a Naturesa he agora provida co-

mo foi sempre, e em nenhum tempo ha-

de formar os Gongoras para nós, que não

produza os Coronéis para etles.» Ibidem,

liv. 1, n.o 7.— <iO certo he que estes Mé-

dicos saõ taõ conhecidos, e famigerados

nas suas Medicinas, que justamente nos

naõ quizeraô participar os plausíveis suc-

cessos das suas curas ;
porque se persua-

dirão, (à vista do celebre nome que

actualmente lograõ) que naõ necessitaõ

dos impulsos da nossa penna, psra os

voos da sua Fama.» Braz Luiz d'Abreu,

Portugal Medico, pag. 225.— «Depois de

fechar a lista e chrismar muitas pessoas

que necessitavam d'este sacramento, nos

despedimos, e voltando pelo mesmo rio

a casa de Guilherme Brossem, nos em-
barcamos pelas 10 horas da noite para

a cidade.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 213.— «Pois por certo que
aquello que deseja bons conselhos, já

prtiecs que d'elles não necessita; porque

é tão grande prudência pedir conselho,

que do homem que o sabe pedir, crerei

quo nenhum lhe fará falta.» Francisco

Uanuel de Mello, Carta de guia de ca-

sados.

—Necessitar-se, u. re(l. Ver-se obriga-

do a fazer alguma cousa; acbar-se oa
necessidade de.

NECESSITOSO, ndj. Termo poético,

Hfcessilailo.

NECI .. As palavras que comecem po(
Neci..., l)Uíquem-se com Neici...

NECODA,.s. m. Termo do Indostão. Ca-

pilÍD.

NECROLOGIA, s. f. (Do grego nekros.

morto, o lorjof, discurso). Relação ou no-

ticia dos morti>s.

— Escripto dedicado a recordar os fei-

tos das pessoas notáveis fallecidas.

NECROLOGICO, adj. Pertencente ao ne-

crológio, ou que inclue, ou compreben-
de a relação d» failecidos.

NEGROLOGIO, s. w. Livro, ou as-

sento dos óbitos. Vid Necrologia. —
«Que novo marljr amanhece á com-
panhia para solemnisar a sua m''mu-
ria no necrológio do padre Antonij

José, do padre Guignard e outros varões,

que siTão eterno borrão e escândalo d«
historia para a posteridade.» Bispo do

Grão Para, Memorias, publicadas por Ca-

millo Caslelhi Branco, pag. 217.

NECROMANCIA, s. /'. (Do grego nekros,

morto, o mantein, adivinhar). Pretendi-

da adivinhação feita peia evocação dos

mortos.

— Diz-se vulgarmente de todo o géne-
ro de feitiços ou encantamentos.
NECROMANTE, s. 2 gen. O que evoca os

mortos para predizer o futuro.

NECROMANTICO, adj. Concernente ou
relativo á necromaacia.

NECROPHOBIA, s. f. (Do grego nekros,

morto, e phobos, medo). Temor exagera-

do da morte ou dos mortos.

NECROPOLIS, ou NECROPOLE, s. m.
Termo de Historia. Parte das cidades des-

tinadas ás sepulturas.

— Grande subterrâneo destinado ao

mesmo fim.

—

Xo Egypto todas as cidades

tinliam seu necropolis.

—Dava-se particularmente este nome
a um arrabalde de Alexandria.

—Grande cemitério adornado de mo-
numentos fúnebres, e plantações.

NECROPSIA, í. f. (Do grego nekros, e

opsis, visão). Termo de Medicina. Acção

de abrir um cadáver.

NECROSCOPIA, s. f. (Do grego tiekros,

morto, e skopein, examinar). Termo de

Anatomia. Exame dos cadáveres; dissec-

ção de um cadavor.

NÉCTAR, s. m. (Oo latim néctar). Ter-

mo de Mythologia. Bebida dos deuses.

—

4D'alli voltaram a Calypso, quo os espe-

rava. As nympbas. com os cabellos en-

trançados, e cândidos vestidos, ministra-

ram umas iguarias simpleces, mas esqui-

sitas no gosto e no aceio. Não havia ou-

tros guisados mais que das aves, por el-

las preadas nas redes, ou das feras, que
tinham assetleado na caça. Grandes e ar-

gênteas vasilhas, despijavam em áureas

taças vinho mais saboroso que o néctar;

e em aceiadas bandejas traziam quantos
fruclos promelte a primavera, e liberali-

za o outono. » Francisco Manoel do Nas-
cimento, TeUmaco, liv. 1.

—Termo de Historia. Vinho que se fa-

zia na Lydia, p<)rlo do mí>nte Olympo,
misluranUo mel e flores com vinho que
alli se recolhia.

— Figuradamente: Qualquer licor d«-

licioso, suave e gostoso.

NECTAREO, adj. Pertencente ao ne- 1
ctar. I
—Termo Poético. Parecido com o ne- ^

ctar, delicioso, delicado oo mais alto

gráo.

— í>. rtj. Termo de Botânica. Parle de

certas flores qu<; contém u sueco, de que I
as abelhas fazem mel.

—Toda a parle de um.i flor, que náo
ó u«m calyx, nem corolia. riern estame
ou pistillo, embora distille ou não um
licor «ssiicarado.

NECYDALE, s. f. Insecto nocturno.

NÉDIO, ou NEDEO, adj. Liso, luzidio;

gordo, rechonchudo.— «Na segunda es-

tancia andava outra laia de parvos, ini-

migos capitais da conversação, que, por

mais necessidade que tenham do se cal-

dearem n'ella, pira remédio da sua man-
queira, andam por outra parte Ião amar-
rados a uma opinião, que se deixam an-

tes envelhecer na estrebaria que buscar

um bom pasto, oude se poderam fazer

mais nédios que mula de cardeal : a es-

tes não lhes valo a egreja, porque são

parvos de propósito.» Fernão Soropila,

Poesias e Prosae Inéditas, pag. 104.

NEFANDÍSSIMO, adj. superl. de Ne-

fando.

NEFANDO, adj. (Do latim nefandus). In-

digno, torpe, abominável, detestável, exe-

crando. Ímpio, infame, vil.

Destss tiros as;> deeordanados,

Que eslea mo-oa m>l deatioa via tinado.

Nascem amores mil desccncerudos

Eutre o povo ferido, miserando

:

E também nos heroes de altos estados

Exemplos mil se vtm de amor ntfmtAo.

Qual o das m'x;as, BiUi, e Cisyrea;

Hum mADçebo de Assjria, bum de Judea.

CAU., LIS., canta, est. 3\.

E-^te acto tão nrfando, e indigno t*nlo

Oo que htima e otitr.! bandeira merecia.

C«m grave sentimento e Urgo pranto

Coatomplado então foi da gente pia.

Bem desejÁrãa todos mostrar qu&Ato

Esta religião os acendia.

Se o distante logar não lh'impedira

O eíTeito de tno justa, e tão pia irm.

r. ANORADB. pRiMcmocEnco De Dit},cant. 14,

eat. IM.

— jTem estas gentes alem das igno-

râncias ja ditas huma torpeza abominá-
vel, que he ser^m dados de tal maneira

ao pecado nefando da natureza repugnan-

te, que se nam estranha de nenhuma
qualidade antrelles.» Fr. Gaspar da Cruz,

Tratado das cousas da China, cap. 29.
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NEFARIAMENTE.adv. (De nefario, com
o sufnso «mente«). Nefandamente.
NEFARIO, adj. (Do latim nefarius).

Summamente malvado, impio, indigno

do trato humano.
NEFAS, s. m. (Do latim mfas). Crime

iniquo, Ímprobo, e infame, que é con-

trario á lei, e á razão natural.

—Loc. : Por faz oa por nefas
;
justa ca

injustamente, com razão ou sem ella, de

um modo ou outro, a torto e a direito.

NEFASTO, adj. Do latim nefastus). En-
tre os romanos applicava-so aos dias em
que se não permittia o tratar dos negó-

cios públicos, e em que se encerravam
os tribunaes.

—Por eilensão : Diz-se do que é iíli-

cito, e funesto.

NEFRETICO. Yid. Nephritico.

NEGA, ou NEGO, adv. ant. Senáo.

Passou-se ca hum mandado,

yega por me dar canceira.

Que logo em toda maneira

Viesse, e vim emprazado

Be(á com fraca esmoleira.

G;L VICEKTK, FARÇAS.

—S. /. Nega. Termo de Jogo de Bi-

lhar. Vid. Negar.

NEGABELHA, s. f. Planta crucifera.

NEGAÇA, s. f. O pássaro, com cujo re-

clamo se caçam outros pássaros, ou a
isca que se mostra ás aves para as apa-
nhar.— «Resta que digamos onde hão de
estar as negaças, para lhe acudirem as

aves.» Arte da Caça, pag. 86, em Blu-
teau.

—Cousa que attrahe, convida ao en-
gano.

Adonde tienen las mentes

Huns secretos trovadores,

Que fazem cartas d'amores.

De que ficão mui contentes?

Não querem ssbir á praça ;

Trazem trova p'>r íiíjoço ;

C se lha gabais, qu'be boa.

Diz qu'he de certa pessoa.

Ora que quereis que faça,

Senão ir-me por esse mundo?

CAM., REDONDILUAS.

—Figuradamente ; Matar a negaça ; ne-

gar aquiiio com que se engodou alguém.

NEGAÇÃO, s. /. (Do latim negationem).

Acção de negar.

— Partícula negativa.

—Negação de si mesmo; abnegação.

—Ausência, falta de uma qualidade

em um sujeito.

—Inaptidão, incapacidade.

—

Ter nega-

ção para alguma cousa.

NEGACEIRO, adj. (De negaça, com o

suffiio oeiro»). Uue faz negaças.

f NEGADO, part. pass. de Negar.

—

«Brauo hia Sam Paulo: e determinado

de offriuder a Deos, quando com luz ce-

lestial foy supitamente visitado. Em suas

treuas estaua S. 5Ialht;us quando o Se-

nhor olhando pêra elle o illuminou in-

teriormente. Nunca S. Pedro chorara
auer negado seu Mestre se o Senhor nam
olhara para elle e nam o visitara primei-

ro interiormente.» Fr. Bartholomeu dos

Martyres, Cathecismo da Doutrina Chris-

tã, liv. 2.

Trauquillo o Sábio, indifferente, e grande,

Só lhe pede, que ao Sol não vede as luxes,

'

Nem lhe tolha o calor ; que ao frio, inerte

Corpo negado tem frugalldade.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, VUGEM EXTÁTICA,

cant. 2.

Neste século infausto â pai negado,

Em que tudo s'esquece, excepto o crírae,

Nisto medito só, nisto trabalho.

IDEM, IBIDEM, cant. 3.

NEGADOR, s. m. (Do thema nega, de
negar, com o suffixo «dór»). O que nega.

NEGALHO, s. m. Molho de linhas de
costura, de que se compõe a chamada
cabeça de linhas.

—Cordel de atar alguma cousa. Vid.

Legalho.

NEGAMENTO, s. m. Vid. Abnegação.
NEGAR, L'. a. (Do latim negare). iMão

assentir, pôr em duvida, dar por falso o
que outrem diz.— «A mesma Èmperatriz
Theodora quj tizera o sacrilégio, deu
ordem com que fosse eleito seu cõselhei-
ro Vigilio, que foy o primeyro deste no-
me, crendo que não negaria aquillo, a

que ella se modera por seu conselho.»
Monarchia Lusitana, liv. 6, cap. 11.

—

«Por certo a alta bondade de Albayzar
ninguém a poderá negar, mas o outro
não me parece, que lhe quer ficar de-
vendo nada.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim dlnglaterra, cap. 89.— «Embo-
ra, seja assim, ainda que lho pudera ne-

gar; porque neste mundo naõ ha velhi-

ce descançada, nem lustrosa : Senectus

ipsa est morbus. A mesma velhice em si

he doença cheya de mil desalinhos. Essa

velhice ha de ter o fim: e ao depois del-

le tomara saber, que he o que se segue
a V. ExcelLíncia, meu senhor Marquez?»
Arte de Furtar, cap. 70.—«A qual ver-

dade neguão com as obras, ainda que
com a boca confessem aquelles de tal

maneira viuem como se Deos não tiues-

se com as obras, e cousas dos homens,
como se não soubesse nossos peccados,

ou nam tivesse zelo de justiça, pêra os

castigar." t^r. Bartholomeu dos Martyres,

Cathecismo da Doutrina Christã, liv. 1,

cap. 7.— «Contra esle mandamento tam-
bém pecca quem por algum medo, ou
por outro respeito negou a fee. Item,

aqu"lle que idolatrou, adurando o de-

mónio, ou outra criatura. Item, contra

este mandamento peccam todos os blas-

phemadores, trrenegadores, pesadores.í

Idem, Ibidem, cap. 38. — «Segundaria-
mente contra este mandamento peccam
todos 03 que voluntariamente duuidani

nas coasas da fee catholica, ainda que a

nam neguem de todo nem se apSrtem
delia, porque pír ser herej?, e perder a

fee da alma, basta duuidar, e vacilar de-

liberadamente.!) Idem, Ibidem. — «Al-

guns dizem, que mudara os trajos por

não ser conhecido, mas os Mouros o ne-

gam ; nem podia ser tal, porque se fora

só, pudera acontecer isso : mas elle sem-
pre foi acompanhado de mais de dez mil

cavallos, assim de sua guarda, como dos

seus Capitães.» Diogo de Couto, Década
4, iiv. 11, cap. 5.

Receia Acefarcão, e não o nega,

Que o que manda o Baxá ninguém o quebra,

Vem o thesouro ao Cairo, e se lhe entrega

Sem detrimento algum, sem perda ou quebra,

Depois que em vê-lo algum tempo se emprega

E ora se espanta delle, ora o celebra,

Ao Turco o faz saber com brevidade

Creio que com mais medo que vontade.

F DE ANDRADE, PRIMEmO CERCO DE Dlf,

cant. 12, est. 72.

— «Disseraô mais que negauaõ que

Deos como poderoso creára todas as cou-

sas quantas havia no Mundo para servi-

ço do homem, mas que as que destas

depois procederão, ficâraõ pela sujeyçaõ

que tem ao peccado, taõ imperfeytas em
sua naturesa, que da serem amargosas,

duras, e bravas, não tinhão em si subs-

tancia nenhuma pelo que foy necessário

para se ellas redusirem â perfeyção do

seu primeyro ser, nascer .Amida de to-

das ellas.» Diogo Paiva d'Andrade, Ser-

mões, part. 1, pag. 213.

Infira agora assim, Senhor .\bbade,

A illaçiõ. que se tira do argumento.

Que não pode negar por ser verdade.

ABBADE DE JAZSNTE, POESIAS, tOm. 2, pag.

71 (ediç. de 1787).

— «Muytos negarão esta differença de

verdadeiros homens na esphera da nos-

sa natureza
;
porque Aristóteles, e Alber-

to Magno, fiioda que admittem Pygmeos,
tem-nos por hum certo género de bo-

gios. Ulyssês Aldrovando, e Escaligero

totalmente os negão.» Braz Luiz d'Abreu,

Portugal Medico, psg. 9, § 26. — «Ao

menos não poderey negar, diz V. S. que
os Portugueses, e os Hespanhoes são os

homens em que se acha o mayor amor,

e a mayor ternura.» Cavalleiro de Oli-

veira. Cartas, liv. 1, n." 40. — «Assen-

tando tão bem assentado como agora me
acho escrevendo a V. M. assento, decla-

ro, protesto, nego, e confirmo, que são

as mayores cousas que se podem faser

ao mesmo tempo, que não sigo a opi-

nião da Princesa Porcia quanto a enten-

der que o pé pequenino encerra sempre

defeito.» Idem, Ibidem, liv. 3, cap. 13.

—(iFarey este exame propondo duvidas,

e acabarey com ellas para vos mostrar

que não defendendo a verdade, nem a

constância dos referidos efifeitos, me não
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anho bastíintpmentPi convencido para os

contrariar, e muito m^nos p^ra os ne-

gar.» Idom. Ibidem, n." 39.

Mal ioroupado? ConiçSm bem nobr««

Incobre a miude o Aaio remendado

Se o cavoUeiro te oITendeo. seguro

Que não é elle de tietjar o justo

A quem devido for.

OABRFTT, CAMars. c-int 1, csp 14

—«D. J. M. do Sousa nega quospja de

Camõps ósta satyra, fiindamio-se no n«-

nhuna talento poético que lhe nota. Por

mim adopt-o mais farilmente a opinião

do erudito bispo que a do nobro morga-

do. » Idem, Ibidem, nota D.

Na escura tez ProUgorAs conheço.

Entre eoflsmas se revolve, e nega.

Oh! Sacrílega audácia ! Hum Deoa ao Mundo!

Nem v6 na immensa gr<tdai;ão dos Seres

Reguladora m.io, que rego o Todo.

Os eiTeitos apalpa, e a causa ti^gn.

}. AGOSTINHO DE MACEDO. VIAGFM EXTÁTICA.

C«Ilt. 2

—Denegar, náo conceder, recusar, di-

ZT qu'» não.— «O primeiro que dou mos-

tras em publico He animo desleal, foy o

Conde Gildo Governador de Africa, que

ou com pretexto de querer unir aqiiella

Provincia ao Império de Oriente (como
alguns diziaõ') ou pela tirar a ambos os

irmãos, e se fazer senhor delia, que era

o mais certo, negou abert.«mpnte a obe-

diência e vassalagem a Honório, era cu-

ja repartição cabia.» Monarchia Lusita-

na, liv. 5, cap. 30,— «A terceyra cousa

he, o nome de Bispo da priraeyra s^de,

que se dá a Panchraciani. que alguns

imagináo (e não sem fundamento) s«r o '

mesmoque Arcebispo M-^tropolitano, inda
\

que a outros parece de notir a dignida-
!

de da primazia que n<íquelle5 tempos !

ninguém negou ao de Bragi,» Idem, Ibi- I

dem, liv. 6. cap. 2. — «Foraõ a petição, 1

e lagrimas de tanto etTeito no animo de
1

S. Kosendo, que lhe uão pode negar seu

consentimento, e aceitando o cargo Ab-
bicial, se vio o Mosteyro logo cheo de
Cavalleiros. e senhores grades, que re-

nunciando as pompas do Mundo se tí-

nhão dedicar ao serviço de Christo, e

muitos Conventos de Monges, e Keligio-

sas de Portugal, e Galliza, lhe manda-
rão dar obediência.» Idem, Ibidem. Ut.

7, cap. 24.

Fid.

Cap.

Eu isso náo vo-lo ne^o.

E logo dahi a hum anno.

Per» ajuda da casar

Hua orfan. mandastes dar

Meio corado de panno

D'Alcobai;a por tosar.

uiL vicsuTB, far.;as

— «Antaõ Gonçaluez peró que naõ qui-

sera acceptar a tal honra de cauallana,

negando ser merecedor delia : por com-
prazer a todos, foi armailo caualleiro per
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maò de Nuno Tristão com que o lugar

segundo lhe todos diziaõ ficou com o

nome que oje tem que he Porto do ca-

ualleiro.» João de Barros, Década 1. li-

vro 1, cap. 6. — tAs damas sendo-lhe

mandado pola rainha que determinas-

sem delles o que bem parecesse, con-

formando-se umas com outras, tiveram

por bem de os restituir do sua quebra,

e lho dar licença do trazer armas, com
tanto que nunca usassem delias em pre-

juízo de nenhuma dona ou donzella,

nem menos negassem dom ou serviço,

que por alguma lhe fosse pedido, justo

ou injusto.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim dTnglaterra, capitulo 129. —
aE o outro lado. que fica descuberlo

por outro tanto districto de mar, parece

que o naõ considerarão, e que ha mis

ter muitos mayores gastos d.i armadas,

e muniçoens, que guarneçaõ as costas;

e que as forças Keaes acodem a mil soc-

corros de alera-mar, de donde estaõ ou-

tros tantos Portuguezes. como ha no Rey-

no pouco menos, pedindo continuamen-

te auiilios. e que naõ he bem lhos ne-

guemos • Arte de Furtar, cap. 63.

—

«Com este pensamento resolveu-se a per-

der antes o Reyno, e com ello a vida,

do que viver sem honra infamado, e aba-

tido : negou o tributo que costumava

pagar, e prevendo o que lhe havia de

succeder, ajuntou o melhor, e mais co-

pioso exercito, que lhe foy possível.»

Conquista de Pegú, cap. 2.

Parte este Embaixador, o marnavega.

E com favor do vento brando e amigo

Em breve tempo a Goa em salvo chega

Sem receber do mar damno ou perigo

:

Falia ao Oovernador, nada lhe nega.

Que isto nclle era ja desejo antigo.

Contente o Mouro o mar pasaa de novo

Para animar o seu medroso povo.

F. Dk: ANDRADE, PRIUEIRO CERCO DE DIU,

cant. 4, est. 75.

Nem somente a jornada lhe concede

Cunha, mas quanto pôde lh'A agradece,

Nada lhe uega então do que lhe pede.

Que muito mais cuida inda que merece.

Com isto o ajuntamento se despede,

E ja por toda a parte se engrandece.

Deste lUiistre Varão o esforço raro

Que nesta obra. e em mil outras se vio claro.

IDEU, IBIDEM, cant. 3, est. 76.

Porque rendo que com cruel império

Os constrangem ao remo mais que inclinio.

ús que tem das galés o ministério

Tanto os move esta dúr. tanto se inclmào.

Que havendo-o por aflronta • vitupério

Bem quatrocentos delles se amotinãe

E negâo h\\m serviço tal. tão forte.

Tristes, que ceminhaes A vossa morte

!

IDEM. IBIDEM, cant. 12. est. 130.

— (Ho hum homem que sem ti rte nem
guarte, bej« por força a mão a todas as

Damas, e se alguma lhe nega deita isso

para traz do cachaço, que he mais para

a canga que merece, do que para a Or-

I

dem que traz.» Cavalleiro de Oliveira,
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Cartas, liv. 1 n." 10.—tV. S. Ih«>s cha-

ma Vénus tão secamente, que julgo quo

se esquwceo de que os Hi>toriadores das

deliciais dasdesenvolturas. dasdesordens,

e das deshonestidadps de Wnus. náo lho

poderão negar jamais a autoridade, o

respeito, o o nome de Deosa.» Idem,

Ibidem, n " 35

íie alguma tem aUeiçaí,

Ha de ser a quem lha nega
,

Porque nenhuou se entrega

F^ra desta C4)odi(^e

:

Nio lhe queirai, ceraçai;

E M Dai. olha o que queres;

Que mulheres sa<j mulheres.

rRANClSCO ROORinUE» tX>BO, PRIMAVERA.

E cemo o« seu*. Senhor, nò óema fàrtM,

Se deve recear, que levemente

A sua appcIlagaS penau Da(ar-lh*i

Assim, por evitar longas amli'ges.

Que dinheim, paciência, e tempo gastad.

Será melhor, que Voaaa Seabori<

Appelle logo.—coram probo vire.»

DINIZ DA CRUZ. HTBSors, caoL 4.

Muda de aspecto a miaera, e B'espaata :

O Rei contampli o Cto de fogo armado.

Qu' os raios vibra, porqu" a lei quebranta.

Que nega á Regia esposa o Régio «atado:

DoThrono entáo tremendo ee lavarta.

Como da morte homrica assaltado;

Mais se condensa a sombra escura, e fea,

o Ceo fuiiU. a terra balances.

J. A. DE MACEDO. O ORIENT», «a«l. 5, ««f. 4*

—Vedar, prohibir. impedir. — «Acei-

tarão os Bispos a jornada, e chegados a

França foraõ recebidos de Theodorico

com a veneração e respeylo devido a sua

dignidade, porque inda que tivesse a he-

resia de Arrio, era todavia taó modesto

e comedido, que a ninguém negava o

termo e bom acolhimento, próprio a seu

estado. » Monarchia Lusitana, liv. 6 cap. 7

.

E se buma condição endurecida

Também me ri^^a a morte por meu dano.

Oh que doce morrer ! que doce rida

!

CAM.. ELEGIA õ.

O Baxá. que isto tudo goremar»,

Nunca a frota deixou, nella se encena,

Assi porque guarda-la a elle toeav»

Por esUr ntlla a força desU guem.

Como porque de todo Ibe ncpooa

.\ sua antiga idade rir a terra.

Ou por outro respeito extraordinário.

Mas d'alli pror* todo o necessário.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DH.'.

cant. 15, est. «7.

Mas em quanto o canbâo profano e bomsdo
Nos logares que digo a fúria eopraga,

O Turco o baluarte combatendo

Que combateo mil veies, nio socega;

E com quanto o Christio seiapre veocaildo

De seu desejo ao Torço o eSeito nega,

.K victoria poreis sempre lhe vinha

Com perda da melhor gente que tinha.

IDEM. IBIDEM. canL 7, est Ô7

Kis outro que cuidou que esta boora neça

Áquelle o Ceo. porque para elle a guarda.

Ferra o primeiro moito. e em si o carreca.

Mas outro igoal castigo ii<c Ibe tarda.

\
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Porque o chumbo subtil também lhe chega

Que d'outra parle sólta outra espiogorda;

Cahe morto estetambem, e aquelle honrado

Entra de dous no inferno acompanhado.

IDEM, IBIDF.M. C?nt. 19, BSt. &i.

—Olvidar, esquecer o que tVantes se

estimava, prezava ou tinha era apreço.

—Não confessar o delicio; diz-s« dos

rf^os.— «Foi o Toscano para a bastilha da

Junqueira, onde negou tuio, ainda mes-

mo acareado com o caçador. Nunca mais

saiu. Teve o juiz de fórg o descuido de

não lançar mão dos papeis, de sort^. que

já não estavam lá quando os mandaram
buscar.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Caraillo Castello Branco,

pag. 126.

—Não reconhecer alguma cousa como
própria, sustentar a falta de relaçã") de

uma cousi com outra.

— Negar a pés juntos; cerradamente,

porfiosnmente.
—-Negar o pae, ou o sangue do pae;

fazer cous-? que o Jeshonre.
— Negar alguém ; fingir que o não co-

nhece.
— Negar-se, i'. ref}. Recusar-se, es-

cusar-se de fszf-r alguma cousa. — «O
primeiro foi a Pulatí Can, dizendo-lhe,

que não se podia negar elle Pulate

Can ttT comm^ittido aquelle feito co-

mo cavalleiro que era, por o quil me-
recia mercê ao Hidalcão, e que elle lhe

escreveria como as cousas estavam em
melhor estado do que lhe fora dito.»

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 9.— «E por
esta, ainda que lhe era tam suaue, nun-
ca se negou a nenhum negc^io de mór
honra de Deos, e bem espiritual dos ho-
mens.» Lucena, Vida de S. Francisco
Xavier, liv. 6, cap. 5.

— Deixar-se de conceder, rccusar-se,

dizer-se que não.

Mas deste ódio mortal com que persegue

Em segredo os Christãos este enganoso

Baudur, f.^z com que nada então se negue
Ou se esconda ao grão Sousa valeroso,

O Rao, a quem ja disse que era entregue

Nii Cidade o logar mais poderoso,

Pessoa principal no senhorio

De C:*mbaia, com quanto era gentio.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 6. est. 17.

—Vedar-se, prohibir-se, impedir-se,

—

«Não se nega porém ao msriio, que se

possa mostrar galante com as damas, e

senhoras, quando a occssião fôr de ga-

lantaria
;
porque esta obrigação é de bom

sangue ; e como não seja viciosa, antes
virtude, pelo menos politica, não obriga
contra ella o matrimonio. As próprias mu-
lheres, se são generosas folgam que seus
maridos se mostrem cortezãos onde o de-
vem ser.» Francisco Manoel- de Míllo,

Carta de Guia de Casados.
— Dar-se por ausente estando em ca-

sa, para não receber visitas.

VOL. IV. — 53.

— Negar-se a si mesmo; renunciar á

própria vontade.
— Termo de jogo de bilhar. Entrar a

bola do jogador em alguma das bolsas;

ou saltar fora da mesa.
— Negar-se de sábio, debemfeitor, etc;

dizer que o não é com modéstia.
— Não me nego dos seus; sou dos seus.

— Negar a si por outrem ; preferir ou-
trem, e seus commodos, a si mesmo.
— Adagio : Tarde dar, e negar, estão

a par.

NEGATIVA, s. f. (De negativo). Re-

cusa do que se pede, escusa.

—

«Hum Poe-
ta Frnncez não usaria de semelhantes Fra-
ses. Não ha tal. Se o Doutor Matanasio

não he Francez, escreveo neste idioma

com aplauso universal, e podia servir por

esta rssão de exemplo, e de jesposta á

negativa de V. S.» Cavalleiro de Olivei-

ra, Cartas, liv. 1, n.» 41.—A negativa drt peíipão; o negar, não
outorgar, ou deferir ao pedido.

NEGATIVAMENTE, adv. (De negativo,

com o suffixo «mente»). De modo ne-

gativo.

—Por negação; negando.

f NEGATIVIDADE, s. f. Termo de phy-
sica. Kstado de um corpo que manifesta

os phetiomerios da electricidade negativa.

NEGATIVO, adj. (Do latim negativus).

Que encerra negação, que nega, recusa.
—A parte negativa ; these em que se

nega alguma cousa.
— Preceito negativo; o que prohibe.

— Duvida negativa ; aquella em que
alguém se acha quando não tem funda-

mento, para seguir antes uma opinião,

que a sua opposta.

— Privilegio negativo
;
que consiste

em omissão impunivel.
— Argumento negativo ; deduzido do

silencio dos que deviam memorar o que

se nega que existisse, ou da maneira co-

mo se diz que existiu.

— Atheii negativo ; o que não tem co-

nhecimento de Deus.
— Termo Forense. Diz-se do réo que

perguntado judicialmente não confessa

o delicto de que é accusado.

— Termo de Grammatica. Que nega,

serve para negar, ou denota negação.

— Termo de Physica. Elementos ne-

gativos ; os discos d© cobre da pilha gal-

vânica.

— Fluido negativo, ou resinoso; diz-

se de um dos fluidos que compõem, se-

gundo alguns physicos, o fluido natural.

— Pólo negativo; extremidade que

termina em um disco de cobre, na pilha

galvânica.

— Termo de Álgebra. Quantidades ne-

gativas ; as que teem antes de si o signal

de subtracção.
— Termo de Religião. Penas negati-

vas ; Ipís que excluem a certas pessoas

das honras e dignidades, sem impor cas-

tigo algum directo, e positivo.

— S. m. Negação. <

NEGATORIO, aiij. Termo Jurídico. Que
nega. — Acção negatoria.

NEGAVEL, adj. 2 gen. (Un thema ne-
ga, de negar, com o suffixo «avel»). Que
se pôde negar.

t NEGINOTH, s. m. Termo antigo de
musica. Nome genérico dos instrumen-
tos de corda, entre os hebreus.

NEGLIGE, s. m. (Do francez negligé).

Vestuário em desalinho, com descuido.
= E gallicismo.

NEGLIGENCIA, s. /'. (Do latim negli-

gentia). Desleixo, descuido: falta de di-

ligencia, de cuidado, e applicação. —
«Inda que por nossa clemência, e inten-

to de piedade, outorgamos perdão, e con-
cedemos favorável indulgência á negli-

gencia passada : e com ser grave culpa
ter errado atégora, a mayor censura (com
tudo) e meno3 digna de perdaõ ficarão

obrigados aquelles que com temerária

ousadia se atreverem a quebrar este nos-

so edicto, deduzido da aulhoridade dos

Padres antigos, » Monarchia Lusitana, liv.

6, cap. 20. — oNem he de crer que esta

ousadia de infiéis proceda senam da mui-
ta negligencia, e descuido dos Príncipes

Christãos, que occupados em cousas hu-

manas, e de seu proueito se nam alem-
bram das injurias, que recebem dos imi-

gos de Deos.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manuel, part. 1, cap. 93.

—

«Mandou logo screver os tombos autên-
ticos do todas as propriadades, foros,

rendas, e obrigações, que se tinháo a

estas casas, e capellas, de que mandou
fazer de caia hum dous liuros, hum
pêra ficar nos cartoreos das mesmas ca-

sas, e outro pêra se lançar na Torre do
tombo do regno, mas destes mui poucos
se trouxeram a ella, o que seria per ne-
gligencia, e culpa das pessoas a que elle

encomendou, e encarregou que o fezes-

sem.» Idem, Ibidem, cap. 94. — «E por
acrecentar a seus louuores, posto que ja

será fora de seu lugar e o ter passado
per negligencia direi aqui a honrra que
ganhou, e obrigaçam que lhe a Coroa
destes regnos tem no soccorro que deu
a çafim em tempo de Diogo dazambuja,
porque screuendolhe elle como tinha ga-

nhada aquella cidade, e que temia que
os Mouros viessem sobrelle, e lha tomas-

sem, lhe mandou logo trezentos homens,
e após estes foi elle em pessoa, com no-

ueceutos.» Idem, Ibidem, part. 3, cap.

12. — «Huma dss cousas que mais es-

pantou desno tempo que comecei a re-

uoluer liuros foi a demasiada negligen-

cia dos Chronistas destes regnos, e dos

que escreueram os liuros das linhagens

no que toca ha progenia dos Reis, assi

da parte dei Rei dom Afonso Anrriquez

primeiro Rei de Portuga!, como da Rai-

nha donna Maphalda sua molher.» Idem,

Ibidem, part. 4, cap. 71. — «Oh quan-

ta foy atégora a minha negligencia! Co-
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mo esperdicpi o tempo concedido para

me converter, o emendar? Cnmo resisti

aos auxílios do vossa graça ; e rne fu

surdo ás vozes, com que me chamav''is?

Errei como a ovelha, (jue si^ ilesgarra.»

Padre Manoel Bernardes, Exercícios Es

pirituaes, part. 1, § 13. — «liize sn co-

meçasses a faltar com huno homem, e

deixaiidoo com a palaura na boca te po-

sesses a fallar com teu escrauo, nam lhe

farias grande injuria? Esta fazes a Deos,

distraindote pir vontade, ou por negli-

gencia.» Fr. Barlholonneu dos Marlyrt-s,

Cathecismo da Doutrina Christã, liv. 1,

cap. 37. — '<E isto h-i o qu" o senhor

dezia por Isayas a Hierustl^m. Aleuaa-

late Hi(>rusale;n pt^ra s 'ri's nllumiada :

Aleuantate de tua negligencia, d* tua

frieza, de tua contumácia, nam r..'sistas

ao luaae que te quero dar ; cõsinte ser

allumi.-ída.» Mem, Ibidem, liv. 2.— «En-

tendo que ha certos conhecimentos que
nos devem sor inditTerentes, e nos quaes

pódrt ser permittida a negligencia.» Ca-

valloiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n.''20.

Mirizam com que póJe deseulpar-ao

De perder .i ilambiici opulência 7

Pois no Reino pudera segurar-se

Se quisera pòr nisso diligencia.

De si búmontc deve lamentnr-sc

De sua ociosid,ide c yiejtitjencij,

Qus a Fortuna a ninguém leva forçado

A grãa prosperid.tde, ao grande estado.

F. PE ANDRADE. PRIMEIRO CEBCO DE DUI,

caul. n, est. 3.

— «O mais seguro meio de lucrar mui-
to, é uão querer lucrar demasiado, e sa-

ber perder a tempo. Faz que os estran-

geiros te estimam: p'.ssa-lhes alguma
cousa : evita que te aborreçam por alti-

vo; e observa constantemente as leis do

commerciu: sejam estas simples e cla-

ras: costuma teus povos a cumpril-as

inTÍolavelment í: pune com sevi-ridale a

fraude, e inda i negligencia, ou o luxo

dos negociantes; ^)ois tudo isso arruina

ocommercio, arruinando os homens que
d'elle vivem.» Francisco M.inoelds Nas-

cimento, Telemaco, liv. 3.

NEGLIGENCIADO, part. pass. de Ne-
gligenciar.

NEGLIGENCIAR, v. a. [fío negligen-

cia). Tratar com negligencia, desleixar,

descuid.u-se de alguma cjusa-

NEGLIGENTE, adj. 2 gen. (Do latim

negligtintein). Hes^-nidaio, desapplicado.

NEGLIGENTEMENTE, adi'. (De negli-

gente, com o suftixo «mente»). Com ne-

gligencia.

NEGLIGENTÍSSIMO, adj. superl. de

Negligente.

NEGOCIAÇÃO, s. f. (Do latim negolia-

tionem). Acção de negociar ; negocio mer-

cantil.

— FiguradamtMite: — «Um certo mi-
nistro g>aude costumava dar audiência

ás sonhoras fora de sui casa, em um lu-

gar tfto decente, que era demasiado re-

colhido. LevaraTi alli dous fiialgos suas

mulheres para seni^lhante negociação;

o deixando-as lá, se, sahiratn l"go Viam
isto outros, e então disse um d'i-lles.»

Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia
de Casados.

— O nei<ocio que se trata, o assum-
pto sobre que se negoceia.

—Msnej') dos negócios políticos, tra-

tados por einbiixadores, enviados, mi-

nistros diplomáticos.— «Kstefoi o fim do

huma negociação, em que se considera-

rão fis interesses mais importantes para

esta Monarquia, porém Deos que tinha

decretado o contrario, dispôz, que só ser-

visse de mostrar o Duque it. Nmo a gran-

de capacidade do seu tiletito na fingida

benevolência dos Ministros d'! Sabiya, e

de se vèr, que contra as determinações

Diviíias naõ valem as politicas, nem as

industrias humanas.» Fr. Bernardo de

Brito, Elogios dos Reis de Portugal, con-

tinuados por D. José Barbosi. — «Lem-
brou alguém que havia conloio cora os

inglezes, para virem procurar com pode-

rosa armada o infante o ir coroar-se rei

ao Bríisil, correndo a negociação entre

America e Londres. Não fico por fiador

da idéa : direi porém o que so seguiu.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, pag 110.
— «Monsieur de la Haie Venlelet residia

na Porta Ottom.-.na com o caracter de

Embayxador da Corte de França. Sen lo

accusado em Constantinopla de fdser não

sey que Negociação com a Republica de

Venesa d» iut-^resside seu Amo.» Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 3, n." 23.

NEGOCIADO, part. pass. de Negociar.

E cm g.vstar desordenados,

a Lentos tr.ijos mudados,

tanto mudar de viuer,

tanto tr.<ctar, reuoluer,

tanto sír negociados.

UARO. DS KGZE.SDS, .MlSCELLASi^A.

— «Neste anuo como atras fica scrito

mandou el Bei a Rom\ dom Diogo de

Sousa, Bispo do Porto, o qual depois de

ter negociado as cousai que I 'uaua a car-

go, e ST .-Vrcebisp ) de Braga, se tornou

ao rogoo per mar, depois da chegada do

qual 8 Lisboi, que foi no mes Doctubro,

se ateou logo peste tam braua na cidade,

de hum* nao que vinha em sua compa-
nhia tocada s-m o elle saber, que foi ne

cessario irse el Rei com toda su.i casa

pêra Almeirim, a qual peslilença se es-

palh.'U per talo o regno, e foi huma das

mais brauas, e cruel, que em muitos tem-
pos se acha, que ouvesse em nenduma
outra part'5 da Hispanha.» Damião de

Guês, Chronica de D. Manoel, part. 1.

cap. 94. — iDep' i> leste dom Pelro tT
negociado as cousas a que veo, el Rei o

despachou manl.^n lo em sua c impanhia
por i-mbaixador a el Rm d- Mani:ongo
Simão da sylua fidalgo de sua casa ca-

ualleiro da ordem de Christus, e o filho

dei Rei, e irmão, e moços nobres fica-

ram ca. repartidos per mosteiros, onde
os ensinaram a ler, screuer, gramática,
e cousas da Fe de q le alguns delles sai-

rão bons latinos, e iheologos.» Idem,
Ibidem, part. 3, cap. 37.— «E depois do
mez de Julho «hegàraõ as cartas de Dom
Joaõ Mascarenhas, que Tão as que o
Vigairo l.-vou, e se mondarão de Baçaira,

e Chàul por terra. E sabendo por ellaso
grande aperto em que aquella fortaleza

estava, se f»y logo pôr na ribeira dos na-
vios, e fez logo lançar ao mar os que es-

tavaõ melhor negociados, o mandou cha-
mar s 'u filho D. Álvaro de Castro, a quem
disseque se fizesse prestes pêra bir soc-

correr a fortaleza d'ElRey.» Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 2, cap. 7.— «E despe-
di > logo ilous navios lig-iros, em que
mandou Simaõ da Costa, e .Miguel Cola-
ço, e lhes deu por regimento que $e fos-

sem pôr no cabo de Rosalgale, atè que
se acabasse o mez de .\noslo, que era a

monçaõ em que vem ie Meca pêra aquel-
le Estreito, e que havendo vista das ga-
lez sendo mais de vinte. Sim»ó da Costa
se fizesse na volta da índia, e fosse dar
as novas ao Visorey, e que .Miguel Cola-

ço voltasse pêra Ormuz, e fosse dando
aviso a tolas aqusltas povoaçoens de Co-

riate, Calayate, Mascate, e outras pêra

estarem negociadas, o sobre ariso.» Idem,
Ibidem, liv. 10, cap. 1.—«A uns parece

que se deve recolher o casado sempre a

uma hora ; e tal. que possa muito bem
antes d>lla h.^ver negociado o que lhe

póle sue ;e ler, sna dir sobresalto na tar-

dança.» Fídii -isco Manoel de Mello, Car-
ta de Guia de Casados.

NEGOCIADOR,*, m. (Do latim negolia-

torem). O que trata de negociação poli-

tica.

—Procurador; diz-se ás vezes da pes-

soa que UdU d' negócios particulares.
—Adj. Ou> neg-(ceia.

NEGOCIAMENTÒ, s m. Trabalho, in-

dustria, oc. upiçãi, emprego.
NEGOCIANTE, s. 2 gen. Homem de ne-

goci >, o que trafica em grosso; commer-
ciante. —«Bem cuidei que dentro era três

annos poderia desempenbar-me : enga-

nei-me. Pedi õfOOO cruzados a ilois ne-

gociantes dVsta terra. Foi o mais d'este

dinheiro para desempenho do que lá fi-

quei devendo. Tive a i ifelicilad' de ain-

ia m> lá não pagarem as leilras a com-
panhia.» Bispo do Grão Pará. Memorias,

publica las p ir Camillo Caslello Branco,

pig. 33.— «Visioha a esta bella costa es-

tá situada a cilaie de Tyro. Esta gran-

de cidale parece estir boiando sobre as

aguas, e re<er o mar todo : a ella con-

correm negociantes 1 > todas as partas do
mundo; e seus habitantes sáo os mais
acredita los mercadores que ha no uni-

verso.» Frincisi'o Min')el do Nascimento,

Telemaco, liv. 3.
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—Pretendente, que trata de qualquer

negocio, ainda que não de commercio.

NEGOCIAR, V. a. (Do latim negotiari).

Tratar, diligenciar, procurar, requerer,

conseguir. — »0 que acabado se embsr-

cou sem msis sair da nao, onde manda-

ua negocear as cousas que lhe compriam,

ate que se partio, muito amigo com Afon-

so dalbuquerque, que a tudo o que lhe

maudaua pedir dsua, e mandaua dar to-

do o auiamento necessário, com muita

diligencia.» Damião de Góes, Chronica

de i). Manoel, part. 2, cap. 41.—«Em
Goa achou Afonso dalbuquerque hum
criado dei Rei de Ormuz, e outro do Xe-

que Ismael, que alli mandarão a nego-

ciar algumas cousas que lhes cumprião

com o Çabaim, aos quaes fez muita hon-

ra, e despedio mui cout^ntes, mandan-
do com o do Xeque Ismael Rui Gomez
de carualhosa, e Frei João da ordem de

sam Domingos com recado ao Xeque Is-

matil do que tinha feito em Goa, e lhes

deu alguus apontamentos pêra tratarem

com elle a cerca das cousas de Ormuz.»
Idem, Ibidem, part. 3, cap. 4.— «Quan-
do acoiiteceo este desastre andaua Side

Iheabentafuf no regno negoceando cou-

sas que lhe compriam, pelo que nam po-

de tornar para çafim no mesmo instante,

mas dahi a poucos dias deu el Rei des-

pacho a seus requerimentos, e ho man-
dou em companhia de dom Pedro mas-
carenhas, irmão de dom Nuno com gen-

te, e munições de guerra.» Idem, Ibi-

dem, part. 4, cap. 6. — «Neste aano de

Mil, quinhentos e d^-zasete, veo dom Fran-

cisco de Castro, e capitam da villa de-

Sancta Cruz no cabo de guer da guoa de

narba? com licença dei Rei ao regno ne-
gocear cousas quô lhe cumpriam, o que
sabendo o Serife veo correr aquella co-

marca no mes de Maio.» Idem, Ibidem,
cap. 21. — «A qual lhe deu com muito
pejo, e sobristo no fim de huma carta

que escreueo a el Rei lhe diz as palauras

seguintes. Senhor Gonçalo mendez çaco-

to me dixe que trazia licença de vossa

Alteza, tanto que el Rei de Fez nos des-

apresasse pêra tornar a negocear suas

cousas.» Idem, Ibidem, cap. 23. — «li

per fim das desculpas que deo, e cousas

que disse da parte d'ElRey, a conclusão
da resposta de AÍIouso d'Alboquerqutt foi,

que ElRfy per.i entre ell.-s haver paz, lhe

havia de dar naqmdla Cidade lugar pêra
fazer huma casa forte ao modo das que
EiRey si^u Senhor tinha ua índia, pcra

nella loixar gente com Feitor, e (Jftlciaes

pêra negocearem a fazenda do dito Se-
nhor, que os Capitães mores da índia
alli mandassem em suas náos.» Barros,

Década 2, liv. 6, cap. 3. — lO Governa-
, dor ficou negociando o mais soccorro com
muita pressa, e três dias depois de D.

Francisco de Menezes foy fazer à vela seu
filho, que sahio pela barra de Goa a ve-

lha, despedindo-o com muitas bençoens,

escrevendo por elle a D. Joaõ Mascare-

nhas, e de novo a D. Francisco de Me-
nezes (sem embargo de lho jà ter pedi-

do) que alli lhe mandava D. Álvaro de

Castro seu íTlbo pêra não fazer mais que
o que elles lhe mandassem, e assim ibo

deu a elle por regiaiento.» Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 2, cap. 7.

—Negociar a salvação; procurar con-

seguil-a.

—Procurar o despacho, o provimento.

—Prover do necessário.

—Negociar seus fe.itos com alguém;

tratar ou procurar conseguir a conclusão

d'elles, o despacho.
—.ipromptar, apparelhar.—«Com to-

dos estes trabalhos não se descuidou Ei-

Rey das cousas da índia, mandando ne-

gociar siucc náos de que não fez Capi-

tão mór, e nollas mandou embarcar mil

e quinhentos homens. Esta armada se

fez á vela em Março.» Diogo de Couto,

Década 4, liv. 7, cap. 10.— «E mandou
negociar dez navios de remo elegendo

pêra esta jornada Gil Fernandes de Car-

valho, irmsõ de Ruy de Sonsa de Car-

valho, que os Mouros matàraõ em Tan-
gere.» Idem, Década 6, liv. 8, capitu-

lo 5.

—Negociar letras de cambio; fazel-as

endossar, descontar com interesse.

— V. n. Fazer negocio, commerciar,

traficar.—Negociar em vinhos.

—Tractar, maneiar, exercer com lu-

cro.—Negociar com os reis.— «Com tu-

do Afonso dalbuquerque receoso que el

Rei per este respeito estiuesse anojado

delle lhe mandou pedir seguro, pêra que
lhe fosse dar couta das cousiis que per

sua comajissam negoceara com el Rei

dom Emanuel, a qual lhe mandou, e por

arrefens hum sobrinho de Raix nordim,

que era huma das priocipaes pessoas da

casa dei Rei.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 3, c^^p. 66.—«O
qual presente Lopo Soares não acceptou,

dizendo que elle estaua naquelle porto

suspeitoso onde se costumaua negociar

com cautelas de enganos, e porque não
sabia se vinha da mão de Coje Biquij

que elle auia por homem amigo do ser-

uiço dVlRey de Portugal seu senhor, se

de outro algum que fosse imigo dos Por-

tugueses, não podia acceptar cousa al-

guma fiinda que viesse em seu nome.»
Barros, Década 1, liv. 7, cap. 9. — «O
qual disse que a sua principal vinda era

a certas cousas que o Xeque Ismael Rey
da Pérsia seu senhor o mâl «ua c^mo em-
baixador negocear com o Sabayo: e por

fõzer algum proueito naquella viagem do
dinheiro que trazia pêra sua dt^spesa,

trouxera de Ormuz aquelles cauailos,

por saber que tinhão ali boa valia.»

Idem, Década 2, liv. 5, cap. 3.

—Negociar-se, v. refl. Tratar das suas

cousas, e interesses.

—Preparar-se; prover-se, apparelhar-

se, aperceber-se do necessário pára al-

guma acção, viagem, jornada, etc.

—Contractar-se ; concluir tratos, de-
pendências, negócios.

NEGOCIÁVEL, adj. 2 gen. Termo de
coramercio. Que se póie negociar.

NEGOCIO, s. m. (Do latim negotium).

Negociação, interesse, lucro, ganho que
se tira do que se trata, negoceia ou pre-

tende.—«O Mouro assombrado com esta

resposta, foi-se a ElRey, e segundo se

depois soube no Conselho d'ElRey, hou-
ve grande confusão, porque os homens,
cuja vida era negocio, e trato, seu voto

era o que sempre disseram, que se re-

misse tudo per qualquer soma de di-

nheiro.» Barros, Década 2, liv. 6, cap.

3. — «Finalmente o negocio chegou a

concerto, que os moradores deram aos

ianiceros trezentos mil xarafins, e per

elles ficou a Cidade livro do roubo.» Ibi-

dem, liv. 10, cap. 6.— «Aportou á Ilha

da Madeira huma náo de carga, ssltáraõ

em terra os passageiros a fazer vinisgas,

e entre elles hum Clérigo, que eu vi

(grande pirata devia de ser pelo tear,

que armou para fazer seu negocio me-
lhor, que todos). Arte de Furtar, capi-

tulo 64.
—Baralhar, enredar iim negocio ; con-

fundil-o, atrapalhal-o, desordenal-o de
maneira, que não se possa averiguar a

verdade.—Homem de negocio ; negociante. —
«Os homens de negocio deitaõ nos seus

livros as contas a esmo.» Monarchia Lu-

sitana, tom. 7, pag. 4, Prol., em Blu-

teau.—«E assim foy, quede graça veyo :

contey por grãça isto ao matalote dos

duzentos mil reis, respondeo marchando
03 beiços: s&õ lanços, que naõ tiraõ seus

direitos aos homens de negocio.» Arte
de Furtar, cap. 56.

—Figuradamente: O que sabe procu-

rar o seu interesse, o que melhor lhe

convém.
—Empreza, facção militar, como ba-

talha, cjnflicto, feito d'armas.

—Pretenção, requerimento, agencia,

dependência, tractado, cousa de inte-

resse, qualquer género de cousas, de

que pôde resultar lucro ou perda.—«On-
de o Xeque, ou capitão que alli estaua

por el Rei de Ormuz se concertou com
elle de lhe dar mantimentos de graça, e

que Afonso Dalbuquerque se obrigasse a

lhe nam fazer guerra ate assentar seus

negócios com el Rei.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 2, cap.

21 .— «Depois deste negocio, alguns mo'u-

ros do lugar de Tazarot, amigos dos de

Azeze vierão correr a Çafim, aos quaes

Nuno fernandez sahio, e posto que se

dl fendessem, como mui esforçados ho-

mens morrerão delles onze dos de ca-

uallo, dos quaes Lopo barriga matou
hum, e os outros se acolheram, deixan-

do no campo treze cauailos, com que se
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Nuno fornandez tornou porá a cidudfi,

sem dos seus perigar uenhura.» Ibidem,

part. 3, cap. 32 —«Feio Idacio, ou Ur-

sacio assi, com tanto zelo, n «flicacia,

que a demasia df^lle poz o negocio um

termos, que couveyo ajuntar Coinilio iia

Cidade d^ Çaragoça, i- cotivocar os Bis-

pos de toda lispanha, e alguns de Fran-

ça, onde também lici\raõ sinaes desta

desaventura, sciimados por Marcos imu

sua primeira ch.-gada. h nelle.» Monar-

chia Lusitana, liv. 5, cap. 28.— «Não se

azou, porque sobre certo negocio do tra-

to ouve desauenças entre este mnu amigo

e a parenta, por onde liquei tin branco.»

Jorge Ferreira do Vasconcellos, Uiysippo,

act. 2. se. 2.—«yue quanto ao negocio

que eutreelle e o capitão do Unorera pas-

sado per recados elies o soubtjraõ, o por

verem que o capitão dclKey se remettia

à vontade dellocujo recado tardaua mui-

to, elles determinarão de se sair daquelle

porto de Onor.» Barros, Década 1, liv.

8, cap. 9.— aSobre o qual negocio Meli-

que Az trabalhava em contrario com Kl-

Rey de Cambaya, como logo veremos,

mandou dizer a AtTouso d'Alboquerque,

e depois lho disse per si, que n«nhuma
cousa ruais dcsej.iva, que te-r alli huma
Feitoria d'lilKoy de Portugal, e que de

boa vontade daria lugar pi'ra se fazer,

mas que temia não a querer Kliley de

Caa»baya conceder.» Mem, Década 2,

liv. 8, cap. 5.—«Ao qual posto que suc-

cedesse seu irmão Naubeadarij, que an-

dara nisso, mostrando não desejar outra

cousa, e elle mesmo com I). Garcia as-

sentara este negocio com elle em Crao-

ganor, (como atrás fica).» Ibidem, cap.

6.—«E neste anno veio também Fernão

Peres d'Andrade com as suas, que trou-

xe de Malaca, (como dissemos.) Partidas

estas nãos, despejou-se Afonso d'Albo-

querque de todolos outros negócios, e

enteudeo em os de sua partida pêra hum
destes lugares, aonde Ellley D. Manuel
lhe mandou que fosse ao estreito do mar
Roío, ou a Ormuz.» Ibidem, liv. 10,

cap. 2.—«Mas queria que estivesse nelle

a senhora Arlaoça vossa (ilha pêra lho

presentar e lhe dizer que o soccorro, que
lhe tanto encareci, e se ha de fazer a

aquella donzella, porque a cila é feito

o aggravo; que d'outra arte não sei

quam boa despedida poderei dar a este

negocio.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim dlnglaterra, cap. 114. — oParuco

que uesie negocio não entrou este só, mas
havia de hir concertado com algum dos

Capitseas de alguma estancia, porque es-

ta mesma noite im quarto da modorra fo-

raõ metidos ua Cidade, e como ãquellas

horas estavaõ todos descuidados, arre-

bentando pelos baluartes, foraõ ma lau-

do, e espeilaçaudo a quantos achavão.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. 6, cap.

5.—«Com estas avalias se recolherão os

mais pêra o Capitão mòr que seutio em

estremo aquelle negocio, e o houve por

grande molina sua.» Ibidem, liv. 8, cap.

12.— «Feito este negocio se embarcou o

Governador, o ao outro dia surgio com
a Armada grossa na barra de Còchim, e

elle com as galez, e tixlus os mais na-

vios de remo (a que toda a gente se pas-

sou) entrou polo rio dentro, o passou

pela Cidade com elles embandeirados, e

postos em armas, o foy surgir aquelle

dia no castello de cima.» Ibidem.

(Utando eate negocio táo iliverKO,

(ír;ia confl&oça em liuns, n'oulroa receio,

O Turco numccão, máo e perverso,

TaI que d'outro peior (segundo eu creio)

Não ee traluu jamais em prosa ou verso,

Tinlm o alando geral, c o mór meneio

Sobre este grusao exercito e infinito;

Alraz vos fíca delle assaz ja dito.

F1IXNCIS(:0 DKANDRAbE, fRIMEIRO CERCO DE

DIU, cunt. 3, est. 28.

—Concluído o negocio da embaixada,

quiz o Bispo, pois estava em caminho,

visitar as relíquias dos Sagrados Após-

tolos.» Frei Luiz de Sousa, Hist. de S.

Domingos, liv. 1, cap. 2.— «Nas cousas

da Keligiaõ foi zelosíssimo, e fez refor-

mar quasi Iodas as do Ueino, e reduzil-

las a seu primeiro rigor, e observância,

o se na matéria das rendas de alguns

Mosteicos melteo mais a maõ, do que
convinha, sem duvida foi a culpa mais

dos .Ministros, e Conselheiros lleaes por

quem os negócios corriaõ, que do mesmo
Rei.» Frei Bernardo de Brito, Elogios dos

Reis de Portugal, coutinuadus por D. José

Barbosa.— «Não deve sulTocar-se e aba-

far com o peso de gravissimos negócios;

Uivirta-se em boa hora e embora, nem
isto é contra a virtude, antes é oiercicio

de eulrapélia, na doutrina de S. Thomaz.

»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das porCamilloCastolK) Branco, pag. 184.

— «Seja assim : mas apurae vós la a com-
putação nos contos com o thesoureiro-

mór, que para isso não tenho tempo.

Quereis fazer a mercê, senhor escrivão

da camará, de encommendar a Louren-

ço Martins que apure essa ementa com
micer Percival e de advertir-ihe que taes

negócios devem chegar averiguados á

presença de meu seuher elrei?» A. Her-

culano, Monge de Cister, cap. 15.

—Correr, continuar os negócios; dar-

Ihes curso, andamento, fazel-os progre-

dir sem delonga.
—Desempatar um negocio; desimpe-

dil-o, pòl-o corrente, aclarando as du-

vidas, e difticuldades que tinha.

—Dormir sobre um negocio; applicar-

se seriamente a elle; reQectiudo, fazen-

do uma longa consideração.—Dormir um negocio ; estar suspeuso.
—Estar rodeado de negócios; andar

mettido em muitos negócios, não ter um
instante livre, achar-se excessivamente

embaraçado com elles.—Fazer o seu negocio ; dispor e dirigir

alguma cousa, de sorte que resulte em
sua própria ulilidadH e proveito.

— Pôr um negocio nu» tnãos d'al-

guem i conlial-o ao seu cuidado, e dili-

gencia.

— Fazer negocio; csuiar embaraço,
pejo, trabalho, estorvo.

—Com ííii^íío negocio; com muito tra-

balho, diflicilmentf.

NEGOCIOSAMENTE, adv. (De negocioso,

com o siiflixo «mente»;. De modo nego-
cioso.

NEGOCIOSO, adj. (Do latim negotio-

sus). Pr(jprio para negociar.

— Occupado em negócios; cheio de
negócios, laborioso, occu[tado com cui-

dados e negócios de importância.

— Porten<;"nte a houiein negocioso.

— 'Jerra negociosa; onde se fazem
muitos negócios, commulações. tráfegos.

NEGRA, s. f. Vid. Negro. Mulher
preta.

—Termo de jogo le bilhar. Terceira

partida, que vai desempatar as duas pri-

meiras.

—Signal arroxeado que fica no corpo,

quando se leva alguma pancada; piza-

dura.

NEGRãÇO, adj. AugmentaliTo de Ne-
gro.

NEGRAL, adj. 2 gen. Negro, tirante a

negro.

NEGRALHÃO, s. m. Termo popular.

Preto de grande estatura.

NEGRÃO, s. m. Peii-' do mar, seme-
Ihantt' n tainha.

NEGREGaDO, adj. Termo familiar In-

fausto, iesgraçado, mofino.

—

Dia negre-

gado.

NEGREGDRA. Vid. Negrura.
*

NEGhEJANTE, adj. 2 gen. (Part. act. de

Negrejar!. Quo negreja.

NEGREJAR, i;. n. (Do latim nigrescere).

Fazer-se negro pouco a pouco, gradual-

mente.
—Parecer negro, moslrar-se negro.

—

«Porque, pois, uáo aproveitaremos al-

guns curtos instantes de paz e remanso
em innocentes passatempos? Também
eu vou sendo velho, dado que os annos
nào sejam muitos. Debaixo da coroa aiu-

da estes cabellos negrejam; mas a alma
sinto-a encanecer » .\leiandre Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 24.

— Figurailamente : Apparecer triste,

horrível, lucluoso.

NEGRERIA, <. f. Multidão de negros.

NEGRIDÃO, s. /. Negrura. — «Muito

mães temeroso lhe pareceo verem sobre

SI huma eseurissima uoite que a negri-

dão do tempo derramou sobre aquella

região do ar. de maneira que huus acs

outros não se podíáo ver, e cõ o asoprar

do veato muito meuos ituuir.» Barros,

Década 1. liv. 5, cap. 2.

NEGRIGENCIA. Vid. Neglicencia.

NEGRILHO, s. »i. N>'grioho, pr^-linho.

NEGRINHA, s. f. Semente de forma
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quasi espberica, mais pequena que a er-

wlhaca, muito negra por fora, e assas

branr:a por dentro.

NEGRINHO, adj. iJiminutivo de Negro.

Algum tanto negro.
— .S. ni.. Negrinha, -s. /'. Molequinho.

—

«Negrinho, negrinha a que se digam re-

quebros; engeitadiuhos graciosos, villões

simples (que as vezes nâo são simples)

vestidos de cores, que se chamam Dons

fulanos, enlram, e vão por donde que-

rem, não quizera eu que entrassem, nem
fossem por casa de v. m. Tudo isto na

minha má opiniáo é reprensivel; e fol-

gara de o vt-r longe das portas de meus
smigus.» Francisco Manoel de Mello. Car-

ta de guia de casados.— «Negrinhos, mu-
latirihos filhos d'estas, são os mesmos
diabos, ladinos, e cbocarreiros, por cas-

tanhas trazem, e levam recados ás mo-
ças, e são d'ellas favorecidos. Ciganas,

ermitoas, adelas, mulheres que vendem
gara»ins, e bolotas para lenços; outras

que trazem doces, e os dão mais bara-

tos do que valem, tudoémalissimo. Mudas
é peçonha.» F. Soropita. Poesias e Pro-

sas Inéditas, pag. 82.— «E tratando pri-

meiro dos cerieiros, elle é negocio estre-

mado ver dois mil basbaques moscatéis

mais espinicados que um pintasilgo mi-

moso, que empregam os seus reales em
negrinhos de cera, e quando a bolça es-

ta debilitada que não pôde levar os te-

nores, a islo mui legalmente e como bons
e fieis madraços, surgem logo á porta do
qual cerieiro, entre treseutos rapazes,

com o pensamento tão picado d'aquellp

occupação, como que importara o esta-

do do Xarife.» Ibidem.

—S. )/í. .\lfeloa de melaço.

NEGRÍSSIMO, adj. superl. de Negro.

NEGRO, A, adj. (Do lalim niger, nigra,

nigrum). Que pertence á raça negra. —
«No anno passado de mil e quatrocentos

e oitenta e sete, estando Gonçalo Coelho

caualleiro da casa dei Rey na boca do
rio de Cenaga no Rt-yuo de lelofo em
Guine resgatando, Bemohi príncipe ne-
gro, que entam com muyta prosperida-

des grande poder gouernaua o dito Rey-
no de lelofo. u Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 78.— «Esta ilha

de Moçambique tem muito bom porto.

jaz em terra baixa alagadiça, e doentia,

hos principaes delia eraõ mouros baços
de diuersas nações, que tratauão dalii

pêra muitas partes, hos uaturaes saõ ne-
gros, assi hos da ilha, quomo da terra

firme, viuem em casas de taipa cubertaí
de palha.» Damião de Góes, Chronicade
D. Manoel, part. 1, cap. 36.— «Ua ban-
da do Occidente entra pelo sertão, até

entestar com terra de gente negra como
a de Guine, Gentios que o reconhecem
por senhor, e lhe pagam tributo em ou-
ro, de que naquelia prouincia a muitas
minas, assi nas serras, como na terra

chá, que deuem ser as mesmas de que

vem couro a çofalla, ou per razam nam
deue estar muito longe delias.» Ibidem,

part- 3, cap. 62. — «Direi o que depois

acouteceo a estes dous. dos quaes Raho-
bemxamut, mataram a primeira vez que
o Xarife pelejou com ei Rei de Fez de

huma lança que lhe tirou daremeso de

traves hum mouro negro que lhe hia fo-

gindo. cujo corpo trouxeram a sua mo-
Iher Hota, que lhe mandou logo fazer o

milhor que pode sua sepultura sem mais

querer comer, nem beber no que perse-

uerou noue dias a cabo, dos quaes mor-

reo, e foi sepultada com seu marido.»
Ibidem, part. 4. cap. 32.

— Diz-se de qualquer cousa de côr to-

talmente escura.

Nem somente fallar-te a dura morte

Me deixou, quapressada o negro manto

Lançar sobre os teus olhos consentiste.

Oh mar ! ob ceo '. oh minha escura sorte!

Qual vida perderei que valha tanto.

Se inda tenho por pouco o viver triste ?

C.OÍ., SONETOS, n.* 170.

Segros \-ultos irão de Africa ardente

Desentranhar na America salvagem

Thesouros ricos de metal luzente.

J, .\'. DE MATTOS, RiUAS, paj. 266 (3." edição).

Com que mandar gravaste sobre a porta,

Que tem de Esquina o nome. em negra pedr

Por que ninguém a lê-la se atrevesse,

A famosa inscripçaõ, em negras leiras?

A. D. DA CRUZ, HVSSOPE, Cant. 7

ICum canto do escaler, humilde e absorto

F.m pensamentos que não são da terra

Cm velho, em que atelli não attentaram

Indillerentes olhos, se assentara.

Alvejuvam-lhe as cans das longas barbas

No burel negro que lhe cobre o peito.

GARRETT, CAM., Cant. 1, Cap. 13.

Aqui chegava

O contar de sua historia, quando á porta

Da cella redobrados golpes batem.

O missionário abriu ; um pagem moço
E de custoso dó ataviado

Uma carta fechada a fio negi-o

De seda traz.

ICEM, IBIDEM, liv. 3, cap. 23.

— «Nas telas, porém, que dividiam o

aposento do logsr d'onde pouco antes

saíra o eunucho e que ficavam fronteiras

á entrada principal da tenda, uma figu-

ra humana se estampou negra sobre o

chão brilhante da tapeçaria.!) Alexandre
Herculano, Eurico, cap. 14.

— Preto ; emprega-se muitas vezes para

designar plantas, animaes, etc, de côr

mais ou menos escura.— «Parece-me al-

gumas veses que tendes os cabellos lou-

ros, e outras veses me parece que os ten-

des negros.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.o 47.

Em ossudos Leões, manchados Tigrei,

Em ardidos Gmetes, negros Ursos,

Ou em Toupeiras vis, vis Musaranhos,

A seu síibor. os homens convertiaò.

A. D. DA CRLZ, HYSSOPE, Cant. 5.

Nem tu has de deixar de ser lembrado
Em meus versos, Prior da ^auta Igreja,

Que Alcáçova ennobrece; tu, que sendo
Um tempo branco, e louro, te tornasle.

Por artes encantadas, negro, e pardo.

IDEM, IBLDEM, Cant. 7.

—Trigueiro, escuro.

Julgando ja Neptuno que seria

Estranho caso aqueile. logo manda
Tritão que chame os deoses da água fria.

Que o mar habitão d'uma e d'outra banda.
Tritão, que de ser filho se gloria

Do Rei e de Salacia veneranda,

Era mancebo grande, negro e feio,

Trombeta de seu pae e seu correio.

CA5I., Lus., cant. 6, est. 16.

— «Ha termos, diz aqueile Poeta no
Livro segundo de Arte Amandi, com os
quaes se podem adoçar os defeitos das
molheres, chamando-se morena á que
he mais negra que pez, comparando-se
a Vénus a que he vesga, e a Minerva a
que sofre liricia.» Cavalleiro aOiiveira,
Cartas, liv. 1, n.» 33.

Te que de um bote o cão forte, e nervoso

Aberto Cabe, tingindo o sangue a terra.

Onde lançava a espumosa vida

Envolta em negro sangue da ferida.

GABRIEL PEBBIRA DE CASTRO, ULYSSÊA, canl.

7, est. 39.

—Livido, magoado.

—

Ter o corpo ne-
gro de pancadas.

—Escuro, escurecido, cerrado.

—

Xu-
vens negras.

Ja do mar e da terra se não sente

Senão só da bombarda a cruel ira,

Tudo esconde a fumaça negra ardente.

Encobre o Sol, a vista aos olhos tira.

o douto bombardeiro diligente

Não sabe aonde aponta, ou aonde atira,

Nos navios o ferro e fogo he tanto

Que causa morte u'huns, n'outro3 espanto.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

c^nt. 2, est. 53.

Rompe por ferro e fogo aqueile ousado
Peito, mais forte que hum, mais que outro aceso,

E tanto que á barcaça foi chegado.

Que de ninguém lhe pôde ser defeso,

Faz logo o que lhe foi encommendado.
Dá por mil partes fogo ao grosso peso

;

Bebe-o a secca matéria, e dentro o chama.
Sabe logo o negro fumo, e a roxa chama.

IDEM, IBIDEM, cant. 13, est. 89.

Dias sem sol, tormentas pavorosas,

yegros Ceos de relâmpagos rasgados,

Densas nuvens do sul tempestuosas.

Trovões medonhos, raios abrasados

;

Parceis occuUos, s\Ttes aienosas,

Onde se enrolem mares empolados,

X natureza em convulsões, e tudo

Vence o que emhraça da Virtude o escudo,

j. A. DE MACEDO, O ORiEKTE, cant. 2, ost. 43.
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—Porco, sujo, imraundo, enxovalha-

do; diz-so principalnaenlt) da roupa, e

das mãos.
— Figuradamente; Infeiliz, infausto,

triste, luctuoso, que uffligo, que entris-

tece.

Inveja vil de perfldofi validos,

Nilo 1- lua i^'ata victima ; seus ossos,

Nío lli'cs posduiris, ingrata pátria.

Seu fado negro foi, mas antes clle;

Antes perder a vida A» mSos selvagens

Do rudo ciifre na deserta areia,

Que i lome .. i fome, a no seu pátrio ninho

GMiRErr, CAM., cant. 8,cap. 17.

—Odioso, indigno; diz-se de certas

acções más, de alguns delidos, ele.

—

Negra calumnia.—Negra ingratidão.

Agora morecia eu

Hum par de trocliadas boas.

Porque fiar nas pessoas

Nunca outro IVucto deu.

Bem vi eu quo o guinéu

Me vio tudo aqui leixar ;

Mas o seu nrgru prúgar

Me levou a mi o meu.

GIL Vicente, fmiças.

Aqui da neijra inveja

.Támais me infama o bafo pestilente:

Do que aos outros sobeja,

Bem que me falte a mim, vivo contente

:

Porção pequena de qualquer comida

Basta para manter-me a cui ta vida.

J. X. UE MATTOS, RIMAS, pag. 11" (3.' ediç.)

Do Escurial a onça refalsada

Os negros lios da ambição urdia

Que, por mãos de vendidos conselheiros.

Em Ubyrintlio escuro inraveiavam

Os descuidados passos do monarclia.

OABRETT, D. BRANCA, cant. 6, cap. 2.

—Horrivel, hediondo, medonho.

Por vos servir a tudo apparelhados.

De vós tão longe, sempre obedientes

A quaesquer vossos ásperos mandados,

Sem dar resposta, promptos e contentes.

Só com saber que são de vós olhados.

Demónios infernaes, negros e ardentes

Commetterâo comvosco ; e nào duvido

Que vencedor vos fjçào não vencido.

CAM., LUS., cant. 10, est. 148.

Co'os corpos em pedaços, vão buscando

As almas, o logor de gloria, ou pena.

Que conforme ao que nesta vida obrando

Merecerão, lá na outra se lhes ordena.

A Região Celeste penetrando

Vai então dos fieis parte pequena,

E de infiéis hum numero inUnito

Entra lá no immorlal, negro conllicto.

F. DE ANDBADK. PRIUELRO CERCO DE DIU,

cant. 10, est. 9S.

Mas elles tem desculpa; a negra forno

Os miseros mortaes a mais abriga

:

Sem saber o que escrevem, escrevendo,

Buscuu delia o remédio, e como lograõ

Os fins dos seus intentos, o que escrevem.

Seja ou naò Fortuguez, isso que monta?

Quem desculpa nau tem, nem a merece,

K queni vedar-lbo deve, e nau lhe veda.

ANTÓNIO DINIX UA CRUZ, llYilSOPE, Cant. ."i

— Tinto cm negro; tingido, ou tinto

de preto.

Ilesphera já queria nu Muriíonle

Ua raios espalhar d< pratn, (|uaado

N'huma pequena fuKt.i em qui; utlronte

Se mostra Elllei, queektavãu esperando:

Ne trajo Igual áquelle que no monte

A livre caça vai aoUicitaodo,

De verde panno, e touca cm tteyru tinta

Na cabeça, e um punhal d'ouro na cinta.

F. DE A.yDKADC, l-IIlUeiRO CCIICO DC DIU,

cant. tj, est. 71.

— Cavalleiro negro ; vestido de nfgro,

de côr escura, pr''ta. — «Dietas estas pa-

lavras, o cavalli'iro negro cravou as es-

poras no ventre do gitn-t» e n'peliu :

—
avante lo A. Herculano, Eurico, cap. 15.

—
^ Figuradamente : O pó negro; a

pólvora.

Pouco o boro Capitão com isto se enleia

Porque novo não lhe he, mas esperado,

K logo esta incerteza remedeia

Com hum remédio assai prompto e avisado:

Manda que hua capaz panella cheia

Do negro ruinador pó salitrado

Ab.'íixo lancem, cuja claridade

Descubra o que encubrio a escuridade.

F. D'ANI)BADE, r.^ílMF.lBO CERCO DK DIU,

cant. 19, est. 15.

O qual vendo que toda he ja gastada

Quanta pólvora tmha naquellahora

Faz que toda a que estava agasalhada

Em quatro peças grossas sai.» fora,

Poí.* nenhua outra estája carregada

Antes todas cessado tem j.t agora,

E o negro pó que então faz saliir delias

Por trinta repartio, e mais pauellas.

iDFJd, iBiDE.M, cant. '20, est. 30.

— Familiarmente: Afflicto, entalado,

em aperto. — TenJw me visto negro pa-

ra sahir do aperto, da difficuldade.

— Carnes negras; as que tiram um
pouco para o escuro, como a carne da

lebre.

— Carne negra, ou animaes de carne

negra; diz-se da lebre, e de outros ani-

maes, que teem a carne escura.

— Reputação, fama negra
;
que deni-

gra, ou eunegrece.
— S. m. Homem negro; individuo da

raça negra; preto. — «E neste anuo de

quatrocentos e oitenta e oito, porque bo
dito Bemohi por trayçam dos seus foy

lançado fora do Heyuo, determinou me-

tersa em buma carauella das do tracto

que corriáo a costa, e em pessoa vir pe-

dir a el Rey socorro, ajuda, e justiça. E

estando el Rey eua Setuuel o dito Bemo-
hi chegou a Lisboa, e com elle alguns

negros seus parentes, e filhos de pessoas

antre elles de iiiuyta valia e grande es-

tima.» Garcia de Rezende, Chronica de

D. João II, cíp. 78. — «E assi uo eutre-

lunho de Outubro, depois da gente es-

tar dentro, el Rey iii»ndou, que todolos

escrauos e negros, que na cidade auia,

se sahissem fora por dez dias, sob pena

de se perderem, e assi se fez.f Idem,
Ibidem, cap. 119. — «E depoii do Capi-

tam deixar ris nauios a bom recado, par-

tio por terra com duz^^ntos negros, que
leuauara todas as cousas, <• outros muy-
tos pe.ra segurança de tudo, e leuauam
muytos mantimentos.» Idcir). Ibidem,

cap. 157. — eE logo el R<«y mandou e

deu carrego a certos Gdalgos. que man-
dassem tirar a pedra pêra se fazer a Igre-

ja, os .^uaes ordenarão logo tuil negros,

quo com rnuyta diligencia a traziam ás

costas de duas e três legoas, com tantas

cantigas de praz(>r e alegria, e com tam
boa vontade, que era de marauilhar, e

muytos a que o não mandauam se con-

uidaiiam p>-ra issw.i Idern, Ibidem, cap.

159. — «K porquf? era jà tarde quando
se rer,i)|heraó, ho negro ficou aqut-lla

noite na nao, e ao outro dia pela manhã
ho mandou vestir de panos de cores, e

poer em terra, despedindosc elle dos

nossos mui ledo, e contente da boa com-
panhia, que lhe fí»Z"raõ, e sobretudo

dalguns cascaueis, continhas de Cristal-

lino, t! outros brincos que leuaua.» Da-

mião de Gocs. Chronica de D. Manoel,

part. 1, cap. 35. — cNesla auguada de

S. Brás fez Vasquo da l^ama queimar ha

nao dos mantimentos, de que era capi-

tão Gonçalo Nunez, por delia naõ hauer

necessidade, donde f^^ita auguada, e car-

nagem se fez à vela, bauendo jà treze

dias que alli chegara, e estiuera mais se

não succederaõ desconcertos, e brigas

entre hos nossos, e hos negros, polo que

antes da armada partir daquella para-

jem 8 vista da frota, hos negros derri-

barão hum padrão, com huma Cruz, quo
Vasquo da Gama mandara poer sobre

hum combro, junto da praia. i Ideiu,

Ibidem. — t Estes arreos com que este

homem snhio em terra fezerão enuHJa

aos que ho virão, porque ao outro dia

vieraõ à praia quinze, ou vinte delles.

Pelo que mandou logo Vasquo da Gama
poiar gente nos bateis, com que se veo a

terra, trazend > comsigo mostra despecia-

rias, ouro, e aljôfar, seda, ho que bos

negros estimarão pouco por não saberem

ho que era » idem. Ibidem. — «Com es-

ta familiaridade hum homem honrado
per nomo Fernão Veloso desejou de em
companhia dalguns destes negros, a que
se ja fezera familiar, ir ver suas habita-

ções, e modo que tiiihaõ em suas cas.^s,

e pêra isso hoove licença de Vasquo da

Gama, hos qoafs mostrando nisso con-

tentamento ho leuaraõ consigo.» Idem,

Ibidem. — «Pelo que dom Francisco to-

mou o caminho pêra là. indo diante de

todos por se nam encher do po que fa-

zia o gado, que os nossos ain<la traziaõ

junto, guiado por três homens, e elles

vinham detrás aos botescora os negros, os

quaes dep is de sert-m juntos tantos quo

lhes pareceo que sem receo podiàocometef

i

os nossos, bradando, deram sioal ao gado,
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e o fozeram ajuntar em hum magote.»

Idem, Ibidem, part. 2, cap. 44. — «Dio-

go Cam venio quanto os outros tarda-

uão, determinou de acolber alguns da-

queiles negros que entrauão em o nauio,

6 virse com dles pêra este Reyuo.» Bar-

ros, Década 1, liv. 3, cap. 3. — lE eUe

rio Çanagá per a diuisaõ nossa he o que

aparta a terra dos Mouros dos negros,

posto que ao longo de suas agoas todos

saõ mestiços, em cor, vida, e custuraes,

per razão da cópula que segundo custu-

me dos Mouros toda molher acceplão.»

Idem, Ibidem, liv. 3, cap. 8. — «O qual

caso foi a tempo que estauão com o Vi-

so-Rey algumas pessoas, cujos criados

tinhão recebido dos negros outra tal cõ-

panbia, principalmente hum Fernão Car-

rasco criado de lorge de Mello.» Idem,

Década 2, liv. 3, csp. 10. — «Porém co-

mo elle não sabia nadar, e o mar anda-

va bravo, com promessas da Pêro Masca-

renhas lançáram-se no rolo delle hum
Marinheiro, e hum Negro, e da prática

que o marinheiro teve com Mouros que
achou da ierra, soube onde estavam.»

Idem, Ibidem, liv. 7, cap. 2. — «Manoel

Machado chegando a terra vio huma po-

voação ao longo da agua, e querendo
desi^mbarcar, acudiram os negros com
frechas, e páos tostados, e carregando

nos nossos, os fizeram embarcar com
morte de hum grumete, e dous feriios.»

Diogo de Couto, Década 4, liv. 6, cap.

1. — «Ah perros aonde me levais? os

negros com o medo se lançarão ao mar,

e Dona Leonor se lançou com elle, di-

zeadolhe: Tà Senhor, que he isto? este

he o vosso siso, e prudência ? Manoel de

Sousa de Sepúlveda tornou sobre si. e

quietou-se.» Idem, Década 6, liv. 9,

cap. 22. — «Commerciou em Negros no
Reyno de Angolla, e eai Guiné, e reti-

rou-se a esta Corte com duzentos mil

florins.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.o 17. — «Posso crer com licen-

ça de toda a Antiguedade, que Hippar-

chia ainava Crates da mesica forma que
outras amarão hum .Mouro, como a mo-
lher de Jucundo, hum Pigmeo, como a

Rainha Lombarda, hum Negro, como a

Princesa Pantomina, hum Cocheyro, co-

mo a Princesa Lampiriâ, e hum Donato,

que sendo ainda peor que tudo isto,

muitas tem amado.» Idem, Ibidem, liv.

3, n.o 10. — «O que nunca se póie ex-

tinguir é uma casta de gente que vive

junta á freguezia de Sant'Auna do Capim
em treze ou quatorze casas todas de um»
familia ch.imíida Bragas. — Cesta fami-
li* ha uma ou outra casa que vive com
honra. — Os Bragas, misturados com ne-
gros ou cafuzes, vivem como ciganos e

como geate do corso.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Castello Branco, pag. 201.
— Adágios: Ainda que negros, gente

somos, e alma temos.

— Jurado tem as agoas, das negras

não faztrem alvas.

— Negro é o carvoeiro branco ha o

seu dinheiro.

— Negra gallinhí, e negro i^arneiro.

— Negra he a cèa em casa alheia.

NEGRUME, s. m. Negrura ou negri-

dão.

Também, quando os negrumes

Os corações dos Nautas amedrontão,

Espera por Bonança.

FRANC. MANOEL DO .NASCIMENTO, OB., t. 1,

p. 143.

Mórão, nesses sertões, Povos ferinos

Em summo gráo. Co'a carne se alimeutilo

De brutas aliaiàrias, sempre o ferro

h^mpunhadona dextra, a Paz contemplão

Indócil captiveiro, áspero jugo.

Neves, gelo, granizo é seu recreio ;

Affrontào mares, zombão dos negrumes.

IDEM, IBIDEM, 1ÍV 6.

NEGRURA, s. f. A côr negra; negri-

dão.

NEGUNDO, .5. m. Termo de botânica.

Género á<' plantas da familia das auri-

nias.

-j- NEI, s. m. Espécie de flauta feita de

cann.i, de que se servem os turcos.

NEICEDADE, s, f ant. Vid. Necedade.
NEICHENTE. Vid. Neixente.

NEIQUIBAR, í. m. Termo asiático. Che-
fe ou cab-ceira de aldeia, nas terras fir-

mes, e tiiialarias de Goa.

NEIXENÇA, s. f. ant. A producção ou
reproducção dos fructos; e crianças dos

aniiiiaws. Vid. Nascença.

NEIXENTE, s. m. ant. O filho da ove-

lha, ou cabra, recera-nascido.

NELDO, s. m. Maçã grande, branca,

que se dá nos arredores de Coimbra.

f NELE, s. f. Moela antiga francezs,

que valia quinze dinheiros.

NELGADA, s. f. Vid. Pesunho.
NÉLLE, $. m. Nome que se dá em Ásia

ao arroz com casca.

NELLE, ou N'ELLE, NELLA, ou N'ELLA,
contracção de Em elle, Em ella.— «A qual

era de trinta uauios, em que entrauão

mujtas taforeas, e hiãonella centoe cin-

coenta de cauallo, todos da casa dei Rey,

em que entrauão muytos fidalgos, e ca-

ualleiros, e com elles mil homens de pé,

os mais besteiros, e espingardeiros, e foy

por capitão mor dom Diogo Daltneida,

que dflpois foy prior do Crato, muy es-

forçado caualleiro, e de outras muyto
boas 'alida ies, e a el Rey muyto aceyto,

e com elle hia dom loam Dataide. filho

do conde Datouguia, que el Rey msnduu
por segundo capitão quando dom Diogo

o não podesse, ser.» Garcia de Resende,
Chronica de D. João II, cap. 67.— «Tra-

zem as barbas pelladas, e o cabello da
cabeça meo tosquiado, encrespa !o pêra
riba sem se cobrirem, porque dizem que
sobella cabeça do homem senão ade poer
cousa nenhuma, e tem por injuria tocar-

Ihes alguém com a mam nella, sobello

que se matão muitos, pelo qual respeito

nam fazem casas sobradas, por lhas nin-

guém andar sobella cabeça.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 41.— «E pois a elles parecia melhor
o estado da guerra, que tamb.em podiam
fazer conta que forças, e conselho tudo
ficava nelles, e que Deos os ajudasse.»

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 3. — «A
ponte do rio, que divide a Cidade em
duas psrtes, por ser lugar mais suspei-

toso, onde os nossos podiam desembar-
car, fez ElRey nella huma força de ma-
deira com muita artilheria em lugar defor-
talfiza, a capitania da qual deo a Tuam
Bandam, que era o Mouro que andava
nos recados entre eli-', e Affonso d'Albo-

querque, porser pessoa principal.» Idem,
Ibidem.— «O qual junco tanto que pas-

sou o banco d'arôa, e foi surto hum pe-

daço da ponte, começou a artilheris dos

Mouros descarregar nelle; alguma da
qual lançava pelouro de chumbo do tama-
nho de hum tiro de espera, que passava

ambos os costados do junco, fazendo

muito damno na gente; na qual fúria de
f.'go com hum espingardão foi António
d'Abreu ferido pelas queixadas, levando-

Ihe a maior parte dos dentes, e o quei-

xo, depois que houve saúde, lhe ficou

não muito em seu lugar.» Idem, Ibidem,
cap. 5. — «E foi tanta a matança nelles

nesta fugida, que alguns que escaparam
foi por serem tantos, e os nossos tãopou-
cos, que em quantose detinha com huns,
se puzera-ji (« outros em salvo.» Idem,
Ibidem, cap. 8.— «Porque querendo elle

assentar nella, convinha primeiro dar-

Ihe huma certa ajuda, que havia mister

pêra lançar Pulaie Can daquella fortale-

za, e todolos seus sequazes que eram con-

trários a esta paz, a qual ajuda era de

alguas bateis, o artilheria ntdles, que
fossem ao passo Benestarij em favor del-

le Roztomocan.» Idem, Ibidem, cap. 9.

— «A qual cousa, depois que o Hidalcão

cahio nella, assi o atormentou, além de

perda de tamanho estado, e de tanta in-

júria como nella recebeo per duas vezes,

que partido elle Capitão mór pêra Mala-

ca, mandou cercar aquella Cidade, cujos

lares ainda estavam quentes da habita-

ção que nell.i fizeram alguns dos que al-

li vinham.» Idem, Ibidem, liv. 7, cap.

4.— oAqui deixa a historia de tocar nel-

le, por contar uma aventura que aconte-

ceu a Floriano do deserto neste tempo,

de que também é razão que se fsça me-

moria, pois as obras dos bons não são

dinas de esquecimento.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 85.

— «Outro gabando-se de engenheiro con-

sumado, prometteo humas barcaças, que

sahindo do Rio de Lisboa abrazariaô to-

dos esse.« mares, e quantas armadas ini-

migas nelles houvessem : encheo-as de

palhas, e chamiços, que estavaõpromet-
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tendo quando muito huma boa fo^upira

de S. Joaõ ; e òay cá por cada invonto

destps tantos tnil cruzados » Arte de Fur-

tar, cap. 31. — «Isto d« l)«lflnç»s deve

andar sempre muito vigiado, p naõ ex-

clua drqui n casa de Mooda : pudera re-

ferir aqui muitos modos, quf ha de fur-

tar nellas, c deixo, porque naõ porten-

cem a esto Capitulo, si'u lu^ar tfraó.»

Ibidem, cap. 32. — «E sou avô o Diabo
recolhendo ganâncias, embolçando a lo-

dos na caldeira de Pêro Botelho; porque
fizeraõ do Ceo cebola, e deste mundo
Paraíso de d''!pites, sendo na verdade

labyrinto de desasocegos, e inferno de
mis»rias, em que vem dar tudo, o que
nelle ha; porque tudo ht> corruptível.»

Ibidem, cap. 60.

A f.iUa dcsto.» dous, que alli morrendo

Chcgiirío do louvor á mór alie?,».

Nos três que se flcavão defendendo

Por excessiv» dAr, mas não Fraqueza,

Antes quanto o perigo tiia crescendo

Tanto cresci» netles a br.weza,

E ajudndo da dúr o esforço antigo

Se fvzsentir em dobro ao bravo imigo.

F. DE AMDR.VOE, ritlMEmO CERCO DF. Dir.

cant. 7, est. 33.

Com grande sobresalto. grjnde espsnto

Acorda Çoleim.io, co'o que passara,

Contempla na promessa, e v6 que hc tanto

Que duvida se o oíivlo. ou se o sonhara

;

Mas ja sentindo o elTeito em si de quanto

Qualquer dos seus então neííi? inspir.'íra.

Dá credito á visão, e determina

Fazer o que elU manda, e elle imagina

IDEM, IBIDEM, caiil. 12, est. 1(K.

Ja a fortaleza então gràa falta sent e

De quanto & defensão lhe pertencia

,

Mas a falta mór, he da forte gente

Que a melhor defensão nella fazia ;

Pois mAiita ja descansa eternaraente,

Muita estava em poder da cirurgia,

E esta, muitos dos sãos traz occup.idos

Que andão na sua cura embaraçados.

IDEM, IBIDEM, cant. 17, est. 38.

NEM, partícula disjunctiva e negativa.

Vimos falescer na corte

senhores velhos honrados,

todos muy apressurados

hos vimos leuar a morte

sem falia, nem confessados.

G. DE HBZSKDE, M ISCELLANEA.

— «He muito viçosa daruoredos. fon-

tes, abastada ile caças, carnes, pescados,

e fruitas do palmeiras, e doutros gpne-
ros, e muita, e boa ((espinho, e assí de

aroz, milho, inhames, canas daçucar, e

gengiure. que comem verde, sem o se-

carem, nem o tem por mercadoria, a

nella muitas minas de prata a qufil el-

les apuraõ mal, e por isso a usam de
muito baiia 1'M, em cad^as, anéis, o ou-
tras joíis, dizem que ahí minas douro,
(> outros metaes de que se naõ logram
por os naõ saborein tinr » Damião de
tlops. Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 21.

Diz Francisco de Mairíes,

llicirdo, c nonavenlura.

Ni'j me lembra em <iue escritura,

.\>m sei em quaea dUtinçi^cs,

Num a ctSpia das raz^ea;

Mas o latim

Creio que dizia ssf^im.

ou. VICENTE, *UTO D» MOFiNA MESDM.

—«Além dt stPS apparatos das vodas,

linha di>ntro na Cidado oito mil peças

de artilharia; porque como ella eslava

toda ao longn do mar estendida á manei-

ra de buraa touca p^r comprimento do

légua, e era toda de madeira sem muro,

nem cava, somente a defensão dos ho-

mens, cofuo geralmenl'! se vè nas gran-

d^^s povoações.» Barros. Década 2, liv.

6.— «Vendo Affonso d'Alb iquprque que

EIR-y lhe não entregava este Mouro, pos-

to que não soube logo destes seus artí-

ticios, como era costumado a dissimular

palavras de Mouros, não quiz esp^-rar

mais recados, nem menos os partidos que

Ih" movia, proineltenlo de lhe dar vin-

te e cinco mil cruzados polas cinco nàos

que tomara dos (luzarates.» Idem, Ibi-

detn, cap. 2. — «B a raoedi não, por a

náo hav->r na terra, nem os .Mouros a

costumavam, somente de estanho pelo

haver muito, e fino qa>' se arhava na

própria terra.» Idem, Ibidem, capitulo 6.

— «Peró como na companhia não havia

escada, nem cousa mais azaia que aqut-l-

la porta, e o baluarte pêra entrar na for-

taleza, carregaram os .Mouros tanto, que

mataram Diogo Corrêa, que fora Capitão

de Cananor, e Jorge Nunes de Leão, e

feriram Lopo Vaz de Sampaio, Manuel de

la Cerda, Buy Galvão, e outros.» Ibi-

dem, liv. 7, cap. 4.— «Responde-lhe: de

i^raça dezejara servir a v. m. mas vive

hum homem alcançado, e suslenta casa

com este officio, dé v. m. o que quizer.

E se o requerente insta, qu^i lhe diga ao

certo o que deve, por que naõ traz or-

dem para dar mais, nem he bem que

dó menos?» Arte de Furtar, cap. 59.—
«Que pelos terços, e choques que per-

tencíaõ a ElBey de todo o cravo que

trouxesse no seu galeaõ, desse quatro-

centos e cíncoenta bares, s. duzentos e

cíncoenta bares líquidos porá ElRey, e

os duzentos pêra as pessoas que tivessem

liberdades por provísoens do Visorey. e

que na dita conta não entrariaõ os ba-

res que viessem nos gasalhados delh) Ca-

pitão, e dos Officíaes do gale.-.õ, nem do

Palraõ mòr, e outros que elles tirariaõ

forros.» Diogo de Couto, Década 6. liv.

9, cap. 19.— «0.'i:' qiial^. caput ! sed ce-

rebrum non habet. Assim o escreve Ho-

rácio, que. ainda que doente dos olhos,

não duvidara affirmar que viu o caso;

nem Homero, ainda que cego e dormi-

nhoco, ás vezes.» Bispo do Grão Para.

Memorias, publicadas por Camitlo Cas-

tello Branco, pag. 49.— «Elias ja sei que
me terão por suspeito; pois até os movi-

mentos lhes hpí medir. Uma das terrivpís

cousas que h^ na mulher tí usar de me-
neios descompostos. Sei que nem todas

podem ser airosas; mas graves, todas o

pod«m ser.» Francisco Manoel de Mello,

Carta de Guia de Casados.

- «Sim, quero ouvi-lo.

Quero, o deujo : nio ignoro o prero

Daj iMiaa letrae. nrm d'um raro ingeobo

A oilimit dcsvalio: cai prol da pAlria

l'n% ohram«ico'a eepada, rumpre a outroc

Co'a p'nna honr<-U.

aAnnKTT, CAMíi», c^nt 7, cap. 9.

- -«Aqui um povo de irmãos se uniu

para expulsar o itiuninío africano ; de um
para outro não havia servidão nem se-

nhorio, nem mister de casieljos e pon-

tes levadiças.» liarrett, Camões, nota A.
—«Nem foi o infante, nem seu irmáo el-

reí D. Duarte, luas sim as Cortes que re-

solveram S'^ náo desse Ceuta pelo resga-

te do infante. O que elrei sentiu, mas
não ousou c Mitestar. [Nota da primeir'i

edição). « Ibidem, cant. 3, nota E.
—Adágios :

—Nem cmpreís malhada, nem vinha

desartipnrada.

—Nem vinha em baixo, nem trigo em
cascalho.

—Nem herva no trigo, nem suspeita

no amigo.

—Nem d- cada malha peixe, nem de

cada mata feixe.

—Nem em agosto caminhar, nem em
dezembro marear.

—Nem por coima de figos á cadeia.

—Nem o moço por ranhoso, nem o

pobre por sarnoso.

—Nem tão velha, que caía, nem tão

moça. que salte.

—Nem de menina te ajuda, nem te

cases com viuva.

—Nem mulher d'outro, nem couce de

potro.

—Nem boda sem canto, nem morte

sem pranto.

—Nem com toda a fome a arca. nem
com toda a sede ao cântaro.

—Nem mesa que bula, nem pedra na

servilha.

—Nem mesa sem páo. nem exercito

sem capitão.

—Nem comer muito queijo, nem do

moço espores conselho.

—Nem te direi que te vás, roas far-te-

hei obras para isso.

—Nem comprts de regateíra. nem te

descuides em mesa.

—Nem a todos dar, nem com todos

porfiar.

—Nem carvão, nem lenha compres,

quando gê».

—Nem no inverno sem capa, nem no

verão sem cabaça.

—Nem em tua casa galgo, nem a tua

porta tidalgo.

4
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—Nem t^ abaixps por pobreza, nem
tp al"vantPS por riqueza.

—Nem tanto ao mar, nem tanto á

terra.
j—Nem em mar tratar, nem em mui-
i

tos fiar.
j

—Nem bebas da Jagôs, nem comas
j

mais que iiroa az'?itona.

—Nem moinho por contínuo, nem por-

co piir visinho.

—Nem todos os que vão á guerra são

soldados.

—Nem moça boa na praça, nem ho-

mem rico por caça.

—Nem ruim hir.ido, nem ruim fidal-

go, uem ruim galgo.

—Nem rio sem vau. nem geração sem

mau.
—Nem tanto amen, que se damne a

missa.

—Nem com cada mal ao medico, nem
com cads trampa ao letrado.

—Nem comas crú, nem andes com

pé nú.

—Nem pernada de potro, nem resga-

dura de um cjm outro.

—Nem te fies em villão, nem bebas

agua de charqueirão.

—Nem dona sem escudeiro, nem fo-

go sem trasfogueiro.

—Nem estopa com tições, nem o rou-

iJQol de cantar, nem a mulher de fal-

lar.

—Nem Ião formosa, que mate, nem
tão feia, que espante.

—Nem o official novo, nem o barbei-

ro velho.

—Nem sapateiro sem dentes, nem es-

cudeiro sem parentes.

—Nem barbeiro mudo, nem cantor

surdo.

—Nem com homem zombador brigues,

nem com teu maior.

—Nem oigas, d'esta agua não bebe-

rei, nem d'este páo não comerei.

—Nem ante n^i armado, nem ante po-

vo alvoroçado.

—Nem de todo o pão se faz mercú-

rio.

—Nem todos tem as mesmas partes.

—Nem por muito madrugar amanhe-
ce mais cedo.

—Nem cada dia rabo de sardinha.

—Nem preso, nem captivo tem emigo.

—Nem as donas em sobrado, nem as

rás em charco, nem as agulhas em sac-

00 po<)em estar sem deitar a cabeça fora.

—Nem sempre o diabo está atraz da

porta.

—Nem sempre o homem está de lua,

ou de vez.

—Nem tão bom, que o papem as mos-
cas.

—Nem tanto, nem tão pouco.

—Nem tanto puxar, que se quebre a

corda.

—Nem todo o mato é ouregáos.

—Nem tudo o que é rerdade se diz.

—Nem zombando, nem deveras, com
teu amo jegues as peras.

—Nem tudo o que luz é ouro.

NEMBO, s. m. Termo de pedreiro. O
massiçií de vão a vão.

NEMBRAR. Vid. Lembrar.
MEMBRO Vid. Membro.
NEMEO, adj. [Do latim Nemoms). De

Nemêa, cidade da antiga Grécia.
—M. plvr. Nemêos. Jogos famosos,

que s^ celt^brav!inn na Grécia.

NEMGUUM, por Nenhum, Vid.

NEMI:HALDA, VÍI. Nemlgalha.
NEMIGALHA, s. f. ant. Nem migalha,

nada.

Perto tinha.s tu o amor,

Qae asinha te elle contenta.

Nào me tens em nemtfíalha;

Cambra venha que fencambre

;

Canta se tu es alambre.

De lenge tomas a palha,

GIL VIGENTE, FABÇAS.

1 NEMINE DISCREPANTE, Expressão

latins, que vale o mesmo que—sem con-

tradicçâo. ou opposição de alguém, ou
por unanimidade de votos.

NEMO, s, m. Termo asiático. Voz ou
pregão dado nagancaria, para se alisar,

que se vai tomar assento sobre alguma
maieria.

NEMOROSO, adj. (Do latim nemorosu^).

Relativo, ou pertencente a bosques, a

arvoredos.

NEMÚ, por Nenhum.
NENÉ, s. m. Termo familiar. Crian-

cinha, menino pequeno,
NENGOROS, s. m. phir. Cavalleiros de

ordem militar no Japão,

NENGUM, ant. Nenhum.
NENHICE, s. f. Tontice procedida àn

muita idade,

NENHO, adj. Vid, Inhenho,

NENHUM, adj. (De nem, hum). Lilte-

ralmente : ?íem um só; adjectivo que
exprime a falta absoluta do que.

NENHUMAMENTE, adi'. (De nenhuma,
com o suffixo «mente»). De nenhum
modo.
NENHURES, adv. Termo popular. Ne-

nhuma parte.

NENIAS, s. f. plur. (Do latim nenicc).

Termo de historia. Cantos fúnebres que
se usavam na antiga Roma ;

posterior-

mente applicou-se a toda a espécie de

contos desagradáveis e até aos máos dis-

cursos.

—Em Hespanha dava-se este nome a

uma espécie de cantilena com que as

amas acalentavam as crianças.

—Actualmente : Canto fúnebre sobre a

sepultura do morto,

f NEO, adj. (Do grego 7xeos). Palavra

que se antepõe a muitas outras para mo-
dificar o seu sentido; e significa novo.

f NEOBERINGO, s. m. Espécie de lu-

ta que os negros executam ao som d'al-

guns instrumentos.

NEOCHRISTIANISMO, s. m. (Dê neo,
e christianismo>. Espécie dí philosophia

christâ, que alguns escriptores moder-
nos teem querido substituir ás crenças
calholicas.

NEOCORO, $. m. (Do grego tieokoros).

Termo de historia. Guarda dos templos
na Grécia e em Roma.
—Nome que tomavam as cidades ou

províncias, onde haviam templos insi-

gnes dedicados aos imperadores.
— Sacristão na egreja grega moderna.

f NEOCYCLICO, adj. Termo de chro-

nologia. Que se verifica no principio de
certo periodo de tempo.

-j- NEOGAMIA, s. f. .Matrimonio recen-

temente celebrado.

f NEOGRAPHIA, s. f. (De neo, e gra-

phein). Obra, tratado sobre um novo
systema de orthographia, ou segundo este

novo systema,

NEOGRAPHISMO, s. m. (De neogra-

pho, e o suffixo tismo»). Emprego de

uma orthographia que não esta em uso.

7 NEOGRAPHO, s. m. iVil, Neogra-
phiaV O que quer introduzir, ou o que
admitte uma orthographia nova e con-

traria ao uso recebido.

NEOL., s, m. Abreviatura da palavra

neolofjisnw.

-j- NEOLATINO, adj. (De neo, e latino).

Termo de philologia. Diz-se de todas

as lioguas modernas derivadas do latira.

NEOLOGIA, s. f. (De neo, e do grego

logos, tratado). Invenção ou iutroducção

de termos ou locuções novas em um
idioma.

NEOLOGIGO, adj. Que diz respeito aos

termos novos.

NEOLOGISMO, s. m. (De neologia, com
o suffixo «ismo»), lunovação de palavras

e phrases,

NEOLOGO, s. m. (Vid. Neologia), O
que usa com frequência de termos no-

vos; o que affecta uma lioguagem nova.

NEOMENIA, s. f. (De neo, e óo grego
mené, lua). Termo de astronomia antiga.

Lua nova, ou primeiro dia da lua.

—S, f.
plur. Termo de historia. Neo-

menias. festas que os romanos celebra-

vam em as luas novas.

NEOMENIO, s. m. (Vid. Neomenia). Sa^-

crilicio em cada principio do mez.
-j- NEONI, adj. Diz-se de certos sacer-

dotes do Congo que se encarregam es-

pecialmente de exercer a medicina.

-|- NEONOMIO, s, m. Seguidor de uma
seita cbristá, que não admittia o velho

testamento, e só reconhecia o Evange-

lho.

NEOPHYTO, A, s, (Do grego neophylos).

Novo converso á religião ehristã. — «E

estas saõ as verdadeiras unhas rediculas :

e a graça melhor de todas he, que o tra-

balho de todas estas maquinas, que con-

siste em catbequizar, e bautizar os Neo-

phitos, fica todo ás costas dos Padres

da Companhia de S. Roque, sem terem
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por isso próes, nom precalços mais, que

03 do muito que merecera para com Deos,

que lho pagará no outro muado.» Arte

de Furtar, cap. 66.— »N'este memorial,

pois, mostra a ascendência de muita gen-

te da grandeza hespanhuU maculada,

principiando pelos descendentes de Ruy
Capam, judeu, de quem o nosso conde

D. Pedro, no Livro das linhagens, diz

que fora baptisado em pé, dando a en-

tender que fora neophito ou chrisláo

novo; palavras que mandou tirar na edi-

ção romana o marquez de Castel Rodri-

go estando em Roma.» Bispo do Gráo
Pará, Memorias, publicailas por Camillo

Caslello Branco, pag. 65.

Pranchafl de oscuro tit, rudo lavradas,

Doapposento as paredes guarneciam.

Sobre uma banca de egual custo e obra

Poisava antiga cruz d'ondc penilia

Agotúzante o Christo: lavor fino

Que no indico denta a m&o devota

D'um »)coph!/(od'Asi» e.\eculúra.

GAIIBETT, ClkM., cant. 3, cip. 1.

—Figuradamente: O recem-admittido

em qualquer corporação.

NEORAMA, s. m. (Do grego naòs, tem-
plo, e orama, tista). Espécie de panora-

ma traçado em uma superficio cilíndri-

ca, e que representa o interior de um
templo ou de um grande edifício iilumi-

nado, e animado por grupos de pessoas

no meio das quaes se acha coUocado o

espectador.

NEOTERICO, adj. (Do grego neoteri-

koi). hinovador, moderno.

4 NEOTHERMAS, s. f. plnr. Banhos
quentes, estabelecidos segundo um mo-
delo ou systema novo.

NEPA, s. f. Termo de zoologia. Géne-
ro de insectos hymenopteros, da família

dos hydrocorisos.

NEPENTHES, s. f. Termo de botânica.

Género de plantas dicotyledoneas, que
segundo os antigos servia para dissipar

a melancolia.

NEPHELIÃO, s. m. (Do grego nephè-

li). Termo de anatomia. Mancha esbran-

quiçada na córnea transparente do olho,

que deixa passar os raios luminosos, como
atravez de uma nuvem.
NEPHRALGIA, s. f. (Do grego nephros,

rim, e algos, dôr). Termo de medicina.

Dôr de rins, acompanhada de tremura,

frio na pelle, urina abundante e clara, e

algumas vezes vómitos continues.

NEPHRITICO, adj. (Do grego nephroa).

Termo de medicina. Diz-se da dôr cau-
sada pela pedra ou areias nos rins.—Pedra nephritica ; fóssil.

—Pati nephritico; madeira de uma
arvore da America e da Ásia, usada em
pharmacia.

HEPHRITIS, s. /. Termo de medicina.

Inflammaçáo dos rins.

NEPHROGRAPHIA, s. f. (Do grego iie-

phros, rim, e graphein, descrever). Ter-

mo de medicina. Descripçáo anatómica
dos rins.

NEPHROLOGIA, s. f. (Do grego ne-

phroD, rirn, e logo», tratado). Tratado dos

rins.

NEPHROTOMIA, s. f. (Do grago ne-

phros, e tu)nr. iucisfio). Termo de anato-

mia. Dissecção dos rins.

NEPHTALI, s. m. Nome do uma das

doze tribus de Israel.

—Um dos liihos de Jacob.

I NEPIDOS, s. m. pi. Termo de Zoolo-

gia. Tribu de insi-ctos hemipleros hete-

ropteros, da familia dos hydrocorisos.

NEPOTE, s. m. (Do latim )iepos). Pala-

vra lira^ta do italiano que signitica sobri-

nho, o que se applica especialmenlo ao

que é sobrinho do papa, e de ordinário

seu valido. — «Os Papas tem seus Nepo-
tes, e os Príncipes devem ter seus cunli-

dentes para cada matéria ; como hum para

a paz, outro para a guerra, hum para a

fazenda, outro para o trato de sua pes-

soa, etc. E naõ si^ja hum só ptra tudo,

porque naõ podo assistir a tantas cou-
zas, nem comprehendelas : e sendo vá-
rios, estiinulaõ-se com a emulnçaô a f.i-

zer cada qual sua obrigação pur eic^'l-

lencia.» Arte de Furtar, cap. 30.— «Não
foi convidado o cardeal Accinoli, sendo
núncio actual, por estar a corte mal sa-
tisfeita do seu proceder, pelo que res-
peita aos jesuítas, tomando o partido do
cardeal Rezzonico que os favorece e é
nepote do papa reinante Clemi^nte xii.»

Bispo do Grão Pará. Memorias, publica-
das por Camillo Castollo Branco, p. 104.
NEPOTISMO, s. m. (De nepote, com o

suflixo cismo»). Valimento uxccssivo dos
sobrinhos ou parentes dos papas; abuso
da auctoridade de muitos papas a favor
d'elles.

t NEPTUNIA, s. /. Termo de Botâni-
ca. Género de plantas leguminosas aquá-
ticas.

NEPTUNIANO, s. m. (De Neptuno). Ter-
mo de Geologia. Diz-so dos terrenos que
devem a sua origem á dissolução aquea
e não á fusão i^nea.

t NEPTUNINO, adj. De Neptuno, que
diz respeito ao mar.

Da Lua os claros raios rutilavam

Pelas argênteas ondas neptanimi.t

As eatrellas os céoe itoompanliaram,

Qual campo reveítiUo de boninas

;

(~*s furiosos ventos repousavam

PoUs covas escuras, peregrinas;

Porem da armada a gente vigiava

Como por longo tempo costumava.

CAU., vva , cant. 1, est. SH.

NEPTONIO, adj. Termo Poético. Per-

tencente a Neptuno.

f NEPTUNISMO, .í. m. (D- Neptuno).
Hypotheso qu" attribue á acção da agua
a formação das rochas que constituem a

superficie do globo, quando não apresen-
tara evidentes siguaes de fusão.

f NEPTUNISTA. Vid. Neptuniauo.
— 1'arlidario da hypoth»;sH do ueptu-

tiismo.

NEPTUNO,*, m. Termo de Mythologiâ.
O átsus do mar.

K-stí gonhi geral. ceiD trtste manto
I)'. giTal di'>r «« cobre, e >e relrei»,

1'ufiiiie l<j((o dos tre« viem correr tanto

.Sangue, qual sahe da fonte a ViVa veia:

Sente disto \eptuno Itum grande eapanto,

N'áo R.iti9 cntio que tema, nem que creia.

Pergunta aos três a cauaa, e nán lb'a eoeobraa
ilfti tudo por txXtato Ibe descoJtireiíi

.

FnANCISCO DE ANDRADK, PKUUimo CKRCO DC
DIU, cant. 7, eet. 4t

o sol já sepultado s-^ por viíl-a,

em poder de .Vepiuno ser deUdo,
colloca o plaustro douro junto delia.

BISPO DO oaiO PAJIA, MntOlUAS.pH-''-

—Termo Poético. O mar.

—

O reino de
Neptuno. — O luimido Neptuno.

Vencedor da brarcta de .Vepiuno,

Senhor do seu Tridente, e ric«« csocha*.

ASroNlO FEnHCIRA, CARTAS, llT. 1, D.' 1.

Oei.\ei-a, que cora curso ngaroM
O iteino de .Xepluno cortaodu liia;

Ja que Boreas te achou tão piedoso

Ouando o amor o abratava d'Orillii i,

NilA queiras a mi só ser rigoroso.

Pois outro fogo mór em mi se cria.

Nem queiras que Cupido fi'ooi:randf<;a

De fazer que o que be teu a elle obedeça.

F. DE ANDRADE, PRIllG'nO CERCO DE DIU,

cant. i, est. 15.

Não acba quem o impida, ou contradiga

Nesta viagem toda o grande Nuno,

Mostrase-lhe a fortuna branda e aiLiga,

Sempre serena o Ceo. sempre opportnoo

:

Também agora a fúria se mitiga

Do bravo Eoto, e do bumido .Veptuno,

K com tantos (avores, tal bonança.

Em breve tempo em Diu ferro luça.

IDEM, IBIDEM, caDt. I., est. 79.

No Reino de Septiino ambos entrarão

K de terem '•< entrado se entristecem.

Mas com pressa maior da que levarão

SoboFagua ambos juntos apparecem.

Logo ambos no catur juntos entrarão

Com a)ud.< d'alguas qus os farorecem.

Que n hum o grão periga arrecriavão,

N"outro o grande valor, e amor louvavào.

U3&M, IBIDEM, cant. 7, est. 22.

Nbuma fusta que alli só (oi achada

vTendo pjra o que quer tempo opportuno)

Entr.i, e com gráo silencio, abrindo i estnda

Vai polo húmido assento de .S'eptuno,

Mas porque a mi ja cansa, a vós enfada

Este C-.nto, ja a^ai largo e importuno,

Cesso.aqui, porque cesse algum espaça

O vosso enfadamento, e o mea cansaço.

IDEM, IBIDEM, cant. 13, est. 112.

Onde levas tuas aguas, Tejo aurífero .'

Onde, a que mãre» ' Ja leu nome ignora

.Yeptiina, que de ouvi-lo asiremecãa.

•lARRETT, CAMÕES, unU 10, CSp. 21.

Oude,s«bre .\^phitntf (que tirada

De escamosos Delphins, n'uma aure* Concha.
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0= verdes Campos da Meptuno undoso,

;

Cercada de Tritões, núa passeia)

Do famoso Martin o vernii brilba,

Seu emprego só saõ, e seu estudo.

DINIZ DA CRUZ, HISSOPE, C»nt. 1.

—Termo de Náutica. Atlas maritimo

que contém naappas reduzidos.

—Termo de Astronomia. Nome com

que se designou durante algum tempo o

planeta Urano.

f NEPUCIO, s. m. Termo de Zoologia.

Género de insectos coleopteros pentsiue-

ros, da f.Hrailia dos lamellicornes.

NEQUIGIA, s. f.
(Do latim nequitia).

Maldade.
NEQUISSIMO, adj. (Do latim nequissi-

mus). Muito mau, muito pernicioso.

f NERE, s. wi. Termo de Chronologia.

Periodo de 600 annos que estava em uso

entre os chaldeus.

NEREIDAS, «./•. pi. Termo Poético. Di-

vindades inferiores do msr. Homero diz

que eram cincoenta.

Dtixa o Carpathio velho o antigo assento,

Glauco, Nereo, Tritão, vão a busca-los,

Vào também neste alegre ajuntamento

As formosas .V,?ívidas visita-los,

Que com brando c suave movimento

Trabalhão quanto podem festeja-los.

As cabeças com perlas enlaçadas

De corais, ou de conchas coroadas.

FRANCISCO DE ANDHADE, PRIMEIRO CERCO DE

DIU, cant. 7, est. 43.

— «As ninfas do mar se chamaõ Ne-

reidas, sendo (ialatêa uma d'ellas, e es-

tas saõ mais nobres que as das fontes,

rios e prados, porque saõ próprios filhos

da geral fonte donde mana tudo o que

na terra se cria com a sua humidade.»

P. Ignacio da Piedade Vssconcellos, Ar-

tefactos Symmetricos e Geométricos, liv.

2, cap. 35.— «Chamaõ-se Nereidas de seu

pay Nereo, Deus antiquíssimo, o qual se

convertia em varias formas, foy filho de

Ponto, e da Deosa Thetis, tomandose es-

tes consortes por todo o mar, conforme

o diz Hesiodo.» Idem, Ibidem.— «Nereo

era casado com Doris, ou Dorida sua ir-

raaã, e diz o mesmo Hi^siodo que delia

teve cincoenta filhos que todus tomaram

o nome de seu pay, chamando-se Nerei-

das.» Idem, Ibidem.

Olil que scjna de languidos prazeres,

Que paraizo de deleite, ó Vénus !

Pelo travesso filho nssetteadas

As esquivas nereidas suspirando,

Seguem a bella deusa, que proraette

A suspirar tam doce um doce premio.

GARRETT, CAMÕES, cant. 8, cap. 13.

NERENG, s. m. Livro de oração dos

persas.

NEREO, ouNEREU, s.m. O pae das ne-

reidas.— «Chamaõ se Nereidas de seu pay

Nereo Deus antiquíssimo, o qual se con-

vertia em varias formas, foy filho de Ponto

NERV

e da Deosa Thetis.» P. Ignacio da Pieda-

de Vasconcellos, Artefactos Symmetri-

cos e Geométricos, liv. 2, cap. 35.

NERITA, s. f.
Termo de zoologia. Gé-

nero de moUusoos gasteropodos.

NERO, adj. (De Nero, imperador ro-

mano). Fero, execravel.

— Figuradamente : Negro.

NERVADO, adj. Víd. Nervoso, Ner-

vudo.

NERVAL. Vid. Nervino.

NERVEO. Vid. Nervino.

NERVINO, adj. (Do latim nevrinus).

Termo depharmacía. Diz-se do unguen-

to útil para mitigar a irritação e as do-

res.

—Diz se do remédio próprio para cor-

roborar os nervos.

NERVO, s. m. (Do latim jiervus). Ter-

trio de anatomia. Parte orgânica do cor-

po animal, composta de fibras brancas

muito unidas. Os nervos são oã agentes

da sensibilidade, e servem para trans-

míttír as impressões que recebem dos

objectos.

—Figuradamente: Força, energia, for-

taleza, motor principal. — «Mas ponde-

ray a palsura, Expectans, não diz dese-

jando, nem amando, senaõ esperando,

porque o alento com que a alma viue,

de que se sustenta, e os neruos da re-

pubríca, saõ esperanças, dessas nace

amor, nace ousadia, nace esforço, com

essas se conquista o ceo, e a terra.»

Paiva de Andrade, Sermões, part. 1, pa-

gina 105.

—A efficaciâ ou vigor da razão.

—Instrumento de ligar e prender, fei-

to du nervos ou cordas de couro.

—Correia feita de nervo.— «Achou-se

o homem no seu elemento, e sem reca-

to do sexo o<'m altenção a umas donzel-

las creadas com aeeio e já crescidas, pois

uma passava de 20 annos © outra de 17,

despindo-as em publico as açoutou com

um nervo de boi — costume dos tyran-

nos de Roma no gentilismo antigo, se-

melhante ao do Pará menos em polido.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publita-

das por Camillo Castello Branco, pag.

176.

—Corda de instrumento musico.

—Termo de botânica. Febra que cor-

re ao comprido das folhas das plantas

pelo seu eavez, e que é de ordinário mais

elevada que a superticie dVUas.

NERVOSAMENTE, adv. (De nervoso,

com o suffixo «mente»). Coiíí força, o

vigor, energicameutH, vigorosamente.

NERVOSIDADE, s. f. (Do latitn nervo-

sitatem). Força, energia nervosa.

—Figuradamente : Vigor, força, vehe-

mencia, efficaciâ das razões, dos argu-

mentos.

NERVOSO, adj. (Do latim nervosus).

Que tem nervos.

—

Carne nervosa.

—Que ataca os nervos.

—

Doenças ner-

vosas.
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—Figuradamente: Forte, solidcj vigo-

roso, enérgico, tanto no physico como

no moral. — Braços nervosos, musculo-

sos, fortes.

NERVÚ, s. m. Termo asiático. Animal

feroz, indígena da China.

NERVUDO, adj. (De nervo, com o suf-

fixo «udo»). Que tem fortes tendões, ner-

vos e músculos.

NERVURAS, s. f. (De nervo). Peque-

nos nervos, ou filamentos compridos, e

duros, mais ou menos salientes, que se

encontram sobre as folhas, e sobre as

pétalas.

NESCEDADE, s. f.
Ignorância crassa.

—Tolice, loucura.

—Imprudência, temeridade.

NESCIAMENTE, adv. (De néscio, com

o suffixo «mente»). Com ignorância, par-

vamente.
NESCIDADE. Vid. Nescedade.

NÉSCIO, adj. (Do latim ?i«scíms). Igno-

rante, imperito.

—Imprudente, teimoso.

— Feito com ignorância ou impru-

dência.

—Substantivamente: Um néscio.

—Adágios:

—Néscios e porfiados, enriquecem os

letrados.

—Ao néscio basta guiar, mas ao lou-

co é preciso levar.

—Quando o néscio acordou, já o mer-

cado passou.

—O néscio faz no fim o que o dis-

creto faz ao principio.

—Mais valo néscio que porfiado.

NESGA, s. f. Peça triangular de panno,

que se cose entre duas folhas das rou-

pas ou vestidos para lhes dar mais roda.

—As nesgas da camisa.

PI. Nesgas. Figuradamente : Appen-

diculos de trabalho.

NESPERA, s. f.
(Do latim mespilum).

Fructo pequeno e globuloso, doce quan-

do maduro, produzido pela nespereira.

—-«As Hervas Stomachicas frias saõ: Raí-

zes de tanchagem, e de azedas. Pàos,

sândalos citrinos, e rubros. Folhas de

tanchagem, e murta. Sementes de tan-

chagem, e de marmelos. Flores rosas

vermelhas, e balaustías. Fructus marme-

los, peras, nesperas, e murtinhos. Sue-

cos de acácia, que he a arvore da alme-

cega, e de pútegas.» Braz Luiz d'Abreu,

Portugal Medico, pag. 356, § 241.

— Campainh.-is sem badalos, que os bu-

ferinheiros tangiam, tocando umas nas

outras. — «A musica não he senão das

nossas ; mas faço-te queixume, que nem

com hum cão de busca pude achar hu-

mas nesperas por toda esta terra.» Ca-

mões, Filodemo,act. 5, se. 2,

NESPEREIRA, s. f. (De nespera, com

o suffixo «eira»). Género de plantas da

família das pomaceas, cujas espécies são

arbustos ou arvores de pequeno porte.

A espécie typica é chamada nespereira
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cominuiii, e (Já u fruclo cbamado nes-

pera.

NESSE, NESSA, ou N'ESSE, N'£SSA,

coutrat'(;âu tie Em esse. Em essa.

nestes dias, i(iie rev-nou,

l|4iluifiaadou, g&ucrjiOii

dum tuam roanoel huu,

qu6 8e'desf« como poo,

110 que era se turiiou

.

'<<^''>*> OliAOUDeHÍXRNDE, UIKCKI.I.ANII\

''

' IJ . CouiO' vou Vai nesse mar
~ T^o |>iufiiodo a e«pi>(gso ?

Nobuo luar lie furtiiiioso,

Noi-sg viver hicrliDuso,

- E o «jhfegiir rigoroso.

GlI. VICSHTC, fAIU s"

i..-.(,M-r.1

NESTE, NESTA, ou N'ESTE, N'ESTA,

por Em este. Em esta.— aE Uio deu lo-

go juQtaiueatií ciuco mil cruzados em
ouro, « seiscentos mil reis de reuda em
beueficios logo nomeados, polios quaes
logo mandou despediras leiras, mas não
ouuerão eíTfito, porque anlt-s de despe-

didas o dilo Diogo Tinoco faleceo. E de-

pois fty il Hey de. tudoauisado por dom
Vasco Coutinho filho do .Marichal, e ir-

máo do dilo dom Guterrez, o qual dom
Vasco por descontentamentos que tinha

dei Rey estaua neste tempo despedido
delle para se hir fora do Reyno.» Garcia

de Kezende, Chronica de D. João II, cap.

53.— «E porque o Príncipe então enlraua

em idade de quatorze annos, e a dita

Infanta dona Isabel náo era casada, quis

el Rey saber o que neste caso faria : So-

bra o qual acordou de o fazer assi saber

a ol Rpy. e a Rsynha de Castella per
Riiy de Sande, que então era moço da

camará, e a el Rey muy aceylo, que
depois fny dom Rodrigo dé Sande do
conselho, c homem de muyta valia, e de

mayta renda.! Ibidem, cap. 73.

t EU sam Mercúrio, senhor

De tnuitaè fiíibedoría^,

B 4>S'>D*e4i^ reitor,

,
.-, K t}bu8 das mercHiiorias:

AVsttiâ teuiio lutíu vigor.

— «O Xeque Isuaàél assentado neste

conselho, leiíou vir o Turco lé se assen-

tar ao pé de huma surra diante de hum
campo mui espaçoso, e disposto pêra a

gente de cavallo delle Xeque Ismael pe-

lejar a seu uso.» Barros, Década 2, liv.

5, cap. 6.— tEàtaudo Atlonso d'Alboquer-
que nesta pratica com lluy d'Araujo,

ex-aqui TuBíu liaudam a bordo da nao,
dizendo que queria fallar ao Capitão mór.»
Ibidem, liv. 6, tap. 3. — tNeste tempo
leve AlTouso J'Alboqueique nova per hum
Poituguez de alcunua Tavares de Alca-

cere do Sal, que fora cativo em Cambaya,
que em Dabul estava hum homem, o

qual lhe dissera, sabeudo ser elle Poilu-

guez, quo vinha a elle Capitão mór da

parte do Uey dos Abexijs pêra o enviar

em as nãos da especiaria, por quanto le-

vava huma embaixada a KIKei de Purtu-

Kal.t Ibidem, liv. 7, cap. 6. — <A causa
do qual nome Roxo querendo Alfonsode
AlbiKjuerque entender neste tempo que
o navegou, diz em huma carta que sobre

isso escreveo a EIRey l). ManoMl, que lhe

convém muito este nome Roxo, por ser

mui cheio de manchas vermelhas; por-

que querendo elle abocar com a frota

que levava <is portas delle, vio sabir per
ellas huma vea grossa de agua verme-
lha.» Ibidem, liv. 8. cap. 1.—tE havia

poucos dias que a Goa viera hum Em-
baixatlar dEIRei de Bisnaga com grande
«(iparato, ao qual AlTonso d'Alboquerque
fez muita honra; e posto que mostrasse
vir visitallo da sua vinda do estreito, e

quo se fizessem ambos em hum corpo
pêra lançarem os Mouros do Reyno be-
can, e que ambos partiriam o ganhado,
tudo per derradeiro vinha acabar nestes

cavallos.» Ibidem, liv. 10, cap. 1. — "E
por tal arte medeaõ as couzas, que naõ
lhas trazem senaõ a pezo de dinheiío;

e vem a ser neste Reyno hum rio de pra-

ta, para que naõ lhe chamemos de ouro,

que esla correndo continuamente para a

Cúria Sacra, por letras de Bispados, Igre-

jas, e Benefícios, e mil outras graças.»

Arte de Furtar, cap. 56.

E com tantú fervor, com ódio tanto

ICm qualquer parte «atáo vião tratar^e.

Que põe em qtiem os oUia grande espanto

K o Purtuguez vd sempre avaotAjar-se.

Porém não quer ja mais este meu canto

Xetites pueris feitos occupor-se.

Torna a Coja,^ofar, impio, nef^uJo,

tjue glandes cousas vai apparclhaodo.

r. DliA.VDH*Ue, PRIMEIRO CKHCO DF. DIU,

cant. 10, est. 27.

—tNão esta na minha mão, minha se-

nhora, saber o pouco que sey. Por isso

não esteve uella ser tão serioso neste
papel como mandastes. Deos vos guarde
muitos ânuos. • Cavalleiro dOliveira, Car-
tas, liv. 1 , n." 30.— «Uiga V. M. ao Senhor
Fabrício Lapin que eu uáo ereyo abso-

lutamente nestas varas, porem que sen-

do verdadeyras as experiências que fez

Tachard com a bemoiselle France, que
me diga o que responde, e o que eu pos-
so responder contra ellas.» Idem, Ibi-

dem, liv. 3, n." 26.

o Ba'ílos, ncsií instante, homem vei^sado

Na lii;au de Klorinda, e Cailos Magoo,
tjuii metter seu bedelho ; mas Andrade,
De stu Uiscurso naõ laieudo caso,

L)u douto Magistral o voto apoia

C^m mil te.\to3 qae aponta a troxe moxe.

A. DiNlZ DA CRUZ, UVSSUFE, Cant. 3.

t NESTORIANISMO, s. m. Termo de
religião. Doutrina dos sectários de .Nes-

tocio, celebre herdsiarcha, nascido na

Syria, bispo de Constantinopla, equefoi
condernnado no concilio de Ephpso.

I NESTORIANO, s m. (De Nestorio,

bispo de Couslantiuopla;. Partidário da
doutrina de ?(estorio. Al^uris aulhores
afliruiam que os nestorianos eram gi-

vernados por dous patriarrbas, um dos

quaes era chefe dos chaldeos assyrios

orientaes, e outro dos que absolutamen-
te se chamavam nestorianos ; mas é cou-

sa averiguada que o patriarchadu se uáo
aiba dividido, e que os patriarchas nes-

torianos teem residido sempre ora em
Mosui, ora em Diarbeckir, tendo por ha-

bitarão ordinária o mosteiro de Hormoz,
afastado da cidade, perto de três léguas.

O palriarchado é cotai) hereditário, en-

tre os nestorianos, e sempre se confere
j

ao sobrinho ou parente mais próximo,
|

ainda que sua idade não exceda cito ou
nove auiios, e ainda antes de saber lér,

e escrever, pois que assim mesmo o con-

sagram por superior da naçã<^>, como acon-

teceu ao patriarcba Carlos Elios, que re-

sidia perto de Ninive.

Faliam os nestorianos grego, árabe,

ou curdo, conforme as regiões em que
habitam. Os nestorianos submetteram-
se a egreja latina uo tempo do Jsiiramo

Pontilice Eugénio iii, no anuo de 1274,

quando o arcebispo de .Nisibe, Nestiriano,

lhe enviou sua profissão de fé. Os nes-

torianos, convertidos a fé. deixam este

nome como infame, e tomam o de chal-

deus. Entre os nestorianos só ha religio-

sos da ordem de Santo António Abbade;
j

e tanto elles como as religiosas náo co- 1

mem carne, nern manteiga, nem iacti- 1

cini';s; nem durante a quaresma comem
peixe, nem bebem vinho. Teem seis qua-
resmas : a grande quaresma da egreja

universal, que entre elles começa na se-

gunda-feira, depois do domingo da quin-

quagesima, e durante a qoal só comem
80 sol posto; a dos apóstolos; a da As-

sumpção de ?<05sa Senhora ; a da Exal-

tação da Santa Cruz; a tle Elios, ou dos

.\iuivitas, que é de oito dias; e a do Nas-

cimento de Jesus Christo. que dará vin-

te e cinco dias. O seu vestuário consiste

em uma sotaina ou túnica preta, aper-

tada com um cinto de couro, e uma
vestidura de por cima, como a dos ar-

ménios e com mangas muito largas; e

em logar de capello um turbante azul.

— «.No que andando fui ter a Calecut, e

a Goa, sem achar nouas deste preste loão

as quais podia mal achar, porque sngun-

do o recita Paulo veneto no seu Itene-

rario, foi desbaratado este preste loáo. e

morto em batalha pelo senhor, ou £m-
perador do Cathaio, e se apoderou de

todas suas terras, que saõ uo serláu da

índia, e desdr-ntão ate agora uáo ouve
mais preste João uaquellas partes, puslo

que aja ainda miiilns Cnristâos nestoria-

nos.» Damião de Góes. Chromca de D.

Manoel, part. 3, cap. 58.
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NETA, s. f. (Vid. Neto). A filha Ja

filha ( u <lo filho.

NETINHA, s. f.
Diminutivo de Neta.

1.) NETO, s. m. (,Do latim nepos). O

filho do diho ou da fiiha, relativamente!

ao avô ou avó. — »E porque el Rf-y hia

a cassr a Castella, determinou logo ahi,

e o dfixou assi assentado, que sendo ca-

so que elle ouuesse filhos da Raynha, e

o Príncipe falecesse primeiro que clle,

que a socessâm do Reyno ficasse ao In-

fante dom .\ffonso seu neto, e logo ahy

o declarou por seu herdeiro, e deixou

ordenado que o jurassem, como logo

dahi a pouco com muyta solemnidade

todos jursráo por herdeiro dos Reynos

de Portugal, e diiS Algarues.» Gsrcia de

Rezende, Chronica de D. João II, cap.

8.— xE a Rsynba de Caslella como muy
nobre, e virtuosa Princesa recolheo os

filhos do Duque que eráo seus sobrinhos

a sua casa, e os tratou e honrou sem-

pre como era rezam que fosse, e fizesse

a sobrinhos tão chegados a ella, que eram

filhos de sua prima com irmáa, e netos

do infante dom Fernando, e da Infanta

dona Beatriz, que era irmãa da R:.y(iha

de Csstella sua tijãy, e do Marques de

Montemor não ficou filho algum.» Idem,

Ibidem, cap. 44.

.Vfpío liei Rey dom Fernando,

de grã poder, de grã maado,

da puderosa Raynha

dona Isabel, que tinha

Grande nome goaernando.

IDEU, MISCELLANEA.

— «No cabo do qual se não pagauam
lhes vendiam seus moueis, e eniovaes,

publicamente empregaõ per muito me-

nos do que valião pela qual deshuma-
nidade os mais dos executores desta Cru-

zada ouuerâo ma fim, de que naõ que-

ro dizer os nomes, por os filhos, e ne-

tos dalguns destes ainda viverem.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 56.—«O qual Príncipe djm
loão, que foi Kei dest'*s regnos, segun-

do do nome, neto do Infante dom Pe-

dro sendo Príncipe, e casado com a Prin-

cesa donna Leanor, ouue hum fiiho de

donna Anna de mendonça, dama que
andaua em casa da Rainhs, dona loan-

na de Castella, e de Leam, esposa dei

Rei dom Afonso, pai do dito Príncipe, a

qual desempossada de s^•us reguos pt-los

Reis, dom Fernando, e Rainha dona Isa-

bel viuia em Portugal com litulo de Ex-

cellente senhora.» Idem, Ibidem, capi-

tulo 45.

o Marquez de Villa Real

Diria lagrimejando

;

Ó neto d'fc;iRei Fernando,

Todo de sangue Real,

Pêra bem vos seja o mando.

GIL Vicente, obras varias.

— »A qual (segundo soubeícos) per

huma chronica dos Reys de Quiloa de

que adiante fazemos menção, elles lhe

chamão Emozaydij : e a causa deste des-

terro foi por seguirem a doctrina de hum
.Mouro chamado Zaide que foi neto do
Hocem filho de Ale e sobrinho de Maha-
med, casado com sua filha Axa. » Bar-

ros, Década l,llv. 8, cap. 4. — «Dizem
os Parseos, que os filhos de Alie, e Fa-

tama, e seus doze netos, tirando Maha-
med, tem premloencla sobre todolos Pro-

fetas: respondem os Arábios, que esta

premlnencla he sobre todolos homens,
mas não sobre os Profetas.» Idem, Dé-
cada 10, cap. 6.— «Vedes aqui duzentos

xarafins, dar-vos-hão cavallos, e compa-
nhia que vos leve a vossa madre, paren-

tes, e criados tendes, elles vão darão mo-
do de vida, pois eu não sou poderoso
pêra mais: e huma só cousa vos peço
pcdo amor com que vos salvei, e criei

estes dias que em minha casa estivestes,

que vos lembreis de meus filhos, porque
filhos, netos, e bisnetos sois, e ambos
pessoa, e animo tendes pêra acquirlr es-

tado.» Ibidem.

—

^«A mim chamam Flo-

riano do Deserto, sou filho de D. Duar-
dos, príncipe de Inglaterra, e da Infanta

Flerida, neto do Imperador l';-ili!!t'irlm.»

Francisco de Moiaes, Palmeirim d'Ingla-

tetra, cap. 130.—aSuceedeo a el Rei D.

Joaõ o segundo, seu primo, e cunhado
D. Manoel, filho do Infante D.. Fernan-
do a quem competia a sucessão do Rei-
no como parente mais oh-gado, e neto
dei Rei D. Duarte.» Fr. Bernardo de
Bnto, Elogios dos Reis de Portngal, con-
tinuados por D. José Barbosa. — «Fun-
dou-lhe as primeiras casas, que tiveraõ

no Reino, e favoreceo tanto seu Institu-

to (vendo quaõ proveitosa era para as

almas) que em seu tempo, e dtl Rei D.

Sebastião seu neto, chegarão á grande-
za de muitas casas, e Coilegios que ve-

mos no Reino, e nas conquistas delle fi-

zeraõ sempre, e fazem hoje grande fru-

to na conversão dos Infiéis.» Ibidem.

Três de ti ducarçi; e eu te promelto,

Que sempre me haõ de ver moço, e menino,

Tu Paulino, teu filho, e mais teu neto.

ABBADE DE JAZÉNTE, POEStAS, pag 39.

— «Não só he verdade que sou Por-

tuguez peta graça de Deos, porem que
tenho a fortuna de ser filho de Lisboa,

e neto de hum Cano chamado por .\n-

tonomaslô, ou não sey poique, o Cano
real.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, llv.

3, n.o 31.

Pharamundo, mdeando olhos medonhos,

Sparsas as câns s.'ús ventos matutinos.

Assentado, no tope da fogueira.

A vista debruçava ao Filho, ao Neto.

FRANCISCO mauogl do nascimento, os mar-
TYRE5, liv. ti.

Os homens não são dignos nem de ouvi-las, <

As queixas dó infeliz. Segue ao oriente,

Sdlva do esquecimento essas ruinas

Oue jameui netos de amontoar comeí;am
Nos campos, nos alcáceres de gloria,

Preço de tanto sangue generoso.

GARRETT, CAMÕES, Cant 3, C.ip. 21.

—Diz-se em sentido lato do descendente
de uma Unha nas terceiras, quartas e mais
gerações. — uQue a rainha, chamando o
embaixador catholico, lhe gritara: «Diga
ao baibaro Je meu Irmão que ainda são
vivos os netos d'aquelles que venceram
vinte e cinco batalhas aos hespanhoes :

dlga-lhe que não soa castelhana : que
sou rainha de Portugal, e que me hei de
ir Ver com elle no campo.» BL-po do Grão
Para, Memorias, publicadas por C&millo
Castello Br&nco, pag. 16. — «Os netos
dos nròres godos convm leram- se n'um
bando desprezível de covardes egoístas.»

A. Herculano, Eurico, cap. 8.

2.) NETO, adj. Limpo, sem defeito,

sem mancha.
— Termo Popular. Um quartilho de

vinho.

NEUMA, s. f. Termo de Rhetorica.
Gesto oratório, im linação de cabeça,
annulndo ou recusando.
— Termo de Musica. Ligaduras ex-

tensas.

NEURILEMA. VIJ. Nevrilema.
NEURISMA. Vld. Aneurisma.
NEUTRAL, adj. 2 gen. (Do latim neu-

tralis). Neutro, indlff^rente. Imparcial,
que não segue o partido de nenhum dos
belligeraates ou contendores, etc.— Gen-
te neutral. — Nação neutral.
— S. m. Qualidade de ser neutro um

nome, ou phrase.

NEUTRALIDADE, s. f. (De neutral, e
o suftlxo «idade»). Estado neutral, in-
ditlerença, imparcialidade.

NEUTRALIZAÇÃO, s. f. Termo de Chl-
mica. Extiucção das propriedades parti-

culares das bases e dos ácidos pela ac-
ção reciproca d'estes corpos uns sobre os
outros.

— Figuradamente : Miligaçáo. — Neu-
tralização da dòr.

NEUTRALIZAR, ou NLUTRALISAR, v. a.

(.De neutral). Tornar, fazer neutro.
— Temperar, mitigar, atteuuar as pro-

priedades de alguma substancia, pela
mistura de outra.

— Termo de Chlmica. Neutralizar um
sal; fazel-o neutro.
— Figuradamente: Annullar, destruir,

enfraquecer o etíeito de alguma cousa,
pela concorrência de outra tlitTerente ou
opposta.

NEUTRALMENTE, adv. (De neutral,
com o sufdxo «mente»). Imparcialmen-
te, com neutralidade.

— Sem acceitações de pessoas, ou par-
tes.

— Tomar um verbo neutralmente

;

no sentido neutro. .
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— No gonnro neutro. —Usar os adjecti-

vos neutralmente.

NEUTRO, ndj. (Do l«lim neuler). Nnu-

trol. Vid. esU palnvra.

— Torrao de Gramm«licft. Diz-se do

género que nõo 6 nem ranscuiino n^m
feminino. — «Voja V. M. o que diz hum
Graramutico, ou o qun Aiisonio lhe faz

dijer cm hum Epi^r.nmms. protestando

elle a certos noivos que estimaria que

fossem fecundos. »Eu vos desejo, diz o

Grammalico, que teniiaes filhos do gé-

nero Masculino, Peraenitin, n Neutro.»

Cavalleiro do Oliveira, Cartas, livro 1,

n.« 39.

— !)iz-so dos verbos que nílo podem
ter regimen directo, isto é, dos que não

são activos nem passivos.

-^ PI. Termo de Zoologia. Individuos,

a que não se attribue sexo algum, como
succode entre as abelhas, etc.

—•' Termo de Botânica. Flores neu-

tras; diz-se das flores privadas dos ór-

gãos sexuaes.

NEVADA, s. f. Qasnin\&de de nevo

que cahe do uma voz.

— Planta medicinai, de quo ha três

espécies.

NEVADO, part. pass. de Nevar.

Nevados Cysnes, quo o meu Carro tlrSo,

Mimosas Daneas, numoradAs Sélv&s

Festivílcs Sacriricios jubilosos...

Ê eate leve desconto das Cclcites

Alegrias, viraò Clirialàos roubar-m'o?

FBANC. SIAN. DO NASC, OS MAUTYRES, liv. 8.

— Nevada prudência; com sangue

frio.

NEVAR, t'. a. (Do latim nivere). Fazer

branco, fazer alvo, dar côr branca.

— Lançsr neve sobre alguma cousa.
— V. n. Cahir neve, gear.

— Figuradamente: Nevar n cabeça.

NEVASCA, s. f. Temporal de muita
neve, especialmente com vento.

NEVE, s. f. (Do latim nivis). Vapor
congelado em flocos na atmosphera e

d'el!a precipitada sobre a terra, e que
cobre os altos picos das montanhas mais

elevadas todo o anno.— «Acharão os dias

mui pequenos, teosi tantos frios, e ne-

ues que as pas a lançivMfrt fora das

nãos, com o qual trabalhi» dobrou o ca-

bo aos XXVI dias do mes de lunho, cen-

to, e setenta, e cinco legoas a la mar, o

chegandosse o mais quo pode a t^rra,

lhe deo aos dous dias de Julho huraa

tão forte trovoada, que rompeo as velas

da sna nao.» Damião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 2, cap. 2. — «Nes-

te caminho poseram quinze dias, nnõ

por ser a distancia tamanha senam por

caso da neue, que era tanta sobella ter-

ra que as enxadas lhes hiam fazendo o

caminho, o g."»uzil de xiraz voo receber

o embaixador fora da ciciado, com oiten-

ta de caualto, e o leuou a hiimas fer-

mosas casas, onde lhe feze^am O* diw

que ahi estfue muitos banquetes.» Idem,
Ibidem, part. 4, cap. 11. — «Ksta terra

e comarqua he bem habitada e de mny-
tas aldeãs e lugar's de lavradores mou-
ros "I Turquimdis: he muy fria terra b(i

estava toda cub"rta de neve cora que le-

vemos muylo trabalho por nos c^yrem
as bnstas rom as carregas.» A. Tenreiro,
Itinerário, cap. 14.

K porque amljos os lííve juntanionto

A morte que írtar porto llie pmece,

Ou nilo haja cousa álli que delis a autenlr.

(>• braçoa a que > ticve alva obedcc*

Lho Uii^ tao uulda u ostroit^ment«

(Juaiito a vurde er.i o aptigo ulmeiro tece,

Ondo de t^nta jfloria ílca flieia

Quo a morte mal» deaeja qnè arreceia

FBANCISiM DKANDRAnU, PUIMEIHO CKBCO l>K

Diu.caot. 9, est. il.

— « Lembra-me como se fosse hoje, que
a Princesa Porcia se admirou de que os

átomos de jasmim, ou os escropulos de
neve, em que a Princesa de Valaquia

se sustentava, eráo raridades tão precio-

sas, que a subtilesa do cristal teria du-
vidas [)ara as formar.» Cavalleiro d'OIi-

veira. Cartas, liv. 1, n.» 10.

A^ora, que de neve se embranquece

Aquelle monte, c o burro se arrepia,

He chegada o Inverno: principia,

Paulino, a ver que cedo to anoitece.

ABDAUK DE JAZKNTE, POESIAS. tOm. 2, pag.

70 (ediç. de 1787).

Sleu querida, entre a neve

Tritaudo estais:

Mas ardendo entre attectos

Vos abrazais. ,\rder, trilar

Entre a neve, entre alTectos

Amor vos faz.

IDBU, IBIDEU, pag. 23i).

— «K' aquelle mosteiro triste, empina-
do n'uns rochedos que se debruçam so-

bre o Douro. E' lá em cima no monte
d'Arfldos, onde as neves hybernaes re-

queimam as raizes do bravio para que alli

não íloreçain os gestaes era abril, nem
as tojeiras no dezembro se dourem com
os seus festões amarellos.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 37.

o» crespos fios d'ouro dosparzidos

Pelocollo que a twvc escurecia;

I.Acteas totas que andando lhe tremiam,

Com quem amor brincava e não se via

;

As nama.s que lhe saem d*alva petriua :

Desejos que c^nio heras inrolados

Pclns lisia culumnas lha trepavam...

GARRETT. CAM., Cailt. 7, Cap. IS.

—Tempo em que neva muito.

—Figuradamente: Alvura, brancura
excessiva.
—Fazer de neve alguma cousa : fazer

da côr da neve, tornar-se branco como
a neve.

Vendo o marinho Hei em tempo breve

Desfeitos os ei>trijiid(/a furioso*,

lym que o cerúleo mar fíxom de ri/-i'«

*^ montes d'a|ua erguidos e esceinosOA,

Polas ondas meneia o carre leve

Tirado doa cavallos excamoaos.

K d ira isempto ja, d« prater cheio

Ao lo||<r se re<:olli« donde veio.

r. DE ANDIIADI, PHDinilO CCHCO DS MO,
c»nt t est. Í1.

—Branco de neve; d'uma alvura ex-

trema, semelhante a nev<>.

Passou por alli um velho,

Cm pobre velho saldado,

A* barbas brancas ds n*vr,

Em sua aspada akordoado.

MOMAKccmo (iCriAL, pag. M.

— Frieza mui grande. — «Chegamos ao
meio dia a sitio ond? achamos accomo-
daçáo feita pelos índios muilo bastante
e bem escolhida, por ser em sitio por

onde flaia um grande ribeiro por leito

d'alvissiina areia e eicellente agua não
só pela frescura de neve que também
pela bondade diurectica » Bispo do Gráo
Pará, Memorias, publicadas por Camilio
Castello Branco, pag. 188.
— Preparação de sumo de fructos, ou

leite, com assucar, etc, congelada; ga-

lado, sorvete.—Adágios :

—Boa é a neve, que em seu tempo
vem.
—Folga o trigo debaixo da neve, co-

mo a ovelha debaixo da pelle.

—Por dia de S. Nicolau a neve no
chão.

—Por todos os Santos, a neve nos

campos.
—Neve sobre lama, agua demanda.
—Anno de neves, anno de bi-ns.

—Anno de neves, muito pâo, e mui-
tas crescentes.

NEVEDA, s. f. H-»rva medicinal. Caia-

minlha.
-;- NEVEGAR. Tid. Navegar.

e pellas niaa andauom

grande.4 b,uv:as, que saluajià

a gente também com ellas:

poderam yr «-.in.úeilas,

poi-4 tam alt4> neue^anam.

GAiicrA DKmnÁiNoc, >íi9cci.la!<ca.

NEVEIRA, s. f. (De neve, com o suf-

fixi) «eira»). Casa subterrânea, onde se

guarda o gelo.

—Tanque onde está a agua para se

congelar; geleira.

—Figuradamente: Casa fria de neve,

logar ou habilaçáo excessivemente fria.

NEVEIRO.s. m. (De neve, com o suf-

fixo «eiró»). Vendedor de nevo.

—O que corre com a distribuição da

neve.

NEVIROSADO, adj. (De neve, e rosa-

do). Termo poético. Muilo branco, e ro-

sado.

I
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f NEVISCAR, V. n. Nevar ligeiramen-

te, 011 em pequena quantidade.

NEVO, s. m. Termo de medicina. Si-

gnal ou macula do corpo com que nas-

cem algumas crianças.

NÉVOA, s. f. (Do latim nehulá). Va-

por aquoso, denso, que obscurece a at-

mosphera.

PniA. Laudate Dominum de terra,

Draconcs et omnes abyssi,

E todas diversidades

De nevítiis e serra,

VeDtos, nuvens et eclip3t,

E louvae-o, tempestades.

GIL VICENTE, AUTO DA MOFINA MENDES.

Solitária Região! sempre embuçada

Em névoas; tempestuosa, entristecida,

Foreira a ventanias clamorosas.

F. MAN. DO NASCraESTO.OS MABTVRES, liV. S.

No meditir profundo embevecido.

O guerreiro, que aguarda ha muito a hora

Lenta da neite, não deu fe da névoa

QuA bumida todo em derredor o fecha.

GARRETT, CAM., CaUt. 9, C3p. 12.

—Figuradamente: Nevoeiro, obscuri-

dade, tudo quanto obscurece, o não dei-

xa perceber.

Este, ou que o bom successo deste feito

A névoa do temor llie desfizesse

Ue que notado foi sempre o seu peito.

Ou que a morte chama-lo ja quizesse

Animado hoje assaz e satisfeito,

Importuna o Silveira que lhe desse

Licença, e companhia com que possa

Tomar aquelU peça forte e grossa.

r. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 20, est. 62.

—Termo de medicina. Perda da trans-

parência do olho, que escurece e impede
a vista.

—Substancia que tolda a urina, con-

densando-se na superfície, ou ficando

suspensa no fluido.—Adagio : Névoa em alto, agoa em
baixo.

NEVOAÇA, s. f. Névoa, nevoeiro.

NEVOAR, i). a. Cobrir, escurecer com
névoa. Vid. Anuviar.

f NEVOEIRA, s. f. Vid. Nevoeiro.—
cO processo dos principiantes he seme-
lhante ao tempo de inueruo, em que ex-

perimentamos grande frio, e neuoeira.

Mas dos que estão jà provectos he a se-

melhança com o veraõ, que algumas ve-

zes estamos frios, e outras quentes.» Fr.

Bartholomeu dos Martyres, Compendio
de Espiritual Doutrina, cap. 15 (edição

de 1653).

NEVOEIRO, s. m. (Do névoa, com o
suffixo «eiró»). Grande névoa.

Envolto de continuo em manto escuro

De hum, como a noite, espesso navoeiro.

Da vista nos fugio Ijrilh^nte, e puro,

Baliz.i em Polo austral, vivo cruzeiro :

Té que o véo sepulcbral medonho, impuro

Rompe do mundo avivador Luzeiro,

Esta, incógnita a Qús, terra tocámos,

E aqui dos homens a pegada achámos.

j. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 5,est. 37.

— iDurante muitas horas, no meio do

denso nevoeiro acamado sobre as encos-

tas, pelas sendas tortuosas das monta-
nhas, os cavalleiros que seguiam o du-

que de Cantábria não ousaram quebrar-

Ihe o doloroso silencio. Apenas, pela ca-

lada da noite negra e fria, soava lá ao

longe o ruido do Sallia, de cujas mar-
gens por vezes se approximavam.» Ale-

xandre Herculano, Eurico, cap. 13.

— Figuradamente : Obscuridade, ce-

gueira.

NEVOENTO, adj. (De névoa, com o suf-

fixo sento»). Cheio de névoas; anu-

viado.

NEVOSO, adj. (Do latim nevosus). Abun-
dante em neve.

—

Paizes nevosos.
— Tempo disposto a nevar.

—

Dia ne-

voso.

— Da côr da neve.

NEVRALGIA, s. f. (Do grego nevron,

nervo, e algos, dôr). Termo de medici-

na. Dôr nos nervos.

NEVRÁLGICO, adj. Que respeita á ne-

vralgia.

NEVRILEMA, s. f. Termo de anato-
mia. Membrana q:ie rodeia- os nervos ce-

rebraes, e forma um verdadeiro canal

em que se acha contida uma matéria
branca e raeduUar.

NEVRINA. Vid. Neblina.

f NEVRITICO, ou NEVRINO, adj. (De

nervo). Termo de pharmacia. Diz-se dos

medicamentos próprios para as enfermi-
dades doí nervos.

-j-NEVRITIS, ou NEVRITE, s. f. Ter-

mo de medicina. ínflamaiação dos ner-

vos.

f NEVROBALISTICA, s. /. Termo mi-
litar. Nome com que se designa toda a

machina antiga de guerra, do tempo em
que não sendo ainda conhecida a pól-

vora, se transmittiam as forças por meio
de cordas ou de nervos.

f NEVROBATA, s, m. Termo de his-

toria. Dansarino de corda entre os ro-

manos, acrobata.

f NEVROBATICA, s. f. Arte de dansar

na corda.

I NEVROBATICO, adj. Concernente aos

acrobatas ou volatins ; acrobático.

j NEVROCALYX, s. m. Termo botâni-

co. Género de plauías da familia das ru-

biaceas.

f NEVROCARPO, s. m. Termo de bota

nica. Género de plantas leguminosas, da

familia das phaseolacoas.

f NEVROGAMIA, s. /. Termo de me-
dicina. Mígoetismo animal.

NEVROGRAPHIA, s. f. Parte da anato-

mia que descreve os nervos.

NEVROLOGIA, s. f. (Do gri'go nevron,

nervo, e logos tratado). Termo de medi-

cina. Tratado dos nervos.

f NEVROLOGICO, adj. Que diz respei-

to á nevrologia.

f NEVROMA, s. m. Termo de medici-
na. Nome dado a uns tumores mais ou
menos volumosos, subcutâneos, circums-
criptos, muito dolorosos, que se desen-
volvem no tecido dos nervos.

— Inchação que ordinariamente não
excede o tamanho de uma ervilha, que
se desenvolve ás vezes no trajecto dos
nervos, e que parece formada por uma
espécie de vegetação interior da membra-
na nevrilema.

f NEVROMO, s. m. Termo de zoolo-

gia. Giícero de insectos nevropteros, da
familia dos semblidos.

f NEVROMYELITE, s. f. Termo de me-
dicina, luflammação da meduUa espi-

nhal.

t NEVROPARALYSIA, s. m. (Do grego
nevron, n^rvo, e paralysia). Termo de

medicina. Paralysia dos nervos ou do
sentimento.

t NEVROPARALYTICO, adj. (Do grego
nevron, e paralytico). Que tem os cara-

cteres da nevroparalysia.

— Que depende da nevroparalysia.

NEVROPATHIA, s. f. Termo de medi-
cina. AEfpccão nervosa.

NOVROPÁTHOLOGIA, s. f. Termo deme-
diciaa. Tratado das doonças nervosas.

NEVROPATHOLOGIGO, adj. Termo de
medicina. Concernente á nevropatholo-
gia.

NEVROPROSOPALGIA, s. f. Termo de
medicina. Enfermidade dolorosa, que
consiste na contracção dos músculos das
facs.

NEVROPTERIDE, s. m. Termo de botâ-
nica. G-^nero de fetos fosseis.

NEVROPTERO, adj. (Do grego nevron,

e pteron, aza). Termo de zoologia. Que
tem 8s azas transparentes e sulcadas de
muitos veios ou fibras, que formam uma
espécie de rede.

— S. m. plur. Nevropteros. Insectos

que se parecem muito cora os orthopte-

ros.

f NEVROPTEROLOGIA, s. f. (De. nevro-
ptero, e- do grego íojros, descripçâo). Des-
cri pção dos insectos nevropteros.

NEVROPTEROLOGICO, adj. (De nevro-
pterologia, cora o suffixo «ico»). Con-
cernente á nevropterologia.

f NEVROPYRA, s. f. Termo de medici-
na. Febre nervosa.

NEVROPYRICO, adj. Termo de medi-
cina. Concernente á febre nervosa.

NEVROSICO, adj. Termo de medicina.

Que apresenta os caracteres da nevrose.

NEVROSIS, ou NEVROSE, s. f. (Do

grego nevron). Affecção nervosa, enfer-

midade dos nervos em geral.

f NEVROSQUELETO, s. m. (Do grego

nevron, e esqueleto). Termo de anatomia,
rteuniãi» ouconjuncto ordenado de ossos,

que envolvem as partes ceutraes do sys-

tema nervoso.
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NEVROSTENIA, s. f. Tflrmo d« mflili-

cina. hxi;i'.ssi) de irrilii;âi» ou infl«iTima-

çflo riorvnsa.

NEVROTELO, ndj. Tti^mo 'In «nulo-

mia. Qiio t(>m msmilliis nnrvfisos.

NEVROTICO, adj. Termo d« phsrm»-
cia. Nivnliro ou tie.vrino.

KEVROTOMIA, í;.
f. (Do grngo nci-ro»,

o ítíiíK!). Tfrmo Hí> anatomia. Dissecçôo

dos nervos.

—Tcrrno dft cirurfçia. Operação quo
consisto t'in corlar um nprvo.

NEVROTOMICO, ,ulj. Termo do medi-
cina. ('iOniMTnfínti» á nevrotomia.

NEVROTOMO, s. m. T.-rrao de medici-

na. Esi^^lpello para fazer a dissecção dos

nervos.

—O que faz a dissecçôo dos nervos.

NEWTONIANISMO, s. m. (De newto-
niano, (loin n siiffixo «ismo»). Thnoria
do raerhanismo do universo, c. parlicnlar-

raente dcs movimentos dos corpos celes-

tes, (lí> suas liMs, e dn suas propriedades,

segund» a opinião de Newton.
NEWTONIANO, adj. (Ue Newton). Con-

cernenle ou relativo á doutrina de New-
ton.

NEXO, s. m. (Ho latim nexií.?). Vincu-
lo, connexâo, ligação.

Mptapln^rco ab\wmo, e íie.iv) ignoln

.V (leliil lut de humaao entondimento.

J. A. DK MACKDO, VIAGEM FXT \Tir.»

—Termo do gíria. Nó.

f NG0M60, s. m. S-^jiiindo chefe dos
gangas, sacerdotes da Africa.

-]- NGOVI, s. »)!. Terceiro chefe dos
gangas.

f NIABEL, s. m. Termo de botânica.

Arvore de considerável altura, própria

do Malabar.

f NIBORA, s. f. Termo de botânica,

(ienero de pUntas aquáticas da familia

das acanthacpss.

NICANÉ, s. m. Termo de comraercio.
Tecido de algodão que se fabrica em
Floronçs, e se exporta para a Africa.

NICENO, adj. (Dj latim nica-nus). Con-
cernente á Nicea.

— S. m. O natural de Nicea.

NICEROBINO, adj. (D;i latim nicerohi-

Hi(s). Unguento mui cheiroso e odnrife-

ro, luuilo em voga entre os antigos para
se ungirem.

NICHO, s. íi. Concavidade, abertura
em parede onde se collocam estatuas,

jarras, etc.

— Concavidade formada nos jazigos ou
carneiros, onde s»» depositam os mortos,
encerrados nos caixões.

—Cochicholo, logar ou casa m\ii pe-
quena e estreita.

—Figuradamente : Kroprego, Ing^r dis-

tincto, em que se julga dever alguém ser

collocado polo seu mérito.

NICKEL, s. m. Termo d^ mineralogia.
Corpo simples melallico, pouco espalha-

do na natureza onde se encontra no es-

tado de combinação com o eniofr**, o

antimonio, o arsénico, o o acido arséni-

co. Quando puro, é de côr branca e mui-
to dúctil, e é um dos três metaes que são

magopticiis p'ir si mesmos.

-f
NICKELADO, adj. Diz-se do mineral

que ciint(^'n iiifkel.

f NICKELIFERO, adj. Termo de mine-
ralogia. (Jiio cnnt<*-m iccidentalmenie al-

gum nirkel.

f NICKELINA, s. f. Termo d»' mine-
ralogia Ars»ninreto de nickel,

NICOCIANA, .-<.
f. (í)eNicol, embaixa-

dor de França em Portupalem 1560, que
deu a importação do tabaco na Kuropa)
Termo de botânica. Nome botânico dado
ao lábaro.

f NICOCIANEO, adj. (De nicociana).

Termo de botânica. 1'arecido com o la-

l)ar.o.

•—S. f. phtr. Nicocianeas. Tribu do

plantas da familia das solanaceas.

f NICOCIANINA, í f. (De nicociana i.

Termo de chimip.fl. Substancia solida e

volátil descoberta no tabaco, e á qual
elle deve o s"u cheiro caracteristico.

I NICOLATO, .•!. m. Termo de chimi-
ca. ShI prninzilo pula combinação do
acido nicfdico com uma base.

f NICOLETIA, s. f. Tf-rmo de zoolo-

gia. (Ienero de insectos thysanuros.

f NICÓLICO, ndj. Termo de chimica.
Diz-se de um dos ácidos do nickel, e

dos saes, em que entra est-^ acido.

f NICOLOSO, adj. T.-rroo de chiraica.

Diz-se de um dos oxjdos do nickel.

f NIGOLSONIA, s. f. T^rmo de botâ-

nica. (Ienero de plantas l-^giiminosas pa-

pilonaceas.

t NICOMEDIENSE, adj. Pertencente á

Nicomedia.
— N. ni. Õ natural de Nicomedia.

NICOPOLITANO, nd;. Pertencente a Ni-

copolis.

— 8. m. Natural de Nicopolis.

t NICOTHOE, s. f. Termo de zoologia.

Género de crustáceos siphonostornos. da
familia dos pachycephalos.

f NIGOTICO, ádj. Termo de chiraica.

Diz-se dos saes que tom por base a ni-

cotina.

NICOTINA, s. f. Termo de chimica.
Alcali veg-tal que existe no t«baco e f d

descoberto em 1829. — «Foi um frade,

minha senhora, foi um frade bento, foi

D. fr. Joáo de S iiseph, cuja biogra-

phia nitrou ao cérebro di^ v. ex.* essên-

cias nicotinas de que o seu bocejar, co-
mo Hspeclaculo de formosos dentes, me
está dando, se náo lisongeiro, compen-
sativo jubilo de a ter acalentado para
um doce dormir.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por CamUlo Cas-
tello Branco, pa?. 39.

i

NICROLOGIO Vid. Necroloqio.

NICROMANCIA. Vil. Necromancia.

I f NICTAÇÃO, s. f. Termo de medicina.

Pestanejo, pis^ftdura dos olhog; movi-
in"rito frequf-nt'! das pálpebras que pro
véni de uma espécie de ivonvulsáo cau-
sada pela impressão de uma luz intensa
ou ex<-('SSÍTa.

^ NICTEMERO, s. m. Termo de as-

Irotiomia. Kspaço de tempo que abrange
uni dia e uma noit'\ ou vint" e quatro
horas.

NICTICORA, s. f. Ave nortorna, espé-
cie df mocho.

f NICTIMERICO, udj. T.irmo de as-

tronomia. I)iz se de um periodo qoe du-
ra uma parte d» noilf" e a metade do
dia.

^ NICTIMERO, <:. m Termo de astro-

nomia. RoToInçSo diurna e apparentp do
sol á roda da terra, ou espaço de vinte

e quatro horas, que comprebende o dia

e a noitp.

-j- NIDALIA, í. f. Termo de Zoologia.

Género de poljpos da ordem dos alcjo-

nios.

f NIDDUL, $. m. Termo de Religiéo.

Kxcommiinháo menor dos jud>'us. q'ie

durava trinta dias c privava o excom-
mungado do uso das cousas santas.

f NIDIFICAÇÃO,*, f. (Dothema nidifi-

ca, de nidificar, com o suffixo «ação» .

Acção de nidiíicar, construcçáo do ninho
pelas aves

NIDIFICAR, r. a. (O") latim nidi/icare).

Fazi>r o ninho.

f NIDORELLA, s. f. Termo de Botâni-

ca. Género de plantas da familia das conc-

postaf

.

NIDOROSO, adj. (Do latim ntdorosua).

Termo dp .M^ditrioa. Que t^m cheiro; in-

digesto, corriipti.

f NIDULARIA, s. f. Termo de Botâni-

ca, Género de cogamelos gasleromyce-

tos.

f NTFAL, aãj. Teraao de Philologia.

Diz-se da segunda forma do verbo he-

braico. A fiirma nifal tem ordinariamen-

te um sentido passivo e algumas vezes

refl-'xivo ou neutro.

NIGELLA, ,«. f. Termo de Bótanif-e. G--

nero de plantas da familia dasrainuncu-
laceas.

NIGOA, í. f. Termo de ZooI'»gia. Peque-

no inspeto ampricano. do género pulga,

q«e se introduz nos pés das pessoas, on-

de deposita os ovos. que ^ando nascimpn-

to aos novos indiviluos immediataroente,

causam dores agudíssimas c ás veies a

mort'v N 1 Brazil chamam-lhe zingn.

NIGRICIA, s. f. ;Do latim nigritút). A

terra dos negros na kW\<'h.

NIGRINA, s f. Termo de Botânica. Plan-

ta da China, do gen«>ro melasma.

—T'rmo de Mineralogia. Variedade de

tilanato d" ft-rro amorpho
NIGRIPEDO. s. »H. Termo e Zoologia.

Especi' de mammiferos do gearro gat),

cujo tamanho é pouco mais ou menos
como o do gst) comraum.

NIGRITELLA, s. /. Termo de Botânica.
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Género de plantas da fsmilia das orchi-

deas.

NIGROMANCIA, 5. f.
(Do latim necro-

mantia). Pretendida adivinhação feita pe-

la evoca ;âo dos mortos.

— Diz-se vulgarmente de todo o géne-

ro de feitiros ou encantsmentos ; obra

magica.

NIGROMANTE, s. 2 ge.n. (Do latim ne-

cromanticiis). O que evi>ra os mortos pa-

ra predizer o futuro.— «E assi nigroman-

tes, e feytioeyros, e per elles foy dito

que avia de ser aquelle minino grande

monarcha, e porem que avia de ser muy-
to cruel, e porque o nam matassem sen-

do de idade de oyto ou dez annos, foy

per hum grande astrólogo furtado o qual

elle despois foy grande senhor chamous-
se dorraiscam este o levou a Arménia,

que entam era sogeyta ao pay de sua máy
que era senhor de Tubris ali foy entrege

per este astrólogo a hum papaas armé-

nio dentro em hum hgo de mar que es-

taa em esta terra.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 5.

E logo prosepuiu. Se minha eslrella

Ordenado ma tem. qae por encantos

De alguma feiticeira, ou Xigromartte

Era fero bruto eu fiaja de mudar-mo,

Praza a vós, santos Ceos! ao Kado praza,

Que. antes du que em sendeiro lazarento,

Em brioso Cavallo, elles me mudem.

DINIZ DA CRUZ, HYssoPE, cant. 5.

NIGROMANTICO, adj. (Do latim necro-

manticus). Concernente ou relativo á ne-

cromancia.

NIGUNDE, s. m. Semelhante ao milho.

NIINTE, s.»n. Nada.

NILGO, s. m. Antílope da índia.

NILHA, s. f. Arvore terebinthácea.

NILICO, adj. (Do latim niliacus). Do
Nilo, ou pertencente ao Nilo.

NILO, s. m. (Do latira Nilus). Celebre

rio do Egypto.

—Qiif^drupede, qnasi semelhante ao

veado, maior no corpo, e de duas pon-

tas agudas.

NILOTICO, adj. (Do latim nilotictis). Ni-

lico.

f NIMFA Vid. Nympha.

Isto que Crísfal dezia

assim como o contava,

huma nimfa escrevia

n"um álemo que alli estava

que aynda entam crescia.

CHRisT. FALCÃO, OBR., p. 13 (edição de 1871).

NIMIAMENTE, adv. (De nimio, com o

suffixo «mente»). Em demasia, demais,

com excesso, sobejamente.

NIMIEDADE, s. f. (Do latim nimieta-

tem). Excesso, demasia, demais, sobeji-

dão.

NIMIGALHA Vid. Nemígalha.
NIMIO, adj. (Do latim nimhis). Dema-

siado, excessivo, sobejo, prolixo. — «Da
mesma sorte alguma evacuação suppri-

VOL. IV. — 55.

mida, que alias era costumada: Plethora,

ou cachochimia ; nimias vigili.is, somnos
demaziaddS, cuidados, ou estudos pro-

fundos; porque todas estas couzas saõ

prelúdios de dor de Cabt^ça.» Braz Luiz

d'Abreu, Portugal Medico, pag. 165.

—

nDeve advertirse, que assim como ss

evacuaçoins, e revulsoins devem princi-

piar das partes mais distantes subindo

gradualmente para as superiores; assim

também os Oxirrhodinos, e os do mais
lavatórios da Cabeça devem s'>r no prin-

cipio meramente repercussivos ; no au-

graento devem levar alguma mistura de

resolventes; no estado deve ser igual a

porçaõ de resolventes, e de repercussi-

vos; o ultimamente na declinação sò re-

solventes; ainda que neste tempo em or-

dem a confortar o cérebro bem poderá

entrar alguma porçaõ de remédios adstrin-

gentes
;
para cuja applicaçaõ se veja o

Sintagma da dor de Cabeça; aonde tam-

bém se acharão os remédios somniferos,

que grandemente convém neste affecto;

porque a vigília nimia he hum simptoma
pernicioso, que debilita extremosamente
naõ sò os Phreneticos, mas os Melancho-
licos ; e o consiliar somno nesta queixa

ho algumas vezes taõ útil, que elle sò

basta para desvanecer o affecto.» Idem,

Ibidem, pag. 380, § 84.— «E como a sec-

cura he princípio da desolação da natu-

reza
;
porque vivemos do seo contrario,

qual he o húmido radical ;
(fundamento,

que tiveraõ os Estóicos para affirmarem,

que o Universo teve o seo principio da

humidade,) bem pode o Medico na pre-

zença da seccura nimia predizer pestes,

Epidemias, febres ardentes, Erysipeías,

e outros males deste género, como tem

Galeno. j Idem, Ibidem, pag. 415, § 57.

Co'a8 mais vivas Paixões, insigne Ingenho

;

Nimio, no estudo, e nos prazeres nimio,

Néga-lhe a Impulsos, a índole, repouso;

Irascivel, sublime, inquieto, bárbaro,

No perdão implacável, se oíTendido.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MARTVBES,
liv. 4.

NIMPA, s. f. Termo Asiático. Orraca

distillnda. Vid. Nipa.

1.) NINA, s. f. Voz infantil. —Fazer
nina ; dormir. Diz-se aos meninos.

2.) NINA, s. f. Argola de ferro chata,

que se mette por baixo das cabeças de

cavilhas de ferro, para diminuir o lon-

gor d'ellas, de sorte que a peça de ma-
deira fique b",m apertada entre a cabeça

da cavilha, e a chaveta; arruella. Vid.

Arruella.

NINAR, V. a. Pôr o menino a dormir;

adormental-o.

NINFA. Vid. Nympha.
NINFEA, ou NYMPHÉA, s. f.

(Do la-

tim nijmphcBa). Plnnta aquática; espécie

de golfão.

NINGELLA. Vid. Nigella.

NINGRIMANÇOS, s. m. Instrumentos
próprios para tr.<!balhar as marinhas.
NINGUÉM. N»nhuraa pessoa.—«E após

elles vinhão dous grandes e altos cada-
falsos com rodas per dentro, que homens
fazião andar, S''ra verse como andauão,
os quaes erâo ricamente pintados douro,
e muyto bem feytos, e ordenados com
muytas e ricas bandeyras, todos cheos
databsleyros com os atabales polias bor-
das dos cadafalsos da parte de fora, que
fazião tamanho roído por serem tantos,

que se não ouuía ninguém, e os ataba-

leyros vinhão todos sem figar?s de ho-
mens.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cííp. 128.—«E quando achou
hum soo filho que tinha, que criara com
tanto amor, tanto receo, tanto contenta-

mento, por ser o mais singular Príncipe

que no mundo se sabia, em que se el

Rey reuia, e queria tão grande bem que
hum so dia não podia estar sem o ver,

nem tinha outro descanso, senão sua

muyto estimada vista, e conuersação, fi-

cou em tão grande estremo triste, e des-

consolado, que se não podia dizer, nem
cuydar, dizendo sobre o filho tantas las-

timas, e palauras de tanta dor, e triste-

za, que o não podia ouuír ninguém sem
muytas e tristes lagrimas.» Ibidem, cap.

132.—«Em seu regno ninguém tem ca-

ualos s-í não de sua mão, nem os pode
comprar ninguém senão elle, de que tem
passahte de vinte mil da sua ceuadeira,

o que tudo mantí^.ra a sua custa, o da

sua mão os entregão a seus capitães que
os repartem pelos soldados de suas ca-

pitanias, a que chamão lascarins.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 2, cap. 6. — «E por a gente deste

regno de Gi^lofo ser roím naõ ousou o

capitara de mandar ninguém a terra, e

se foi a Angra de Bezeguiche a fazer

agoada, onde achou todolos da caraue-

la, saluo o capitão, e escrivão, e quinze

homens outros que os da terra retiue-

raõ por mandado dei Rei, que entaõ es-

taua naquella parte de seu regno, os

quaes sobre roubados, ouue per resgata

cora assaz trabalho.» Ibidem, cap. 14.

— «Mal se pôde ninguém defender da

fortuna, porque nam ha hi armas pêra

ella, e a milhor defeza he esperal-a com
casto e limpo coraçam.» D. Joanna da

Gama, Ditos da Freira, pag. 27 (edição

de 1872).

Não ha mister a donzella

Virtuosa, atalaiada,

Que olhe ninguém por ella;

Porque aquella que se vela

Tem outra vela escusada.

GIL VICENTE, COMEDIA DE RUBENA,

— «Por tanto que mandasse lançar

pregão, que ninguém fosse, nem viesse

senão nestas terradas : e mais lhe pedia

que na Cidade houvesse todo assocego

sem alvoroço algum, por quanto elle era
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yindo pera bem de lodo seu Reyno.»

Barros, Década 2, liv. 10, cap. 3.— «Por

huma parte o pioa a consciência, vendo

em sua casa bens, que naõ herdou ; e

por outra parte também se lho socega,

porque ninguém o demanda por olles,

o ve que EIRey está satisfeito. Vay á

confissão da Quaresma e diz.» Arte de

Furtar, cap. 55.— «Ue mant-ira irraãns,

que a principal empresa pera que somos
chamados debayio da Capitania de Lsu
Christo, he para fazermos guerra perpetua,

6 cõtinua a nos mesmos. Pera a qual a

primeyra cousa necessária he, quo nos

conheçamos a nòs, e entendamos nossa

cõpostura, nam lhe parecendo a nin-

guém, que ho sò, mas sabendo quo den-

tro em si traz dous inimigos mortaes, de

que he cõposlo.» Fr. Bartholomeu dos

Martyros, Compendio da Doutrina Chris-

tà, liv. 2. — dU Chaumigrem ainda que
ficou assas sobresaltado com aquella no-

ra, todavia a dissimulou por entaó com
tanto esforso, e prudência, que ninguém
enxergou nelle turbação alguma, mas
vestiado-se de humas vestiduras ricas

de setim carmesim, brosladas de ouro,

e com hum coUar de pedraria ao pesco-

do, mandou chamar todos os Capitães,

e senhores daquelle exercito, e com sem-

blante alegre lhes disse.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 190.— «Pon-

deray muito (irmãos) humas palauras de

S. Prospero: Qua' maior esse liomiiiis

miséria potest, quam sine iUo esse sine

quo esse non potest'? E se este he o maior

mal de todos como poderá ninguém auer

por mal aquillo com que Di?os, ou se

alcança ou se conserua?» Paiva d'An-

drado, Sermões, part. 1, pag. 110. —
«Possue Bemfica hum particular condão

do Ceo, que ninguém ontra por estes

claustros, que se não sinta abalar, de

hum certo atTecto de devoção.» Fr. Luiz

de Souza, Historia de S. Domingos, part.

2, foi. 55, col 1, em Bluteau.— «E ati-

nando ho milhor quo pude, e sem per-

guntar a ninguém, cheguey ao apousen-

to dos Venezeanos, que em ella habi-

tam : de que era cônsul e principal hum
micer André, pera o qual eu trazia hu-

ma carta do capitão Dormuz, escripta

em latim, que em aquelle tempo nam
era ahi.i António Tenreiro, Itinerário,

cap. 13. — cO Capitão mór da Armada
fez aquella diligencia, tanto por recear

acontecer-lhe outro desbarate, qual o

passado, quanto por lhe encommendar
EIRey muito que lhe levasse todos aquel-

les Portuguezes vivos, do que elle hia

desconfiado, porque bem sabia que el-

les não se entregavam a ninguém senão

despedaçados.» Diogo de Couto, Década

4, liv. 4, cap. 7. — cO Visorey se apo-

sentou na feitoria, e logo despedio seu

filho D. Fernando de Menezes cõ qui-

nhentos homens pera se hir meter na

Cidade da Cota, pera que tomasse os

passos delia, porque ninguém sahisse

pera fórn : o que U. Kerii.iiido fez, pon-
do hum Capitão com cem homens um
guarda das casas de ElKey, pera que se

não buliss>) cm cousa alguma, fazendo-
sò estas prevoíiçoeiís, quo esrandalizà-

raò a muitos.» idem, Década 6, liv. 9,

cflp. 17.—^«E ho também certo, que de

niuguem podemos temer com mais ra-

zão, quo si'ja brevemente miserável, co-

mo d'aqaelle, que lho parece o naõ tem
sido.» Psdre Manoel Bernardes, Exerci-

cios Espirituaes, part. 1, pag. 232.

Para u náo( deeta sorte camiobando

Com a ponivel preua o bravidade,

Em mil parteH alli vai eocootrando

De varío9 animaes grifa quantidade,

Qira o verde prado via atravessando

Sem temor de nimjunm, com liberdade,

Porque a cada bum falta o dui'o imigo

De que mil vezes tem morte, ou perigo.

FRANCISCO DB ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
d;u, cant. ^, est. 7ii.

Das barcas que arrombou a artíDiaría

Alguns a salgada oodA agora molba.

Que como eutão o mar ao mar corria

r«iz cora que a barca s^ia os niio recolha.

•Minda logo o Silveira huma alinadii,

Pois quo Dão ha tiin(/iíãm ja que Lh'o totlM,

E nella dous que deutro os recolhessem

P&i'a que vivos todos th*03 trouxessem.

u>EM, ib:dem, c»nt, 18, est. n.

— «Suspiram pelo meu antecessor...
Mas que suspiros! do sorte elles sSo,

que me é preciso mandalns suffocar na
cadeia, por serem explicados em verso

satyrico ou libello famoso. Ninguém sus-

pire por mim cora tanto que não caia

sobre mira o suspiro de Isaías : Ve mihi
quia tacuilt Bispo do Grão Pará, Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 26.

Mas ah! nitignem me responde,

Ninguém sabe do meu Bello :

lie costume da esperança,

Dilatar sempre os desejos.

ABSADE DE JAZENTr, POESIAS, tom. 2, pag.

a»l (edição de 1787).

— «Saiba, todavia, a mulher sisuda,

que deve honrar a quem seu marido
honra; e o homera honrado, que a nin-

guém deve dar azo que a sua mulher
perca o respeito.» Francisco Manoel da
Mello, Carta de Guia de Casados, capi-
tulo 9.—Ser um ninguém; ser pessoa de
pouca ou nenhuma consideração, ou im-
portância.
—Adag. : Ninguém as calça que as

não borre.

— Ninguém faz mal, que o não ve-

nha a pagar.

— Ninguém se metta onde o náo cha-
mam.
— Ninguém sempre acerta.

— Ninguém venha com engano, que
náo faltará quem lhe arme o laço.

— Nioguem seria vendeiro, se náo fos-

se o dinheiro.

— Ninguém se metta no que náo sabe.— Ninguém vè o argueiro no seu olho.— Ninguém pôde servir a dous senho-
res.

— Ninguém se contenta com a sua
sorte.

— Ninguém é bom senhor, se ato foi

bom Sf-rvidor.

— Ninguém é bom juiz om causa pró-
pria.

— Ninguém diga, d'esta agua não be-
berei, ou d'esle pão náo comerei.

NINHADA, s. f. (De ninho, com o luf-

fiio «ada»;. Todos os ovos depostos no
ninho, ou as avesinhas que nascem d'el-

les.

NINHARIA, 8. f. Cousa de creanças,

jogos, brinquedos pueris, meninice.
— Bagatella. cousa do pouca impor-

tância, insignificante.

— Frioleira, dito ou acçáo frirola, pue-
ril, sem importância.

NINHEGO, adj. T..mado no ninho, e

crÍR'io á mão. — Açor ninhego.

NINHERIA. YiJ. Ninharia.— «Mas di-

rá alguém, que tudo isto saó ninherias,

que naõ tiraô honra, nem desmamlaô
casamentos. Seja assim. Vamns avante:

Paulo maiora eanamus. Levantemos de
ponto, e venha a juizo gente mais gra-

nada, e os que provém as armadas, e fro-

tns delRey nosso Senhor, sejam os pri-

meiros.» Arte de Furtar, cap. 54.

—

«Isto saõ ninherias em comparação de
outras prezas, que a cortezia agarra sem
muitas ceremonias; como na lodia, em
Cuchim, e outras praças semelhantes de
mayor comercio. Quer hum Capitão Mór
oitenta, ou cem mil cruzados de boa en-

trada, pede-os emprestados a bom pagar

na sahi la com esla arte, que o desobri-

ga para o futuro, o naõ dá moléstia «o

presente.» Ibidem, cap. 59.

NINHO, s. m. (Do Is tim nidus). Rece-

ptáculo construído pelas aves, e outros

animaes, em que depositam os ovos, ou
filhinhos recem-nascidos.— «O macho he

tão cioso, que em quanto a feme.n esta

no ninho, náo deixa passar alguém por

perto, e logo arremette a morder, prin-

cipalmente mulheres prenhes que perse-

guem mais. Ha tamanhos morcegos, que
diz Gabriel Rebello, que me lio hum,
que tinha sete palmos de huma ponta

da aza á outra.» Diogo de Couto. Déca-

da 4, liv. 7, cap. 10. — «Tendo dous

anéis de ouro, o prata, melendo-os em
hum ninho de Andorinhas, deyxando-os
estar nelle nove dias, tiran lo depois am-
bos, ficando com hum. e dando outro a

pessoa amada, dizem também muitos que
ella amará pu força, e eu também náo
deyxo do entender que ella amará se

quizer.» Cavalleiro d'01ivcira, Cartas,

liv. 1, n.o 30. — «Ia um trabalhador

dormir junto ao convento de Santa Cia-

1
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ra e hvAvs em uma condecinha fechada

uma andorinha, a qaal creava os filhos

em ninho, junto á janellfi do frade ; e

entregue a andorinha a uma certa frei-

ra, escrevia ella pplss cinco horas, por

exemplo.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por C. Castello Branco,

pag. 121.

A causa porque então o triste veio

Lançar-se co'o Sultão, e acompanhallo,

De quem devdra ter hum grão receio

Só porque do Mogor era va&sallo,

Foi, para que alcançasse por seu meio

Embarcação, que a Oimui possa levallo,

E faier d'ahi a Pérsia seu caminho

Onde tinha o paterno amado nir<Ao.

F DE ANDRADE, PRliíEir.O CERCO DE DIU,

cant. 6, est. 5.

Raro o caso verás ; porém não chora

Jáo pelos palmares do seu ninho

:

Prendí-o a amizade, não grilhões de escravo.

GARRETT. CAM., Cant. i. Cíp. 19.

E ás descobertas plagas do oriente

Ir demandar essa escondida sorte,

Bsse feilo essa glória promettida

De iograndecer o ninho meu paterno.

IDEM, IBIDEM, cant. 3, cap. 22.

— Retiro, guarda, lugar seguro onde

alguém se esconde.
— Escondrijo, recanto, escaninho, es-

condedouro.logarreservadoonde se guar-

da e esconde alguma cousa.

— Covil, toca de ladrões, de malfei-

tores, de geate perdida; logar onde el-

les se abrigam ou reúnem. — Ninho de

ladrões.

— Termo de Chiraica antiga. Ovo phi-

losophal.

— Nome de certo bolo de ovos.

— Adágios :

— De mau ninho não crieis o passa-

rinho.

— Ao pequeno passarinho, pequeno
ninho.

— Bem estavas em teu ninho, passari-

nho pinto.

— Aquella ave é má, que em seu ni-

nho suja.

— Em lugar realengo faze teu assen-

to, e em terra de senhorio não faças teu

ninho.

— Por mau visinho não desfaças teu

ninho.
— Ninho feito pega morta.
— Não sahir do ninho.
— Quem tem bom ninho, não mude

jazigo.

— Ninho de guincho.

2.) NINHO, s. m. a.yit. Couve de açude,

t NINHUM. Vid. Nenhum. — «E por-
que os Frsnct^ses con: os Venozeanus se

náo concertarão, os Franceses recolherão
as mercadorias a seus nauios, e vende-
rão as gales que el Rey comprou, e man-
dou leuar a ribatejo, ale ver o que a Se-
nhoria de Veneza ordenaua delias. E as-

si defendeo que ninhumas cousas, que

das ditas gales forâo tomadas, em seus

Rejnos não fossem compradas, o que

assi se coroprio.» Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 58. — «Ha
causa foi porque de tomarem hos tilhos

aos ludeus, senão podia recrecer, ninhum
dano aos Christâos, que andaõ espalha-

dos pelo mundo, no qual hos íudeus por

seus peccados nam tem regnos, nem se-

nhorios, cidades, nem villas, mas antes

em toda p,irte onde viuem sam peregri-

nos, e tributários, sem terem poder, nem
aulhoridade pêra executar suas vontades

contra has injurias, e males que lhes

fazem.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. 20. — «E pois

trato da carestia do pão, quero também
dizer quomo hos Reis de Inglaterra aco-

dirâo à das carnes, pelo preço delias ir

em grande crecimento per todos seus

Regnos. e foi com mandarem por lei

expressa que ninhum homem per grão

senhor, e poderoso que fosse, podesse

criar mais que huma certa e taxada cati-

tidade de gado, assi grosso, quomo meu-

do.» Idem, Ibidem., cap. 21. — «Certo

que esta obra de fazer que hos ludeus

se tornassem Chrislãos, foi digna de mui-

to louuor, posto que se delia podessem

seguir hos inconuenientes, que no con-

selho dei Rei forâo apontados, e muitos

outros que se depois virão em que se

entaõ poderá mal cair, porque ninhuma
perda podia vir ao Regno pela conuer-

saô desta gente, que se podesse estimar

perda, em comparaçam do que se ga-

nhou em conhecerem ha verdade do que

hauiaõ de crer.» Idem, Ibidem. — «Da-

uid vendo o pouo afligido, e que não

tinha que allegar por elle senão males,

allegalhe cõ o cõcerto que tinha feito

cõ o p .uo d;i Israel, que nunca em ni-

nhum tempo os auia de destruir de to-

do. E pareceme que allude a hum lugar

do Leuitico, no qual antre outras cousas

que diz deste concerto de Deos diz estas

palauras.» Paiv.i d'Andrade, Sermões,

part. 1, pag. 223.

NIPA, s. f. Termo de Botânica. Gé-

nero de plantas da familia das pandan-
cas, estabelecida para classificar uma
palmeira.
— Arvore que dá o coco, de que se

distilla a nimpa.
-j-NIPE,s.»n. Termo de Commercio. Es-

pécie de tela que se fabrica nas ilhss

Philippinas e em Madagáscar, com o fio

extrahido do interior da nipa; e que
consp-rva sempre a còr da palha.

NIQUILIDADE, s. f. A qualidade de

ser nais.

j NISABATH, s. m. Termo de Chro-

nologia. Sexto mez do calendário dos ju-

deus.

NISAN, s. m. Termo de Chronologia.

Sétimo mez do anno civil dos hebreus,

e o primeiro do seu anno sagrado.

—Sétimo mez dos syrios e dos kurdos,

que náo são mahometanos.

f NISANNA, s. f. Raiz medicinal da
China.

-j- NISFIÉ, s. m. Moeda de ouro do im-
pério ottomano.

NISI, s. f. Planta da China que tem as

folhas semelhantes ás dos goivos; a sua
raiz é medicinal.

NISSO, ou N'ISSO, por Em isso.

Tractam ricas pedrarias,

sam muy grades mercadores,

tem ricas mercadorias,

drogas, especiarias,

sam nisso muy sabedores.

G. DE REZENDE, MISCELLANEA.

— dE apertando el Rey todauia muyto
nisso, e per muytas vezes, o Príncipe

lhe pedio muyto por mercê, que tal lhe

não mandasse, porque em nenhuma ma-
neira o auia de fazer, ainda que nisso

lhe fosse desobediente, e que soubesse

certo que muyto mais estimaua ser seu

fiiho, que ser Rey de muytos Reynos.»
Idem, Chronica de D. João II, cap. 18.

—

«De que o Príncipe ouue muyto despra-

zer, e nunca nisso consentio, antes disse

a el Rey seu pay, que pois queria fazer

mercê aos que contra elle se aleuanta-

uam, que faria aos que o muyto bem ser-

uissem. E porque o Principe sentio muy-
to o dito Lopo Vaz se aleuaatar assi sem
causa, e não tiar ja delle, por escusar de

o poder fazer outra vez, determinou de

o mandar matar.» Ihidem, cap. 20.— «E
porque dom Vasco o não quis fazer pa-

recendolhe que erão delongas, dom Gu-
terrez pollo segurar lhe descobrio intey-

ramente todo o caso, e dom Vasco lhe

disse então que ficaria, e seria com elle

nisso.» Ibidem, cap. 53.— «Francisco de

Miranda, fizera o que elles fizerão, e por
isso meauerey com elles temperadamen-
te, e logo sem outro mais requerimento
mandou cessar as deuassas, e inquiri-

ções, sem falar nisso mais, porque fora

sobre vingança de injuria de pay.» Ibi-

dem, cap. 145.— ílsto assentado Afonso

dalbuquerque se foi de noite a terra ver

com os capitães que la estauam, aos

quaes dixe em conselho, que sua deter-

minaçam era matar Raix hamed do que
todos foram mui alegres, assentando logo

o modo que se nisso auia de ter, e que
fossem armados secretamente os que o

auiaõ de matar, porque se arreceauam

que fezesse o mesmo Raix hamed com
sua valia, como de feito fez.» Damião de

Góes, Chronica de D Manoel, part. 3,

c«p. 68.— «No qual instante começarão

da nao ao esbombardear, fazendolhe si-

naes que amainasse, o que vendo os da
carauela que vinha atoada a nao corta-

ram o cabo, e se acolheram, sem os In-

glezes nisso atentarem, por os Vasco fer-

nandez césar da sua carauella seruir com
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a artilharia de marieira que Ibes dava

assaz em que entender.» Ibidem, part.

4, cap. 78.— «Ao qiifil requerimeato res-

pondeo KIRey, que hum, o hum lhe pa-

recia que aquelles Furtuguezes per bom
modo se queriam todos acolher: peró

como Mnlique Giipi era homem mui ac-

ceiln a EIKey, e destoava nossa amizade

por lhe importar á navegação de suas

uáos, tanto trabalhou nisso, que aprou-

ve a EIRey dar licença a Fr. António do

Loureiro por siT lU-ligioso. > Barras, Dé-

cada 2, liv. 7, cap. 3.— «K porque com
todo este temor elles não vieram a con-

clusão pêra Aííonso d'Alboquorque leiíar

de a commuller, primeiro que escreva-

mos o modo que nisso teve, convém des-

crevermos a situação, e força delia.» Ibi-

dem, cap. 7.—«Fiualmenle per estes ler-

mos suas ixhortações eram lançar-nos

fora da lodia, e pêra isso traziam gran-

des indulgências a todos que nisso fos-

sem ; e a pessoas notáveis huma vesti-

dura, a qual àÍ7Íam vir benta per elle

Çadij com palavras do Alcorão, promet
tendo-lhe, que vestindo-as contra nós,

além de serem vencedores, salvariam suas

almas.» Ibidem, liv. 8, cap. 6.— «E que
olhando elle quanto cumpria a sua cons-

ciência, e ao serviço d'EIRi'j seu Senhor,

queria, em quanto linha tempo pêra isso,

ordenar buma pessoa, pêra que se o

Deos levasse, o pudesse succeder naquel-

le cargo que linha, ic ElRey seu Senhor
nisso prover.» Ibidem, liv. 10, cap. 8.

— «Para se livrar o Príncipe de todas es-

tas Svjylas, e Charybdes, deve conhecer

bem de raiz os talentos, e ânimos de

seus Conselheiros: e faça porisso, porque
nisso está a perda, ou ganho total de seu

Império.» Arte de Furtar, cap. 30.

—

«Desfalece a índia com accidentes mor-

taes, peores, que de gola coral, e arteti-

ca, que mal será acodirlhe o Brasil com
alguma substancia, que a alente, ainda

que seja por modo de empréstimo: nem
correra nisso o ditado, que naõ he bom
descobrir hum Santo para cobrir outro,

pois tudo respeita, e serve o mesmo cor-

po debaixo do humò Coioa.» Ibidem,

cap. 63.

NISTO, ou N'ISTO, por Em isto.— «Nis-
to tomaram outras, o posto que o caval-

leiro negro fosse destro e esforçado, Al-

bsyzar lhe fazia tanta vantagem, que
nesta segunda carreira o derribou por

cima das ancas do cavailo, perdendo elle

ambos estribos, e cua força do encon-
tro, que recebeu, lhe foi forçado abra-

çar-se ao colo do seu.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, capitu-

lo 84.

Maa t&l era o teiuoi- que o Tarco e o Persa

Ja desta iniii^u gente concebera,

E eila era niitto delles táo diversa

Oue por mais que hoje o imigo a comliatera,

Sa mostrara a fortuna euOm adversa

Á geate de Baudur qua a isso viera,

Sendo tivera eotâo por defeiuoreh

Oa Luaitanos braços veocedorea.

r. DE ANDItADI!, PHIMKIRO CeHCO UE DIU,

cant. O, e*t. O).

obrigou-o a faier Uto que digo

\'ér que os paaaadoa Itais isto AterAo,

I*ois perdeo esta terra o seu aotigo

hei, e us fados a ti t'a coricedeiào,

Nâo sejas a esta idade tu s<'i Imigo,

D.i.fue o que os outros Reis sempre me derào

A tão cansada idade sempre humanoe,

Valba-me nistu a posse de cem aucs.

lOKji, iBiuiui, caut. 8, est. Ij8.

Com verdadeira enteia, clara apparencia

Desta geole, o temor se pòz oa praça.

Pois sem pôr nisto alguma diligencia

Toda por se salvar coo Rio se abraça:

Nem teem a Capiláo obediência

Que ora roga, reprebende, ora ameaça,

Oue então nenhum mandado, cu poder segue

Senáo o do temor a que está entregue.

lUEM, IBIDEM, cant. 11, est. 6.

Breve espaço gastado nisto tiuba

Ouando chegou o tempo desejado,

Cuja ausência somente alli o detinha

Sem comraetter o imigo descuidado;

Lego com siso e esforço qual convinha

A douto Capitio, forte Soldado,

As estancias entrou, em quebaveria

Quinhentos sobre mil dos de Turquia.

lUEM, IBIDEM, cant. 17, est. 68.

1.) NITENTE, adj. 2 gen. (Do latim

nilens, enlis). Termo poético. Witido, bri-

lhante, luzidio, luzente.

2.) NITENTE, adj. 2 gen. Que resiste,

forceja conlríi.

NITICORA. Vid. Nicticora.

f NITIDAMENTE, adv. (De nitido, com
o sufliio «mente»). Com nitidez.—Niti-

damente impresso.

NITIDEZ, ou NITIDEZA, s. f. Luzimen-
to, limpeza.

— Clareza nos impressos, aceio.

—

Edi-

ção feita com muita nitidez.

nítido, atí/. (Do latim oitídiís). Termo
poético. Luzente, resplandecente.
— Limpo, aceiado.

NITIDULA, s. /. Termo de zoologia.

Género de insectos coleopteros peuta-

meros 'la familia dos clavicorues.

f NITGES, s. m. Termo de mytholo-

gia. Demónio, ou génio, cujo oráculo

consultam em os negócios graves, os ha-

bitantes lias ilhas Molucas.

NITRADO, iidj. {be nitro, com o suf-

fud tadoí). (jue tem nitro.

NITRATADO, adj. Termo de chimica.

Convertido em nitrato.

NITRATO, s. m. Termo de chimica e

de mineralogia. Sal formado pela com-
binação do acido nítrico com uma base.

NITREIRA, s. /. ^Do latim nitraria). Si-

tio, lugar, ou mineral em que se forma
o nilro.

NÍTRICO, adj. Pertencente ao nitro.

— Termo de chimica. Acido uitrico,

tí\i acido azotico ; acido composto de azo-

te e de oxygeueo a que vulgarmente se

chama agua forte.

de cavailo.

poético. Que

I. f. Termo de chimica.
por meio da qual se

Pormar-»o,

NITRIDO, .t. m. Rincho
NITRIDÔR, adj. Termo

rincha.

NITRIFICAÇÃO,
OperAi;áo natural,

formam nitralo« ou nitrus.

NITRIFICAR-SE, i'. re/í

Cofiv.Tter-se em nilru.

NITRIR, V. n. Termo poético. Rinchar
o cavailo.

Ob '. quando ella uotra vei naqaellea braçM
O tornar a apertar, quando... Armas soam
Oe cavalleiroa, • corseis nilrtruio

Noe átrios du palácio... escota. . ^. eU«.

O seu Fedro, oli ventura '. ^EMpÍMO, espAeol»

oAKxrrr, camúbs, cant. 7, cap. 23

NITRITO, s. m. Sal forn;ado pelo acido
uilrnsn. ciiin qualquer base.

NITRO, s. m. Termo de chirnica. Sali-

tre, nitrato de prata ou azotato de po-
tassa

;
sal formado pelo acido nítrico com

a pothssa.

NITROGENEO, ou NITROGÉNIO. Vid.

Azote.

NITROGENO, adj. .Nome com que se

designa o «zule.

t NITRO HYDROCHLORICO, adj. Ter-
mo (ie chimica. Diz-se da agua regia.

NITROMETRO, s. m. Terfuo dephysica.
IustruiU''nlo próprio para eiperimcniar
os salitres -lo commercio.
NITROMURUTICO, adj. Termo de chi-

mica. Diz-se do acido vulgarmente cha-
mado agua regia. H>je chama-se-lhe aci-

do hypochlorico nilrico.

f NITKOMURIATO, s. m. Termo d«
chiuiica. Sal formado pela combinação
do a ido iiitromuriatico com uma base.

NITROSO, adj. iDe nitro, com o sufu-

xo <oso>). Que lem nitro, que é da na-
turesa do nitro.

—Termo de botauica. Diz-se das plan-

tas que contém nitro em abundância,
como a parietaría.

—Termo de geologia Diz-se dos ler-

recos que encerram muito nitro.

— Termo de chimica. -Ictiio nitroso;

acido formado pela combinação do azM-

te com o oxygeneo, na qual esia subs-

tancia entra em menor quantidade que
no acido uilrico.

NID, ant. Vid. Nenhum.
NIVâTOR, s. m. Pássaro da índia, si-

miih«utc ao faisáo.

NlVEàL, adj. 2 gen. Termo de botâ-

nica. Que cresce, que Qoresce no inverno.

nível, s f»i. Instrumento para exami-

nar se um plano esta verdadeiramente

horizontal; prumo. U mais cummum éo
chamado nível de pedreiro.

— Figuradamente: Norma.
— Igualdade perfeita.

—Nível de agua ; certo instrumento

de nivelar, o qual ó cjmposto de um
tubo que contém agua.

—Nível de ar , pequeno cilindro da

vidro, quasi cheio ae agua, e fechado
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hermeticamente pelasduas extremidades,

que se emprega também para o nivela-

mento.
— Ao nivel, de nível; na mesma li-

nha, em linha recta.—«Debalde lhes ex-

puz que não éramos Pheuices : apenas

nos deram ouvidos, e houveram-nos por

escravos, em que traficavam os Pheuices:

somente tinham o fito no lucro da pre-

sa. Ja viamos branquejar as ondas com
as Bguagens do Nilo; e tínhamos defron-

te a costa do Egypto, quasi de nivel co'a

agua do mar. Chtgamos a ilha de Pha-

ros, visiuha á cidade de Nó ; e d'aqui

montamos o Nilo athé Mumpbis.» Fran-

cisco Manoel do Nascimento, Telemaco,

hv. 2.

NIVELADOR, s. m. Pessoa que põe ao

nivel
;
que nivela.

NIVELAMENTO, s. m. (Do thema nive-

la, de nivelar, com o suffixo «mento*).

Acção, ou acto do nivelar.

NIVELAR, V. a. Medir com o nivel para

reconhecer a igualdade de um plano.

—Pôr de nivel um plano, pôl-o em jus-

ta posição horisontal.

—Igualar, tquilibrar qualquer cousa

material.

— Figuradamente: Observar igualdade

ou equidad • no que se executa.
— V. refl. Nivelar-se. Igualar-se, ali-

nhai -se.

NÍVEO, adj. (Do latim niveus). Alvo

como a neve.

Ao longo da agua o niveo cisne canta,

Responde-lhe do rarao a phiiomela :

Da sombra de seus cornos não se espanta

Acteon u'dgua cbrystaUina e Lella.

CAM., Lus., cant. 9, est. 63.

«Adornos de vestal, não mais vos mancho.)—
Co' Sacro gume, o niceo cõllo investe,

E o sangue, em espadana, sáe de rojo.

—

Vellêda verga, e cãe. Assim nos sulcos.

Que bá segado, a Ceifeira o cúlo inclina,

£, pesada de atlan, se entrega ao somno.

F. M. DO NASCIMENTO, OS MARTYRES, 1ÍV. 10.

De baixa gelosia me acenava

Com um cândido veo, mais niveá e cândida.

Formosa e breve mão. Fluctuando ao vento

o veo cabm, e a dextra desparece.

GARRETT, CAMÕES, cant. 4, cap. 3.

NO, contracção de Em o; por exem-
plo : No verão, em vez de : em o verão

;

no domingo, por: em o domingo.— «É
tanto que a dita viUa foy socorrida, e

prouida como compria, el Uey se veo a

Cordoua, e ahy esperou polia Rayiiha,
andando pteuhe se fuy de .Medina a To-
ledo, e ahy pario acerca da Páscoa a in-

fanta dona iVIaria, no anno de quatrocen-
tos e oitenta e dous acerca da Páscoa d»^

Resurreição, e de Toledo se fuy a Ray-
nha a Cordoua, onde a Infanta fuy ba-
ptizada na Igreja mayor poUo Bispo da
cidade com graudes cerymonias » (iar-

cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 35. — iiE com mujta dor e senti-

NO

mento da morte do Príncipe, que ally

foi renouada, e com muyto grande sau-

dade de huma parte e da outra, a Prin-

cesa se despedio da Rayuha com muy-
tas lagrimas, e grandes saluços no mez
de Setembro.» Idem, Ibidem, cap. 135.

— «A maior parte do qual corre tortuo-

so em voltas meudas, principalmente do

resgate pêra baixo, te se meter no mar
em altura de treze grãos e meio, ao sues-

te do cabo a que chamamos Verde.» João

de Barros, Década 1, liv. 3, cap. 8.

—

«Ao que elle litimutiraja rcspondeo que

era verdade da ajuda que dizia, a qual

foi mais appareeer a sua gente no feito,

que pelejar.» Idem, Década 2, Hv. 6,

cap. 5. — «E com esta fama foi a cousa

em tanto crescimento, que sendo já lá

dezoito homens de gente vil, começou
entrar no coração de algumas pessoas de

mais qualidade.» Idem, Ibidem, liv. 6,

cap. 9.— «Por quanto eu depois de mui-

tos trabalhos, e perigos que padeci, con-

tra os Mouros no castelo de Munte-Mór,

que elles queriaõ destruir, e cativar mi-

nha pessoa, e os venci pela Divina mi-

sericórdia, e matey no rio e alcança se-

tenta mil pouco mais ou menos.» Mo-
narchia Lusitana, liv. 7. cap. 14.— «E
sendo obrigadíjs a l>dlo a ponto para to-

da a hora, que lho pedirem, aproveitan-

do-se da confiança, que se faz delles,

metem o dito dinheiro em seus tratos de

compras, e vendas, com que vem a ga-

nhar no cab ) do anuo muitos mil cru-

zados.» Arte de Furtar, cap. 61.

Xo estado social mil bens derramas

;

Quando sobes, da purpura cuberta.

Ao Sólio buma aò vez, ditosos púvos!

J. A. DE M.\CEUO, MEDITAÇÃO, CaOt. 1.

Qual montanlia ficou, que o fogo ardente

.Vcí e--íCuro abysmo d ,s entranhas guarda,

Qued'alta cima trémula, e convulsa,

ígnea lava arremeça, Ígneos penhascos.

IDEM, IBIDEM.

Maravilhoso quadro, quanto excedes.

Os do Vate Esrairnêo ! Mas quanto pôde

.\ creadora fantasia, o Génio !

Quanto vai progredindo o Ser humano,

Co" o grã pezo dos séculos, nas Artes !

DoGamaíio Cantor, que assombros vejo!

IDEM, IBIDEM.

Desce o mortal, dilata a esfera própria

Com summa perfeição das Artes beUas.

A força tnuafal d'alti Eloquência,

Qual Atbenas sentio. qual Roma outr'ora,

Do decimo Leão íio Império brilha ;

E de Luiz magnânimo aos acenos

Surgem novos Demosthenes, e Tullios.

IDEM, IBIDEM.

Lysia em mais de hum Monarca, um Pai conhece.

.Vo throuo liiuitús vio lembrados sempre

Da condição mortal, qu'iguala a todos.

IDEM, IBIDEM.

Se as sopèa a Razão, se a Graça as vence

^Sú ella a Natui-eza aperfeiçoa)
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São canies da ventura, á vida servem : '

Assim sujeitas, e concordes erão

Do primeiro mortal no peito ingénuo,

Xo est.ido da iunocencia, antes que a Culpa

Do Rei da Creação fizesse hum servo.

IDEM, IBIDEM.

Mui raro este espectáculo gozarão

Os míseros mortaes, quando no throno

Triste Roma hum só vio: ao Mundo eycravo

Dictava o crime as leis, lançava os ferros.

IDEM, IBIDEM.

Enche a Roma co' a voz. co' a fama o Mundo;

Somente acabarão í)o extremo dia

Do grão Virgílio os sons melodiosos.

IDE.M, IBIDE.M

A Viugauç.a atrocíssima, que embebe
Xu seio do inimigo incauto, inerme

(Paixão das almas viz) punhal buído.

IDEM, IBIDEM.

Do mar no escuro, >io profundo seio

Prende o calor vital, e anima os Entes

Do vasto abysmo mudos liabitantes.

IDEM, IBIDEM.

—o artigo o por euphonia precedido
do n, como : não no trouxe, por não o

trouxe. Não no dizia, em vez de não o

dizia.

—Quando se omitte a preposição em,
por exemplo: em no anno, abreviada-
mente no anno, n'e3te caso usa-se es-

crever 'no, 'na, 'nos, 'nas; não porque
a prejiosição em se mude em n, mas
porque omiliindo em, se adopta o ?t a

fim de evitar um hiato da nasal em com
o artigo o, como em louvarem-no, dizew-
no, etc. Muitos escriptores, porém, usam
também escrever neste, nessa, n'outro,

n'aquelle, nisto, etc. Hoje supprime-se
quasi geralmente a apostrophe, e escre-

ve-se neste, nisso, noutro, naquelle, ncl-

le, nessa, etc.

NÓ, s. m. (Do latim nodus, por gno-
dus, como o mostram as formas germâ-
nicas). Laço apertado, ou laçada, que
se dá com os extremos de duas fitas,

linhas, cordas, etc; ou fazendo um cir-

culo com ella, e passando a ponta por
dentro d'elle e puxando-a.—Fazer, desfazer um nó.

—

Corda de
nós. — «Seguia Telemaco a deusa, a
quem cercava uma infinidade de nym-
phas louçãs; mas ella, sobre todas, es-

beltava o majestoso collo, qual o robus-
to carvalho levanta na floresta os espes-

sos ramos por cima de quantas arvores

o rodeiaijj. Maravilhava-o o lustre de
sus btílleza; a preciosa purpura de seu
vestido comprido e roçagante; seus ca-

bellos sem mais alinho que um nó, mas
engraçado ; o lume que reverberava de
seus olhos; e o agrado com que adoça-
va tsia viveza. Mentor, com os olhos

baixos, e silencio modesto, ia seguindo
a Telemaco.» Telemaco, traducção de
Manoel de Sousa e Francisco Manoel do
Nascimento, liv. 1.
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Ergui-o palpitando : um nó o atava.

Trémulo o desabrocho—era oiro puro,

Oito d'aqni>ll \k Inmçan tam querldaí,

nicca joii d'amor. Co':i do<*o prenda

Vinil* um hilhcto: nbri-o, li:—«noubado

«Foi eete instatite a tjarbaros tutorea.

dARHCTT, CA.MÕKS, cant. 4, cap. 4.

—Nó correiíío; I) que se dosata puxan-

do por um eilronio da íita, cordào, ele.

Oppõe-se a nó cé<jo, que não se desata

como o corredio.

—Vó gordio ; vid. Gordio.

—Fif^uradamente: Nóf/ocdio; difficul-

dade que se não pó le, resolver.

— Cortar o nò gordio ; cotUt uma diffi-

cuidade, não a resolver.

—Nó de tecedeira, -ou de tecelão; o mais

sólido e lirme dos nós.

—Termo de Marinha. Diz-se dos dós

da linha da barquinha, por meio dos

quaes se avalia a marcha do navio.

—Nó secco; o que é muilo apertado,

e que só com muita difficuldade se des-

ata.

—Tormo de Arcbeolugia. Espécie de

entrelaçamento do cordas; com o qual se

fechavam as portas, antes de estarem em
uso as ft^chaduras.

— Figuradamente : Vinculo. — O nó
conjugal.—O nó da amizade.—O nó do

amor.

o sexo feminil, cuja fraqueza

Resiste mais que os duros peitos fortes,

Não pôde resistir a esta braveza,

Que so mantinha só de humanas mortes;

Pois também fez sentir sua crueza

.\quella3, cujas duras, tristes sortes

(Zom firme e conjugal nó lhe juntarão.

Que com .seu próprio saiiguo desatiVrão.

F. DK ANDRADi;, PRlMEiaO CEBCO DK UIU,

caut. l,est. 11.

—Figuradamente: O ponto essencial

d'uma questão, d'um negocio.

—

Ir, vir,

entrar no nó da difficuldade.

—Laço moral, entre pessoas.

E sendo assi que o nó desta amizade

ICnti-e vós llrmeraente permaneça,

Estará prompto a toda adveraidade,

Quu por guerra a teu reino se otfereça.

Com gente, armas, e mios...

CAM., Lus., cant. 7, est. 63.

—Figuradament*í: Termo de Littera-

tura. O que forma a intriga d'uma peça

de iheatro, d'ura romance, etc.

—Termo de Geometria. Diz-se do pon-
to em que uma curva volta sobre si mes-
ma, e Sri corta formando uma espécie de
annel ou argola.

—Termo d'Astronomia. Os pontos op-

postos em que o plano da ecliptica ó cor-

tado pela orbita de um corpo celeste.

—Nó ascendente, ou boreal; o ponto
onde o plano da ecliptica é encontrado
pela orbita d'um planeta na sua passa-

gem do sul ao norte ; nó descendente, ou
austral; o pouto onde a orbita d'este mes-

mo planeta encontra o plano da eclipti-

ca, indo do norte para o sul.

—Tertno de Pliysica e de Acústica.

Ponto (ixo em que uma corda vibrante

fica immovel e se divide em aliquotas

que dão um soro em relação harmónica
com o da cord.i inteira.

—Termo de (ieologia. Ponto onde al-

gumas cadeias de montanhas se reúnem,
onde al(?uns cursos d'agua tomam direc-

ções differentes.

—Termo de Botânica. Protuberância

mais ou menos saliente produzida pelo

encruzamento de tibras, e da tumefacçáo
do tecido cellular.

— item. Nó vital; a linha media qne
separa o caule da raiz.

—Termo de Anatomia. Nó vital; pon-
to que governa todos os movimentos res-

piratórios, o cuja simples divisão os ani-

quil.i totalmente.

—Articulações dos dedos da mão.

—

Os

nós do dedo mínimo, do dedo do meio.

—Osso da cauda do cavallo, do cão,

do gatt), etc.— Cortara um cavallo dous,

três nós da cauda.
—O nó da garganta; a prorainencia

que os homens teem na parte anterior do
pescoço.

—Tertno de Cirurgia. Tumor duro,

denominado também tiodus, nodosidade.

— Diz-se também das partes duras na

substancia da madeira, do mármore, da

pedra que se lavra.

—Ser o nó d'alguma facção, feito, ne-

gocio ; o duro, difficil, obstáculo, o que
se ha de cortar, vencer.
—O nó papo; o nó do pescoço.
—Soltar algum nó (loc. tig.) ; explicar,

desfazer objecções, difficuldades.

—Nó d'Iíercules; indissolúvel.

—Nó na tripa ; vid. Volvulo.

NÕ. Vid. Não.

Também por non agrauar,

Inms e outros contentar.

nõ quero louuar presentes

polloa inconuenieutes,

que nisso podem entrar.

líARClA DE REZE.NDR, MISCBLLANEA.

Trigo, ceuada, centeo

furtam quasi de permeo,

e deitam terra no pam ;

sam tà mãos os que mãos sam,

que de Deos nu tem receo.

lOSM, IBIOEM.

NÔA, s. f. Hora do officio divino, en-

tre a sexta, e vésperas.

f NOACHIDA, s. m. (De Noé, cujo no-

me, em hebraico é representado pelas

letras Noacli)'. Descendente de Noé.

NOBILlARCHIA.s. /". (Do lalim nobilis,

nobre, e do grego arcliè, principio). Li-

vro que trata dos appellidos de nobreza,

dl' suss armas, braiões, feitos, etc.

NOBILIÁRIO, -s. m. Livro, registo que
tem os nomes das gerações dos nobres,

das suas allianças, etc.

NOBILIARISTA, s. 2 gen. Auctor, ou
auctora dt> nobiliário.

NOBILISSIMADO, .s. m. (Uo latim no!;i-

lissim/itu^i. Iiigiii l^de de nobre.

NOBILISSIMAMENTE, superl. irreg. de
Nobremente.

NOBILÍSSIMO, A (do lalim no6«7«««-

mtís, siip^rl de íififctífn, nobre). Vid. No-
brissimo.— «Na part" roai? ellevada se

sillua a sua nobilíssima fortalesa; avin-

de servem de vigias os sentidos ; de ata-

layas os olhos; de bandeiras os cabei-

los ; de porta a boca ; e de soldados do
corpo da guarda, os dentes; por onde so

introdusem lodos os soccorros, e vi-

veres, como preciso alimento daqnella
vivente Cidad).» Braz Luiz d'Abreu, Por-
tugal Medico, pag. b. — «Em uma d'es-

sas ruas e na roais antiga d'essas casas

moravam, por 1711, Frair-isco Gonçal-
ves Dias e sua mulher D. Joanna Dias de
Queiroz, ambos de nobilíssima prozapia. *

Bispo do Grão Pará. Memorias, pag. 2.

— «Espero que ningiifrn rasgue os vesti-

dos, nem esta folha ao lèr semilhante

blasphemia. No 3.° tomo de (ioldoni. a

1." comedia II cavaliere y la dama, i no-

bilíssimo estimulo de honra e exemplo
de castidade. > Idem. Ibidem, pag. 120.

—Termo de antiguidade. Titulo que
se dava no baixo império aos Césares e

ás suas mulhfres.
— Dignidade creada por Constantino,

a qual dava o direito de usar a purpura.

t NOBILITAR. Vid. Nobrecer, ou En-
nobiecer. — «A consequência he legiti-

ma ; e o syllogismo está na figura Darij.

Dos Escri piores Polilicos, mostraô, que
as Sciencias nobilitaõ, Aristoteli^s. 10.

Aulo Gellio. 11. Cornelio Tácito, 12. Pli-

nios, e Cassiodoro, 13. que em huma das

suas epistolas dis assim: Doctrina fuciU

exornut, generosuinque eliam ex ignohili

nobilem facit.y Braz Luiz d'Abreu, Por-

tugal Medico, pag. 249.— «Ha ley, que
os releva dos tributos e encargos civis,

como se mostra ex l. Médicos de Profes-

sorib. et Media. Ha l^^y, que eõ os previ-

legios que lhes assigua nobilita naõ sò

os Médicos, mas suas molheres. e filhos,

como se ve exl. Médicos cod. de Profes-

sorib., etMedic. et exl. in fine de vac. et

excusat.t Idem, Ibidem, pag. 253.

NOBLE, antiga fóruia de Nobre. Vid.

f NOBLEZA. Vid. Nobreza.

que casas qua se jUDtsr»m?

que rendas que alcançaram f

vassallos. viiUs. riqueza ?

jurdii;òcs, maujo. nobleza ?

que senhorios henlaram ?

OARC. DE ntrrcsoE, miscclcanea.

NOBRE, adj. 2 gen. (Do latim nohi-

lis, por gnobilis, digno de ser conhecido ;

vem do radical no. que está em norí,

notum; sanscrilo jnà, conhecer). Qne
pertence a uma classe dislincta ou privi-

legiada no Estado por direito de nasci-
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mento.

—

É nobre por linhagem, por nas-

cimento.— «E trazia a Princesa consigo

noue Damas filbas da grandes e nobres

homens de Castella e Aragão, e rinha

por sua aya, e camareira mor dona Isa-

bel de Sousa, Portuguesa, molher muyto

fidalga, e prudente, e de muy honesta

vida, e outras molheres, e officiaes de

sua casa.» Garcia de Rezende, Chronica

de D. João II, cap. 120. — «O que sa-

bendo o Çabaim, que ja estaua na terra

firmo de caminho pêra soccorrer a cida-

de de Rachol, sobre quem tinha por cer-

to que vinha el Rei deNarsinga em pes-

soa mandou Mostafaçam, homem princi-

pal de sua corte, e com elle dous turcos

homens nobres a Afonso Dalbuquerque,

pêra tratarem destas pazes, ficando em
terra por arrefens Francisco coruinel, e

Diogo fernandez de faria Adail.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, cap. 7. — «O que feito ilui de brito

mandou chamar todoloscapitaens, e pes-

soas nobres, a gale de Pêro de faria, pa-

ra assentar o modo, e ordem com que ao

outro dia auião de cometer Pateonuz,

mas o parecer de todos foi, que elle se

tornasse perá fortaleza, de que tinha fei-

to menagem.» Idem, Ibidem, part. 3,

cap. 41.—«O que nem receou fazer, por-

que sahio a elles com obra de oitenta

lancharas e mais de seis mil homens,
íiudo o mesmo Rei de Lingua diante em
huma lanchara tamanha como a grande
gale apadesada, e artilhada, em que tra-

zia duzentos hompns nobres seus fami-

liares.» Idem, Ibidem, cap. 63. — «Este

embaixador que se chamaua Peirim bo-
nat, homem nobre, e muito aceplo ao

Xeque Ismael, chegou com Miguel fer-

reira a Ormuz pouco antes da vinda de
Afonso dalbuquerque, onde despois de
ser entregue da fortaleza, o recebeo em
huma praça publica emcadafalso alto, em
lugar donde el Rei Dormuz podia ver

tudo, de huma janella dos seus Paços.»

Idem, Ibidem, cap. 68.—«Porque vindo
o exercito per terra hum poaco derra-

mado, como por sua própria terra, acer-

tou de vir ter huma parte delle á Cida-
de Calantam, que está entre Patane, e

Pam ; e como a gente da guerra he des-
mandada, e solta, e principalmente em
ausência de seu Capitão mór, começou
de fazer algumas forças em roubar, e

forçar mulheres, entro as quaes foram
duas mui nobres casadas com dous fi-

lhos do Governador da Cidade.» João de
Barros, Década 2, liv. 6, cap. 1.

o líobrc Acefarcão, que entende e eatim?

Quanto hum perigo tal deve estimar-se,

Da Rainha o perigo assi o lastima,

Que o fai de seu perigo descuidar-se

:

Aquella attribulada gente anima,

Qu' então ja começava a desmaiar-se,

Mas pouco presta quanto faz agora

Pois o vento e o temor crescem cada hora.

F. DK ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

Cfint. 4, est. 27.

E isto mandou entregue á confiança

Do nobre .\cefarcão, fiel vassallo.

Que tove era seu poder tal segurança

Que melhor não pudera segurailo

:

Mas Baudur seu desejo não alcança

Qa© vaio a cruel morte a salteallo

Co'as Portugaezas armas, e lhe vejo

Do seu receio o fim, náo do desejo.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 67.

Tendo o Silveira ja determinado

Que este arteficio, que elle não receia,

SiDta o furor em si que foi tirado

Com forçíi do fuzil, da dura veia,

o cargo disto logo encommeudado
Foi por elle a Francisco de Gouveia,

Xobre varão, cujo esforçado peito

Mais se alegra que espanta co'o grão feito.

IDEM, IBIDEM, cant. 13, est. 82.

.\ fortaleza oeste tempo guia

Dous cátures o vento amigo e brando,

Hum que ao Governador obedecia

E lá de Go.T as ondas vem cortando

;

Dentro hum nobre varão em si trazia

Cuja alcunha he Moraes, nome Fernando,

Que tem no militar, heróico ofíicio

Grande esforço e saber, largo exercício.

IDEM, IBIDEM, caBt. 13, est. 94.

— «A Infante D. Joanna, que casou

com el Rei Henrique o quarto de Castel-

la, e foi mái da Ercellente Senhora. Te-
ve mais de huma senhora nobre da ge-

ração dos Manoeis a D. Joaõ, que foi

frade do Carmo, e Bispo de Ceuta, de-

pois da Guarda, e Capellaõ mór dei Rei
D. Affonso o quinto, e mui seu valilo.»

Fr. Bernardo de Brito, Elogios dos Reis
de Portugal, continuados por D. José
Barbosa.

Almeida vem depois c'o nobre filho

Que do Indico oceano as aguas tinge

De sangue imigo e seu. Atroz vingança

Corre c'o iroso pae : Dahul, Gambaia,

Insead^s de Diu, ei-lo no ferro

Destruidor voz traz exício e morte.

GARRETT, CAM., cant. 8, Cap. 17.

E de tamanho golpe amortecido

Inclina a frente... cjrao se passara,

Fecha languidamente os olhos tristes.

Anelando o nobre conde se approxima

Do leito... Ai ! tarde vens, auxilio do homem.

IBIDEM, cant. 10, cap. 23.

—E por mais nobre ; ^e por maior

honra, distincção.— «Mandou Nuno fer-

nandez a Lopo barriga que fusse ao aza-

mel da Bida, que hn o lugar em que os

capitães das Cabildas, e Aduares tem

suas tendas, mulheres, e filhos, e famí-

lia, e por mais nobre lhe chamão em
sua lingoagem azemel, que quer dizer

na nossa corte ou cabeceira de toda a

capitania, de qualquer daquelles adua-

res, ou cabildas.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 3, cap. 32.

—Distincto. — «Neste mesmo tempo
achamos também que se descobrirão as

ilhas a que ora chamamos do cabo Verde,

per hum António de Nólles Genoues de na-

ção, e homem nobre: t:{ue per alguns des-

gostos da pátria veo aesteReyno com duas

nãos e hum barinel, em companhia do

qual vinha hum Bartholomeu de Nólle seu

irmaõ e Raphaelde Nólle seu sobrinho.»

Barros, Década l, liv. 2, cap. 10.— «Af-

fonso d'Alboquerque em quanto Abra-

hem Bec, e o Embaixador do Xeque Is-

mael estiveram na Cidade, e elle orde-

nou estas, e outras cousas, por seguran-

ça daquelle Reyno de Ormuz, nunca os

tomou por parle nisso, ánle por media-

neiros, como a homens nobres tão ac-

ceitos ao Xeque Ismael, e sempre em
todos aquelles negócios qualquer causa

que lhe elles requeriam, folgava de fa-

zer.» Idem, Década 2, liv. 10, cap. 5.

—«No qual trata dos costumes, cerimo-

nias, e seita destes Canaris, e Bramanas,
e de toda ha gente do Malabar, assas co-

piosamente, entre hos quaes hos Brama-
nas saõ sacerdotes per geração, e delles

ha ordem separada de mais nobres, e

outros populares que seruem estes, e

qualquer outra pessoa que lhes paga, e

sobre tudo em leuar cartas de humas
prouincias a outras, porque ainda que

seja tempo de guerra hos deixão passar

liuremeate.B Damião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 1, cap. 42. — «Vi-

uem nella muitos homens nobres, e

mercadores, e assi letrados per caso de

hum coliegio, que ahi ha à em que se

lè philosophia, e outras artes, nam tem

agoa senam a do rio, e de cisternas,

porque carece de poços, e fontes.» Ibi-

dem, part. 1, cap. 71.— «Partidos estes

quatro oauios do Lisboa em que hiam
afora pessoas nobres duzentos besteiros,

e espingardeiros, chegaram cum bom
tempo a Çafitn, onde Gonçalo Mendcz
achou Diog'_) Dazambuja, e Garcia de

Mello, e com elles Diogo de Miranda, e

Emanuel da Sylveira netos de Diogo Da-

zambuja, o Francisco Dalmeida, e Fran-

cisco Dabreu seus sobrinhos, dom Gar-

cia de Sá, e Lionel Dabreu, Simaõ da

Sylva, e George da Maia, todos mui agas-

tados pela pouca verdade que lhes os

mouros tratausm.i) Ibidem, part. 2, cap.

18.—«Mas Deos o ordenou de maneira,

que em lugar da presa que cuidauaó

fazer lhes seruirão os barcos pêra leua-

rem os corpos dos seus que recolheram

com muita tristeza, por antrelles auer

alguns homt^ns nobres, e de authorida-

de.» Ibidem, part. 3, cap. 52.

Tendo o Sultão comsigo ja assentado

Que por este caminho que levava

Daria fim mais prospero e apressado

A isto que unicamente desejava,

.\o yiobre Manoel manda hum recado

Que a nova fortaleza governava.

Para que ao galeão vão juntamente

Vèr o Governador, que está doente.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIt',

cant. 6. est. 65.

Achão d'embarcações grãa quantidade

Humas são d'alto bordo outras rasteiras,
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Tudo Toi Irgo ponto a bom recado

Como do nohrc Cunha foi mandndo

IDEM, IDIDRM, CiUlt. K, Cip M).

— «o qiinl senáo mnrroo cngo, acabou

todavia priíso, nianlpn'ins« dni esmolas,

quo algiiitias pessoas nobres lhe manda-
vão, di'iiaod() aos l'orliiRiieses exomplo

do virtudd invpnoivi'!, aos Enrnnf!;pirns de

invejoso espanto, aos Unys di». satisfarão

injusta, o ao Mundo todo, das incons-

tanoias da reforma.» Monarchia Lusita-

na, liv. 6, cap. 1 1.

— ínclito. insitíiiP.— «Si'nhorAS, p no-

bre gpiite. e miiytas trombetas, e chara-

mellas, e sacabnias. se recolheo a sua

pousada. E depois oiiue om casa do

Marquez muytos dias festas de danças,

e muy abastados banquetes. E como no-

bre, e grande senhor, deu algumas da-

diuas bonradas nos offiriaes que tiZ'»ri'io

seus despachos.» darcia de Rezende,

Chronica de D João II, cap. 79.

Na praia ura regedor do reino estava,

Que na sua língua Catu»! se chama,

liodeado de Naires, que esperava

Cora deeuBada festa o nobre Gama.

CAM., LUS.. cant. 7, est. 4A.

Porque sendo fortíssima de muro.

Tendo munições, gente, mantimento,

Bom varadouro, c porto bem segura,

E sendo de toda a íodía a balravento.

Entrando nella o Rume forte o duro

Podia ao Portuguez dar detrimento.

Como Ja n'outrti tempo se viu, quando

O nobre Almeida teve da índia o mando.

r. DF. ANDRADK. PRIMEIRO CERCO DE Dll',

cant. 1, est. 30.

—Illiístre.— «Depois de curados, Sel-

uiam tornou á cidade por andas, e nel-

las os levaram a casa de um cavalleiro

nobre e rico, que ahi perto vivia, onde
sem nenhum accordo estiveram os pri-

meiros dias.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 81.

Logo ao nobre Silveira se apresenta

Huoia carta, que lá de Goa veio

Do Viso-Rei, que persuadi-lo intenta

Que e.*;tè de contlanra e esforço cheio;

Alegra-se o Silveira, e se cfcntent».

Cobra novo fervor, perde o receio,

E sendo a nova em tudos espalhada

Com grãa festa e prater foi celebrada

.

F. ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE OlU.Cant. 13,

est. 106.

Seu governo se escora, no Monárchico,

Partido em vários Reis. Se urgente é o prigo.

Se une em um s<!i. Blazona a Tribu Sília

De mais nubrf: e em tal conta a tem os Franco?

Pharamundo é seu Rei. Todo esse Povo.

F. MANOEL DO NASCIME.N rO, OS UABTVRES,

—Preclaro

:

Senhor, eu me entreguei ao poderoso

Grão n«.\A Çoleiraão. porque elle dado

Me tem seguro firme e valioso

Nhum form.10 «eu. da chapas d'ouro ornado.

Polo qual como nohre e grandioao

Nfto somente ooa tem aanegurado

Que aa vidan noa darA. e aa liberdades.

Mas escravos tamhi-m, e faculdades.

F. DR ANDRADE. PRIMEIRO CIRCO DE DIU,

cant. 15, est. 24

—Mulheres nobres.

—

Homens nobres.
—Moços nobres; de dislincçâf), de supe-

rior cat''Kori«.— 1 Estas mesmas pessí)as

que el Ri-i mandaua cadsnno cora reca-

dos a el Kpí do Manirongo, aliem do
fruoto que fi'zeraõ acerca das cousas da

Fe, fiioueráo ao mesmo Rpí mandar a

estes regnos hum sou filho, que se cha-

maua dom Henrrique, e bum seu irfnam.

per nome dom Emanuel e alguns outros

moços nobres, pêra ca aprenderem as

cousas d.-» Fe. e costumes deste regno.

»

Damião de (loes. Chronica de D. Ma-
noel, pari. 3, cap. 37. — «Vieram tam-
bém com dom 1'edro doze moços nobres

pêra ca aprendert^m as causas da Fe. e

costumes dos Chrislôos, os quaes el Rpí

dom Emanuel tambeui mandou repartir

per mosteiros.» Ibidem, pari. 3, cap. 38.

—Augusto, grande

:

Tal he esta força nunca resistida

Que ati5 .1 raesm.i fortuna lhe ob**dece,

Porque esta onde a esperança he maia perdida

Differentes reniedios ollerece;

Esta a cousa mais vil. baixa, e abatida

Mil vezes sobre as grandes engrandece,

T,*l que da ja pequeu:i Aldeia c pobre

Pôde faier Cidade illustre e nobre.

FRASC. DE ANDRADE. PRIMEIRO CERCO DE DIO,

cant. 5, tíst.l.

Tal na imaginação se me apresenta

nobre Sousa, u qual inda que forte

Sem temor não entrou nt».ta tormenta

Porque o esforço nâo tira o medo á morte.

IBIDEM, cant. 6, est. 52.

Medina abominável. Meca tremem
C'o nome de Soares ; as extremas

Praias de .\bassia tremem. Cede a nobre

Ilha de Taprobana, haste.^do impera

l.uso pendão uas torres de Columbo.

GARRETT, CAM., Cant. 8, cap. 10.

—De sangue nobre, ou nobre em sn«-

gue;(\e geraçáo distincta.— «E como este

Hacem Bec era homem novo sem paren-

tesco de nobreza, e estrangeiro na terra,

por melhor segurar o que ganhara, e se

liar com os Príncipes do Reyno, casou
huma filha sua com Xeque Aidar, que
além de ser homem nobre em sangue,

por vir da linhagem de Alie, e $e(^ta que
novamente professava, com que tiuha

acquirido muita gente, houve Hacem Bec

que a dava a huma das mais notáveis

pessoas da Pérsia.» Joáo de Barros, Dé-
cada 2, liv. 10, cap. 6.

—Grande, grandioso, fallando de cou-

sas; considerável. — «E dito por el Rey
naquella bora emprenhou do Príncipe

dom loam seu filho, que sobre todalas

cousas muyto estimarão, o qual pario na

muyto nobre « sempr* Iflal cidade de

Lisboa, nos paços Dalcaceua. » (iarcia

de Rpzondp, Chronica de D. João II, ca-

pitulo 1. — «0« debites npsta tida nos

cinco sentidos se cifraõ todos : e os da

vista com ser dos sentidos o mais nobre,

saõ de qualidade, quo a noite os roub»;

e niãso que vemos de dia. ainda quo nos

alegro, vmos. que ha mais defeitos para

aborr'-c<'r. que pHrf-içoens para estimar.»

Arte de Furtar, cap. 70. — «Por isso

desta nobre parle so vprefica aquelle eni-

gmático dicterio dos Gregos; em quan-
to dizem, qup quanto mais rhpyo, mais

levo; quanto mais vazio, mais p^zado.»

Braz Luiz dAbrcu, Portugal Medico, pa-

gina 33.

Com Un nobre spparatn. • mmptoom,
Para buscar o imigos* dispunha,

Coin som de quatro pAi, rijo e eapsutinia.

Pisa ja o verde campo a ferrada unha

:

E como era d'espirito grandioso,

Nas graodss presas s^ seo tento pimlia,

Polas aldeias passa, e aj vè apenas,

Porque nio o detém cousas pequenas.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CEHOO DE Dlt'.

cant. 3, est. 20.

V*'ndo o governador que coi» sopeno
Favor, tinha acabado seu intento,

E que era isto j< em .Março, quando o inTsrno

Bate ás portas do oriental assento;

Querendo-sc tomar ao seu governo

Levanta o ferro, s/flla a vella ao lento,

Volta a p6pa á Cidade, ao mar a proa.

E toroa-se a invernar na nobr« Goa.

IBIDEM, cant. 5, est. 90.

Em quanto dá Mesquita esta resposta

Seu Curso a nobre armada não detinha.

Mas com a vella inchada, e em alto pesta

Sempre polo salgado mar caounlia.

iBiDF.H, cant. 6, est. St.

Não detém Cunha emlanto a nobre annada

Que do preseute o engano t)em presume

:

E tendo porto o fim da sua jornada

Sol, em que mostrava o usado lume,

LA no porto de Diu a vè ancorada

Co'as cerimonias que erão de costume.

EIRei. que vai segumdo a inchada veUa.

Á Cidade chegou junto com cila.

IDEM, IBIDEM. eSt. il.

Depois de ja acabado o copioso

Esplendido banquete se recolhem

P.ira onde aparelhado estaua hum riofrre

Bem laurado. custoxo, ricoleito.

NAUFRÁGIO DE "EPILVEOA, cant. 4.

— a Já o Oupvedo no seu Gráo-Taca-

nho, pintando-o em hábitos de benedi-

ctino, lhe encaixa no nariz uns óculos.

Muitos tacanhos cuidam supprir com
óculos a falta de corpo, como se o res-

peito não tivesse maior e mais nobre

origem na probidade, modéstia e liile-

ratura.» Bispo do Gráo Pará. Memorias,

pag. 137.

Oh ! nobre* píços da risonha Cintra,

Niio sÀbre a roca erguido», mas poisados

Na planície tranquilla.—que menorias
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Xãc estais recordando saudosas

Dos bons tempos de Lysia I Nem selteiras

Nem torreões nem barbabans nem fossos.

GAERETT, CAUÕES, Cant. 7, COp. 5.

— Casa nobre ; apalaçada, própria pa-

ra servir de habitação a grandes senho-

res; notável por primor.

Molberes, freiras forçadas

as nobres casas queimadas,

e mortos os moradores,

príocipaes, e mercadores,

sem porque, ãs cutilladas.

GABCIA DG REZENDE, MISCELLANEA.

— «Chegando a ella Tiram ao pé de

umaseasas nobres e grandes uma gran-

de praça, espaçosa e chãa, cercada toda

de palanques povoados de muita gente,

que alli eram vindos pêra vêr a batalha,

que a seu parecer havia de ser a mais

famosa e grande, que nunca nnquella

terra se fizTa.» Francisco de Moraes,

Palmeirim dlnglaterra, cap. 118. — «4
Cidade Çuáquem he o melhor porto do

todo este estreito, porque o mar entra

per hum boqueirão, e passado hum pe-

queno espaço nesta estreiteza, faz de-

pois huma grande lagoa, no meio da

qual está huma ilheta, que quasi não
tem mais terra que quanto occupa a Ci-

dade, toda de pedra, o cal com casas no-

bres ao modo de Hespanha, e tem Rey
per si.» João de Barros, Década 2, liv.

8, cap. 1. — «Esta senhora pelo sobre-

nome parece ser filha d<js senhores de

Jlatozinhos, que eram Rodrigues de Sá

e depois foram condes de Matozinhos,

onde tinham casas nobres no fim da

rua do Paço, á beira do rio Lessa, jun-

to a outra capella de Nossa Senhora de

Ribamar, onde também se venera a an-

tiquíssima imagem de Santa Catharina.»

Bispo du Grão Pará, Memorias, pag. 74.

— Alma nobre (loc. íig.); bella, su-

blime, que tem sentimentos de virtude,

de generosidade.

Sua alma he fera, he nobre, e alhéa ao trato

Com que o vil lisongeiro incensa os Grandes,

Ou Numes os suppõe, nunca lembrado.

Que homens nascem iguaes, e iguaes espirão

;

Cbame-lbô embora escravos a soberba.

Da mesma fonte vém, e a mesma terra,

A todos berro dá. sepulcro a todos

J. A. DE MACEDO. MEDITAÇ.iO, Cant. 1.

— Gente nobre; de superior condição,

náo plebêa. — «E ao outro dia foy o

Príncipe dormir á torre dos coelheiros,

e a terça feyra vespora do dia do corpo
de Deos foy dormir a Euora, e com elle

ambos os Duques, e muytos senhores com
muyta gente.» Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 43. — «O Prín-

cipe veo de Moura dormir ao lugar da
Vera Cruz. onde chegou a elle muyta e

muy nobre gente da Corte, e o outro

dia não passou de Portel por o recebi-

mento, festas, e banquetes que lhe o

Duque de Bragança ahy fez em muyta
perfeição, que o Duque era muy largo,

e abastado em suas cousas, e trazia muy
honrada casa.» Idem, Ibidem.—aDe ma-
neira que auia entam em Çafim, afora a

gente de pe, mais de setecentos de ca-

uallo, gente nobre, e luzida, com que
Nuno fernandez fazia guerra aos Reis de
Fez, Marrocos, e ao Senhor da serra, e

assi ao Serife.» Idem, Ibidem, part. 3,

cap. 34.

Qual então bum geral gosto descobre

:

Nem somente ao Silveira isto estimula

Mas a gente tambcm plebeia e nobre.

Todos liga união pura e sobeja

Em nenbum detracção reina, ou inveja.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 14, est. 15.

— Elevado, magestoso.

Grande no Egypto foi, maior na Grécia

Se descobre o mortal; e aqui maisnolre

Eu contemplo o meu ser.

J. A. DE MACEDO, UEDITAçiO, Cant. 1.

— Nobre victoria ; heróica.

Desta pierra que o Mouro preparava

Logo entre a Christâa gente a nova veio,

E a vinda dos imigos esperava

Com m-:;ior alvoroço que arreceio,

Porque da sua vinda imaginava

rrendo de confiança o peito cheio)

A voltas dhua nobre alta victoria

Alcançar nova fama, e nova gloria.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 10, est. 40.

— Cheio de grandeza moral, fallando

das affeições, dos sentimentos.

Fora em-e£feito o ódio dos validos

Que ao iofehz Gamões arrebatara

Protectores e amigos. Desterrado

Por elles o virtuoso e nobre Aleixo

;

Por elles invíado á certa mina

Que ao malfadado rei, á flor do exército,

.\ pátria, nas areias escavaram

De Africa adusta, o missionário fora.

GARRETT, CAMÕES, cant. 10, cap. 8.

—Liberal, generoso.

Roubos, mortes, e todo o maleflcio

Executào sem terem piedade,

E tão ricos andavão que o mais pobre

Er» então liberal, era então nobre.

FBA^'C1SC0 DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 5, est. 4.3.

—Termo de iitteratura. Que está aci-

ma da linguagem vulgar.— O género no-

bre.

—

Palavras nobres.
— Estylo nobre; o que consta de ex-

pressão em perfeita relação com o assum-

pto que se trata, ou que se eleva mes-

mo acima do assumpto, se este é dema-
siado baixo para que a linguagem o si-

ga. O estylo menos nobre tambem<teiti,
portanto, a sua nobreza.

De eternidade e fama : louva o stylo

yobre e terso, de pompa ou singeleza.

Qual o pede a matéria ; o sacro fogo

Do pátrio amor, de glória, de heroísmo,

Que, d'um por um, nos versos lhe scintilla.

GARRETT, CAU., cant. 9, cap. 1.

— «É phrase mui commum entre nós,

mas que não deixa por isso de ser poé-
tica e nobre, como são grande parte dos
modos de dizer familiares. Convém mui-
to distinguir o que é /a»n"ííar n'uma lín-

gua, do que so é vulgar : aquelle é qua-
si sempre figurado e sublime, este ras-

teiro e muitas vezes vicioso.» Idem, Ibi-

dem, nota D.
— Termo de Bellas Artes. Diz-se de

tudo o que se distingue pela elegância

das formas, pela sabedoria da disposição,

pela gravidade e pela elevação do es-

tylo.

— Architeclura nobre ; a que impõe
pela certeza das proporções, a simplici-

dade do plano, a escolha sem profusão

dos ornamentos, e uma justa medida
entre dimensões muito pequenas ou de-

masiado grandes.
— Termo de grammatica. A pessoa

mais nobre ; aquella cuja relação é mais
próxima com a que falia.

—

A 1.^ pessoa

é mais nobre que a 2.^, e a 2.» mais no-

bre que a 3.^

—Género mais nobre; diz-se do mas-
culino comparado ao feminino, e do fe-

minino comparado ao neutro.

—Nobre companhia; luzida.

Mas porque em tal negocio não q<jeria

Co'o seu conselho &:'' determinar-se,

Faz ajuntar a nobre companhia

Com quem era costume aconselhar-se
;

Pergunta-lhe que modo se teria

Para que se escisasse aventnrar-se

Ou a gente, cu o Sousa a tal perigo,

E para não perder ElRei d"amigo.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO BE DIU,

cant. 5, est. 70.

—Raro na Europa, ainda, e então condigno

Ornato dereaes copas.—Alli se enchem

Ao limpido jorrar de fresca fonte

Da fria agua de Cintra, e saborosa

Mais que o liquor do Rheno, ou que as sulphm"eas

Lagrymas de Parlbênope. Tomaram
Refeição leve a «obre companhia,

E o vate proseguiu.

GARRETT, CAMÕES, cant. 8, cap. 3.

—Termo de physiologia. Aspartes no-

bres ; o coração, o fígado, o cérebro, etc,

sem as quaes o animal não pôde viver.

— Termo de Mineralogia. Diz-se dos

veios ricos em minério, e dos metaes que
não oxydam ao fogo.

— Loc. FiG. : Acção nobre; digna de

homem de bem, e nobre.

— S. m. O que, por nascimento ou
por carta de príncipe, rei, etc, faz par-

te duma classe privilegiada. Em Ingia-
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terra náo so chama nobre senáoaosque
teera o titulo de duque, do mnrquez, de

conde, do viscndo ou dií barã^). — «Es-

creueo logo el Rny ha todos os grandes,

e prelados, e filalgos principais de todos

seus reynos, e os mandou apercíber p<í-

ra ho sayraiínto dei Key shu pny, qae
logi muy honradaraotilo com muylo gran-

des comprimentos, e muytns despezas, e

grande perfeição lhe mandou fazer no

mesmo Mosteyro da Bilalht no fina do

mes de Setembro, á qual el Rey foy em
pessoa acornp'\nhado do toios os gran-

des, e nobres de seus reynos, o de ou-

tra muyta gente honrada: o qual say-

mento f^^z muyto perfeiíamerito, o com
grande senliraento no dit) Mosteyro.»

Garcia di ll'>Z''nie, ChronicadeD. João

II, cap. 23.— «\ qual noua foy dal H<'y,

e do Príncipe, e de todolos grandes, e

nobres, e de todo o pouo ouuida com
tanto prazer, e alegria, que mais nõo po-

dia ser, dando todos principalmente muy-
tas graças a Deos.» Ilcm, Ibidem, cap.

115.— «K mandou assentar emhumacn-
deira a raesi, e com'o com elie so p.^-

rantô muytos grandes e nobres que by

estauão em po, soo por sor bom caual-

Iciro.» Idom, Ibidem, cap. 144.— .\ trás

estes vinham os criados dos embaixado-

res mui bem atauiados, e após estes a

ordem dos nobres; que eraò em nume-
ro cincoenta, todos vestidos de panno
douro e Sf^da cora colares de ouro, naô
menos da peso, que demostra, de que os

mais dellesdauam grande resplandor por

caso das muitas perlas, o pedras de que
eram semeados.» Damião dií Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 3, cap. 56. —
«Dos nobres olhando huns pêra os ou-

tros, e adiantando s'i cada hum no ani-

mo, e na rsposta, estes facilitauam o

concerto dos nauios, aquelles encareciam

a gloria da jornada.» João de Lucena,

Vida de S. Francisco Xavier, liv. 5, cap.

7.—«Com tudo, ainda que ho certo que

todos os Alumnos da Medicina Menis-

tranto saõ Mechanicos por força da con-

dição da Arte; naõ ha também duvida,

quo os Cyrurgioens, e Botii.arios peritos

no seo oflicio, e ostudiozis da sua obri-

gação, devem justamente gozar de no-

breza, e roputarse por dignos de mayor
estimação que os mais .artistas; naõ só

porque costumaõ tractar-se como Nobres
em todas as acçoens, vivendo com esta-

do distincto dos Peaons ; mas porquo o

seu emprego ho grandemente útil, e ne-

cessário á Republics para consorv.içsõ.

6 reparo da vida humana.» Braz Luiz de

Abreu, Portugal Medico, pag. 260, § 113.
— Fidalgo, gentilhnmem.— « Demanei-

ra que assi como crecia no corpo, e hi-

dade, crociáo nelle virtuii^s, bons cos-

tumes, bom ensino, e boas manhss era

tanto creciraento. que sendo muyto mo
ço veo logo a ganliar tanta aiictoridade

com os pouos. com os nobres, e com el

Rey seu pay, que náo fazia conselho,

nem cousa grande, em que o nâo me-
tesse, o tomasse seu parecer.» (iircia do

Rezende, Chronica de D. Joã > II, cap. 3.

— íNi qual obra, assi nobres, como po

pulares, trabalbauam tolos cala huío

per seu giro, [lera ajula do qual nego
cio lhes veo a propósito a eh gada de

Subisliam de Sousa, em cuja nao vinha

Lmanuel paçanha por capita) da arma-
da que dom Francisco apartou da sua

antes de passar o cabo, como fica dito,

o com eiie Antam VaZ; porque Gonçalo
vaz de gocs ficara om (Juilua, pol > assi

d-ixar mandado dom Francisco, o do Lu-
cas da Fonsequa, nem de 1.,'ipo Sanches
nara souberam dar nouas, mas antes se-

gundo os temporaes que p.issaram os ti-

nham por perdidos.» Damião do Góes,

Chronica de D.Manoel, pari. 2, cap. 3.

— <iElU''y de Ormuz a este tempo com
seus Govi-rnadores, e Mires, qu» sáo os

nobres do Reyno, poz-se ás janellas de

suas casas, que cabiam sobre a vista des-

te lugar, per on b- entrava o Embaixa-
dor, o qu.^l era acompanhado de D. Gir-

cia de Noronhi, como pessoa principal,

o do muitos Fidalg'^s, e Cavalleiros, tra-

zendo o Embaixador o presente', ante si

nesta ordem.» João de Barros, Década
2, liv. 10, cap. 4. — flavo no Rsino
grandes inquietações nascidas da inso-

lência dos nobres, que sahindo da bran-

dura dei Rey D. AtTonso, e danlo na in-

teireza do filno, s.tbiaõ mal viver em taõ

disconformes estremes.» Frei Bernardo

de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continu.idos por D. José Barbos.i. — «O
Soíihor D. António aproveilouse da oc-

casiaõ, quo o tempo lhe otT^receo no fi-

vor do Povo. e de muitos nobres, que
seguiaõ sua parcialidade, cansentio em
S.intarem ser acclamado Rei de Portu-

gal, com que ficou tudo mettido em hu-

ma confusão terrível.» Idem, Ibidem.

—O nobre ;
oqnetemum caracter ele-

vado acima do vulgar. — O grande e o

nobre.
—Provérbio : S 'rve ao nobre ainda

que pobre, que tempo virá que t'o pa-
gará.
— Syn : Nobre, lUic^tre. O primeiro

qupr diz'^r o que é conhecido, e desigoa

particularmente o homem quo tora a qua-
lificação ligai de 7iohreza.

Illustt-e, significa o homem insigne por

seus relevantes méritos pessoaos, por suas

acções esclarecidas ou por seu distinfto

nascimento.

Para ser nobre, bastam as leis ou a

vontade dos príncipes; más para ser il-

lustre é necessário o merecimento pró-

prio e a opinião que d'elle teem os ho-

mons. fundada em feitos úteis, gloriosos,

esclarecidos.

Cada um pólo fazer se Ulusire a si

mesmo, sem dv^Mondoncia de auí^toridade

publica, e t.ilvpz a despeito d'ella.

O homem sem merecimi^nto pôde 8»r

collocado na classe dos nobres; mas nun-
ca será illuUre. Ao contr.'<rin o h<'roe da

virtude, o homem de génio, o artista

originai, o grande oscriptor, que talvez

não alcança, nem pretende gráo algum
de nohreza legal, pôde í*z'*r-se illuttre m
por suas obras, e merecer a estima, o fl

resp'i'o, o a fama escluecida, que se nfio 1
concede ao nobre, só nente por esto ti-

tulo. Resumidamente, o homem que sa

faz illustrc, faz-se conhecido e distincto

de todos os outros, que nâo teem igual

merecimento; porém o homem nobre,

para ser illu^tre, não lhe basta o titulo

ou disli'ir(;,1) do nobreza.

NOBRECENTE, jmrt act. de Nobrecer.

NOBRECER, v. a (U- nobre). Paz-r no-

bre, ennobrecer; dar nobriza. — Nobre-
cer uma cidade.— «Nobreceo uma cida-

de com rr.ui h'>a$ obras publicns, man-
dou concertar o mostoiro de S. Krotuoso,

proueo a Egrt-ji d" prata, e ornamentos
mandou a todolos Abalas, Priorfs, e Vi-

g.irios que mostrassom seus títulos, os

que náo achou bem prouidos » Dami.lo

de Góes, Chronica de D. Mamei, part. 3

cap. 27 — iTudo a fim do a nobrecer,

e fazer senhora do principal poder, e for-

ça com que os senhoras do sortâo, que
era EIRey de N.irsinga. e os Capitães do
Revoo Decan, so faziam poderosos huns
contra os-iutros, qu" eram est>s cavall os

que lhe hi.^^m de Pérsia, e Arábia.» João
de Barros, Dacada 2, liv. 7. cap 7.

—Figurad.nmfnt'*: Ornar.—Nobrecer a

praça, os paços reaes, ctc.

—Nobrecer-se, v rep. Fazer-so. tor-

uar-se nobre; ennobrecor-s^.— «Hivon-
do qu.ntro m>Z'ís que estas cousas eram
passadas, e ElRpy de Campar sorvia seu

offi-.io, não com nome dií Bondara, mas
do .Macob'ime, que acerba dtdios ho co-

mo entre nós Viso-R.>y, o isto por honra

da dignilade roal que tinha, a olho co-

meçou Malaca de so nobrecer, tornando-

se muitos homens nobr>s viver a ella,

que. por causa de náo quererem sor Go-
verna los per Nina Chetu. eram í lo^ ,i

viv^^r á Jiuha, e a outras parl'»s com a

vinda d is quaos com"çárara do rir mar-

cadores, e a t"rra se reformar.» J 'á • do

Barros, Década 2. liv. 9. cap. 27.

NOBRECIDO, part. pas^ do Nobrecer.

Ennobreci lo, fito nobre.

Ide-vos pela foi de Mec^,

Vfreis Adem destraid».

Cidade mat nobrecida.

B tornou-se-lh*t marreet.

o I. V1CE.NTK, FABrKS.

—«A dona. que também nio dormia.

se ergueu, o to-oando liconça do hispe-

de, se partiram caminho da grara cidade

do Londros, ondi chegaram a l'mpo que

o sol sabia, e os sous raios batiam n^s

altas torres e singulares odeficios do que
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estava nobrecida.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 35.

NOBRECIMENTO, s. m. Vid. Ennobreci-

mento.— O nobrecimento deuma senho-

ra. Vii. Realce.

NOBREMENTE, adv. (Da nobre, e o suf-

íixo «mente»). Com nobrez» ; á maneira

dos nobies.

Xáo vai, qual soe, honrada e nobremente

,

Mas deixa os apparalos seus primeiros,

O soberiío cavallo, e juntameute

A gu-rda dos sessenta alabardeiros.

fbanc. d'andrade, primeiro cerco UE UIU,

cant. 6, est. 47.

— Viver nobremente; viver como no-

bre, sem ter outra profissão que a das

armas.

—Termo de Jurisprudência feudal. Ter

nobremente uma terra; possuil-a como
feudo.

—Figuradamente: De um modo no-

bre, elevado, generoso. — Sacrificar no-
bremente o t,ua vida, a sua reputação, o

seu nome.
NOBREZA, s. f. (Da thema ficticío no-

bilitia, que vem de nohilis, nobre). Qua-
lidade de ser nobre, distincto por carta

que ennobrece, ou por nascimento.— nE
poserom, que nenhum nom recebesse

Hordem de Cavailaria por preço d'haver,

nem de cousa, que desse por ella, que
fosse como maneira de compra; ca bem
assy como a linhagem se nom pode com-
prar, outro sy a honra, que vêem per

nobreza, nom a pode a pessoa haver, se

ella nom for tal que a mereça por linha-

gem, ou por uso, ou bondade alguma,
que haja em sy.» Ord. Affons., liv. 1,

lit. 63, § 18.

Eusam Genebra Pereira,

Que moro alli á Pedreira,

Vezinha de João de Tara,

Soiteira, ja velha amara.

Sem marido e sem nobreza.

GIL VICliNTE, FABÇAS.

—«Ao outro dia sobre esta honra d'al-

ma que he eterna, ouue outro temporal,

fazendoo elRey caualleiro e dandoihe ar-

mas de nobreza: huma cruz d'ouro em
campo vermelho, e as quinas de Portu-

gal por orla.» João de Barros, Década I,

liv. 3, cap. 7.

Deixo aquelles que tomào por escudo

De seus vicios e vida vergonliosa

A nobreza de seus antecessores,

E não cuidão de si que são peores.

CAM., EPISTOLA 1.

— «Queixou-S6 o Procurador do Con-
vento á justiça, tirou-se devaça ; e como
tinhaõ contado em banquetes, o que de-
pennaraõ, foy fácil spanhaios a todos; e
chorarão as penas, que mereciaõ, e se
lhes perdoarão por misericórdia, respei-

NOBR

tando sua authoridade, e nobreza.» Ar-
te de Furtar, cap. 60.

Qual era com temor da imiga lança.

Por mais morte que traga, ou crueldade,

Entregar a bandeira e a coniianf^a

De seu Rei, a quem deve lealdade;

.Mas que elle amda até então tinha esperança,

Vendo sua nobreza, e dignidade,

Qu'eUe grande louvor e favor desse

.\ quem a fé devida mantivesse.

FBANC. D'ANDRADE, PRIMEIRO CBRCO DE DIU,

cant. 1, est. KJ,;

— «Accrescentava-se a isso o parentes-
co que muitos dos Grandes tinhaõ com
el Rei, e a Rainha, a cuja conta lhes pa-
recia obrigação devida serem tratados dei
Rei, como pessoas, que na grandeza lhe
deviaõ puuto, e no sangue, e nobreza
nada.» Fr. Bernardo de Brito, Elogios
dos Reis de Portugal, continuados por D.
José Barbosa.

— Nobreza d'espada; a que era consi-

derada como originsriamente adquirida
com a espada na mão, mas n'ama época

já muito remuta.
—Falsa nobreza; dizia-se da acquisi-

çâo dos feudos ou terras nobres pelos

não nobres.
—Sustentar nobreza; viver convenien-

temente e conforme á sua origem.
—Termo d'autiga jurisprudência. Feu-

do que dependia immediatamente do so-

berano, e cuja possessão ennobrecia.
— Nobreza pessoal; illustração que de-

pende da pmpria pessoa, e nao dos seus
antepassados.

— Lustre, esplendor de sangue.—«Mas
isto he próprio da virtude e nobreza do
sangue: em qualquer idade logo se mos-
tra, ainda que stja nos maiores perigos

da vida.» João do Barros, Década 1, liv.

1, cap. 5.—«E por não aver mais quem
se rebelasse, mandou o Emperador espa-

lhar pelo Mundo todos os Judeus, que ou
por nobreza de sangue, ou por riqueza,

eraõ de elguma consideração de que cou-
be a Espanha grande parte.» Monarchia
Lusitana, liv. 5, cap. 14.

—O corpo das pessoas nobres, de maior
ou menor graduação, da primeira clas-

se, ou de outras inferiores. — aE desta

maneira andou per lodalas ruas princi-

paes da cidade até chegar as casas onde
se fazia a fortaleza, porque alli o estava

sperando dom Francisco dalmeida no ter-

reiro, em hum cadafalso emparameuta-
do de panos douro, e de seda, no qual

lugar a vista de todo o povo, e de mais
da nobreza daquella ciJade.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 2.— «O quo assi concluído se parti-

rão ao outro dia, os quaes todos chega-
rão a saluamento a Lisboa, onde euião
el Rei esiaua, que com toda a nobreza
do regno sentio muito a morte de dom
Francisco dalmeida, e com muita razaõ,

pelas boas parles, e calidades que nelle

auia sobie ser mui esforçado caualleiro.»
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Idem, Ibidem, cap. 44. — c Nestas 'pro-
uiacias não ha tamanhas cidades, nem
pouoaçoens como ca na Europa, a causa
he andar sempre o precioso Joam sem-
pre no campo, e se agasalhar com todo
seu exercito em lendas, o quo faz para
se a nobreza exercitar nas cousas da
guerra, porque continuamente a tem com
os Reis, o senhores seus vizinhos, que
todos sam infiéis. Entre nos se não usa
o direito scripto, nem as demandas se
fazem per scripto, senaõ verbalmente, o
que he causa de auer poucas, e menos
procuradores.» Idem, Ibidem, patt. 3,
cap. 61.— «No que aquella naçaó Polo-
na nos he companheira, pola continua
guerr.i que tem contra os Tártaros na
qusl toda a sua nobreza se exercita co-
mo o ca faz a nossa na dsfrica. A peti-
ção destes gentis homens lhes concedeo
el Rei facilmente, mostrando levar disso
contentamento.» Idem, Ibidem, part. 4,
c^p. 4. — «Deo logo couta ao Soltâo da
victoria, que na Corte se festejou com
alegrias publicas, Rumecão recebeo dei
Rei honras de homem victorioso, sendo
daquelle dia em diante mais assistido de
gente, munições, e dinheiro, acodindo
muita parte da Nobreza a militar com
elle, esperando gozar de sua fortuna.
Mandou logo continuar a obra do ba-
luarte, furtando-lhe por baixo a terra,

para quo descarnado o arruinasse o pe-
zo, faltando o fundamento sobre que as-
sentava.» Jacinto Freire d'Andrade, Vi-
da de D. João de Castro, liv. 2.

Murmurava em silencio mal-sollrida

Da nobreza leal o escasso resto

Que do antigo despejo lusitano

Os francos sentimentos conservava,

Impera o fanatismo, a bypocrisia.

GARRETT, CAM., Cant. 6, cap. 2.

—Alta nobreza; a parte da nobreza
que tem maior antiguidade ou mais illus-

tração.

Mas d'onde teve a origeia sua primeira

.\quella alta nobreza, que hoje encobre

o resplendor ao Indo, e Garamanta
No que se segue, a minha historia canta.

F. DANDRADE, PRIUEIRO CERCO DE DIU,

cant. 5, est. 10.

—Engrandecimento, grandeza, real-

ce.— «Se he Letrado, todas as regras da
Politica vaõ dar, em que favoreçaõ as le-

tras, que tudo o mais é aire: Se profes-

sa armas o Autor, lá arruma tudo para
Marte, e Belona, e deixa tudo o mais à

porta inferi. E se he Fidalgo, tudo apoya
para nobreza, e qae tudo o mais he vul-

go inútil, de que se naõ deve fazer con-
ta.» Arte de Furtar, cap. 60.

Tu domas as paixões, tu me aproximas

Da suprema ventura ao gráo supremo;

Em ti consiste o mérito, a nobreza;

Se tu não formas os braziSes, são crimes.

3. A. DE MACEDO, A MEDITAÇÃO, CaDt, 1.
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—Antiga nobreza; a que existia an-

tes da rnvoliK.ão do 1789, em França; e

nova nobreza, a que foi creada depois.

—Nobreza do império, titulo de no-

breza conforiílo por Napoleão i a certas

possnas, o priucipalirmiile a gctipraes.

— FiguradaiiMMítfí : Grandeza, elevação,

dignidade, quer fallando do pessoas, quer

de cousas.— «tnj cada huma das qiiaos

podemos aftiruiar, que so perde buma
mui nobre Villa Juste Heyiio em subs-

tancia de faziii.ia, e em nobreza de gen-

te.» Bsrros, Década 2, liv. 7, cap. 1.

—

«Na cidade de Caosi, que como disse-

mos he cabeça da provincia fie Cansi,

ha mil Cflsas eoi que se apousentam os

parentes dei Uey, e sam mui grandes e

muy avenlajíidas om nobreza e fermo-

sura das casas dos rcgi^dores. » Frei lias-

par da Cruz, Tratado das cousas da Chi-

na, cap. 8.— «Se quereis ciitendi-r p.T-

feitamente em quanta eslima vos heis de

ter, considerai o preço iafinito do san-

gue de Christo, por vos ofTerecido: pon-

derai vossa dignidade segundo a excel-

lencia do Senhor, que vos remio, e da

grandeza do proço que lhe custast-s,

por onde vos pejai, e euuergonhai lie

oiToiíder, e manchar com vicios tanta no-

breza, e diguid-ide.» Frei Bartholomeu
dos Martyres, Compendio d'£spiritual

Doutrina, pari. 1, cap. 14 (ediç. de

1653).— «Fez era p iblico ajuutaraento da

nobreza do Uwyno traz^^r estes papeis,

e queimalos á vista de todos, para que
soubessem que juntamente cô elles se

punha eterno silencio aos agravos e cul-

pas antigas, e licavaõ todos no estado

em que costumaváo estar antes das dis-

córdias o conjuraçõ-^s passadas.» Monar-
chia Lusitana, liv. 6, cap. 30.

— .4 nobreza da côrle, do reino; os

titulares de mais alta dignidade, g--ntis-

homens, etc.— «E espedido dali com os

capitães e fidalgos da armada, fui leua-

do per lodolos senhores, e nobreza da

corte com grade popa atè se embarca-
rem no cães da ribeira : a qual embar-
cação foi a mães solene que tè então

neste Reyuo se fez, naõ sendo de pessoa

Real.» Barros, Década 1, liv. 8, capitu-

lo 3.

Chega entretanto a cartai & fortaleza,

fi sendo ao CapitÃo aprcsentida

Fnt logo ante si vir tjUa a >ti)brr:<i

0u8 alli «stava então agasnUinila,

G outros muitos, .•> quem alli a grandeza

Do »ber « do espirito dera entrada,

E juntos abre a oarta, ,iae inda tinha

Cerrada, e nesta forma e,<criptA vinha.

r. DB ANOnADE. PRIMKIHO CERCO DE DIU,

caot. it>, est Zi.

—«No papel, portanto, do cardeal, cui-

do vem os duques de Ossuna, e no mes-
mo que está manuscripto na livraria de

Basto, se lè esta nota marginal no prin-

cipio : Este papel, se Ftlippe o pozesse ao

petcoca d» cardeal e logo lhe atacatte

fogo, faria um grande beneficio d nobre-
za d'estes reinoi.t Bispo do Grão Pará,

Memorias, pag. 65.

—Termo de lillerntura. Qualidade do
eslylo nobre. — A nobreza do estylo «

uma das variedades da elegância.

—Em pintura e em escniplura: O ca-

racter ulevado da concepção.
— Uma fazenda de seda vulgar.—Plur. Nobrezas ; acções nobres.—Provérbios, pensamentos e haxi-

MAS :

—Uma nobreza virtuosa e instruída

faz a gloria dum Estado: uma nobreza
sem virtude e sem instrucção não é ver-

dadeira nobreza, e envilece o estado on-

de ella existe.

—Se a nobreza náo é virtude, é pou-
ca cousa : se o é, perde-s« por tudo aquil-

lo que não ó virluos >.

— Se a nobreza é filha da virtude, ella

tem matado sua mãe muitas vezes.

—A nobreza adquiri la é uma gloria

que não tem preço, senão quando se tor-

na a semente de uma nova nobreza.

—A grande vantagem da nobreza é o

não carecer de exemplos na própria casa,

e o estar na necessidade de os imitar,

pelo receio de não ser reconhecida her-

deira legitima.

—Desde que a nobreza pôde ser feita

só com papel e tinta, ella não ficou sen-

do senão ideal.

—Não é nos pergaminhos, mas na al-

ma, que principalmente devem imprimir-

se os titulos da nobreza.

—A melhor nobreza e a menos com-
mum será sempre aquella que contar

mais virtudes que avós.

—A nobreza dos nossos passados é

uma herança, de que só o nosso mere-
cimento nos deve dar s posse.

—Se a nobreza dos nossos passados

illustrou o nosso nascimento, a nobreza
do nossas acções deve illustrar a nossa

vida.

— A nobreza é um legado caduco para

aquelles que d'ella não teem senão um
vão titulo, carecendo absolutamente das

suas qualidades.

—A illusão da maior parte dos nobres,

é o pensarem que a sua nobreza ó n'elle$

um caracter natural.

—O desprezo da nobreza, assim como
da riqueza, provém ordinariamente do
desgosto de a não ter, ou da incapacida-

de para alcaoçal-a.

—Ha poucas pessoas com o bom sen-

so necessário para não olharem a nobre-
za como um mérito, e para se limita-

rem a gozal-a sem que d'ella tirem vai-

dade.

—Deus parece ter creado um só Adão,

a lim de que no futuro entre os homen»
um náo podesse dizer ao outro : Eu per-

tenço a uma raça de mais nobreza que
a tua.

NOBRISSIMO, A, syperl. reg. de Hobre.
Vid Nobilíssimo.

NOÇÃO, a. f. (Do latim notionem, de
twlum, supino de notcere, conhecer).

Conhecimento adquiri iu d'alguma cou-
sa.

—

Elle recebeu noçdes de varias ma-
térias. — .Vão tenho a menor noção acer-

ca do que me dizeis.

— l'lur. Noções c algu ijas vezes o ti-

tulo d'uma obra elementar.—Noções de

physica, de clúmica, de botânica, etc.

— Particularmente: A ideia de umt
consa.

—Absolutamente: Ideia que se forma
no espirito.

— Noções communs ; certas verdades

que são reconhecidas de toda a gente.

—Noção dicina: nolici», conhecimen-
to de |)i-iis. e Seus attribut<is.

NOCENTE, adj. 2 yen. (Uo latim no-

cens, ni)ceiUi^). Damiiijso, prejudicial.

NOCENTISSIMO, A, superl. de Nocente.
NOCHÁTRO, s. m. Termo d'onrives.

Sal ammoiiisco.

NOCIONAL, adj. 2 gen. Termo de iheo-

logia. Que diz respeito á noção.

NOCIVAMENTE, adv. (De nocivo, com
o suffiio «mente»i. De modo nocivo,

damtioãamente, de uma maneira dam-
nosa.

NOCIVIDADE, s. f. (De nocivo). Qua-
lidade de ser nocivo ; a capacidade de fa-

zer mal physico ou moral ; o maleácio.
—A nocividade de tal ou tal aceno.

NOCIVO, A, adj. (Do latim nocivus).

Damnoso; que faz mal.

Poii s« as seitas tiradjj da loimigm

Corda, contra si sú nociras aio,

One f.trio. Hei. as vossas que tem Ufa

Com a qu: j.^ tocou Sebastiio !

'

Tinta vem do seu sangue, com que obriga

A levantar a Dcos o coraçio.

Crendo bem que os que %°lís daapadiraia.

No sangue Sarraceno as lingireia.

CAM., EP1ST0L\ :).

— «E só a ultima couza de dar dinhei-

ro, que lhe concedera, com ser a menos
nociva, ella só bastara, para se fazer o

demónio senhor do muudo: porque isto

que aqui chamamos unhas de prata, saõ

as mais poderosas garras, que ha para

arrastar, e levar tudo a traz de si.» Ar-

te de Furtar, cap. 64. — «Assim he : e

he impossível naõ repudiar a vontade, o

que o entendimento lhe mostra nocivo.

l'eço a todos, os que virem este tratado,

que leaõ com atteuçaõ estes três pontos.»

Ibidem, cap. 70.

Em meio Jagua e íogo, senpre títm.

Pois enUio cada hum e outro accrescaota.

Os amkotes cada hon mais captiTos

Passao esta amorosa, alta tormenta

:

Porém entre a -cidentcs tão iiooifOf

«Tanto o véreji>s« juoto-< os conteata»

Desejando inda estão que m detenha

Sol mais do que soe. ou que não vaoba.

nUNCIâOO DB A-NDRADS, PKIXBiRO CSRCO Dl

DIO, eant. 3. an. iOO.
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Vai-se a Cojaçofar, que ja o preceito

De Plutão quer cumprir, a que alli ve:

Com ferrugenta mão lhe toca o peito

Que ds mil pungimentos deixa cheio

;

Far timhem apoz isto o usado cffeito,

Na mais ioterior parto do seio

Lb'inspira humaapeçonha tão nociva

Que nos osâos lhe fica ardente e viva.

IDE^, IBíDEMi cant. 9, est. 111.

NOCTAMBULISMO, s. 7n. Estado dos

que são noctambulos. Vid. Somnambu-
lismo.

NOCTAMBULO, A, adj. (Do latim nox,

noctis, noite, e ambulare, andar, mar-

char). Que anda, e vaga de noite. Vid.

Somuambulo.
—Substantivanaeote : O que, a que an-

da de noite dormindo; soranambiilo.

NOGTE. Antiga forma de Noute, oa

Noite. — «E logo vieram outros momos
do Duque, e d'outros muitos Fidalgos,

em que vem palavras, e envençam de

muita ardileza, e galantaria, com as mes-
mas condições, aceptaram, e per seus

Breves empreoderam o desafio da justa,

e dançaram aquella nocte, em que ouua
muitos entremezes, e festas.» Inéditos

de Historia Portugueza, toai. 2, pagi-

na 127.

NOCTIFLORO, A, adj. (Do latim nox,

noite, e f^or). Termo de botânica. Diz-se

das flores que se abrem á noite, e se fe-

cham pela manha.
NOGTILIÃO, s. m. Espécie de morce-

go, sem crista membranosa sobre o na-

riz.

NOCTILDCO, A, adj. (Do latim nocli-

lucus, de nox, noits, e lucere, luzir,

brilhar). Termo de historia natural. Diz-

se das flores que não se abrem senáo de
noite, e dos animaes que espalham um
clarão phosphorico na escuridão.

—Diz-se igualmente dos corpos orgâ-

nicos ou inorgânicos que diffundem luz

de noite, como o phosphoro, a madeira
podre, o peixe morto.

NOCTILUZ. Vii. Pyrilampo.
noctívago, a, adj. (Do latim nocti-

vagus, de nox, noite, e vagari, errar).

Termo de zoologia. Que vaga ou anda
de noite. — Larvas, ladrões noctívagos.

—Termo poético. Estrellas noctíva-

gas.

NOCTUAS, s. /'. plur. (Do latim no-
ctua, de nox, noite). Termo d'historia

natural. Género d'insectos lepidopteros,

que se subdividen. u'um grande nume-
ro d'especies, e que voam só de noite,

como o agrostis segetum, borboleta no-
cturna.

NOCTURLABIO, s. m. Instrumento des-
tinado a achar as horas pela posição da
estrella do norte. E' como relógio no-
cturno.

NOCTURNA, s. f. Certo género de plan-

ta. (Em Blut.)

j NOCTURNAL, s. m. (Do latim no-
cturnalis, derivado de nocturmis). Ter-

fflo de litargia. Officio de noite, mati-

nas. Vid. Nocturno.
NOCTURNAS. Vid. Noctuas.

NOCTURNO, s. 7n. Uma das três par-

tes, em que se dividem as matinas. —
Cada nocturno tem três psalmos, e três

lições.

NOCTURNO, A, adj. (Do latim nocttir-

nus, de nox, noite). Que apparece, ou
chega durante a noite ; noctívago.—«Os
ladroens nocturnos saõ ainda mais invi-

síveis, como aquélle, que mudou hum
transelim da cabeça de seu dono para

outra, a que náo pertencia; era elle de

diamantj.» Arte de Furtar, cap. 54.

—

«Cysnea que é Caystro o Douro.» Em Hes-

panha é assaz celebrada a memoria do
conde da Ericeira na pena d'aguias <i'al-

to vòo, como Bacailar e Sana, sem f«l-

lar nos gabos de !daner e outra infi-rior

turba de nocturnas aves.» Bispo do Grão
Paiá, Memorias, psg. 108.—Dores nocturnas ; as que se fazem

sentir mais de noite, que de dia ; é, en-

tre outros, um dos sjmptomas das dores

syphiliticas.

—Termo d'astronomia. Arco noctur-
no ; o arco que o sol descreve ou pare-

ce descrever em quanto está abaixo do
horisonle.

—

Arco semt-nocturno ; a me-
tade d'este arco.

— Signo, planeta nocturno ; em que
domina:u as qualiiíades passivas, como
seccura, humilade, etc.

— Da noite. — Casa nocturna da lua.

— Céo nocturno. — «He feminino, no-
cturno, e movei; porque entrando nel-

le o Sol, se muda a qualidade do tempo,

influindo humidade, e frialdade tempera-

da muy apta, e conveniente para a nu-
trição. Entra o Sol neste Signo a 22 de

Junho : e alé que sabe diminúe o dia

meya hora : o qual Signo he caza diur-

na, e nocturna da Lua; exaltação de
Júpiter, detrimento de Saturno, e caída

de Marte com a sua entrada se fas o So-

Islicio Estival.» Braz Luiz d'Abreu, Por-

tugal Medico, pag. 521. — «He femini-

no, nocturno, e movei; porque sabe o

Outomno, e entra o Inverno. Entra o Sol

neste Signo a 22 de Dezembro, e desde

que entra atè que sabe cresce o dia

meya hora. He caza nocturna de Satur-

no, exaltação de Marte, cabida de Júpi-

ter, e detrimento cia Lua.» Idem, Ibi-

dem, pag. 521, § 92.

Co' a frente humilde, e cur\'a lhe offerece

Áureo cofre riquíssimo cravado

De opalas, e rubins, que resplandece,

Qual brilha em Ceo nocturno, astro elevado:

Aos Lusitanos olbos apparece

O primeiro tributo, que humilhado

AOS pés do Rei do Tejo armi-potente

Manda, Vassallo, o descoberfOriente.

3. AGOSTINHO DE MACEDO, ORIENTE, COUt. 11,

est. 85.

Mas porque isto o Christão não sinta agora,

E o rumor lhe descubra esta tamanha

Fraqueza, que, lhe eqçcbre a nqclurf\a Uorl,

D'hum grão silencia então isto acompanba :

Porém da artilharia a^ua fora

Deixa, indi que a possível força e ibanba

POe pola não dei.xar. ponjue nSo tihlia

Quanta gente para isto lhe convinha.

F. DE ANDRUDE, PRIMEIRO CERCO DE DIU.

cant. 20. est. í't.

Lá, no segundo quarto da noctuinu

Vigia, em que não ouço outro ruido.

Que a torrente, dos .^Ipes despenhada.

Ergo a fronte... Oh prodígio! Oh r.'>ro assombro '.

Rompem luzeiros, grato aroma exhala!

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAR-
TVRES.IÍV..7.

^,, ,.j1,

Figura lamente

Ja tinha bem sabido que a profana

Gente, que tem na armada seu assento,

Vira a pequena frota Lasitana,

E tem de ser Chi'istãa conhecimento,

Porque a luz da nocliirna alma Diana,

Que então ja hia em grande crescimento.

Não somente os cátures lhe mostrara.

Mas serem Portuguezes lhe declara.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 18, est. 5.

.Manda logo o Silveira que os navios

Que de li de Goa então alli vierâo,

Pois e.stavào de todo já vazios

Dos famosoi vurõds quí al.i troiixerâo,

.^ntes que a .aurora espalhe os raios frios

K descubra os segredos que esconderão

As sombra^ que a riocturna Phebí s61ta,

FoQâo sem mais detença a Goa volta.

»DEM, IBIDEM, cant. 18, est 6.

— Demónios nocturnos; que tentam
de noite.

— Termo do Botânica. Flores noctur-
nas; as que se abrem ao fechar da noi-

te, e se fecham na iiíauhã seguinte.— Diz-se também das plsotas que es-

palham um aroma agradável durante a
noite, e são inodoras de dia.

— Termo de Zoologia. Aves noctur-
nas, e, substantivamente, as nocturnas

;

nome d'uma secção das aves de rapina
que só caçam de noite.

— Officio nocturno; as matinas.
NOCUMENTO, s. m. (Do latim nocuws,

nocivo). Mal, damno, prejuízo.

NODA. Vid. Nódoa.

Se o peito, ou de ocioso ou de modesto,

Ou de usado a crueza fera e dura,

Co"os seus uma ira insana não refreia,

Põe na fama alva nuda negra e feia.

CAM., Lus., cant. 10, est. 47.

..;.í)'i .

f NODAL, adj. 2 gen: '(Do latim no-
dus). Termo de Physica. Que tem rela-

ção com os nós (l'uma superticie vibran-

te. — Figuras ncdaes.
— Linhas nodaes, ou, substantivamen-

te, «s nodaes ; linhss que se formam so-

bre uma placa coberta d'areia que se faz

vibrar.

NODIA. Vid. Nódoa.
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I NODICORNEO, A. adj. (Do lalirn «o-

dus, ijó, n córneo). Ti;rriio «le Zoologia.

Qijii tníí) as nnloíiiias nodosas.

NODIFLORO, A, udj. (Do latito nodus,

nó, f llor). Termo do Bolmiica. Cujss

florus nascem <los nós ou articuliii;õi'S.

NODO, s. m. (Do latim nodu», nó).

TisriQO d' Astronomia. Ponto cm que se

cruzam as orbitas dos planetas. — Nó a«-

candenle; aqunllo em que passa o pla-

neta, quando sr)bfl ; uó dMcendeiile ; uquel-

lu ein que passa quando desce.

— Termo de Medicina. Incrustarão ou

concreeáo topliácea que se forma em vol-

ta das articulações atreclalns de rheuma-

tiscno ou do golia.

— Por cxbiisãi : Diz-se da parle in-

chada ou dilatada de certos ossos, ten-

dões ou ligamentos do corpo humano,
formando tumor duro e indolente.

NÓDOA, s. f. (De um diminutivo no-

dula, ú^. nodus ;
propriamenie nona ma-

deira). Maneha, que os óleos, a tinta,

os ácidos, etc, doiíam sobre a roupa,

quando caem sobre ella.

— .Mancha, signat sobre a pelle ou su-

perfície d'alguma parte do corpo.— «Con-

sidera atenta e deuotam(!nte, como antes

eslaua .nquelle corpo na sepultura tudo

desufi^jurado, acuarelo e denegrido, cheo

de uodoas negras, e pisaduras, os ossos

desconjuntados, os olhos qut;bfa.ius, e

finalmente huma niuy triste imagem de

uiorle.n Frei Barlholomeu dos Marlyres,

Compendio de Doutrina Christã.

— Figuradamente: Macula. — Não ha

uódoa mn sua reputação.

— Vida sem nódoa; Som ter nada

que a dtsslustre, que a manche.
— Loc. FiG. : Cordeiro sem nódoa;

Jesus Cliriilo.

f NODOSIDADE, s. f. (Do latim nodo-

situtem, do íiodosus, nodoso). Termo de

Botânica. Estado do que tem nós. — A
uodosidade d'um vegetal.

— Os próprios nós.

— Termo de Medicina. Estado do que

tem nós ; os mesmos nós. — Os dedos dos

(jottosos são quasi sempre mui defeituo-

sos pelas uodosidades.

NODOSO, ÓSA, adj. (Do latim nodo-

sus). yue V'iQ nós. — Dedos nodosos.

—

Planta nodosa.
— Gotta nodosa; a que Já nas arti-

culações.

NÓDULO, s. m. (Diminutivo do latim

nodus, nó). Termo Didáctico. Pequeno
nó ; nósinho.
— Termo de Pharmacia. Saquinho de

panno de linho para coar as infusõt^s,

ou para conter substancias que se sub-

mettem á decocção, para se não preci-

pititrem i!0 fundo do vaso que recebe a

acção do fogo.

f NOÉ, s. m. Personagem bíblica que,

advertida do diluvio, se salvuu com sua

familia ua arca.

NOEL, s. m. Páo cyliudrico, ou roliço,

que se mette no meio do p^-tardo, quan-
do o carregam.

-[- NOEMA, 8. m, (Do grego noêma,
pensamento). Termo de l'hilosophi«. Uma
ideia em geral, um producto da iulelli-

gencia.

f NOLRGIA, s. f. (Do grego nuos, in-

tidliguncia, e ergun, (^bra). Termo de
Philosophia. Actividade da iulelligeucia.

NOÊTE, a. n. Uodizio, onde pegam
as variltts nos chapéos de chuva, enfia-

do na liastea, ou pé.

NOGÁDA, s. f. Flor de nogueira.
— Dá-se também o nome de nogada á

salsa (ju mòlbo feito de noZes.

NOGADO, s. m. Doce feito d'amendoas
ou nozes.

NOGAL. Vid. Nogueiral.

NOGUEIRA, s. f. A aivore que dá no-

zes Ijuíjlans regia, de Liuneo). Grande
e bella arvore, originaria da Pérsia, o

muito cultivdda entre nós. As folhas da

nogueira são pinuuladas ; os foliolos são

ovaes, glabros, de cheiro forte e agradá-

vel.

fructo (noz) é globoso, formado do

uma casca exterior verde, e succuieota

\sarcocarpo) ; de um endocarpo ligneo,

sulcado e bivalve; e do uma semente,

cuja amêndoa oleaginosa é formada de

dous cotyledoiies, muito desenvolvidos,

divididos inferiormente em quatro lóbu-

los, de superfície desigual.

— A noz é alimeuiicia ; e eitrae se

d'ella, por espressão a frio, um óleo co-

mestível, e por espressão a quente um
uleo muito empregado na pi.ilura.

A casca exterior do fructo contém um
óleo volátil, tanuino, e um principio acre

e amargo, que tinge os dedos e os teci-

dos d'um modo quasi indelével.

As folhas e a casca de nogueira, a cas-

ca do fructo verde, e o lenho da mesma
arvore, conleem um principio particular

de cheiro penetrante, que se eihala em
grande quantidade durante a estação

quente. Estas emanações são nocivas aos

animaes e aos vegetaes ; e é por isso que
iiáo convém repousar-se muito tempo a

sombra de uma nogueira e que não se

dbve plúMtar esta aivoro senão em toga-

res distantes das outras arvores.

NOGUEIRADO, A, adj. Côr de no-

gueira.

NOGUEIRAL, s. m. (De nogueira, com
o suflixo «ai»). Terreno em que ha uma
grande plantação de nogueiras ; mata de

nogueiras.

NOIRÂ, s. f. Pássaro das ilhas Molucas,

sen,elh,inte ao papagaio. = Em Bluteau,

Siipplemeuto.

1 NOITADA, s. f. O espaço de uma noi-

te.

—

Passar más noitadas; em claro, sem
dormir, ou ínoommodado com dores, com
trabalho, vigília, ele.

—Fazer noitada; pernoitar em algu-

ma parle (diz-se do viajante).

NOITE, ou NODTE, s, f. (Do latim uo-

clem, de nox, noctis). Tempo durante o
qual o sol fica debaixo do horJsonte de
um lognr. Us antigos gaulozes e germa-
nos, os hebreus, e ainda hoje os árabes,

dividiam o tempo uio por dias, mas por
noites.

A noite não tem logar ao mesmo tem-
po para todos os ponl is da terra, em ra-

zão da forma qua--i eipherica do globo

terrestre; assim, em quanto para a Eu-
ropa ó noite, os povos da Oceania situa-

dos n'uma [.osição quosi diamelròlmenta
opposla, gozam o dia.

— A noite; o e&|.açode tempo que segue
o crepúsculo da tarde alé o crepúsculo da

manhã.— E' noite.— Faz se noite.— £'eí-

curo como a noite.— «E como a noite es

-

curecoo se foram toJos, e o Piincipe fi-

cou só no cantpo, Iriuciiphando do ta-

manho vencimento, e faz';ndo ri;colhe.r

os feridos, e mortos (^mo piadoso capi-

tão, esteue assi quedo. E cum quanta
razam tinha de estar muy alegre por ta-

manha honra como linha ganhada, es-

laua em estremo liiste sem ho dar a en-

tender, por não saber nouas dtl Ki-y seu

pay, que sobre tudo Jes«jaua <le saber.»

Garcia de Rez^^nde, Chronica de D. João

II, cap. 13. — iDiteaerão ious liias, rne-

uhãa, e tarde, com a noite derradeira

muylo tarde, em que finalact-nte acorda-

rão todos com el Rey, que na sentença

pos o Seu passe, que vistos os mereci-

mentos do processo couforajandose no
caso com as leis do Reyno, e imperiaes,

e com a pura, e muy antigua lealdade.»

Ibidem, cap. 46. — •Braudimar, como
nebtKS dias o amor o não deixasse re-

pousar, passava-os todos no paço, occu-

pando de continuo os lugares donde po-

dia ver Brandisia, e as noites gastava ar-

redor de seu apousento, porque alli sa-

tisfazia o coração com ver as paredes,

que seu bem incerravam.» Francisco de

.Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 90
— «.\inda o dia não era de todo claro,

quando o cavalleiro do Salvaje fez caval-

gar Arlança com sua companha, que o

desgosto do que passara com a donzeiU

o não deixou repuussr toda a noite.»

Ibidem, cap. 149.— tRoçalcaô depois de

ter dado muitos combates k cidade, e de

noite e de dia, desesperado de ha poder

ganhar senão per manha, mandava de

noite tanger huma trombeta, em lugar

q je se ouuisse na cidade, ao som da qual

os nossos se armauão sempre, cuidando

que vinhâo sobrellcs e como isto era to-

dalas noites, desueiauãose de maneira,

que ci«> carisa'!os do vigiar.» Dau,ião

de Góes. Chronica de D. Manoel, part.

3, cap. 21.—«Ncste camiuho a acompa-
nharam loam coelho alcaide mor de Tan-

ger, e Aires coelho seus primos com ir-

mãos, em cuja companhia se foi o Gri-

maldo que i^e saluara a noite dantes da

fusta, a qual ueo euvestir a carautia lan-

çandolhe logo oito homens dentro.» Ibi-
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dem, pnrt. 4, cap. 50. — aPíirém como

isto era antf> msahã, ea luz d'Alva mos-

trou a sua Armada que ainda hia á vis-

ta dos nossos, entendoo Fernão Pt>res

que os tinger^^s de toda a noite, e grita

d'ante manhã fora artificio, por náo se-

rem sentidos que st> queriam partir; e

por sinal que levavam t-^mor, vio muitas

ancoras ficar no pouso, que não puderam

levar.» J^ão de Barros, Década 2, liv.

9, cap. 5.—«Huma ante manhã ao tem-

po qu; a gente estiva mais qui^brantada

da vigia de toda a noite, per mar de qu;»

os nossos se não temiam por té então

náo terem coramettido per alli, mandou
dous calaluzes. a gente dos quaes assi

veio caiada, e súbita, que mat.'<ram Af-

fonso Chainho.» Idem. Década 9, liv. 2.

cnp. 1.

Dura este seu feroz commeltimcnto

Em quanto o resplendor que Apollo cria,

Ora visitando hum. ora outro assento,

Duas vezes alterna a noite e o di^
;

E'n queda infiel gente foi o intento

Cegar toda a Cbristãa artilharia

E desfazer-lbe tudo o que a defende,

E bem ísz a seu salvo o que pe' tende.

FRANCISCO DE ANDR/LDB, PRIMEIRO CERCO DS

DIU, cant. 15, est. 53

Entre as portas da cova alta e profunda

A dormideira está sempre, e ílorcce,

D'outras arvas alli a terra abunda

Com cujo çumo a noite se enriquece

De somno, que por todA a terra infunda.

Com que a gente descansa e se adormece,

E do mais que a dormir move, e convida

Se vè aquella terra bem provida.

IDEM, IBIDEM, cant. 16, est. 63.

Nos dias que o fiel que a Cbristo adora

Pòe em se rep^trar grãa diligencia,

T.imbem a infiel gente, n^quella hora

Que a noite mostra a escura sua potencia.

As estancias com gràa arte melhora

(Sem poder dos Chi istãos ter resistência)

Em que a sua vanguarda se alojava,

E vai-as pôr lá juoto à nossa cava.

IDEM, IBIDEM. CSt. 87.

— Noite carregada; escura.

Súbito hum d*^nso véo d'horror profundo

C<.brc dos Ceos a cúpula cizulada :

Rouba-se á vista dos mortaes o Mundo,

Sem astros fica a noire carregada:

Mostra súbita luz r<tio iracundo,

M.1S logo fica escuridão pezada;

Fere o Jogue espantado: a altiva Corte

Ficou coberta do terror da morte.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE. Cant

11, est. 80.

—As hellas noites dos trópicos dão-nos
inna idéa mais perfeita da natureza e seu
author.
—A noite; durante a noite.—Esta noite; a noite que vem, ou

que acaba de passar. — «E começan-
do de fallar nas cousas da Fé hnrn
dos fidalgos, que s^ cbaraaua dom Iir-

ge, disse a el Key: Senhor, quanta mer-
cê tu, e nós temos recebida de Deos náo

podemos merecer, e ja agora si que não

ha outro bem. nem outra verdade senão

ser Christam. porque toda esta noite nun-

ca me deixou huma molhar muyto fer-

mosa, que com muyto prazer me dezia,

que te dissesse, que agora eras tu, e to-

do o teu Rf^yno ganhado, e d -ume por

i=so tanto esforço, que agora eu só me
mataria com cem homens, e não lhes

aueria medo.» Ibidem.— a Vinda esta noi-

te de chuua, ventos, escuridam, que foi

hum,^ sesta f'Mra xvij dias de Maio, man-
dou o çufalarim, que era hum vallente

caualleiro Mouro, que fosse desi^mbarcar

defronte do passo do Benastarim, com
algu-aas das jingadas, e mil homens,

em qu" eiitrauãi trezentas Turcos, e a

Miliqui cufgorgi que fora capitão de Goa
mandou que se fosse ao pasto de çanca-

lim, onde acharia as Cotias de Goa com
muita gente, e qup elle os seguiria.» Da-

mião de G'ies, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 5.— «A que ell» respondeu:

Certifico-vos que tenho dó delie, por

quão des''õsolado o v^jo, porque toda

esta noyte depois qu> se perdeu o ba-

tel, nunca deyiou de chorar por seu

sobrinho .\tTonso Calvo, que vay nello

cõ os mais companheyros.» Fernão Mimi-

des Pinto, Peregrinações, cap. 214.

Nem com este segundo damoo cessa

A sorte desta noite df sestrada.

Antes a estou ja vendo que se apressa

Para outra perda igual a esta passada.

O animoso C'*rvalho com grãa pressa

Na fusta que lhe lá fora lev.-,da

.\s armas embarcou, e artilharia,

E o que no baluarte mais havia.

F. UE ANDRADU, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

ci<nt. 11. est. 23.

— Aqitella noite (por opposiçáo a esta

noite); o temoo decorrido durante a noi-

te, ou n'essa noite.— «Pelo que mandan-
do logo aquella noite Diogo fernandez

Adail com gente de pe, e de cauallo às

duas aruores, onde matou alguns, e fez

fogir os outros pêra o arraial, pela qual

causa não quis Roçalcão mandar mais

tanger a trombeta. n Damião de Góes,

Chronica de D.Manoel, part. 3, cap. 21.

—«Roztomocan vendo esta obra, e sen-

tindo o prazer dos nossos pela grita que
deram com ella determinou-se em mais

que defender, porque logo aquella noite,

ante que os nossos (.irocedessem ;»iais

nella, teve conselho cora os priíicipaes

capitães qup tinha.» João de Barros. Dé-

cada 2, liv. 7, cap. 5.—«E temendo não

ser limpo pêra surgir cora t.imanha fro-

ta, e também não darem humas nãos

per outras mandou amainar todalas ve-

las com fundamento de pairar aquella

noite.» Ibidem, liv. 7, cap. 7. — «Ruy
de Brito quando vio esta resposta de Fer-

não Peres, em que tombem se assinaram

alguns Capitães da sua Armada, que com
elle estavam, confirmando o que elle di-

zia, ordenou em terra aquella noite quan-

to se pode fazer.» Ibidem, liv. 9, capi-

tulo 5.

Passada aquella noite que sõ dava

Â botalha cruel impedimento,

E saudosa a Aurora ja deixava

Do charo esposo seu o alrao aposento.

Qualquer dos Capitães se preparava

Para o assalto cruel sanguinolento,

Põe em ordem a gente, a qual trabalha

Com rasões esforçar para a batalha.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE

D u. cant. 9, est. 4.

— «Fez-se tudo, como os pilotos da

facçaõ mandarão, pagarão seu tr.ibslho

aos mariolas, e recoltieo-se o R'^y com
boa ordenança. E em amanhecendo man-
dou vir perante si todas as Justiças, Mi-

nistros, e offif;iaes de seu serviço com os

mesmos vestidos, com que tinhaõ ron-

dado aquella noite: e ai naõ façies. com
pena de morte.» Arte de Furtar, can. 54.

—Boa noite; diz-se, em estylo fami-

liar, ás pessoas de qu(>m nos despedimos

á noite, ou no momento em que sauda-

mos alguém durant" a noite.

—Uma boa noite; aquella e'0 que se

dormiu bem.

—

Passar uma boa noite.

— Uma noite má. ou uma má noite;

aquella em cue se náo dorme nem drs-

cança, por causa de soffrimentos physi-

cos ou moraes.

—

Passar uma má noite.

— Diz-se no mesmo sentido: Passar

bem, passar mal a noite.—Não deitar a noite fora; diz-se de

um doente em pt-rigo de vida, indican-

do assim que elle não chega com vida

até o dia seguinte.
—Passar a noite a estudar, a jogar, a

dansar, a trabalhar, etc. ; estudar, tra-

balhar, ete.., durante toda a noite.

—Loc. FIG : Ha tanta diffp.rença n'isso,

como entre o dia e a noite ; isto é, difíerem

entre si como o dia da noite.

— Em linguagem poética, ou estylo

elevado: O astro da noite, a rainha da

noite; a lua.

— O véo, o manto da noite; a escuri-

dão.

—Termo de Pintura. Effeito da noite;

scena em que se não vè outros claros nem
outros reflexos senão os que parecem vir

do luar, d'uma vela, d'uma alampada, ou

d'uma lanterna.
— Termo de Mythologia. Deusa que

preside á noite, e qii^» era figurada com
um véo semeado d'estrellas. conduzida

n'um carro e puxada por cavallos pre-

tos.

Entre tanto, surdindo a Noite escura

Do Bosphoro Cimmerio, e despregando

As estellantes azi-í, envolvia

Todo o nosso Eroispherio em densa treva;

Quando na Casa do Deaõ triumphante,

Ajuntando-se vaõ os Convidados.

A. D. DA CRLZ, HYSSOPE, cant. 7
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—Boca dfxnoiteioaiioitPCBr.— t Depois

deste desconcurlo p. dilo dias, soube Nu-

no fi^rnandez que eslau.n cstn arraial dei

Rei do Marrocos assentado acerca da cos-

ta, no rabo de (lanliin, sobidlo qual foi

dar a boca da noite, estando elles cean-

do, de que tornou dous aduares." Damião

de Góes, Cbroaica de D. Manoel, part. 3,

cap. 34.
—Escuridão da noite; o tempo em que

falta o luar, ou quii"não ha o clarão das

ostrellas.— «IVla t'sturidâo da noite, nos

legares ermos e ás boras mortas do alto

silencio a phantasia do homem ó mais

ardente e robusta.» A. Herculano, Euri-

co, cap. 5.

—Noite brei'e; curta, de pouca dura-

ção. — «Uegioens ha em que algumas

noites saõ taó breves, que quasi hum
< repusculo loca no nutro. Os Authores

dividem a noite em 9 partes, cora deno-

minação diversa; a saber: i. Crepúsculo

nocturno, que he o mesmo que Lux du-

vidoza; vem (segundo uftirma Beda) de

Crepenim quesiii )itica Dubiuin. 2. d Braz

Luiz d'Abren, Portugal Medico, p. 536.
—As trevas da noite, o e-icuro dt noite

;

a ausência de luz nocturna. — «A qual

suspeita era assi, porque não seria Aires

da Silva tornado a este lugar quando sen-

tio o rumor dn gente que vinha nas jan-

gadas ; e porque, o escuro da noite, e

chuva lhe não dava vista pêra as com-
metter, converteo-se a lu&ndíir tirar com
artilheria a esmo, onde sentiram o ru-

mor, que causou nfio se mudarem os

Mouros donde estavam, o que aproveitou

muito pêra se salvarem.» João de Bar-

ros, Década 2, liv. 6, cap. 8.

No pico d'ura vocliedo suliUiio,

Entre as Irovas da iioiíe carreg.id3.

Tau lúgubre gemer do qu»n'lo em quando,

O feio, e roaco Mucbo itaõ se cicuta.

A. D. DA CnUZ, HYSSOFE, CtUlt. 8.

— «O que entendido por D. João Mas-
carenhas, mandou cobrir de luminárias

a Fortali'za. para qu i os gastadores, que
trabalhavão amparados do escuro ()a noi-

te, ficassem expostos ao mesmo perigo,

que de dia. Porém Coge Çofar, que tinha

prática aprendida na milicia da Europa,
mandou fazer estradas torcidas, e encu-
bertas. por onde continuarão os Mauros
mais seguros a elevação do forte, gastan-
do a nossa artilharia balas inúteis, e per-

didas.» Jicidtho Freire d'Andrade, Vida
de D. João de Castro, liv. 2.

—Noite fechada; passada a bocca da
noite, já escura.
—Alta noite; já tarde do noite.
—A' 7neia noite; ás doze horas da

noite.—«K á meya noite foy o corpo dei

Bey leuado em huma tumba, cub^rto de

veludo preto, o encim.a iiuma Cruz de

damasco branco, posto encima de huma
azemoia cuberta com hum grande repos-

teiro de veludo prelo, com muytas tochas,

á Se de Sylue.í coui muyta trisloza, o mu)-

to grandes prantos dos senhores, e fiilal-

gos, caualleiros e pouos que alli erão,

e acoiupanhauão.B Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 214.

Pouco ha qirelle paaeou.

EisHqui oiido mijou,

A' meia rtmte seria.

Aqui escorri gou elle

Na inetá do nevoeiro.

Credo i|ue o demo i.-i nclle.

GIL VICKNTE, COMCDIA DF. RIJBESA.

Que grande «migo perdemos

K que doce companhia

!

Jii p.tA.Had.% u meia?)0ire,

Tre< horas aiitea do di»

MettiUo em hum aUude

o quinda ha pouco regia,

O gran senhor do Oriente

Dos soas Pa(;as se partia.

IDEM, ODBAS VAIIIA9.

—Precedido de um adjectivo numeral,

subt!utonde-se lodo o tempo de duração

da noite. — «INesla entrada andou dom
Nuno três dias, e três noites, e acabo

doutros três se lhe vieram mater nas mãos

os principies xeques destes mouros pe-

dindolhe paz, a qual lhes conceJeo dei-

xando aa cidade arrefens, em penhor do

que per seus contractos assentaram, ho

mesmo fez Oleidambram de Taelim, que

seme.Hua alguns seus lugares outras de-

zasois legoas da cidade, que lambem deu

seus arrefens.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 4, cap. 44. —
«Sintio o Mouro tanto esta falta, que sem

admitir satisfaçoens do Abade, nem que-

rer aceytara contia do dinheiro, que elle

próprio lhe queria dar, e os outros Chris-

tãos da Cidade, o teve huma noite toda

pendurado de huma trave, dandolhe vá-

rios tormentos, em que foy milagre naõ

acabar logo a vida.» Monarchia Lusita-

na, liv. 7, cap. 12.— »Disfftrçou-se o bom
Rey á guiza destes, e entre elles passou

huma noite, e outra, até que chegou a

infausta para todos; deixou-se hir ao

chamado dos ofílciaes, que os levarão to-

dos á Alfandega; eo sju mayor cuidado

foy dar tesouradas nas capas de lodos sem

ser sentido.» Arte de Furtar.—«A falta

de maré nos fez deter uma noite neste

sitio, onde a praga de morcegos podia

converter oPharaóe castigar o Egypto.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, p. 173.

—Já de noite; depois de anoitecer,

mas ainda não tarde.— «El Rey C'im seus

mantedores foy decer a fortaleza ja de

noite, onde lodos cearão com elle em
mesas junto à^ sm, e todos dormião no

castello, e comião com elle, e dentro ti-

nhão suas armas, e muytos cauallos sem-

pre selados, e elles armados a giros, pa-

ra que em vindo o auentureiro tanto que

o facho fosse derribado sahissem com

muyta diligencia sem detença alguma, e

assi se fazia, e fcz eni quanto as justas

durariío.» Garcia de Rezende, Chronica

de D. João II, cap. 127.— tK outro mais

adiante tomou .^uno Vaz, a gente do qual

que vinha d>- Malaca se salvou em terra

em hum bat>"l por st*r ja de noite ;e co-

mo o mais que trazia era ouro, salvaram

quasi to<io ; somente algum, que se achou
com outro esbulho de fazenda que tra-

ziam pêra Pacem.» João d^ Barros, Dé-

cada 2, liv. 6, cap. 2.

—D^ noite ante manhã; á madrugada.
—«E aos vinte dias do mes de luuho do

anno de mil e quatrocentos e oitenta o

Ires, de noite ante manbáa, tirarão o

Duque dos paços em cima de hama mu-
la, e Ruy Telles nas ancas apegado nel-

le, e muyta e honrada gente a pé, que
oacompanbaua com grande S"guridade.i

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 46.

— Furer noite; pernoitar, ou passal-a

em alguma parle.

— Fazer a meia noite; cear carne ou
outra cousa, quo se não podia comer no

dia que acabava pela meia noite.

— Noite e dia; de dia e de noite, ou
sempre.
— Figuradamente : A morte.
— .1 noite do tumulo, oa dos tumulos

;

a noite eterna, a noite infernal, isto é. a

morte, a habitação da morte.
— A noite eterna; diz-se também da

condemuação eterna.

— Figuradamente: Escuridão qoe, por

uma causa interna, pbysica ou moral, se

espalha sobre a vista.

— Idem. Trevas do espirito ou do co-

ração.

— .4 noite da ignorância; diz-se das

epochas ou dos paizes privados de co-

nhecimentos, d* luzes.

— Figuradamente: O que esconde, en-

volve com 1 o fsria ? noite.—De noite, loc. adverbial; durante a

noite.— «E neste cerco loao da Sylua.

que era camareiro mordo Príncipe, e en-

tão Capitão de sua gente, se topou de

noyte cora o Galindo Capitão dos Caste-

lhanos, e vindo ambos diante de toda a

gente, sem se conhecerem, se encontra-

ratn tão fortemente, que daquelle só en-

contro morrerão ambos, sem outra al-

gua pessoa dambas as batalhas morrer,

senão só elles Capitães.» Garcia de Re-

zende, Chronica de D. João II.— «E vie-

ram a Euora muyto? senhores de Casl^l-

la desconhecidos a var as feslas, em que

entrou hum irmam do Almirante tio

dei Rey, e pessoa muy principal, que el

Rey desejou de ver, e soube hum dia co-

mo estaiia em cas» da Princesa escondi-

damente, e de supito foy dar de noite i

com tile, e o desembuçou, o abraçou 1

com muyta honra e ai:asalhado. e rogou '

muyto que descuberiamente viesse ao

paço.» Idem. Ibidem, cap. 128.
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Que foz per curso ordenado

Ql e líinto vai bum cruiado

De noite como de dia.

GIL VICENTE, AUTO DA FEIBA.

— «Do que George da cunha auisou

Afonso I)albuqu(»rque, que ppra disto ter

roais certa informaçam mambou Diogo

Fernandez de [iria, a quem por ser roui-

to esforçado caualleiro dera o oflicio de

Adail dií (ioa, que fosse cnm doze deca-

ualio, e mil pio.ens Csnarins a terra fir-

me, para tomar iingoa, no que correo

grande risco, porque foi dpr de noite com
gente do Çabaim dalcáo, do que escapou

com muito trabalho, alt^ se acolher a

ilha.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 4. — «Este recado

chegou a rafim, mea hora depois da vin-

da de Lopo barriga, pelo que Nuno f>^r-

nandez no mesmo instante, que recebeo

esta carta arrependido do que tinha fei-

to despachou logo de noite Henrriquede
parada, com doze decauallo, dando suas

desculpas a Iheabentafuf, e que ao ou-

tro dia lhe mandaria quinhentas lanças

pêra com ellas, e com os Árabes com-
meter el Rei de Marrocos.» Idem, Ibi-

dem, cap. 35.— «Mas como o bem que-

rer destes dous se não apartasse conti-

nuando em seus amores tinh.i o mance-
bj modo de entrar com esta escraua, o

que sabendo dom Aluaro pos nisso tal

vigia que o achou de noite dentro era

sua casa faltando com ella, pelo que mo-
vido de sanha o mandou açoutar per

mouros de sua estrebaria, tão cruelmen-

te que em todo o corpo lhe não ficou

lugar, que não fosse chagado dos açou-

tes.» Idem, Ibidem, part. 3, cap. 40.

—

«O que mandou perà cidade, e passando

adiante pelo valle Dalgamuz, ja huma
ora de noite, foi ter a humas ladeiras, as

quaes passadas dixe a Simão pirez que
era hum dos que espiara estes Aduar^íS,

que se per alli auia terra de pedras que
os guiasse pêra la, por lhe nam senti-

rem o rasto, e pola auer muito perto

donde estauam, os leuou lá, onde depois

de repousarem duas oras, se poserão a

cauallo em três batalhas porque dom Al-

uaro hia receoso de lhe sairem mouros
pelo auiso que lhes poderia ter dado o

que fogira da cafilha que tomou.» Idem,

Ibidem, part. 4, cap. 39. — «Finalmente

entrados estes de noite cora o Governa-
dor, cercado a quem deram conta do que
leixavam feito, sem mais detença todos

em hum corpo, ante que o Poyoá fosse

avisado, deram nelle, com que o fizeram

recolher aos navios, ficando-lhe em ter-

ra a maior parte da gente morta, e par-

le dos navios tomados.» João de Barros,

Década 2, liv. 6, cap. 1.— «Os quaes na
entrada que os Mouros fizeram na ilha,

se recolheram á Cidade com suas mulhe-
res, e filhos, e pelo tempo em diante fo-

ram mui proveitosos
;
porque como o cer-

co da Cidade durou muito, e os comba-
tes eram a miude, elles, e as mulheres
ajudavam bem, não lhes sahindo da ca-

beça de dia, e de noite os cestos da ter-

ra, e os cochos de barro, acudindo a ra-

par, e repairar com hum fervor, como se

foram os próprios Portuguezes.» Idem,
Ibidem, liv. 6, cap. 9.— «Mas tanto que
partio de Ormuz, como quem tinha mais
olho em se fazer senhor do Reyno, que
de ser Capitão, tornou logo de noite ás

casas d'£lRey; e polo favor quetinhade
dous irmãos que lá dormiam, e ficaram

ordenados pêra isso, foram-lhes as por-

tas abertas, e entrou com aquello Ímpe-
to de gente que levava té elle chegar

onde ElRey jazia com sua mulher, pon-

do-lhe huma espada nos peitos que o

queria matar.» Idem, Ibidem, liv. 10,

cap. 5.— «Este estando-a fazendo naquel-
la Cidade, dandolhe as novas de como
D. Payo se fora de Adem, largando tu-

do por maõ se embarcou na almadia em
que tinha hido, e de noite entrou na
bahia por antro as galez, e desembarcou
em terra, e foy muito bem recebido na

Cidade.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

6, cap. 5.

—Nisso mesmo é que este\e a liabilidade,

(O Padre Ibe tornou) pois que de «oife

O que de dia obrava, desmanchava.

—

«Peior ! (diz o Deaõj isso é o mesmo,

Que para traz andar, qual Caranguejo.

Jurarei em cem pares de Evangellios

Que essa mulher perdido tinha o sizo.»

DINIZ DA CRUZ, HYSSOPK, Cant. '<.

— «Defronte do baluarte S. Thomé,
que pela matéria, e disposição do sitio

estava mais aberto, determinou levantar

outro, que lhe ficasse igual, ou eminen-
te, para que batido pelo alto derribasse

as ameyas, tolhendo peleijar aos defen-

sores, e ainda de noite, poder fazer re-

paros, ficando as peças para aquelLi par-
te assestadas de dia, com pontaria cer-

ta.» Jacintho Freire d'Andrade, Vida de
João de Castro, capitulo 2. — «Repa-
rou Cogo Çofar no damno, por ser gran-
de, ordenando que na obra se trabalhas-

se de noite, para que tirando os nossos
com pontaria incerta, e vaga, fosse me-
noro eíTeito, mandando fazer maior ruido,

onde se obrava menos, a fim de que os

nossos artilheiros, guiados pelo ouvido,

apontassem as peças ao tino do rumor,
e dos eccos.» Idem, Ibidem.— «P. Qual
he o tempo mais conveniente para orar?

—R. O melhor he de noite, quando tu-

do está em silencio : Meditatus sum nocte

cum corde meo, et exercitahar, et scopebam
spiritum meum : Também he bom o da

menhãa ; Mayxè oratio mea prceveiiiet te :

Levantando se cedo, como fazia o Povo
de Deos no deserto para colher o Manná.

»

Padre Manoel Remardes, Exercícios Es-

pirituaes, pag. 1, part. 16.

— De noite e de dia; sempre, con-

tinuamente. — «O qual com certo* N.ii-

ques, que são Capitães da gente de pé,
Sf-gundo uso da terra, de noite, e de dia

roídavara os passos de suspeita; porque
como ell-'S eram do Gentio Canarij da
Ilha, que tinham nella mulher, e filhos,

tanto importava a elles aguardada Ilha,

por lhes não destruirem sua pobre al-

deã onde viviam, como aos nossos a Ci-

dade onde estavam mais seguros.» Bar-

ros, Década 2, liv. 6. cap. 8.—Provérbio : De noite todos os gatos

são pardos.
— Faze da noite noite, e do dia dia,

viverás em alegria.

NOITECER. Vid. Anoitecer.

NOITESINHA. Diminutivo deNoite. Vid,

Noitinha.

NOITINHA. Diminutivo de Noite.

— Á noitinha ; ao crepúsculo da tar-

de, antfs do fechar da noite.

NOITIBÓ, s. m. Ave nocturna, par-

da, ou negra.
— Figuradamente: Noclivago. pessoa

que anda vagueando de noite.

NOIVA, s. f. Mulher esposada ou ca-

sada de pouco; a que vai casar.— «Dom
AffoDso de Noronha seu sobrinho como
quem desejaua ver a noiua com que o

auião de desposar pola prouisaõque le-

uaua d'EIRey do capitão da fortaleza que
se ali fezesse, com huns poucos de bes-

teiros, e espingardeiros que leuou em o

seu batel, e alguns homens que pêra is-

so escolheo : tomou primeiro a terra, e

começou de encaminhar pêra a fortale-

za.» Barros, Década 2, liv. 1, cap. 3.

—

«Aquelle dia todo se gastou em visitas

dos nobres do Reyno, e neste geral con-

tentamento só a noyva estava desconten-

te, porque ers extremo affeyçoada a hum
certo mancebo Fidalgo filho de hum que
se dizia Groge Aarum, que he como Ba-

rão entre nós, mas rouyto differenteno

ser, no estado, e na valia doFucarandono
pay da noyva.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 200.

Discreta, e de boa estreia,

E além de tudo he alheia ;

ijue isto a hz ser mais formoza :

Entre -outras partes que tem.

Deste queixume está rica ;

Ah que noiva, que lá fica !

E que inveja, que cá vem !

FRANC. RODRIGUES LOBO, DESENGANADO.

Mas em rnar leite navegando alegres,

Os esforçados nautas ja descobrem

Entre a alva espuma das ambientes aguas

Viçar a ilha formosa:—qual no seio

Lacteo-tremente da modesta noiva

Puro verdeija o sponsalicio ramo.

GARRETT, CAM., cant. 8, cap. 13.

—Adjectivaraente: Herva noiva. Vid.

Alquequenje.
NOIVADO, s. m. Festim que se faz por

occasião do casamento; bodas, ou vô-

das.
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NOIVO, s. m. Recem-casado, ou que

está próximo a casar.

Moça. Agora ma ora tae vona,

Vosaa lie a treva.

Mas olla o noivu a leva

:

Vai tão leda e Uo contente,

tiuns cabellos como Eva.

GIL VICENTE, FARÇAS.

— íPera o qual acto tinha feita huma
grande casa do madeira sobro Iriuta ro-

das, a qual toldada, e paramentada do

pannos de seda, havia de sor levada per

Elefantes pela Cidade com os noivos, e

as principaes pessoas dentro por mais

solemnizar esta festa.» Barros, Década

2, liv. 6, cap. 1.

Em toda pompa o luxo de suas galas

Cintra, a formosa Cintra so amostrava

Ao monarclia das luzes,--qual prínceza

Do Oriente ao régio luiicu se apresenta,

Voluptuosos perfumes oxhalaiido

Das longas sedas com que brinca o zophyro.

CARBETT, CAMÕES, CaDt. 5, Cap. 9.

NOJADO, A, adj. Termo antigo. En-

fadado, agastado.

NOJENTÍSSIMO, A, siiperl. de Nojento.

NOJENTO, A, adj. (De nojo). Que causa

nojo ; ou que tom nojo.

Somente sei te vejo convertido,

Do cisne mais armonieo de Apollo,

No Cuco mais nojento do Cupido.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, p»g.

n (ediç. de 1787).

—Substantivamente: Diz-se da pessoa

que tom nojo de tudo.

—

E' um nojento.

NOJO, s. m. (Do latim náusea). Dam-
no, mal. — «Nem o sol te quoymara de

dia, nem a Lua te affligirà de noyte, que

quer dizer: Se tens posto teu prazer om
Deos, nem a prosperidade temporal nem
a aduersidade te faram nojo. O sancto

Job nora no dia de suas tristezas perdeo

este prazer : pois que om o diluuio de

tantos trabalhos dezia, Pois de Deos re-

cebemos bens saibamos também soffrer

males: seja o seu nome bento.» Fr. Bar-

tholomeu dos Martyres, Compendio de

Doutrina Christã.— «Forque a ello naõ o

retinhaõ com teuçaõ de o querer anojar,

mães com receo de elle fazer algum no-

jo à gente da terra, depois que se visse

era os nauios, segundo se dizia que ollos

fizeraõ nos portos per onde vinhaõ.» João

de Barros, Década 1, liv. \, cap. 10.

—

íE vindo pêra so pôr ao longo do cos-

tado da nao dos Mouros, o mandar bal-

dear delia na sua toda a fazenda que tra-

zia, per desastre ficou hum criado dello

Almirante entallado entre os costados das

nãos de que morreo : com que ello ouuo
tanto pesar que se afastou da nao, e

mandou a Esteuaõ da Gama e ao feitor

Diogo Fernádez Corroa que a leuassem

mães ao pego por naõ fazt>r nojo às nos-

sas velas.» Ibidem, liv. 6, cap. 3, — tOs

NOJO

de dentro acodiraõ àqiiella parle com
muitos artifícios de fogo, que lanfàraõ

sobro as mantas, o se consumiaõ elles

sem fazerem nenhum nojo aos que tra-

balhavaõ.» Diogo de Couto, Década 6,

liv. 7, cap. 9. — tE o do que prirarira-

mento muito bemauonturado l'adro, mais
nojo recebemos, he os dairiiios, o agra-

vos do que o Soldam so aqui>ixa a vossa

Sanctidado coutra nÒ5, nfio serem maio-
res pêra sua queda, o as causas disso

não seri'm domais eflicaoia.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 93.

—Dissabor, desgosto, enfjido.

has galantes inuençSee

SC tornaram em paixôee,

bos borcados em sayal,

ho prazer grande geral

em nojos, lamentasses.

o. DE REZENDE, M1S-;EI.LANEA.

Lá por cima de huns outeiros

£ manda pêra cueiros

Tado quanto aqui so monta;

E pois pedis delia conta,

Vai nos dias dcrraileiros
;

Cai'. Vai DOS dias ilerradeiroi,

Oosejando o dorradeiro,

i:om uojo mui verdadeiro,

E suspiros verdadeiros.

G1LV1CE.NTE, CÚUEDIA DE RUBEEA.

—«Alguns dias depois de Afonso Dal-

buquerque ter tomada Malaca, vendo o

Lasamaue, como a cidade fstaua do todo

à obediência dcl Rei do Portugal, tondo

por noua ciírta, como el Rei Mahamed
morrera do nojo, por so ver despossado
do huma tam rica jóia, e o Príncipe fo-

ra desbaratado no rio de Muar, o se re-

tirara para o sertão.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, part. 3, cap.

19. — «O Piloto começou a porfiar que
era a costa da índia, o estaiilo nesta

confusão, chegou huaia embarcação, e

disse ao Visor<^y que a terra quo apare-

cia era Columbo. O Piloto vendo aquil-

10, como ora havido pulo melhor da car-

reira, ficou tão corrido, que se meteo no
seu camarote, e em três dias morreo de
nojo.» Diogo de Coiilo, Década 6, liv.

5, cap. 1.

—Náusea, revolvimento, embrulho do
estômago, que precedo ao vomito.

—

Met-

te nojo o seu aspecto hediondo.— «Este-

ue el Rey assi a festa feyta ate a tarde,

em que logo se achou mal, o foy em to-

dos a mayor tristeza que podia ser, por-

que o auiam ja por sam, segundo polia

manhãs ate depois do comer estiuera, e

eslaua ja fora do nojo, e receo passado.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

11, cap. 211.— «Os que se dão a esto lu-

gar commum do conversação, os vejoso-

geitos a repetir os mesmos contos, sem
considerarem que ao mesmo tempo que
se estão divertindo a si com huma das
siiss historias mais escolhidas, estão os

ouvintes mormurando delia, pelo nojo

UOJO

que lhe causa a exposição de huma cou-
s!\ já sódica.» Cavalleiro d'01iveira. Car-

tas, liv. 3, cap. 52.

—Mau cheiro. — «Em algumas cida-

des so usa yrem estas s»'llas cuburtas

por nam dar nojo : serve lhe este ester-

co pêra estercarem as hortas, e dizem
quo com elle orece ha ortaliça a olho,

rnesturaii no com terra e curam no ao
sol, e assi se sorvem delle, usam em tu-

do mais de engenho que de força polo

que com hum boy lavram fazendo ho
arado de tal engenho que corta bem a

terra, ainda quo nam sam os regos ta-

manhos como antro nos.» Frei Gaspar da
Cruz, Tratado das cousas da China, ca-

pitulo 10.

—Dó, luto.

dSo se podem visitar

huns aos outros, nem fallar

em plazcr, tiojo, doença,

em el IVey lhes dar liccnra,

sobpona de bos matar.

GAnClA DE REZENDE, 1IISCB1.LANEA.

tombem noa mandos, poder,

em seus tu>jo9, o pUier,

em reger, e goucroar,

das quaes por non enfadar

muyto deixo d'escreuer.

IDEM, IBIDEM.

— «El Roy por tamanha perda, tama-
nho nojo, e sentimento se trosquiou. E

elle, e a Raynha s; vestirão de muylo
baixo pano negro. E a Princesa trosquiou

os seus prezados cabi'los, e so vtstio dal-

mafega, e a cabeça cuberta negro vaso.

E na Corte, e era todo o Reyno não fi-

cou senhor, nem pessoa principal, nem
homem conhecido que se não irosqnias-

se.» Garcia do Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 132.

—Receio, modo.

Ora, certo ta ji no bem deipacho.

Púdes sem tioju algum, oa sem emptclio.

Fazer versos com maõs, e m&is com pés,

J.i que est.\s no teu tempo, e no teu mez ;

Porqufi seria asoeira conhecida.

Deixares de ganhar a tua vida

Por este honrado modo.

ABB.KDB DE JAEKNTB, FOESIAS, tOm 2. pag 3j

(ediç. de 17S7).

—Virgonha, pejo, aborrecimento.

Oh que não sei de nojo como o conte

!

Oue crendo trr nos brejos quem amtva.

Abraçado me achei c'hum duro moote

De áspero mato. ede espessura brava:

Kstaodú c'tium penedo fronte a fronte.

Que eu pelo g*stú angélico aperUva,

Não fiquei homem Dito. mas mudo e qU'7do,

E junto d'um penedo, outro pmedo.

CAU., Lvs., caot. 5, Mt.S6.

•O soberbo Dead, que sempre attento

Ao meu alto dec<iro. o santo Ryssope

Vinha tr«iar-me á porta de Cabido,

Hoje naõ só deixou de \ir reader-me

t Ali! que iiaõ st.i, Jo 1U7 ). cc>mo o conte ')

ANTÓNIO DINIZ DA CRIZ, H\&SOrC, Caot



NOMA

NOJOSAMENTE, adv. (De nojoso, com
o suftixo «mente»). Com nojo, de um
mo !o noj''nt'). que câusa ni>jo.

NOJOSO, OSA, adj. (Ue nojo, com o

suftjxo «osoe). Que dá nojo; damnoso,

enfadonho.

Abrandar determina por £

Dos ventos a nojosa companhia,

Mostrando-lbe as amadas nymphas bellas,

- Que mais formosas vinham que as cstrellas.

CAM., LUS., cant. 7, est. 87.

—One causa nojo, asco.

—Torpe, sujo.

—Figuradamente : 'Soioso procedimen-

to, nojosa ingratidão.

j N0L.4NÁCEAS, ou NOLANEAS, s. f.

plur. (Do género nolana, de nola, cam-
painha, por causa da forma da flor). Ter-

mo de botânica. Família de plantas di-

cotyledoneas exóticas, formada á custa

das convolvuláceas.

KOLIÇÃO, s. f. (Do latim nolle, náo
querer, de non, náo, e velle, querer, co-

mo se houvesse um supino nolitum). Ter-

mo didáctico. Acto contrario á nolição;

acção de náo querer.

NOLI ME TANGERE, s. m. (Do latim

noU (imperatiro de nolle, contracção de
non velle), me, variaçáo do pronome eu,

e tangere, tocar; isto é, não me toque).

Em botânica: Bahamina noM m& tange-
re, ou, simplesmenie, o nolí me tange-
re \JaaUamineas)

, planta Cisjfis capsulas, na
época da maturação, se abrem ao menor
contacto, e fazem saltar as sementes com
força, causando assim grande admiração
áquelle que ignora este phenomeao; riá-

se-lhe também o nome de halsamina dos
bosques, e herva de Santa Catharina
{impatiens noli me tangere, de Linneo).

—Termo de cirurgia. Ulcera que os
diversas meios thcrapeuticos empregados
Dão fazem uoais que irritar.

{ NOMA, s. m. (Lto grego nome, de
nomethas, pastar, roer). Termo de me-
dicina. Nome de uma ulcera que ataca
a pelle.

•j- NÓMADE, adj. (Do grego nomcis, de
nomos, pastagem). Que não teoi habita-
ção lixa, fallando de povos. Os scythas
nómades gozavam de uma grande repu-
tação por sua simplicidade, justiça, fru-

galidade e temperança.
—Por extensão : Uma população nó-

made; certa classe de gente que não
tem residência, e que muda de localida-

des segundo as necessidades.

— S. m. plur. Os nómades; os pofos
que ná;i tem habitação fixa.

—Termo de zoologia. Género de hy-
menopteros communs nas circumvisi-
nbançss d'&lgumas terras populosas.
NO MAIS, antiga forma de Não mais.

f NOMANCIÂ, s. f. (De nome). Adi-
vinhação pel.ss letras do nome.

t NOMARCHÍA, s. f. Governo de um
nomo; funcção d'um nomareho.

NOME

f NOMARCHO, s. m. (Do grego nomar-
chès, de nomos, nomo, e archein, man-
dar, commandar). Governador de um
nomo no antigo Kgjpto.
NOMBRAMENTO, s. m. (Do hespanhol

Jiombramiento). Termo antiquado. Vid.

Nomeação (para postos militares).

NOME, s. m. (Do latim nomen). Pala-

vra que designa uma pessoa.

—

Umuome
de familia. — Um nome de baptismo.—
«A terceira armada era de três nãos, ca-
pitão loam serram, com quem hiáo por
capitaens Paio de sousa, e outro de que
não pude saber o nome, os quaes el Kei
mandaua a ilha de Sam Lourenço, pêra
assentarem pazes, e amisade com os Reis
de Matataua, o Turubaia, pêra por esta

via auer gingiure, e quaesquer outras

speciarias que ouuesse ua ilha, as quaes
partirão aos oito dias do mes Dagosto.»
Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 3, cap. 10. — «Mas em iim a vito-

ria ficou com os christáos, dos quaes
morrerão alguns, de que não pude saber
os nomes, e dos mouros morrerão mais
de duzentos, em que entrarão hum ir-

mão, e hum genrro do Alcaide Laroz, e

hum parente muito chegado dei Rei de
Fez que estaua por fronteiro em Alca-
cerquibir. » Ibidem, part. 3, cap. 70.

—

«El Rei mesmo estaua dizendo a Rainha
os nomes de cada huma delias, muito
alegre, e risonho, o que acabado se fu-

rão todos a capella fazer oração, no qual
dia por ser vespora do Apostolo sancto
André, ouue vésperas, e depois de cea
seram, e ao outro dia depois de acaba-
da a Missa.» Ibidem, part. 4, cap. 34.

—

cAssistirão com elle .Máximo Arcebispo
de Merida, Félix de Braga, Faustino de
Sevilha, e Vera de Tarragona com os mais
que deixo de referir por senão acharem
seus nomes nos originaes, onde este Con-
cilio se escreve.» Monarchia Lusitana,
liv. 6, cap. 29. — líE se isto naõ basta,
logo achaõ hum sábio na sua sciencia,

que se examina por elles, mudando o
nome por menor preço, e lhes alcança
carta de examinação, com que fica gra-
duada a ignorância do candidato, e elle

dado por mestre peritissimo. » Arte de
Furtar, cap. 32.

E porque tu não cuides que a mostrar-te

Me moveo interesse este perigo,

Nem o Dieu nome quero deciarar-te

Kem dizer-te aqui mais que o te digo

:

Fica-te embora, e cumpre-te guardar-te

Porque le mostra umor o mór imigo.

E com isto de íallar o Mouro cessa.

Volta as costas, e vai-se com grãa pressa.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. G, est. 52.

Oh! se inda eu vos verei! S© os robres duros,

Se me guardam lieis os seixos vivos

O humilde nome do esquecido vate

Que em dias de prazer—tam breves íoram

!

Dias de glória, ternas mãos gravaram í

GARBtTT, CAM., cant. 5, cap. 11.

NOME 451

— «Era a primeira vez que a sua voz
soava no meio da batalha, e a única pa-
lavra que lhe saiu da boca foi o nome
de Theoiemiro. Esse brado devia che-
gar longe, reboando como o trovão.» A.
Herculano, Eurico, cap. 11.—Mudar de nome; diz-se de uma mu-
lher que se casa e que perde o seu nome
para tomar o de seu marido.—Sob o nome d'alguem ; tomando o
seu nome.—Prestar seu nome ; diz-se da pessoa
que permitte que qualquer tome o seu
nome para fazer alguma cousa.—Figuradamente: Homem, persona-
gem. — O nome de certos iyidividuos fi-

gura frequentemente na historia.

—Grande nome; a pessoa illustre pela
nobreza e elevada posição social.

—Nome de guerra. Vid. Guerra.
—Termo d'antiguidade. Nome diacri-

tico ; aquelle, pelo qual uma pessoa era
geralmente designado, entre os nomes
que elle continha.

—O nome de Deus; a palavra com
que Elle é designado. — «E cada hum
folgue de emprestar aquillo que boamen-
te lhe couber à sua parte, pois he pêra
tanto serviço de Deos, e de S. A. e pêra
segurança desta terra, e de vossas mu-
lheres, o filhos : pêra o que espero que
vos não falte o favor, e ajuda de nosso
Senhor cm que todos cremos, e devemos
confiar, que nos dará vitoria pêra glo-
ria, e louvor de seu santo Nome.» Diogo
de Couto, Década 6, liv. 10, cap. 5.

—

«O Senhor sede meu defendedor, sede
meu socorro, e velhacouto, pêra que me
salue : porque vòs soo sois rainha forta-

leza, e emparo, e por amor de vosso no-
me me guiareis, e esforçareys, porque
em vos soo tenho posta minha esperan-
ça, confio que não ficarey corrido, e af-

frontado no que espero.» Frei Bartholo-
meu dos Marlyres, Compendio de Dou-
trina Christã.

Eterno Rei, benigno e piedoso,

Que com a tua remiste a nossa morte.

Porque o esprito antes cego e tenebroso

Receba luz, e suba a melhor sorte.

Recebe no teu seio glorioso

Este teu fiel servo, ousada e forte.

Que defendendo o teu nome infinito

Rendeo o valeroso, invicto esprito.

P. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 5õ.

—O nome de Christo ; a palavra com
que se designa o Salvador, o Filho de

Deus. — «Por isso bradou Pedro (como
se conta nos Actos dos Apóstolos) dizen-

do em hum sermão. Todos os Prophetas

dam testemunho de lesu Christo, que
por seu nome ham de alcançar remis-

sam de peccados todos os que nelle

crêem. x Frei Bartholomeu dos Martyres,

Compendio de Doutrina Christã.—<Com
o qual desamparo se podem chamar ho-
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mens de muits fà, pois raellidos no co-

ração <l«qu<?lla Ethiopia sobre Kg^pto,

cercados de tanta idolatria de GimUío, e

blasfumia de Mouros, tem viva aquella

luz de fé do nome dfj Cbristo nossa Ile-

dL^mpi.ão.» .luão do Barros, Década 2, liv.

8, cap. 1.

—Jenus, nome df. Jesus! Phrase Oi-

claiuativa. — «.[.•sus! nome de Jesusl —
exclamou D. Luiz— meu primo conta

uma historia do mare-clial do Villars, o

qual servindo a Luiz xvi, vi^nceu os ale-

mães, entrou por Alsacia e fez prodí-

gios.» Bispo do Grão Pará, Memorias,

pag. 118 (publicadas por Caraillo Cas-

tello Branco).

— Palavra que designa ura sor, ura

objecto, uma cousa.

—

O nome d'uma ci-

dade, d'u»ia nionlaníiu, d'it}n vnlle, d'um

rio, d'uma planta, etc.— «A qual quin-

ta parte auia de ficar a el Key, ainda

que a graça fosse do mari<lo, e morres-

se a moltxer, ou pollo contrario, como se

apartasse o matrimonio logo ficassem

separadas. E porque no breue do Papa

S. vinha esta palaura de separadas to-

marão o nome de separadas, e dahy lho

ficou ate agora.» Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 33.— «Esta

cidaiio de Cranganor he grande, situada

na terra do Malabar, quatro legoas de

Cochim, contra Calecut, de longo da qual

passa hum rio que a cerca por algumas

partes. Abitam nella gentios, mouros,

judeus, e Christãos, he de grande trato,

e de que todo o regno toma nome.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

pait. 1, cap. 98.— «Mas em se recolhen-

do lhes sairão do arraial muitos de ca-

uallo, e de pe, que o seguiram ale ser

manhã, tratando mal toda a companhia

despingardadas, setadas, e sobre tudo

de pedradas, que foraõ tantas, que ficou

aquella entrada o nome das pedradas.»

Idem, Ibidem, part. 3, cap. 34.

—Pôr o nome ; designar por, dar o

nome de. — «Acabadas estas, e outras

cousas, Tristão da Cunha entregou a ca-

pitania da fortaleza {à que pos nome de

Sara Miguel) a dom Afonso de Noronha,

que delia hia prouido, e por alcaide mor
Fernam lacome de Tomar, cunhado do

mesmo dom Afonso, e por feitor Pêro

Vaz Dorla, e Gaspar Machado, e Fran-

cisco Saraiua, por scriuães.» Idem, Ibi-

dem, part. 2, cap. 23.

o nome d' este Santo Uie puierão

Porque se come«;ou naquelle dia

Que os seus duros martyrtos merecerão

Levanta-lo á Celeste Monarcliia.

F. DE ANDRADE, 1'HIMKIRO CUHCO DH DIU,

oant. 5, est. 61.

—«E o derradeiro descobridor em vi-

da deste Key dõ AtTonso, foi hum de Se-

queira caualleiro de sua casa, o qual des-

cobrio o cabo a que chamamos de Ca-

NOME

therina, nome que lho clle então pos

polo descobrir em o dia desta Sancta.»

Barros, Década 1, liv. 2, cap. 2.

— Haver nome; receber o nome de.

—

«Na qual tra vossa se houvera de perder

em hum penedo que acharam no meio

daquelle golfáo, no qual de noite foi dar

a néo S. Pedro, Capitão Jorge de Brito,

quH fez forol ás outras que vinham na

sua esteira, por razão d(í qual perigo o

penedo houve nome S. Pedro, (jue hoje

tem acerca dos nossos navegantes.» Bar-

ros, Década 2, liv. 7, cap. 2.

Ja a este tempo aquelle que tomara

Dos dous do Zebedco nome e appcilldo,

Da id.ide pueril que atrat deixara

Vi tenrqa aiinos tiaba consucuidu,

Agorn na viril idade entrara,

K com estudo tal tiiilia apreudido

Quasi as linguagens todas do Oriento,

Que delias usa auaz perfeitamente.

F. 1>£ A.NUliAOK, FKIMKIHO t^KKCO UK UlC,

cunt. '.;, eat. íxí.

O Silveira entre tanto niio repou.sa,

Também amau estancias lá reparte;

A Oouf,alo Falcão, o qual tudo uusa,

Ue São Tliomé encunimeuda o baluarte;

D'outro que heiuais pequeno, ao forte Sousa

Cujo íiomc ha Gaspar, e que na parte

Está posto, onde o cauto está do Itio

Deu a Capitania, e o Senhorio.

1DK.V1, lUiUBM, cant. 11, est. 80.

Neste exercício vai continuando

Com perda dos imigos, sem seu dano,

Poróoi iuda até então accrescentando

Hem pouca gloria ao nome Lusitano;

Até que aquello dia chega, quando

A vigília a Igreja traz cada .1)00

Uo dia cm que a (ccuuda Virgem Santa

.\u rieiiio de seu Filbo se levanta.

IDEM, IBIDEM, cant. 11, est. 87.

Hum dos seis, que era hum forte e bein armado

Galeão, lanhou na índia a onda mariòlia

Lá nos llbeus, a quem de si teem dado

O nome a sempiterna, alta Uainba,

Onde Imm forte vai'ão, que era chamado

Soutomaior dalcunba, e nume tinha

Do glorioso .\utouio, curta o largo

Mar em fustas subtis que tem a cargo.

IDKM, IBIDEM, cant. 13, est. 'Xi.

Que este nume de Olaia, que amo tiuito.

Será de Albano em verso celebrado,

Feliz assumpto de mais alto canto.

J. X. DE UATTOS, HIMAS, pag. 91.

.Mavioso nome que tam meigo soas

Nos lusitanos lábios, não sabido

Das orgulhosas búccas dos Sycambros

D'estas alheias terras—Oh Saudade

!

ciAunETT, CAMòES, c»nt. 1, cap, 1.

Kramos cerca do famoso cabo

A que mudou boa espcrant;a o nome
Que primeiro lhe dêmos, das tormentas.

IDEM, IBIDEM, cant. 4, cap. 8.

E o amo. a quem signaes de tanto aiTecto

Movem no intimo d'alma, sente uu. golpe

De bálsamo c.iliir-lhe sobre as cbagas

Do corai^ào lanhado : a destra languida

NOME

Puisa 00 hombro hei, o peito ioc««lu

S>''bre o peito le;*! do amigo...— Amigo
Direi, imig'j Kiin : peja-te o nome,

Orgulho do homem vío, por d^do ao «ecruvo

lUEM, IBIOKM, Caut IH, cap. 11.

—«O nome do trovador nào foi priva-

tivo dos provençaes, porque portuguezes

e casti-lhanos os houve. Toma-se aqui

uo sentido genuiuo da palavra, pueta

guerreiro com seu tanto de cavalleiro

andaiit', c não uo vulgar e vicioso de

hoje, i;ijprovisador, versejador : digo vi-

cioso, porqui! para isso temos uós iro-

vista.» Ibidem, nota A.
— Chamar as cuusas por seu nome;

darás cousas i; as pessoas os nomes que

ellas merecera.—Climnur as cousai por stu nome;
significa também einpregar na conversa-

ção termos que a boa educação tem ba-

nido.

—Aõo ler nome; diz-se d'uma cousa

que aáo piide ser qualificada severamen-

te.— h.10 não tem nome.

—

Ha excessos nu
mociíiade, que mal podem ter nome.
—O nome clirisiáo. — O nome roma-

no. — O nome lusttano ou portuguez;

tudo o que toma o nome de cbrislfto, de

romano, de portuguez; isto é, todos os

chrisiãos, o chriatiaoismu; todos os ro-

manos, o império romano ; tiidos os por-

luguez(>s, a monarcbia poriugueza.

—Em e.^lylo de prática : Qualidadi',

titulo em virtude do qual se procede ou
pretende chegar a alguma cousa.

—

Pro-

cede em nome e como tutor. — c Morto

Mahamed em idade de sessenta e três

annos. roaniou em seu testamento, que
este Alie seu primo ficasse por successor

no estado, e superior de todolos que re-

ceberam, e recebessem sua secta. e isto

com este nome de Califa, e assi que este

seu genro, e sua filha amortalhassem seu

corpo, porque nenhuma outra pessoa era

digna disso.» Barros, Década 2, liv. 10,

cap. 6.

— Titulo. — «Era o seu primeiro Go-

vernador (que este foi o nome, com que

naquella occasiaõ eLúbarcáraõ os Capi-

tães) U. Joaõ de Laucastro, o segundo
Manoel Jaques de Magalhães: primeiro

Tenente Pedro de Figueiredo de Alarcão.

A Almirante era S. Benedito, e seu Go-
vernatlor Lourenço Nunes. » Frei Bernar-

do de Brito. Elogios dos reis de Portu-

gal, continuados por D. José Barbosa.
—Ceder os seus direitos, nomes, ra-

zões e acções; transmittir os seus direi-

tos» títulos em virtude dos quaes se pre-

tende alguma cousa.

—Termo de commercio. Nome social;

o nome que os associados devem assi-

guar para represinlar a razão do seu

commercio.
— Reputação, credito.

—

Este author jã

tem alijiDn nome.—Deixou um aomn de-

testável.— lin nome mm» limUtss.— <An-

tre os quaes el Hey eutruu primeiro pêra
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desafiar a justa, que auia de manter com
iuueaçáo, e nome do caualleiro do Cir-

ne, e veio com taata riqueza, e galanta-

ria, quanta no inundo podia ser.» Gar-

cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 127. — "Dom Francisco Oalmeyda,

que depois IViy o primeiro Visorrey da

Índia, andou cm Castella nas guerras de

Granada, onde fcz muy boas cousas, e

ganhou muyta honra, e fama de muyto
bom caualleiro. E depois de Granada to-

mada se veyo a estes Ueynos, e el Rey
pollo boiu nome que trazia lhe fez muy-
ta honra, e fauor.» Ibidem, cap. 144.

Dousa, acode à avidez, que o vate enleia,

Fere nas cordas da estremada lyra

Dos famosos varões o nume, 6 os dotes.

GiRRKTT, HKTfíATO DE VÉNUS, Cant. 3.

— «D'outra parte contendia quanto im-

portava ao serviço d'EIRey tomar aquella

Cidade, o quamanho descrédito era do
nome que os Purtuguezes tinham naquel-

las partes, leixar aquelle tyranno sem
castigo dos damnos que delle tinham re-

cebido.» João de Barros, Década 2, liv.

O, cap. 5.

Afastai, afastai; deixai passa-lo;

Que é o grande Salgado, cujo nome
Por todo o Alem-tejo, em suas trompas,

Com sonoro louvor publica a Fama.

A. DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, cant. 1.

Fálaris, Tamorlão, Mezencio, Nero,

Que tanto iiumano sangue derramastes.

Vós 08 dous Ditjnizios, que co'o fero

Nvme só, a Siracusa amedrontastes,

E os mais de que tratar aqiu não quero,

yue o mundo com cruezas espantastes,

nizei, porque se saiba esta verdade,

Quão pouco vos durou a majestade.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 3, est. 2.

Pátria, oh pátria !—dizia— é pois ura sonho

Essa visão, que por celej^te a tive?

Teu nome eternizar, dar brado á fama.

Que de ti digno, digno de Natércia

As gerações pasmadas me acclamassem !...

GARRETT, CAMÕES, Cant. 4, Cap. 14.

Pelo famoso Heitor, Sampaio vence

Frotas arábias. Baçaim se intrega

Ao Cunha illustrc. Ergue os altos muros
Sousa da insigne Oiu ; Castro o forte,

o honrado, o vencedor, o triumphante,

Ca.stro os defende. Jlaior nome em glória,

Era virtude, inteireza e amor de pátria

Jamais pronunciarão homens na terra.

IBIDEM, cant. 8, cap. 20.

— A gloria de seu nome ; diz-se da
gloria, da reputação que uma pessoa ad-
quiriu.

— Homem sem Home ; o que não é

conhecido no mundo, que não tem cre-

dito, sem auctoridade, sem reputação.— Nobreza, qualidade, titulo.— «Qui-
zera viver depois desta vinda recolhido
em algum Mosteiro, deixando o Reino
ao Príncipe seu alho, que já tinha nome

de Rei, no que elle naõ quiz consentir,

antes lhe lenunciou livremente o esta-

do, e nome.» Frei Bernardo de Brito,

Elogios dos Reis de Portugal, continua-

dos por D. José Barbosa. — «E depois

que fez algumas entradas nos povos Gor-
gijs, de que houve victoria, e começou
ter nome de cavalleiro, não somente se

ajuntou a elle muito povo daqueila gen-

te que seu avô Xeque Juué pedio a Ta-
mof Langue, (como dissemos,) mas ain-

da se veio ajuntar com elle hum Capi-

tão das Comarcas chamadas Diarbec com
té quatrocentos de cavallo, o qual havia

nome Abedi Bec.» João de Barros, Dé-
cada 2, liv. 10, cap. 6.

— Os grandes nomes rebaixam, em
vez de elevar, as pessoas que os não sa-

bem sustentar.

— É um nome que se extingue; diz-

se das famílias e cujo nome não pôde
continuar por falta de herdeiro do sexo

masculino.
— Pessoas do mesmo nome; familia.

— Denominação, qualidade. — Para
um novo império, é preciso um nome
novo,

— Qualificação moral, appiicada ás pes-

soas ou ás cousas. — Eòte príncipe me-
receu o nome de grande.— «Célebre por
este nome nos aunaes, ou memorias do
Oriente. Despendeo parte de seus bens
esta grande Matrona em mimos, e rega-

los, com que no mais vivo do coutlicto,

alentava aos soldados, exhurtando-os a

defensa, e á peleija, com razões maio-
res, que de hum espirito, e juízo femi-

nil.» Jaciutho Freire d'Andrade, Vida de

D. João de Castro, liv. 2.

E o anjo assim loe disse. E mais. que um dia

Tamantio se Iara teu nome e glória.

Que encha o universo.—Vai ; adeus!... Terrível,

Amargo adeus é este... Não importa.

Parte... o jamais te esquei;as...

GARRETT, CAMÕES, Cant. 4, cap. 4.

Mas que prodígio tal novos trouxessem

Os séculos de Pyrrha,—inda o teu nome
Não o esquecera transmudado o mundo.

IDEM, IBJDEM, cant. 5, cap. 13.

— Termo de Grammatica. Palavra que
serve para designar ou qualificar uma
pessoa ou cousa, as pessoas ou as cou-

sas. — Nome substaiitivo. — Nome adje-

ctivo. — Nome masculino, — Nome feini-

nino.

Não vos verei eu mais, delicias d'alma?

Troncos onde eu cortei queridos nomes
D'amizade e d'amor, não heide um dia

Perguntar-vos por elles ? Solettrando

Não irei pelas árvores crescidas

Os characteres que, em tenrinhas plantas,

Pelas verdes cortinas lh'intalhára?

GARRETT, CAM., cant. 5, cap. 11.

— Nome próprio; o que serve para de-

signar as pessoas. — Todo o nome pró-

prio é designado por si mesm^o.

— Nome commum ; o nome qu\5 con-
vém a todos os seres, a todos os obje-
ctos da mesma espécie.

— Primeiro, segundo, terceiro, etc, do
nome ; diz-se dos indivíduos que, sob
o mesmo nome, indicam certa ordem
chronologica, pela qual se succederam
uns aos outros. — «Este Rei dom Duarte
foi casado com dona Leanor filha dei
Rei dom Fernando Daragam, primeiro
do nome, e delia houue ho Príncipe dom
Afonso, e ho Infante dom Fernando, que
foi jurado por Príncipe destes Regnos,
quando ho Príncipe dom Afonso seu ir-

mão mais velho foi jurado por Rei, ho
qual Rei dom Afonso casou cora dona
Isabel, filha do Infante dom Pedro seu
tio.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, p,%rt. 1, cap. 3.— «E delia hou-
ue ha lnf«nta dona loanna, que morreo
Freira no Mosteiro de Jesu Daueíro, e el

Rei dom loáo se^umlo deste nome, pai
do Piincipe dom Afonso, que falecerão

ambos pai, e filho sem deixarem filhos,

n<?m filhas de legitimo matrimonio.»
Idetu, Ibidem. — «Ouue mais el Rei dom
loara da Rainha donna Fhellippa sua
molher, o Iiifaiito dom loam que foi

mestre da ordem de Sancliago, e Con-
destabre do regno, pai da Rainha donna
Isf.bel, molhar dei Rei dom loam de
Castella, segundo do nome.» Idem, Ibi-

dem, part. 3, cap. 24.— «Exasperou es-

ta resolução aos verdadeiros Portugue-
zes, e para cortarem de huma vi'z a ca-

dèa dl sua escravidão no primeiro de
Dezeiubro de mil seiscentos e quarenta
acciaifláraõ por seu Rei au Duque de Bra-
gança D. Jnaõ, que foi o quarto deste
nome.» Frei Bernardo de Brito, Elogios
dos Reis de Portugal, continuados por
D. José Barbosa.

Ditas estp.s palavras, se assentarão,

E o firfante Deaõ assim começa :

«Por certo, que naõ pôde duvidar-se

Do augmento, Senhor, que em nossos dias

Tem tido Portugal, por alto iulluxo.

Do Grande, Forte, e nunca assaz Louvado
Rei, primeiro no nome , e nas virtudes,

K do sábio Ministro, que lhe assiste,

A, D. DA CRUZ, U\SSOPB, Cant. 5.

— o nome; o que não é eífectivo, por
opposíção ao que é real. — Os nomes,
em todo o género, fazem mais impressão
que as cousas.

— Devemos julgar pelas cousas, e não
pelos nomes, aliás deixaremos de ser jus-
tos,

— Não ser senão um nome
; não ter

realidade.

— Termo d'Algebra antiga. Emprega-
va-se para designar uma quantidade se-
guida do signal -)- ou do signal— .— Actualmente diz-se termo, ou mo-
nómio.
— Quantidade de dous nomes; um

binómio.
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— Em nome df. loc. ; (U 'parte de,

por alguém. — «Dospois do el Kcy saber

o dia qu*^ a Priiifi»',sa aiiia de ser enlre-

gun orn Portugal, orduuou qufi ern sim

n^c^bimenlo o eritrt*g«, que no pslremo

dos Keynos se auia de. fazrr, fossn em
nome do Prificipi) o Duque doiu Manoel

primo com irrrâo dei Key, o irmão da

Kaynha, filho do Infante, dom Fernando,

e primo com irmão da Raytiha dona Isar

bel dei Castella, quii Umaua poler ospe-

cisl do Priíicipe.» Garcia de Hezendo,

Chronica de D. João II, cap. 121.

—

«li assi a nao como baleis com muylas

vellas dt3 cera douradas todas acesas, e

as bandeyras, e estandartes eráo das ar-

mas dei Key e da Princesa, todas do da-

masco, o díjuradas, o vinháo diante do ba-

tel dei Rey, qu'i era o primeiro, sobre as

ondas hum muyto grande e fermoso Cir-

no, com as penas brancas, o douradas,

e após elle na proa do batel vinha o seu

caualleiro em pe, armado de ricas ar-

mas, e guiado delle, e em nome dei Key

sahio com sua falia, e em joelhos deu á

Princesa hum breue conforme a sua ten-

ção, que era qu«írela seruir nas f'>stas de

seu casamento.» Idem, Ibidem, cap. 127.

— «No qual estauam os Regedores da

villa, e ao sahir dagoa foy feils huma
pratica em nome da villa, e scabada o

Príncipe e a Princesa se poserara debai-

xo de hum paleo de rico brocado que os

Regedores leuauam. E com grande es-

trondo de trombetas, e atabales, chara-

mellas, e sacabuxas, e muytos tyros de

fogo do rio, e outros muytos que esta-

uam no muro, e torres daloaçoua, co-

meçaram dandar.» Idem, Ibidem, ca-

pitulo 131. — «Poucos dias depois des-

tas vistas vieram a dom Vasquo embai-

xadores de certa gente Christãa, quo ha-

bita nas terras de Crangarior, |iedir lho

os quizesse tomar em sua gu.irda, e em
nome dei Rei de Portugal os defender

dalli por diante em cuja vassallagem se

punham do que elle deu graças a Doos,

e lhes proraeleo em nomo dei Rei de o

fazer assi elle como todolos os outros ca-

pitaens que a índia uiessem, dos costu-

mes, e religiam dos quaes direi adiante

em seu lugar.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 1, cap. 69.

—

«Ao que o Almocadem Diogo lopez acu-

dio apacificandoos, mas nem por isto

pode acabar com elles que levassem o

trigo a Azamor dizendo que uam conhe-

ciam outro capitão em nome dei Rei dom
Emanuel, senam Nuno feroand-'z datai-

dò, e que com elle contrataram.» Idem,

Ibidem, part. 3, cap. 54. — «Feitas to-

das estas arengas, e cerimonias, sendo ja

todos juntos a tiro de besta da porta da

cidade, sahio o Gouernador de Roma com
todolos Prelados, e familia do Papa, e al-

li fez huma arenga em nome di sua San-

tidade a Tristam da Cunha, dandolheda
sua parte a bem vinda, com graudes of-
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ferecimentos, e mostras d« boa vontade

quo tinha a todaUs cousas dei Rei, ao

que o doutor Diogo paiiheco resp'mdeo
o quo taes, o Iam bjiis oiTorecimenlos

requeriáo.» Idnm, Ibidem, cap. 55.— «Is-

to acabado António currea fez gouerna-
dor dii B.ihi^roin em nome dei Rei Dor-

muz Raix bueat muito bom nauilleiro

de quo todolos da ilha ficaram mui con-

tentes, e elle, se partio pêra Ormuz nos

doze dias Dagosto, onde foi bem rece-

bido.» Idem, Ibidem, part. 4, cap. 63.

— «Isto acabado (ieorge dalbuquer(|UO

inuestio ol Rei no Kcgno de Pacem pre-

sente el Rei Daru seu primo, em nome
dei Rei dom Kmanuel eujo vassalo per

contracto que se disso logo fez, se decla-

rou, obrigandosstí a lhe pagar cadanno
as par>\is que se coru elle entam alli as-

sentaram.» Idem, Ibidem, part. 4. cap.

66. — «Dom Francisco com muito gasa-

Ihado leuandoo nos braços começou do

o consol.nr, dizendo: que naõ temesse

porque homens leaes como olla era, não
linhaõ que temer mas esperar mercê e

honra, e que esta do titulo do Rey de

Quiloa que lhe elle queria dar em nome
do clKey seu senhor seria a primei.-a.»

Joáo de Barros, Década 1, liv. 8, cap. 6.

— «Finalmente depois que perguntou, e

deo auíliencia a outros do tanto teiupo

como havia quo dalli era partido, con-

tentando a toilos delles com mercê em
nome d'EIRey, outros com pal.ivras, e a

muitos com esperança de seus requeri-

mentos, começou entender em o modo
que havia de ter no commeltimento da-

quella fortaleza Denestarij ; ca segundo a

informação que teve, era cousa mui du-

ra de commellor.» Idem, Década 2, liv.

1, cap. 4.

—Do mesmo modo se diz: Em meu
nome, em seu nome, em nome d'elle ou
d'ella, d'elles ou d'ellas, otc.— «Era ta-

manho o nome dei Rei dom Emanuel
per todas aquellas partes da Barbaria,

que muitos mouros se faziam seus vas-

sallús, e tributários de suas próprias von-
tades, pedindolhe que de sua mam po-

sesse os capitaens quo tiuesse por bem,
para os gouernar, e elles lhes obedecerem
em seu nome.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 3, cap. 53.— «Al-

uaro da Costa como procurador dei Rei

douj Emanuel, e com titulo de embai-
xador recebíio a Rainha em seu nome,
por causa do qual casamento se fezeram
per espaço de quinze dias muitas f.-stas,

o jogeis em Saragoça, onde- entam el Rei

dom Carlos estaua.» Ibidem, part. 4,

cap. 33.

—Em cujo nome; no nome, ou em
nome d'alguem ou d'.slguma cousa de

que se fslla.— «As causas que moueraõ
el Rei dom Emanuel a fszer tamanha
despesa, foi huma grande deuoç.^ô que
tinha em nossa Senhora, a cujo nome
dedicou toda esta machiua, poado-lhe p
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mesmo sobrenome que tinha òp Bethe-
lem a outra por o lugar, em que ediíi-

caua càt". m isleiri», S'ír bum dos frequen-

tados de todo o mundo, de uaos, que
ca ia dia nello .-.nlfAÕ d'-, diuersas par-

tes.» Damião de Góes, Chronica de D.

Jíanoel, part. 3, cap. 53. — -Post' s m
Portugueses de longo da praia em boa
ordenança, e dn ban ia do sertam, a ti-

ro de bi;sta, estauam duzentos homens
de cauallo, e dous mil de pe em guarda
do Barnegaes, entre os quaes dous Ca-
pitães sa fezeram grandes oITortas, cada
hum por parte do seu Rei, em cujos no-
mes loguo atli ,-tssentaram pazes, e as

jurarão sobre huma Ouz que o Barn«-
gaes pêra isso manduu trazer.» Ibid-m,
part. 4, cap. 45.

—Significa tambam em consideração

de. — £m nome de 3ua amizade sem
igual.
—Em nome de Deus ; invocando o

nome de D"us. A formula do fé que ser-

re para d.^signar a Trindade, coneebida

nos seguintes termos: Em nome do Pa-
dre, do Filho e do Espirito Santo.
—Em nome de Deus; não é, muitas

vezes, mais que uma simples supplica-

ção.
—Em nome dos deuses; formula usa-

di pelos pagãos.—De nome; por nome.

—

Estes dous

individuas mí se conliecem de nome.
—De nome; diz-se também por oppo-

siçâo a realmente e de facto.

— Precedido da preposição per, ou
por: De nome, ou cujo nome. etc.— «No
que se seruia de hum Malaio muito es-

forçado caualleiro, per nome çancotia,

que f<-zera capitam da armada que en-

tam trazia no mar, com tudo dom Alei-

xo entrou no porto sem lho os inimig'.»

impedirem, e meteo de posse da fortale-

za Afonso lopez da costa, e da do mar
Duarte do mello, e soltou Aulonio \\\-

checo que Nuno vaz pereira tinha pn-
so.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 28. — «Depois de

la serem estes padres, maodou el Rti

hum caualleiro de sua casa, per nome
Gonçalo rodriguez ribeiro, com recado a

el Rei de Manicougo, com quem foram

mais Secerdotes, e aliem dos ornamen-
tos que Joam de Sancta Maria leuaua pê-

ra o culto diuiuo. lhe mandou outros

pelo mesmo Gonçalo rodriguez.» Ibidem,

cap. 37.— «E ns Chrouica dol Rei dom
Fernando Capitulo trinta e noue diz as-

si, auia em £lua.s bum escutirtiro man-
cebo, chamado per nome Gil Feruaudez,

filho do Fernaõ gil, neto de Lourenço

gil, prior que fora de Saneia Catherina

do (Hlo lugar, o qual foi homem d« bom
esforço, e pêra muito, segundo dixemos

na historia dei Rei dom Afonso quarto.»

Ibidem, cip. 38.—«Cnm a qual cavalga-

da caminhando pêra Azamor. o com-çou
de seguir h,uma grossa companhia de
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mouro;; de caaallo, os quses sendo ja

junto da nossa gente se deixou entrelles

e os nossos ficar hum mouro de pazes,

homem nobre, e muito bom caualleiro,

per nome cale bem barqua, tio de Be-

madu.» Ibidem, cap. 39. — «Os quaes

achando o vento mais brando do que

cuidauam quiseram passar o cabo, onde

os tomou huma fusta de Tetuam, e por

ser junto de terra hum destes pescado-

res de seis que eram, per nome António

grimaldo se lançou da fusta ao mar, e

per terra veo ter a tanger, e deu auiso a

dom Duarte, de como a fusta tomara o

caminho dn Tetusm » Ibidem, cap. 50.

— «Este Conde Humbert ouue da Con-

dessa Adellis sua molher hum filho, per

nome Amedeu, que o sobcedeo em to-

dos seus estados, bom, e esforçado ca-

ualleiro, com cuja ajuda ho Conde dom
Giraldo de Borgonha ouue huma grande

victoria contra os Condes de Lorreina, e

Debarre, do que o Conde de Borgonha
nam sendo desconhecido, casou huma
sua filha per nome donna loanna cora

elle.» Ibiíi.em, cap. 71.— nEntre os quaes
hum dos que o mais andava era huna

Alemaõ per nome Hansfreis condestabre

da carauela, homem muito grande de

corpo, e mui esforçado, e de grandes es-

píritos, o qual andaua em calças, e em
camisa sem armas, com os braços arre-

gaçados com ja t!'r quinze, ou dezaseis

feridas destas rachas.» Ibidem, cap. 78.

— «Seguindo o alcanço do qual hum seu

Capitão delle Mtdrao per nome Içarão,

quiz tanto perseguir os imigos, que qua-

si desesperados do salvação em hum lu-

gar estreito tornaram sobre si, onde Iça-

rão foi morto, e a maior parte da gente

que levava, com o impelo da qual vi

ctoria vieram dar com Melrao, que es-

tava repousado daquelle feito, e foi alli

desbaratado.» João de -Barros, Década
2, liv. 6, cap. 8.—«E o que mais ani-

mava a esta nossa gente desesperada,

além de saberem o uso dos Mouros pêra

os fazer fugir pêra elles, era saberem que
andava lá, havia muito tempo, hum Por-

tuguez per nome Jcão Machado, que Roz-
tomocau trouxe comsigo por ser homem
estimado entre elles, e a quem o Hidalcão

pelos feitos de sua pessoa dera a capita-

nia de certa gente, e cargo de todolos

lançados nossos.» Ibidem, cap. 9.—«E
entre alguns Mouros da mesma linha-

gem dos Jáos, (porque per doutrina dos

Malayos se converteram muitos Jáos,) ao
tempo que nós tomámos Malaca, era o

principal Senhor da Cidade Japára hum
per nome Patê Unuz, o qual depois se

fez Rey da Çunda. como veremos adian-
te.» Ibidem, liv. 7, cap. 4.— «Hum dos
quaes Portuguezes se chamava João Go-
mes, e ao outro João Sanches, e em sua
compsnhia fora também hum Mouro per
nome Ci.lc Mahame !e, e delles não tra-

zia carta alguma por testemunha de ser

elle Matheus Embaixador: cá sua vinda
foi súbita, e não quiz KlRey que se sou-

besse.» Ibidem, cap. 6.—«Esta per no-
me Hadigia, posto que mui contente
fosse deste novo marido, depois que per

algumas vezes o viu tomado da dor de

epilepcia, que lhe causava tolos aquel-

les traspassamentos, o actos que faz no
paciente, era mui desconsolada, e tris-

te.» Ibidem, liv. 10, cap. 6.

Apozeste esqundvão, outro raminha

Para a cava lambera ao mesmo etleito.

Seguindo hum Vasconcellos, o qual tinha

Por nome Jlanoel, d'ousad9 peito

;

Salteia a imiga gente alli visinha,

Mas não teve esta vez naquelle feito

o succeso tão bom qual o tivera

Sousa, que o principio a esta obra dera.

FRANC. DE ANDRADE, PBLMEIROCEBCO DE DIU,

cant. 17, est. 26.

—Dar o nome ; dar o santo, no ser-

viço militar.—Chamar nomes; insultar com no-

mes ijijuriosos.

—-Ter o nome, e a voz d'alguem, lo-

cução antiquada ; chamar-se seu vassal-

lo, ser do seu bando, e chamar, ou ap-

pellidar o seii nomo, e voz nos rebates,

appellidos, e nos conflictos, e desordens,

como é costume dizer: aqui d'el-rei.

—Inscripção, designação.—«E assi fez

neste anno de oitenta e cinco no mes de

lunho as primeiras suas meodas, s. moe-
da douro, a que chamou Justo, e era de

ley de vinte e dous quilates, e de peso

de seiscentos reis, e tinha de huma par-

te o escudo Real direyto com letra de

redor do nome e titulo dei Rey, o da

outra parte el Rey armado do todas ar-

mas, assentado em cadeira Real, e o ce-

tro na mão, e a letra dezia : lustus si-

cut Palma florehit.* Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 57.
—Dar diferentes nomes ; nomear, de-

signar por vários nomes, de diversos mo-
dos. — «O qual deserto naõ he assi tão

esterili per todo, que alguma parte naó
seja pouoado em empolas, que saõ os

Abeses de que escreue Estrabo : e o mães
he pastado de muitos Alarues que per

elle andaõ em cabildas, e por razão das

qualidades que tem, lhe dão diflerentes

nomes.» João de Barros, Década 1, liv.

3, cap. 8.

—Palavra, termo usual.— «Este nome
Chersonezo, peró que seja nome commum
de todalas terras que tem esta figura, pê-

ra própria denotação da terra, de que os

Geógrafos querem fallar, sempre lhe dam
hum epitheto, assi somo a esta de que
falíamos Áurea, e a que faz o rio Ta-

nais, que divide a Europa da .\sia, a que
elles chamain Taurica Chersonezo.» Bar-

ros, Década 2, liv. 6, cap. 1.—Ficar com nome d'escravo; escra-

visado, reduzido á êsoravidão, a uma po-

sição baixa. —«O quii pregão Tn causa

que muita gente livre ficou cativa; por-

que como os homens tinham premio,

dos duções e matos traziam do povo po-

bre hum livre ; e tanto que o apresen-

tava por escravo d'ElRey, era assentado

na matricula delles, ficando com nome
de escravo elle, sua mulher, e filhos.»

Ibidem, liv. 6, cap. 6.

—Nomeação, cargo.—«E por elle Dio-

go Mendes ficar prezo no castello pelo

caso que atrás fica, Francisco Corvinel

Feitor, e os Officiaes da Camará da Ci-

dade, e outras pessoas principaes lhe fo-

ram com acto solemne levantar a mena-
ge de prezo, e lhe entregaram o governo
da Cidade com nome de Capitão delia.»

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 8.

—Gloria.

E pois qualquer .-i morte está sujeito

Nem a escusa, por mais que tarde venha,

Assaz deve á ventura o forte peito

Quando quer que com honra e nome a tenha ;

O fraco, o para pouco, o sem proveito,

A vida com deshonra só sustenha,

Nós de quem a honra he mais que a vida amada

Vida assaz nos será a morte honrada.

F. DE AXDRA.DE. PRLMElRO CERCO DE DtU,

cant. 1, est. 66.

-Terpornome; ser designado por.

Junto do Caspio mar, contra o Oriente,

Lá nas partes da Pérsia interiores,

Habita huma animosa e forte gente

Que teem inda por noine hoje Slogores;

Cuja liogua algum tanto he differente

Da que se usa entre os Persas moradores;

Alvos os homens são, brandos, tratáveis,

Domésticos, polidos, conversáveis.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 3, est. 4.

—Invocação.

Francisco de Gouveia hum se chamava,

o qual n.iquella parte do Occeano

Que da famosa Diu as terras lava

Era o Capitão-mór mais sobersno :

o sobrenome ao outro Veiga dava

Sobre o noine do Santo Lusitano,

qual da fortaleza feitor era.

A ambos o *Ceo hum forte esprito dera.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 10, est. 81.

—O pátrio nome ; o nome da pátria.

Sequeira, os dous Menezes, e tu, forte

Masciírenhas, depois vireis de glória

Colmar, a mais e mais, o pátrio nome.

GAnRETT, CAM.. cant. 8, c»p. 20.

—Provérbios, máximas e pensamen-
tos :

—Os grandes nomes impõem grandes

obrigações.

—A experiência dos homens e dos li-

vros, ensina a desconfiar dos grandes no-

mes.
—Os nomes illustres sáo como os ter-

mos de uma lingua. Os que hoje estfio
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mais em honra cairáopara serem subsli-

tuidos por outros.

— Mais vaIo um bom nome que uma
graoilo opulência.
—^As virtudes e os vicios mudam de

nome, ao sibor dos partidos.—O meu nome começa ora mira; te-

me que o ir.Mi acabe em ti.

— O nome do Deus está escripto em
todas as paginas do livro da natureza.

NOMEAÇÃO, X. /'. Acção d'- nomeHr; o

direito de mimear algumn para algum
cargo, oflicio, beneficio, ntc.

—

Essa no-
meação é <la yninha compflencin. — «Por
tfinto Itie pedia como lea<'s a Duos, e ao
serviço d'KlHey, estarem por a nomea-
ção que elle fizesse, e confiassem dolle

que saberia faz"r esta eleição, pola ex-

periência que tinha, e temjx) em que es-

tava, e,m que os homens não devem men-
tir a Deos, e a seu Rey.» João de Bar-

ros, Década 2, liv. 10, cap. 8.

—Termo do Jogo da pella. O dinhei-

ro, que reparte com os parceiros, aquelle

que ganha ao jogo.

NOMEADA, s /". (Do adj. nomeado),
lleputação, boic nome, fama, celebrida-

de.

—

lto'1, má nomeada.— o Mas bem cla-

ro fica do que temos discursado, a quem
pertencem estas nomeadas, que mais se

confirmaõ com as ameaças das novas vio-

lências, que nos promette : e ontre tanto

nos consoli-raos com o que lá dizem era

Castella.» Arte de Furtar, cap. 16.— «Só
V. Magestade o tem era todas as quatro
partes capacíssimo, para ser o raayor Mo-
narca de todos: e porisso assombrará,
que se leva muito destas nomeadas; e a

cortezia, que se devo a estes titulos, me-
te veneração, terror, ci obediência até nos
coraçoens mais rebeldes.» Idem, Ibidem,
cap. 67.

—Nome de uma moeda de prata, do
tamanho de meio tostão, do tempo de D.

João I.

NOMEADAMENTE, ndv. (De nomeado,
e o suffixo «mente»). Particularmente,

itidividualmentp.—«Com LopoSoarez hia

Fernão perez dandrade na nao de seu
cuntiado Francisco de tauora prouido da
capitania do huma armada que el Rei

ordííuou que se mandasse a Chins, e que
fossem com elle nomeadamente Oeorge
mascarenhas e Jannim rabelot que auia
de ficar por f 'itor em Pacera, per onde
Fernam perez auia de passar.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, pari. 3.

cap. 77.— «Nomeadamente em os capí-

tulos d.is pazes ticou cõ l'astella a con-
quista e senhorio destas ilhas, e a con-
quista do Reino de Granada, corao com
Portugal a do Reino de Fez, e de Guiné
et cetera : (segundo se contem na chroni-
ca deste Rey dom AtTonso.)» João de
Barros, Década 1, liv. 1. cap. 12.

NOMEADO, pari. pass. de Nomear. De-
signado, expresso, determinado.^«Pelo
que dou a sobredita herdado à Igreja

acima nomeada, para sua reparação, cõ

seus pastfjs, n agoas dti raí>nt" em fonte,

entradas o s^iydas, quanto cabe na jur-

diçaõ o píxlnr d(! hum homem, e na me-
lhor loy que cada hum a pode avwr para

si, para que iicnhuiii homem de nossa,

nem d<í fslranha geração, cõlravenha a

isto que fizemos, a qual cousa ge inten-

tar, pague ao senhor da t»rra trezentos

maravedis.» Monarchia Lusitana, liv. 7,

cap. 4.— «Assim succ(id<'o, e foi nomea-
do por huraa Carta taõ honrada qu-^ pa-

recia a s.itisfaçaõ dos grandes serviços,

qu« tinha f dlo a esta Coroa na paz, p na

gui-rra. Diraos a copia, porque delia con-
sta melhor a justa estimação, que das

qualidades da sua Pessoa fazia o Prínci-

pe.» Fr. Bernardo de Brito, Elogios dos
Reis de Portugal, continuados por D.

José Barbosa.

—Chamado, cognominado.

E vimos em Sanct-irem

dous PrÍDcipes tionlt^ados

AfoD^-os, hosp^es também
ambos Júãaes chum.idos,

non om liuo tompo porem.

r,. DF. KF.ZENUE, MISCV.LLANEA.

Por 5ua gram formosura

foy no mimdo nomeado
angélica criatura,

ntinca foy tal desuentura,

nem Priocipe tam amado.

lUBM, IBIDEM.

Em quanto ,1 enfermi perna ao Sousa ousado

Continuar o seu oflicio impede.

(D6r, dsque então se vè mais lastimado

Que iXn outra que da chaga lhe procede)

Ora o Falcão, Gonçalo nomeado
Ora G;'spir de Sousa Um succode

Naquella !;uarda que aules ello tinha

Que a qualquer destes dous assaz convinlia.

F. DE .\N0RADE, PRIMEIRO CBRCO DK Dll'.

cont. 12, est. 21.

—Afamado, celebrado, cel<>bre. notá-
vel.—«Daqui foi dom João ter a Cbiquer,
com tençam de chegar a Marrocos sem
Nuno fernandez, no qual lugar de cbi-

quer aueria enlam obra de vinte císas,

em que morauão sacerdotes, que si^ruiáo

era hura alcoram que alli esta rauí no-
meado entre os mouros, onde vem mui-
tos, e de remotas prouincias ejQ roma-
ria.» Damião de Goos, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 49.— «Neste tt^mpo

gonçalo vaz alraocadem. de que atras fiz

algumas vpzes mençam, homem que dei-

xando a seita de roafamede, tomou a fe

de Jesu Christo em que viuia catholica-

mente, por caso de se curar de huma
perna que quebrara em huma almogaue-
ria, e lho ficara curla, so foi a Tangere
em companhia de diogo lopez de Siquei-

ra, para se curar com hum muito no-
meado, e hora surgião, que eu conheci,
per nome mestre António.» Idem. Ibi-

dem, part. 4, cap. 8. — «K toda a mais
terra ao diante porá ho levante, hc de-

serto terra desabitada per onde vem as

cáfilas do Bacoraa, que contratão em es-

ta cidade: alguns diz^m que «sta be a

cidade de Antiochia, muyto nomeada dos
primeyros Christáos : em ella t»m grande
trato VftUMZfanos mercadores, e outros

Christáos de Kuropa.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 33.— «Hei de estranhar
por força um dito d'aquelle nosso tão

nomeado, e tanto para nompar, bispo D.

Affonso, que dizia : A mulher que mais
sabe, não passa de saber arrumar uma
arca <le roupa branca, ^td sentirei me-
lhor do outro qu^affirmava: Que a mais
sabida mulher, sabia como duas mulhe-
res.» D. Francisco .>Ianopl d" M-lio. Car-

ta de Guia de Casados.

Tradição fi que ncrnicodo vate,

D' alta beldade mysterioeo amante.

Kntre as fragas erguera a mansão triate.

Onde cevou de tristes pensamento*
O coração cortado de «.ludades.

Saudade pelas pedras intalhada

Se lia em rharanteres beiri distkictoa.

liABIlETT.CAM., caot. U, cap. O.

—Eleito, ou apontado. — «Por morte
de Maforaa, foj eleyto era Halifa, que
qupr dizer, successor seu sogro Abube-
quer, o mais antigo e prezado de quatro

Capitaens qu» tpvp, não obstante que doi-

xasse nomeado a seu g^nro Ali. casado

com Fátima, qu' foy a íiiha a quem mais
amou entre outras quatro que teve, cha-

madas Zah,ira, Oroquia, Uraequellum, e

Hsdga, ou Hadeyxa, por lhe morrerem
em sua vida três tilhos, que liveraõ no-

me Brahera, Abdala, e Hamete.» Monar-
chia Lusitana, liv. 6, cap. 24.

—Substantivamente; Os nomeados; os

eleitos, os escolhidos. — «Aos mais que
se nesta entrada acharam, a quoiu a n»-

gligencia dos que tinham a cargo descre-

uer estas cousas a el Rni c^gou a gloria

quf» elles juntamente merecerão com os

nomeados.» Damião de Góes, Chronica

de D. Manoel, pari. 3. cap. 75.

NOMEADOR, A, s. (Do thema nomeia,

de nome?r, com o suffixo «dór»). Pessoa

que noraeia, que tem o direito de no-

mear.— Foi elle o tneii nomeador para

tal cargo.

NOHEADURA. Vid. Nomeação.
NOMEANTE, adj. '2 geu. Pessoa que

noraeia outra para desempenho d'ura

acto, d'um lugar dum cargo, ou ser-

viço.— «O nomeante fica obrigado a res-

ponder pplo nomeado.» Alvará de 21 de

maio de 1751. cap. 2. § 3.

NOMEAR, V. a. i Do latim nominarei.

Dizer o nome do uma cousa ou pessoa
;

designar pelo nome.

Ale. Amphitrião. não choreis 1

Aroptaitriáo!

Jup. Que quereis.

On par* que ni meais

Homem, que vfr não podeis
'

OAM . AMPUlTI>IÕt:>. .<cU 4, s> . I
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— «Ouando Fioriano ouviu nomear

Palmeirim, muito mór ft^rida ft^z em seu

coração do que eram as outras, que de

sua mãe recebera, e caindo-lhea espada

da máo se deixou cair sobre ella, dizen-

do.» Francisco de Moraes, Palmeirim de

Inglaterra, cap. 87. — «Mas ha de ser

com coudição, que vós e elles cae promet-

taes, que sates de um anno inteiro me
leve á corte do imperador, que desejo

ver as grandezas delias e ficar na con-

versaçâíi e amizade d'essss senhoras, que

me nomeastes.» Idem, Ibidem, cap. 130.

— «Também vemos como os Suevos tive-

rão depois de os Vândalos serem parti-

dos para Africa o mesmo senhorio, pois

dividindo a diocese de Leão, a estendem

até os montes Pireneos. e dizem que este

distrito lhe derão os Reis Suevos, e no-

meando alguns, nos descobre outro, de

que nossos Authores Uzem pouca lem-

brança.» Monarchia Lusitana, livro 6,

capitulo 14.— «Has outras forão ha In-

fante dona loanna, que casou com dom
Philippe Archeduque Daustria, que ar-

riba nomeei, que per fallecimeuto da

Rainha dona Isabel, succederaõ nos Re-
gaos de Castella, o Leão, e ha tercei-

ra ba Infante dona Maria, que depois

foi Rainha de Portugal, quomo so ao

diante dirá, e ha quarta ha Infante dona
Catherina, que casou com dom Henrique

Rei d-í Inglaterra, oitauo do nome.» Da-

mião de Guês, Ghronicã de D. Manoel,

part. 1, cap. 22. — «Estas cousas todas

passaram nos ânuos de M. D. ix, M. D.

X, M. D. xi, e no de il. D. xij. vieram

outra vez correr Arzilla. Bsrraxa, e Al-

mandarim com os Alcaides Dalcacer, e

lazem, e chegaram as portas do lugar

onde mataram e captinaram alguns Chris-

tãos, eutre os mortos foi doo] Fernando
de Castro, que arriba nomeei. « Ibidem,

part. 3, cap. 8.

Trabalha com a sua alta prudência

Remediar as faltas que então sente,

Para o qual cum grãa pressa e deligencia

As estancias entrega á nobre gente,

Varões a que uma dura resistência

Os fortes peitos seus movem somente
;

Não os nomeio aqui. que em breve espaço

Os virá a nomear seu forte braço.

F. DE ANDRADE, PBIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 13, est. 40.

Alguns nomearei dos que fizerão

De Goa nos cátures o camiobo:

Hum Gonçalo, do qual alcunhas erão

Primeiramente Vaz, logo Coutinbo

;

Dous PacLecos, aos quaes os nomes derão

Gabriel, hum Vaz, outro apoz Martinho;

Dous Mendes Vasconcellos alli estavão

Que hum Francisco, outro António se chamavão.

IDEM, IBIDEM, cajit. 17, est. 12.3.

Folgara eu por seus nomes declará-los

Pois merecem assaz ser conhecidos,

E co'o louvor devido eternisá-los.

Porém pois me são muitiis escondidos,

E eu a todos não posso nomeá-los,

Mas a todos os braços não vencidos
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Os dão a conhecer, se me perdoe

Que a fama. e não meu canto, os apregoe.

' IDEM, IBIDEM, cant. 19, est. 93.

— 9 Este nome despede de nosso cora-

çam toda a dureza, todo torpor, rácor, e

azedia spiritual. Pois irmãos se te agora

nam fostes tara deuotos deste saudauel

nome, daqui por diante o sede muyto
nomeandoo muytas vezes com confiança

e feruor de amor. Lembre-uos o que diz

sam Paulo: que ninguém pode dizer,

lesus, senam mouido pello Spirito san-

cto.» Fr. Barlholomeu dos Martyres, Ca-

thecismo da Doutrina Christã. — «El-

Kej Cyro conhecia, tratava, e nomeava
a todos os soldados do seo exercito, (que

era de numero quasi infinito) por seos

nomes particulares; e se desvanecia muy-
to cum saber os costumes, as naturali-

dades, e as acções de cada hum. Séne-

ca repetia duzentos versos assim para

diante, como para trás; e isto sò com
os ouvir recitar a primeira vez.» Braz

Luiz d'Abreu, Portugal Medico, pag. 16.

— Fazer menção de. — «Aos quaes
vintaneiros Nos mandamos, que vo-los

dem, o nomeem, e os ponham em vin-

tenas bem, e direitamente sem nenhum
engano, que antre elles aja, senom, se

achado for, que os nam dam, e escusam
algum pêra nom seer posto em vintena,

que lho estranharemos, como nossa mer-
c>;e for.» Ord. Affons., liv. 1, tit. 70, §
2.— «Senhor, disse ella, eu sou natural

desta terra, e tenho algum parentesco

com a senhora Miraguarda, se já a ou-
vistes nomear. Sôa tão longe o nome
d'essa senhora, disse o das donzellas,

que não sei onde possa ser occulto.» F.

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

128. — aEste dom Duarte quarto casou

com a Infante donna Leanor filha dei

rei dom Fernanda de Caslella, que os

Ingleses, cooio dixe, nam nomeam, e

porque foi Príncipe em que ouue gran-
des e estremadas virtudes, alguns escri-

ptores erradamente o contaõ por primei-

ro deste nome, o quinto Duarte foi filho

deste Duarte quarto, e casou com donna
Isabel filha herdeira de Phelippe o Bel-

lo, Hei de França.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, parte 3, capi-

tulo 24.

Fronteh-o a esta Cidade que nomeio
Lá da parte ende a firme terra fica,

Está hum logar de branca areia cheio,

Huma ViUa aqui o Tártaro edifica;

A qual p.'ra de nada ter receio

Com grosso muro cerca e fortefica,

E tal foi, que podião neste assento

Bem mil visiabos ter recolhimento.

F. ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU, Cant. 5,

est. 30.

Mas grãa vergonha he vermos que o Cambaio
Chegar a tanto bem hoje nos tolhe,

Em quem costumaes pôr tanto desmaio

Que de ouvir nomear-vos só se encolhe.

Deste atrevimento hoje castigsio •

E jagora o segui que ja se acolhe.

Pois que sempre foi seu, e vosso estiUo

Elle fugir de vós, e vós seguillo.

iniDEM, cant. 9, est. IG.

— Eleger para beneficio, pnsto, facção,

ptc.— «E com estas palavras disse outras,

que moveram todos a compaixão, no fim

das quaes todos promettêrf.m estar polo

que elle fizesse, de que mandou fazer

hum auto a Pêro d'Alpoem, em que to-

dos assinaram, e em segredo, (segundo

se depois vio.) nomeou a Pêro d'Albo-

querque seu sobrinho.» Barros, Década
2. liv. 10, cap. 8.— «Esta segunda dili-

gencia diz (jomezeanes que mandou fa-

zer el Rei dom Duarte, e o nomea por

Rei, e na que se fez no regno, quando
encommendou a Chronica dei Rei seu
pai a Fernam lopez, o nomea por Infan-

te, de maneira que ellas se fezeram em
diuersos tempos.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 4, cap. 38.

—

«E não vejo cousa por onde haja de en-

tregar a índia a Lopo Vaz. Porque se

ElRey soubera que eu estava de posse

da governança, não mandara tal; e ain-

da no mesmo Alvará de Lopo Vaz me
nomea KlRey por Governador da índia,

por me haver por pessoa pêra isso.» D.

de Couto, Década 4, liv. 2, cap. 9.

—

«Foy este sofrível Emperador em compa-
ração dos passados, que laõ má conta

deraõ do (mperio, e avendo pouco mais
de dous annos que o tinha, lhe sobre-

veyo huma enfermidade, andando á ca-

ça, que o poz em perigo de morte, com
temor da qual fez seu testamento, e no-

meou por successor a Constantino Du-
cas, varaõ ao parecer benemérito de tal

dignidade.» Monarchia Lusitana, liv. 7,

cap. 31.—«Nomeou antes de sua morte

que tivessem u Reino até so sentenciar

cujo fosse, e fez outras cousas, que lhe

parecerão convenientes para paz, e me-
lhor expediente da herança.» Frei Ber-

nardo do Brito, Elogios dos Reis de Por-

tugal, continuados por D. José Barbosa.

—Chamar alguém por seu nome. —
«Meu nome ao presente não é senão o

cavalleiro do salvage : por este me co-

nhecem todos, nem eu espero de me no-

mear por outro até saber mais de mi-

nhas cousas do que agora sei.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 21.

—Designar, indicar, mencionar.— «Por

certo, cavalleiro, vós tomastes a mór em-
presa, que nunca vi: e porque não con-

ceder o que pedis seria desgosto vosso e

doutros muitos, digo que vos seguro o

campo e dou licença pêra vos combater-

des com as condicçôes, que nomeastes,

todolos dias, que quizerdes.» Francisco

de Moraes, Palmeirim dTnglaterra, cap.

82. — «Tanto poder teueraõ uelle estas

palauras do Catual, que sem mães exa-

minar a verdade, com os outros teste-
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munhos que lhe o mesmo Calual no-

meou, depois quo lhe pedio sea parecer,

ficou assi trastornado que teue os nossos

na conta quo lhe oUes pintarão : de ma-

neira que faleceu pouco de lhe ordena-

rem cousa com que nunca cà vieraõ.»

Barro?, Década 1, liv. 4, cap. 9. — «Os

Mcdicos Braruencs o conhecem por La-

vanga, posto que lambem o nomeam
pelo nome dos Mouros: mas cada hum
lhe quer dar o seu, como nós também o

fazemos.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 7, cap. 9. — «Porque de traducçào

em traducrão, vindo a mudar syllabas,

e letras, perderam de lodo os nomes
verdadeiros, e muito poucos dos que el-

les nomeam pôo hoje conhecidos Ufste

Oriente.» Ibidem, liv. 9, cap. 6. — «E

logo se assinou tempo certo para hn no-

tificação deste negocio, ho qual foi de-

clarado, e publicado, estando el Rei ain-

da cm Muja, no mes ile Dezembro de

M.ccccxvj, em huma pregação que se so-

bre isso fez, 6 nam tão somente se as-

sentou no conselho que hos ludeus se

fossem do ri'gao, com suas inolhiTes, e

filhos o bens, mas tamb;m hos mouros
pelo mesmo modo, pêra ho que lhes oi

Rei limitou logo a todos tempo corto, e

nomeou partos seus de seus regnos pêra

suas embarcações.» Damião de Góes,

Chrouica de D. Manoel, part. 1, cap. 18.

— «O qual dom Henrri(iue de Lancastre

sendo casado ouue a Infante dona Bran-

ca, mas o nome da mâi nam o achei

scripto, e o da filha ponho aqui porque

esta senhora fui filha única deste Infan-

te dom Henrrique, e per sua morte er-

doa o Ducadu de Lancastre, de cujo tron-

co descendem os Reis de Portugal: a es-

te Rei dom Duarte sexto Dinglaterra no-

mea o dito Fornam lopuz por quarto nas

primeiras duas partes da Chronica dei

Rei dom loam primeiro, que elle coUe-

gio, e compôs de nouo, per mandado dei

Rei dom Duarte, sendo Infante.» Ibi-

dem, part. 3, cap. 24.

Náo reparte isto assi, porque arrecea

Que a gente imiga qvie alli teem presente

De tanto esforço e espirito seja cbeia

Que combater a fortaleza tente;

Mas porque estes togares que tiom**ííi

Então para guardar á sua gente

Lhe doem em que se occupe, e cm que ja entenda,

E assi mais se alvorece, e mais se acenda.

F. UE ANDRADE, PBlMEinO CERCO DE DIU,

ciuit. 11, est. 81.

—Nomear em; delegar, abdicar.— «A
successam deste seu império, regnos, e

senhorios, nam vem ao filho mais velho,

se naõ ao que o Emperador noraea, e

este Dauid que agora régua, he filho ter-

ceiro no qual o pai nomeou o Império,

porque estando pcra morrer mandou aos

(ilhos.n Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 61. — «Que se as-

sentassem todos no seu throno real oquo

os outros fezeráo, excepto Dauid dizen-
do que a Dtíos naõ aprouuesse que vi-

uendo sou pai se ouut»sse elle dassentar
na sua cadeira real, o que vendo o pai.

e a humildade que vsara nomeon nelle

o Império em que a muitos regnos, e se-

nhorios, tanto de Christáus como de Mou-
ros, e Gentios, nos qiiacs tolos, se não
usa moeda da t«rra, se nam estrangeira,

e por senaõ forjar moeda se da o ouro,
e prata a peso.» Ibidem.
— Fixar.— «E porque dahy em diante

ouuesso forma, e regimento por onde se

todas fizessem, el Rey mandou fszer hum
liuro muyto bem ordenado, que sempre
andou em sua guarda roupa, em que to-

dalas menajens, que tf)dos os alcaydes
mores dahy em diante fizessem, fossem
nello escriptas, nomeando o lugar, dia,

e mes, o anno, e com os alcaydes, etes-

timunhas nelle assinados, e ordenou que
se dessem nesta maneira.» Garcia de
Rezende, Chronica de D. João II, capi-

tulo 27.

—Nomear-se, v. refl. Charaar-se, de-
nomiti«r-si'. — «E porque per este nome
Rey ciles S' intitulaõ do melhor sobje-

cto que he da jurisdição dos homens,
chauiáse Rey e naõ senhores, ou dire-

mos que o fazem porque nomeandose
por Reis da terra, entendeso qucí o saõ
dos homems que viuem nella.» Barros,

Década 1, liv. 6, cap. 1.

—Ser nomeado.

Na Curte do Mogor então anda.a

Hum Senhor de grão prei.o e grande estado.

Que Mirizam llamcd se nomeavu.
Com cuja irm.ia ElRei era casjido:

E entre as roulhcics todas estimava

Ksta miiis, e Uic ho mais atleiçoado : •

Tão mancebo na id idc então seria

.Mirizam, que trinta annos não cumpria.

K. UK ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 3, est. ^.

Com pressa ao baluarte lá endireita

Que do incrédulo Santo se iW77icia,

E da parte que eo mar olha direita

Ata huma rija corda nhuma ameia;

Por ella, sem temor, logo se deita,

Que este perigo então não se arreceia.

Por onde ca'os seus desce bem seguro

Ao releixo que esta entre a CAva c o muro.

IBIDEM, C9nl. IH, est. 129.

NOMENCLADOR, s. m. (Do latim no-

menclatorem. de nomcn, nomo, e calare,

chaixar). Termo d'antiguidade. Escravo

romano que dizia os nomes das pessoas

áquelles que tinham interesse em os sa-

ber, para que os senhores, como que co-

nhecendo-os, os saudassem pelo nome.

—Actualmente: O que nomeia e cha-

ma as pessoas, que hão-de ficar a jantar

com o papa.

—O que se applica á nomenclatura

em chimica, em hist ria natural, etc.

- Collfcçáo de pal.ivras destinid.is a

ensinar a orthogríphia. — Nomenclador
orthofiraphico.

— Collecçfio dos nomes d'homens ou
de logares contidos u'uma obra, n'um
aulhor. O nomenclador licenJiteo.

NOMENCLAR, v. a. Termo de botânica.

Dar ás plantas o sioi nomo genérico, e

especilico, segundo um systema ado-
ptado.

— Por fitensáo: Pôr os nomes pró-

prios a qualquer objecto de artes ou
sci^ucias.

NOMENCLATIVO, A, adj. Que diz res-

peito á nomenclatura, ou termimdogia
de qualquer arte, conhecimento scicnti-

fico, etc.

NOMENCLATURA, s. f. (Do latim no-

menclalura, de uomen, nome, e calare,

chamar). Collecçáo das palavras d'um
dicciofiario.

— Catalogo dos termos mais usados de
uma lingua. para facilitar •> uso dVIles

áquelles a quem se ensinam.
—Collpcçáo das palavras empregadas

para design/ir os ditíerontes objectos de

uma sciencia, ou d'uma arle.

—Particularmente: A totalidade dos

differentes nomes com que ó conhecido
um minival, um vegetal, um animal.

—

Para fuzer a historia d'u)n animal é ne-

cessário conhecer bem a sua nomencla-
tura.

—Methodo para classificar os differen-

tes objectos d'uma sci^ncia, d'uma arle,

e que consiste essencialmente em desi-

gnar os obje'to» por termos ou siguies

que lenham a maior relaçáo possível com
a sua natureza real, simples ou compos-
ta, ortçanica e inorgânica.

NOMÍA, 5. f. (Do grego nomos, lei, re-

gra). Palavra usada na nossa lingua co-

mo suffixo na formação d'alguiis term>s

scicniificos, como /)hi/s»onomia, econo-

mia, fisfronomia, etc.

NÓMINA, s. /". Bdsinha cora relíquias,

ou orações impressa»; ou talísmans.

— Prego dourado, ou peça semelhante

dos arreios, e peitoraes da besta.

—Termo antigo. Nomeação.
N0MIN.4ÇÃ0, s. f. (Do latim nomina-

tionem, de noininare). Parte do orna-

mento rhetorico, que consiste, ou em
dar nome á cousa innominada, ou dar-

Ih'o mais expressivo, que o próprio.

NOMINAL, adj. 2 gen. (Do latim nomi-

nalis, de nomen, non.e). Que é relativo

ao nome, que náo existe realmente ; ima-

ginário. — Um erro nominal occasiona

algumas vezes um erro real.

— Termo de lógica. De/inifõo nomi-

nal; sentido dado, arbitrário ou náo ar-

bitrário, aos termos technicos de que se

faz uso. .\ definição nominal oppõe-se

á definição real.

— Chamamento nominal ; acção de cha-

mar successivafnente por seu nome os

membros d'uma aíseiubleia.

— Adjectivos nominaes; nome dado

algumas vezes aos ajectivos qualifica-

tivos.
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—Que é somente de nome.

—

Isso é pu-

ramente nominal.
— Valor nominal; valor expresso em

papel moeda, sobre um elTeito de com-

niercio, etc, e que está ordinariamente

acíima do valor real.

—Termo de escbolastira. Que perten-

ce á philosophia nominalista.
—Philosophos nominaes ; eram os que

diziam, que oão ha naturezas univer-

saes, mas unicamente nomes communs
abstractos, e universais em se poderem

accommodar a individues, a que se dá o

mesmo nome. Oppôe-se a philosophos

realistas.

f NOMINALISMO, s. m. (Denominai).

Termo de philos-'phia escbolastira. Sys-

tema em que se pretendia que as espé-

cies, os géneros, as entidades não eram

seres reaes, e eram somente seres de ra-

zão, e, como se dizia, sopros de voz;

por opposiçào áquellf s que lhe attribuiam

uma existência real.

f NOMINALISTA, adj. 2 gen. Diz-se

de tudo o que pertence ao nominalismo.
—A philoxophia nominalista.

—SabstaativamHute ; Partidário do nc-

minalisnio.— Uyn nominalista.

NOMINALMENTE, ndv. (Do nominal,

com o suffixo «mente»). De nome; com
um valor nominal. — Nada d'isso existe

se7ião nominalmente.
NOMINATA, s. f. (Do italiano). Nomea-

ção, nomina, direito de apresentar um
beneficio.

NOMINATIVO, A, adj. (Do latim nomi-

nativus, de nominare). Quo denomina,

que ct>ntém nomes.

—

Estado nominativo

dos empregados de um yninisterio.

—Titulo nominativo, acção nomina-
tiva; titulo, ou acção que toma o nome
do proprietário, por opposição ao titulo

ou acções ao porl.idor. Vid. Nominal.

—S. m. Termo de grammatica. Nas

linguas que teem casos, o caso que não

pôde ser empregado senão como sujeito

do verbo, e que, d'alguma sorte, deno-

mina ou qualifica a proposição.

—Por extensão : O sujeito da phrase,

nas linguas que não teem casos como o

portuguez.

Sem embargo de que (dizia o Lara)

Quando fui Estudante, era eu um^ Águia

(Naõ o digo, Doutor, por fanfarrice,

Que eu de bazofia nunca tive nada)

Em declinar veloz uominotivos

:

E na Classe o tropheo levei mil vezes.

DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 4.

NOMOCANON, s. m. (Do grego nomos,

lei, e kanoi, cânon). Collecção dos câ-

nones ou das leis imperiaes que lhe di-

zem respeito, ou que lhe são confor-

mes.

NOMOGRAPHIA, s. f. (Do grego no-

iiws, lei, e grapheiíi, escrever). Tratado

sobre as leis ; scieneia das leis ou da sua

interpretação.

NON

NOMOLOGIA, s. f. (Do grego nomos,

lei, e logos, tratado, discurso). Termo
didáctico. O estudo das leis que presi-

dem aos pheiíocuenos naturaes.

—Parte da bibliographia relstiva á so-

ciedade.

f NOMOTHETA, s. m. (Do grego no-

mothetès, de nomos, lei, e tithemi, pôr,

pousar, assentar). Nome dado, em Athe-

nas, aos membros d'ura» commissão le-

gislativa, composlade 501. 1001, e 1501

homens, escolhidos entro os que tinham

sido juizes; a sua funcção era rever as

leis existentes.

NOMOTHETICO, A, ac?/. .(Ktymologia de

nomotheta)^ Que diz respeito á kgisla-

ção, ou arte de legislar.

NON. Antiga forma de Não.

CS grandes desbaratados,

os fidalgos non ousarem

de parecer, nem f.ilarem,

os viUãos victoriosos,

soberbos, e poderosos.

era busca delles andarem.

OaRCIA de J1E7.ENDE, HISCKLI.ANE*.

De índios se nos pegou

tratar, e mercadoria

dantes non se costumou,

por baixesa se auia,

em alteza se tornou.

IDEM, IBIDEM.

trabalham por adjuntar

ho que haa caa de ficar

por ventura a mãos herdeiros,

e Ibesouros verdadeiros

non querem entesourar.

IDEM, IBIDEM.

ante manhãa quinta feyra

foy em tam grande maneira

terremoto em Portugal,

que se 7ion vio outro tal,

nem Deos que se veja queira.

IDF.a, IBIDEM

porto e tricto não ba tal

ha terra non tem ygual

nas fructas, nos mantimentos,

gouerno. bons regimentos

lhe fdllesce, e non ai.

IDEM, IBIDEM.

toda a cidade allagou,

ha agua dizem qu9 chgou

te 05 segundos sobrados,

os baixos foram lag-idos,

soo nos moutes non tocou.

IDEVI, IBIDEM.

Os quaes sam so Dccs amar,

e guardar seus m.indamentos

esmolar e nao pecar,

fazer bem, non contentar

de baixos contentamentos.

IDEM.IBIDBU.

Vimos O gram capitam,

que tanto honrou Castelln,

que bondade, querazam,

em tudo que ptrfeiçam !

outro tal non vimos nella.

IDEM, IB1DE.M.
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vimos mortss apressadas, <

e vidas muy encurtadas,

doenças non conhescidas,

muytas canceiras nas vidas,

poucas vidas descansadas.

IDEM, IBIDEM.

-j- NONA, s. f. Termo de musica. In-

tervallo dissonante de nove degráos, ou
oitava da segunda. A nona é de três es-

pecii'S : Maior, menor, e augmentada.
NÓNÁDA, ou NÓNNÀDA, s. m. ou f.

Cousa seoj importância, pouco mais de

nada.— Cousa de nónáda.
NONAGENARIO, A, adj. (Do latim no-

nagenarius, ordinal derivado de nona-
gintn, noventa). De noventa annos, que
tem noventa annos, fallando de um ho-
mem ou de uma mulher.

f NONAGESIMAL, adj. m. Synonymo
de nonagésimo.

NONAGÉSIMO, A (do Istim nonagesi-

mus, ordinal de nonaginta, noventa),

adjectivo numeral ordinal. Que na serie

se segue ao 89, e em que cáe o 90.

—Termo d'8stronomia.

—

O nonagési-

mo grau, ou, sÍM;plesmente, o nonagési-

mo; o ponto mais elevado da ecliptica,

o ponto que está afastado noventa graus

dos pontos em que a ecliptica corta o

horisonte.

f NONANA, adj. f. (Do latim nona-
nus, derivado de 7ionus, nono). Termo
de medicina.

—

Fehre nonana ; febre in-

termittente, que vem de nove em nove
dias.

NONAS, s. f. plur. Termo antigo. En-
tro os romanos, as nonas eram aos 5

dias de cada mez, menos as de março,

maio, julho e outubro, que caem aos 7.

f NON BIS IDEM (do latim non, não,

his, duas vezes, in, por idem, a mes-
ma cousa), locução latina que se cita

muitas vezes como máxima de direito,

para recordar quo um individuo, julga-

do sobre um facto de que era accusado,

não mais pôde ser perseguido em razão

do mesmo facto.

NONCA. Antiga forma de Nunca.
NONDO, s. m. Quadrupe de Sofala.

NONES, s. m. plur. Numero impar.

NÓNIO, s. m. (Do latim nonius, no-

me latinisado de Nunes, mathematico
portuguez do século xvi). Divisão gra-

duada adaptada aos quadrantes de nave-

gar, e inventada por Pedro Nunes.
NÓNNÁDA. Vi..'. Nónáda.
NONNO, s. m. (Do latim nonnus). Ter-

mo antigo. Religioso; padre, ou pae.

. NONO, A, adj. (Do latim nonus). O
que na ordem numeral se segue a oito

;

que fica entre o oitavo e o decimo.— Ca-

pitulo nono. — «Rafael Carvalho chegou

a Amboino, e achou naquelle porto Ge-

raez Barreto na caravela de Dom Garcia

Menezes, que Dom Pedro da Silva da (ra-

ma Capitão de Malaca tinha despedido

com provimentos, como atraz dissemos

no Capitulo nono do livro nono, e vol-
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tou em companhia He (iemez Barrí^to.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. 9, capi-

tulo 20.

— Hora nona; ás três da tardii, se-

gundo o computo dos latinos, ou roma-

nos.

—iPcíeram

Chcgnr flo Uirono as vozes da verdade,

tíabo quem buís elrei; louvou cum einphase

O amor da pátria glúríaque a Ai,!, iruprèsa

Do porpolurtv «eu iiomo lia commeltido,

Dando aoH heroea de Lvi^ia eterna rama.

Vinde, que á liara nona vos aguarda

Impaciente.»

OAHRETT, camCks, cant. b, cup. U.

— A nona; a classe, em que se ensi-

navam nominativos, e linguagens nas

classes <los jesuítas.

-j- NOOLOGIA, s. /. (Uo grego noos, for-

ma primitiva de nous, entendimento, e

logos, lratS'io, discurso). l\^rmo de Phi-

losophis. Synonymo de Psycltologia.

f NOOLOGICO, A, adj. Termo de Phi-

losophia. yiie é relativo ao pensamento,

ao espirito bumano.
NOPAL, s. m. Planta arbórea, origina-

ria da America, chamada lambem opun-

cia {cactus opuncin, de Linneo).

1.) NORA, s. /'. Machina de tirar agua,

roda que anda perpendicularmente so-

bre a bocca de um poço, e sobre a sua

circumferencia assentam duas cordas pa-

rallelas, a que se acham atados os alca-

truzes, para tirarem agua e a vasarem

n'um tabolciro ou coche, d'onde sáe pa-

ra os tanques, canos de rega, ele. A ro-

da ó movida por oulia, e esta por um car-

rete, que anda em um páo perpendicu-

lar movido por um boi, cavallo, etc, que
tira por um braço pregado nVsse mesmo
páo.— «Outros ha neste género mais es-

crupulosos, que por uaõ serem bomicias

da fazenda Real, lhes ataõ sedas nos ar-

telhos dos pés, ou das mãos com tal ar-

te, que os fazem manquejar, até que os

provem do outros. E o furto está no <la-

mno, que se dá a ElKey, e à milícia;

porque se vende o cavallo manco por

dous, ou três mil reis, para huma atafo-

na, ou nora, lendo custado quinze, ou
vinte.» Arte de Furtar, cap. 34.

Hepois, dormindo docemente a sesta,

Se lhe ligura. no mellior do somno,

Que andando do passeio pela Quinta,

Com passos lentos a elle se chegava

Da nora o velho líurro, e tilçaudo o rabo,

Dous couces lhe pregava no vaiio.

A. D. DA CRUZ, uvssoPE, cant. 7.

2.) NORA, .s. f. (Do latim riurus). A
mulher do lilho a respeito do pae, ou
mãe de seu marido, isto é, de seu sogro

ou sogra. — «A imperatriz com sua nora
náo lhe bastaram os ânimos pêra ver ta-

manha crueza, antes, lirando-se da ja-

nella, se recolheram pêra dentro.» F.

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, ca-

pitulo 94.

— iJigo-vos eu, nora, entendei-me vós,

sogra; modo proverbial ile fallar, de que
usa «quelle, que quer dar a entender

alguma cousa a alguém, parecendo que
o diz a outrem.
— Adágios e provekbios:
— Nora rogada panella repousada.
— Km quauto fui sogra, nunca tive

boa nora.

— Em quanto fui nora, nunca tive

boa sogra.

— Náo se lembra a sogra, que foi

nora.

— Foi levar o amo á nora.

NORÇA, s. f. Planta trepadeira, de que
ha varias espécies.

NORCHILA, s. /. A fêmea do nondo,
011 negiindn.

NORDESTE, s m. (De norte, e este).

A parte do mundo que está entre o nor-

te e o este, ou leste.

— O vento que sopra do nordeste.

Em quanto do Xordéste o sopro frio

Murcha o rosto gentil da Ninfa bella.

Os Prados queima, os pântanos coogella,

.\3 agoas sorve pouco a pouco ao rio.

ABBADE DE JAZENTE, TUESIAS, tOm. 2, pag.

84 (edição de 178").

— Adjectivsmente: Vento nordeste.

NORDESTEAR, v. n. Termo náutico.

Declinar do norte para o nordeste, diri-

gir-se para a parte do nordeste.

— Declinar a agulha do norte para

leste.

NORUÉSTEO, A, adj. Do nordeste, ou
pertencente ao nordeste.

NORE, s. m. Espécie de papagaio das

Molucas.

NORES, s. >n. plur. O numero impar.
— Par (lu nores.

f NORINA, s. f. Termo de Chimica.
Oxydo de norium.

-[ NORITA, s. /. Termo de Mineralo-

gia. Variedade de granito.

NORIUM, s. m. Termo de Chimica. Me-
tal pouco conhecido eitrahido d'um dos

oiydos misturados com os zirconíus da

Sibéria, da Norwega, de Ceylâo, etc.

NORMA, s. f. (Do latim norma). Regra,

direcção moral. — A norma das acções,

d'um comportamento ccemplarissimo.
— Regimento, regulamento.

NORMAL, adj. 2 gen. (Do latim nor-

nialis, ae tiorma). Termo de Geometria.
Linha normal, ou, substautivameute,

i<»ia normal, recta, ou liuha perpendi-

cular.

— Figuradamente; Que é conforme á

regra regular. — Estado normal.
— Que serve de regra. — Curso nor-

mal.
— Estabelecimento normal; o que ser-

ve de modelo para formar outro do mes-

mo género.

— KsciHa normal ; escola destiriada a

formar professores.

— Termo de Botânica. Paisiflora nor-

mal; assim chamada, em razão das suas

folhas terem na base dous lóbulos que
se afastam pm anxulo recto.

— Diz-se dos peixes que teera o es-

queleto ósseo, as maiillas completas, e

as giiftlras em ftjrtna de p^nte.

— Diz-se das aves cujo st''rno uéo é

provid'1 de uma careiía. ou quilha.

NORMáLIDADE, .•*. /. Termo Didácti-

co. Qiiali lale <!f) que é normal.

NORMALMENTE, adv. De um modo
normnl, rrgihr

I NORMANDISMO, ou NORHANISMO,
«. m. li-riU') lie (iriin.natica. .Modo de

fallar parlicular aos h-iliit.iíites da .Nor-

mandia, província de Fraoçi.

NORMANDO, ou NORMÁNO, A, adj.

Que é da .Normandia, província occi-

deutal da França.
— A popidaçúo normanda. — Cavallo

normando.
— lieconciliação normanda ; reconci-

liação simulada.
— S. m. e f.: Cm normando.

—

Uma
normanda.

f NORMANICO, A, adj. Diz-se de um
dos cinco ramos da familía das línguas

germânicas.

f NORMATIVO, A, adj. ÍDo latim nor-

ma, regra. lei). Termo Didáctico. Que
tem força de regra. — Os escriptos apos-

tólicos tem uma aucloridade normativa
na Igreja.

NORNORDESTE, s. m. Ponto do ho-
risoute que esta situado entre o norte,

e o nordeste.

— Vento que sopra d'esle ponto.

NORNOROESTE, s. m. Ponto do hori-

sont<' que esta situado eutre o norte e o

noro-sie.

— Vento que sopra d'e5ta plaga.

NOROESTE, s. m. A parte do mundo
que osta entre o norte e >> oeste nu poen-

te.— Offinto vem do noroeste.— íParliiuos

(la cidade de Lara com o rosto ao no-

roeste e audamos três jornadas por ter-

ra áspera, e veut sa, eiu todas estas três

jornadas nam vi cousa que de notar se-

ja.» Frei (jaspar da Cruz, Tratado d^s

cousas da China, cap. 4.

— O vento que sopra do noroeste. —
«Era isto no mez do Fevereiro em que
cnrsaõ os ventos .Vamais, que saô os No-

roestes, que dentro naquelle Estreito saõ

muy lormenlcsos, e assim teve a Arma-
da tanto trabalho que esteve p-^rdida com
huma tormenta desfeita que lhes deu,

com que correrão com velas pequenas

atò defronte le .Mascate, e sendo vista a

Armada da terra, lhe sábio Fernaõ Dias

César em hum Terranquim, e •iisse a D.

Antaõ de Nitronhs que o dia dantes pas-

sarão as duas t;<<<lez a \ista ua terra.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 10, cap. 10.

— Adjectivamente: \tí/tiD noroeste.
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—Ainda ha noroeste quarta de norte, e

noroeste quarta oeste.

NOROESTEAR, v. n. Decliuar a agulha

para oeste, ou poenle.

— Dirigir-SB para a parte do noroeste.

NORSA. Vid. Norça.

NORTE, s. m. A parte do mundo que

corresponde á estreila polar.—«A quar-

ta fcyra seguinte nos sahimos logo deste

rio de Varella por nome Tiuacoreu, e ao

Piloto pareceu bem ir demandar Pullo

Champ^yló, que he hutaa Ilha despovoa-

da, que esta ua bocca da enseada da

Caucheuchina em quatorze grãos, e hum
terço da bania do Norte.» Fernão Jlen-

des Pinto, Peregrinações, cap. 42.

.\o 1'úbido honsonte em parallela

Linha se mostrão, se mais baixas correm.

Ou n'buin cenlro commura s'uuem subindo ;

Mas exhaladas as porções suirureas

Pouco ;-. pouco do ar desapparecem,

Deixando apenas ao gelado XorCe

Momentâneo crepúsculo brilhaute.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

—Particularmente : Um dos dous poios

que está do lado da estreila polar.

—

Para
o norte; para os lados do norte.— «Das

quaes palavras podemos coujeturar que
nesta ruyua pereceria a antiga e nomea-
da Ilha Eritreia, de que jà falamos na

primeira parte desta ubra, que segundo
Pomponio Mella, esteve na costa de Lu-

sitânia; e úâo deixo de imaginar, que a

Ilha que agora chàuiáo Berlenga, e ou-

tros rochedos, que estão no mar junto

delln, saõ os vostigios que diz se vem
pela cosia do mar, que vay discorrendo

para o Norte, os quaes imagina o povo,

que foraõ terra lirme, e unida com hum
comprido cabo que hoje vemos defronte

dos FarelhõtíS em muy piquena distan-

cia; e como fez esta mudança em lugar

conhecido, faria muytas outras em par-

tes diversas, de que ao presente não te-

mos noiicia.i) Monarohia Lusitana, liv.

5, cap. 26.

— Estreila do norte ; ultima estreila da

cauda da pequena Ursa ; dá-se-lhe as

mais das vezes o nome de estreila polar.

—A parte d'um paiz que está situa-

da ao norte.

—

O norte de Portugal.—To-
do o norte da Europa.— O norte da Grã-
Bretaaha.

—Os pttizes septeutrionaes.— Confede-
ração do norte.— « Viuem em caueruas de
rochas, e choupanas, uam tem lei, crem
muito em agouros: guardam matrimo-
nio, e sam muito ciosos de suas molhe-
res, nas quats cousas se parecem com os

Lapos que também viuem debaixo do
Norte, ae Ixx ate Ixxxv grãos sugeitos

aos Reis de iNoroega, e Suécia, aos quaes
pagam tributo, ticíndo sempre em sua
gentilidade, pur falta tie doctriua.» Da-
mião de Góes, Chrouica de D. Manoel,
pari. 1, cap. 67. cp]sia liba Camaram
está em altura de quinze gráos da parte

do Norte, e tâo vizinha á terra firme de

Arábia, que está vista delia per espaço

de huma légua; he terra muito baixa, e

parte delia alagadiça, e nestes alagadi-

ços cria algumas arvores, a que chamam
mangues de madeira rija, e reversa de

lavrar, a qusl commummeute se acha em
Guiné naquelles alagadiços, u João de Bar-

ros, Década 2, liv. 8, cap. 2. — «O Viso-

rey depois que no Norte deu ordem a

muitas Cousas, assim em Baçaim, como
em Chàul, e que leve as segundas novas

de Ormuz, deu à vela para Goa aonde

chegou no tim de Fevereiro.» Diogo de

Couto, Década 6, liv. 10, cap. 8.

—Um dos quatro pontos cardeaes do

mundo; oppõe-se ao sul, e corresponde

á direila do sol nascente. — tDas mãos
dos Reys, disse Nasaõ, que saõ muito

compridas; porque abarcaõseus Reynos,

quando bem os governaõ: mais compri-

das considero as de V. Magestade
; por-

que chegaô do Occidente, onde vive, ao

Oriente, Norte, e Sul, onde reyna, e he

temido.» Arte de Furtar, cap. 67.

— Ao norte, do norte; pelo lado, ou

ao lado do norte, confinando pelo norte

com outros paizes.

—

«Ua banda do Norte

tem o Egipto, e do Sul os montes da

Lua, dos quaes saem rios de que se fazem

grandes alagoas, donde nasce o Nilo que

corre toda esta terra, e a do Egipto ate

sair no mar medeterranio, junto da ci-

dade Dalexandria, fronteira da ilha de

Chipre.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 5, cap. 62.—«De prata

de lei de onze dinheiros fez somente hu-

ma moeda per nome malaquezes, a qual

praia vinha alli de Pégu, e de Sião mui-

to fuia de lei de doze dinheiros, havida

de huns povos chamados Laos, que ja-

zem ao Norte destes dous Reynos.» João

do Barros, Década 2, liv. 6, cap. 6.

—

Em que entravam tr^^s reys. s. o Rey de

Gilam, e o rey de Xirvam, e o rey de

iMazaiidram, e dous embaixadores do rey-

no dos Gurgis, que sam Christãos, e con-

finam com as ultimas terras do Sufy, pê-

ra a banda do norte.» Frei Gaspar da

Cruz, Tratado das cousas da China,

cap. 17.

—Termo de marinha. Perder o norte

;

metter-se ao mar.
—Contrao norte ; para o lado do nor-

te, na direcção do polo árctico.— «Nem
se coiitentou a Fortuna somente de le-

vantar este lyraiino, subimioo de vassal-

lo a Rey, mas dandolhe humas vittorias

sobre outras, ganhou por forsa de armas

os Rey nos de From, Meleytay, Chalaõ,

Miraudu, e Avá lodos na terra Brama,

que correndo sempre ás bordas do gran-

de rio, que sabe do lago Chiamay, se

estendem contra o Norte mais de cento

e cincoenta legoas.» Conquista do Pegú,

cap. 1.

— Adjectivamente : Polo norte.

—Figuradamente : Rumo.

Não so se^jue com estes outro norte, <

De tudo os privão. a outros B*apresenta,

Os quaes tratados «ão da mesma sorte,

Afíogão-se também uesta tormenta :

K todos a honra traz comsigo a morte,

Nenhum de huma honra tal se descontenta

Da qual tem prova clara e descoberta

Que não era honra ja, mas morte certa.

FRANCISCO DE ANDRA.Dk:, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, caint. 1, est. 17.

— Absolutamente: O norte; o vento

do norte.

—

O norte soprou com violên-

cia.— ií Porque como a costa he aqui mais

descuberla de serrania, e patente aos ven-

tos do Norte, com pequena força delles

logo o mar he posto nesta fúria, como
que não cabe em tão pequen'' lugar, co-

mo lhe a 'terra alii fez, donde se causa

fazer huma maneira de aguages, que sa-

bem da baixo do mar auòçadas em gran-

de alvura do moviuiento delle.» João de

Barros, Década 2, liv. 8, cap. 1.

Muda-se o vento : vemos pelas torres.

Que naõ tem perzistencia as suas grimpas

:

Por huma parte o Xúi'te frio bufa;

Por outra o quente Sul nos assobia.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, pag.

19 (edição de 17S7).

—Fazer a alguém perder o norte d'al-

guma cousa ; fazel-o desacertar, desscer-

lar-so, dirigir-se, goveruar-se, conduzir-
se mal ou segundo dictames e princípios

errados ; haver-sediffereutemente de seu
costume, ou mal ; ou sair do seu modo,
termo, habito, praticas ordinárias, e per-
der-se em cousas novas, e desusadas pa-

ra elle.

NORZA, s. f. Vid. Norça.

1 .) NOS ; a preposição em, e o artigo os :

está em vez de em os, pelas figuras aphe-
rese e antuhese. Vid. Na, e No. — «Pas-
so também por outras anómalas coui-

postas de mais misturas que o campo do
duque d'Aíva, nos quaes achareis todos
03 significados das outras barbas som-
madas por algarismo; que, se podessem
ser repartidas em rodomas com seus ró-

tulos de letlra cabidoal, 47 eram bastan-

tes para povoar uma botica maior que a
do Peres em seu tempo.» Fernão Rodri-
gues Lobo Soropila, Poesias e Prosas Iné-

ditas, pag. 71.— a A qual cousa assi rom-
pia os ares em confusão de vozes, que
nem se ouviam trombetas, nem grita,

nem artiiheria, e tudo era ouvido sem
distiução do que era, seudonos ouvidos,

e vista de todos hum dia do juízo de
terror, e espanto.» João de Barros, Dé-
cada 2, liv. 6, cap. 4.— «Nos quaes en-
trou Ruy de Sousa, e Diogo da Sylua,

que depois foy Conde de Portalegre, ho-

mens ja de dias, e de muyta autoridade:

e em vindo el Rey da See com o Prínci-

pe, e o Duque, e com muyto grande es-

tado, lhe sahio a rua cantando com hum
pandeiro na mão Dona Briolanja Anri-
quez, dona muyto honrada, molher Day-
res de Miranda, e el Rey com prazer a
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tomou nas ancns 'la mula, e n lonou assi

com miiyta honra onde, a Rainha '-sta-

ua.i) Garcia dn Uezendo, Chronica de D.

João II, cap. 115. — «A razaõ disto (por

quanto intentamos brt^vidade, n naõ hfi

bum tocalla do passngom) S(? póln ver

nos RevHr.indos 1'adtes Airarado, Moli-

na, Granada, PiiiMiti. ; (íspiicialiimnlo na

vida.qun cofupoz do Padrw Bsllhazar Al-

varez.» Padro Manoel Biírnardes, Exer-

cícios Espirituaes, pari. 1, pag. 14.

Diqui Ulvez Bulíon, talvez te veio

Esse teu vupor ImroiUo, que a Terra,

DtMtâcada do Sol, e arilendu em fogo,

D(L Atmosfera nos âmbitos cxtt.Ua,

K caliindo de li se forma em maren.

J. AflOSTlNlIO DE MACEOO, VIAGEM EXTÁTICA,

cant. 2.

2.) NOS; forma yariavi^l do pronome
pessoal Eu, usada sem prcposiç.ío: está

em Tez de a nós. — «Ue que todos forão

muy salisfcylos, e ouuerão ioueja de tão

befu feita cousa por ser em tal dia, o

por amor de nosso Senhor lesu Christo,

que tantas cousas nos perdoa cad.'i ora.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, pag. 102.—«Dom loaõ lhe respoudeo,

pois sabei de certo que estamos em ter-

ra que se fôramos sentidos, que cem vi-

lãos de pe nos desbaratarão, mas ja que

Deos nos trouxe «qui não a que tiMiier.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 4, cap. 49.— a Posto que trazíamos

com nosro guias da terra, he tam fria e

neva tanto que muylas vezes se aconte-

ce nella reg.lar se o homem a cavallo e

assi regelado na sela se acha morto al-

gumas vezes e o cavalo o leva a algum

lugar, iMo nos contaram em aqu^dla ter-

ra.» António Tenreiro, Itinerário, cap.

14.— «No dia 3, fomos j.'<ntar ao sitio da

Senhora da Madre de Drus onde nos

anouteceu. A copia da chuva foi tal, que
por mostrar o rio ter agua em abundân-
cia, resolvemos caminhar embarcados nas

mesmas canoas grandes e coia bom suc-

cesso.» Bispo do Grão Pará, Memorias,

publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 179.

1.) NÒS (do latim nos); forma variá-

vel do pronome pessoal Eu, que designa

o sujeito plural da oraçãy.

Níia, com espanto, e diir, emmudecemos
Ao vèr tal barbaria, tam magnânima '.

Que, veonida, áies áÁ, do vencedora.

Vem lagrimas aos oUlos, quando 09 púmos.

F. M. DO NASCIMENTO, OS MABTVRES, liv. 6.

—Usa-secom preposição, servindo n'es-

te caso de complemento.— «E o mães po-

deroso príncipe d'aquelle Malabar era El-

Uey do Calecut, o qual por excellencia se

chaioaua Camorij que acerca delles he

como entre nós o titulo de Emperador.»

João de Barros, Década 1, liv. 4, cap.

7. — «E porque em as taboas da nossa

Geografia a olho se pôde ver a situação

desta (>id»de Malaca, aqui somente pêra

entendimento da historia trataremos da

fundação, commercio, e cousas dt-lla, ló

o estado em que Adonso d'Alboquerque

ch( goii a seu porto, o mais breve que
em nós for » liem. Década 2 liv. 6,

cap. 1.— «E ora que esta sua obra fosse

por esta causa, ora por alguma esperan-

ça de galardão, que por isso podia ha-

ver de nós, ellij o fez sempre com que
os cativos diziam deilo muito bem.» Ibi-

dem, liv. 6, cap. 3. — «Com o qual ga-

nho, que to los achavam em nós, i^ b<jm

tratamento que gi-ralmeiite recebiam,

guprdando-lhe verdade, e justiça, a quíl

elles não achavam em Ellley, ante er»

já havido por tyranno, assi correo a no-

va de nós per toda a terra.» Ibidem, liv.

6, cap. ú.— «E praza a D^os que quanto
for melhor lavrada ante elle per gloria,

o acerca dos homens pi-r fama, s<'ja tão

limíbrada, como he a destes desterrados

corpos entre aquell-^s baibaros, segundo

já per nós atras fica dilo em outra tal

lamentação.)) Ibidem, liv. 6, cap. 10.

—

jO qual ardil foi, que elle Tuam Maie-
liz havia de fugir dello Key Mabaiuud
com titulo de aggravos, e so havia de ir

a Malaca, mostrando que queria alli vi-

ver entre nós, em companhia dos quaes

elle se podia vingar do» aggravos que ti-

nha recebido.» Ibidem, liv. 9, cap. 6.

—

«O qual vendo que per algumas vezes

que deo combate a Abedelá não o podia

entrar, ordenuu-se em modo de o ter

cercado, e tomar á fome: no meio do
qusl t^^mpo elle foi soccorrido de nós sem
o elle esperar, por esta maneira.» Ibi-

dem, liv. 9, cap. 7.— aU meu nome he

Arfiam dela Prosa: as vezes me chamão
Cavalleiro da morte, e vida, pela que
trago pintada no escudo ; aquelloutro Ca-

>alleiro ha nome Orlandor de Pansista,

ambos somos primos, o da casa do Em-
perador Polinario, vede o quo mais que-
riMS de nós, pois tendes sabido o que pe-

distes.» Idem, Clarimundo, liv. 2, cap.

20.— oNão lhe sey dar outra euasam, se-

não que por andanim as almas muyto
tomadas das paixões, de pretí>nções, e

de alTeições, lançáo muyto mais a mão
do quH nas pregações serue para satisfa-

ção de nossas magoas, que para remédio

de nossos males, e assi sempre a imagi-

nação vay ao que fere os outros, e não

ao que cumpre a nós.» Diogo de Paiva

Andrade, Sermões, patt. 1, pag. 71.

Até qu6 hum dia, quando o costumado

Pasto, o corpo mortal de nú) recebe,

lilis que se lhe chega hum tão apressado

Que apenas os usados aros bebe

;

E inda cuo tom da voi mal declarada

Lhe diz : Com grande piessa te apercebe.

Senhor, porqne os Mogores tens tão perto,

Que quiçá lhe serás ja descuberto.

r. DE ANDRADE, PRIMK^FO CERCO DE Dtl',

cant. 5, est. 7S.

— «Estas correspondências naõ se al-

cançaõ sem gastos; est«'s de nós haõ de
sahir, como do couro as correas : quo
mal he logo, que se tomem estas déci-

mas com unhas taõ proveitosas, quando
vemos, que os outros cibcdaes naõ bss-

líõ |)ara s<-us meneos propri..s.» Arte de
Furtdr, cap fi3.

—Nós, plural, toma-se também por e»,

singular, usado pelos prelados, que se

representam fallando ile commum âc-

cordo com o seu conselho dos parocbos,

presbyteros, etc.

— Nós elrei fazemoi saber; formula
com que os reis de Portugal se exprimiam
até o dia IG de junho de 1524, sendo
depois substiluida, no r^-inado de D. João
III, pela que modernamente está em uso:
Eu el rei furo saber.

—Nós-owíros; forma que se refere n

pessoa a que pertence quem f/tUa, com
opposição ou exclusão «iplicita ou im-
plicita das outras pfssoas : suppõe si-m-

pre classes diversas de peiísoas. Vid. Nós-
outros. — «O sancto Euangelho o mes-

mo nos diz, que não viemos a este muti-

do senam a trabalhar e cauar na vinha

de Deos, e nósoutros somos a rinha, e

somos os trabalhadores e adobadores
delia. A alma de rada bum he huma vi-

de que lhe Deos entregou, e encomen-
dou, que vigiasse sobrella. e a cuIiíuhs-

se, podasse, e adobasse.» Frei Barthi.lo-

m.u dos Martyres, Cathecismo da dou-
trina christã.
—Syn. : Nós, nós-ouíros.

Nós diz se no sentido absoluto; nós-

ouíros diz-se no sentido relativo pira

dilTereiíçar alguns dos presentes de ou-

tros que também o são.

Em rigor nós-oi(tros inclue pluralida-

de de pessoas, incluindo a que falia.

Nós brincamos, nós dançamos, etc.

Nós-oií(»t)s jantávamos quando tós che-

gastes a sala de jantar.

2 ) NÓS, s. rn.plur. de NÓ.

NÓS -OUTROS (do fraucez nous-au-

trei). Vid. Nós, forma do pronome pes-

soal Eti.

—Syn. : Nós-outros, nCn. Vid. este ul-

timo termo.

NOSCADA. Vid. Moscada.

NOSCO, forma variável de Nós no plu-

ral, que se usa com a preposição com:
vale o mesmo quo comnosco, do latim

nohiscum.—Este homem veio com nosco.

—Nosco não é VAriaçáo de nós, quan-

do a este se ajunta outro, mesmo, ele,

precedido da preposição com.—Com rws-

outro-i, com >iós »iesmo.

f NOSENCEPHALO, s. m. (De iiosos, e en-

cephaloi. Termo de teratologia. .Montras

nosencephalos; monstros nos quaes o en-

cepbalo é substituído por um tumor vas-

cular.

NOSOCOMIAL, ad;. 2 geu. Oue se refe-

re aiis hospitâes.

—

Typho nosocomial.

—

Febre nosocomial.
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—Pathologia nosocomial; a parte da

pathologia, que se occupa do conheci-

mento das moléstias peculiares dos hos-

pitaes.

-j- NOSOCRATICO, A, adj. Termo de

medicina. Que, triumpha da doença.

— Medicamentos nosocraticos; medi-

camentos conhecidos vulgarmente pelo

nome de específicos.

j NOSOGENIA, s. f.
Desenvolvimento

das doenças ; theoria d'este desenvolvi-

mento.
NOSOGRAPHIA, s. f. (Do grego nosos,

e graphó). Distribuição methodica em
que as doenças são reunidas por clas-

ses, ordens, géneros e espécies.

—Livro eoj que as doenças estão as-

sim classificadas.

NOSOGRAPHICO, A, adj. Que diz res-

peito á aosograpLia. — Um plano noso-

graphico.

NOSOGRAPHO, s. m. Homem que es-

creve sobre o tratado da nosographia.

NOSOLOGIA, s. f. Ramo da medicina

que trata de applicar nomes ás doenças,

definil-as e estudai- as em todas as cir-

cumstancias.

NOSOLOGICO, A, adj. Que diz respeito

á nosoiiigia.

f NOSOLOGISTA, s. m. Homem que

trata da nosologia.

f NOSOPHORO, s. m. (Do grego no-

sos, e phoros). Apparelho de ferro com-
posto de quatro coluajnss reunidas por

travessas de melai, e que serve de leito

para os feridos : pôde adaptar-se-lhes to-

dos os apparelhos de sustentação e de

deslocfição que reclamam os differeutes

casos que se apresentam.

NOSOPOIETICO, A, adj. Termo de me-
dicina. Doentio, malsão, similhante aos

symptoíuas de doenças.

NOSSO, A, adj. (Do latim noster). Ter-

mo articular possessivo. Que pertence a

todos aquelles de quem um individuo

falia. — O nosso rei é constitucional. —
«Cõpravão, e vendiaõ huns e outros, e

cada qual atendia á sua particular con-

servarão, como vemos das escrituras de

venda, que duraõ em nossos dias; en-

tre as quaes vi huma no Mosteyro de

Lorvaõ, deste anno de 968. em que hum
Mouro, chamado Mahomato, vende ao

Abbade Lucidio o lugar do Villela, cujo

teor he o seguinte.» Monarchia Lusitâ-

nia, liv. 7, cap. 23.

Diria o Conde d'Alcoutim

Beijando a mão preciosa:

Deos vos dê vida ditosa

£ tire os dias de mi

Pêra vossa vida e nossa.

GIL VIGENTE, OBRAS VARIAS.

— nSe cortarjQos nossos desejos mãos,
comprir-nos-ha Deos os bõs ; e habilit.Hr-

nos-ha tanto, que furtaremos o corpo a

todos os golpes e encontros da fortuna.»

D. Joanna da Gama, Ditos da Freira,

pag. 19 (edição de 1872).

Quem o vira dizer mé
Em uma choupana afogado,

Por ser mestre declarado

Nâo destas nossas escholas;

Mas de quantos mariolas

Tem a bezerra adorado.

F. R. LOBO SOBOPITA, POESIAS E PROSAS INÉ-

DITAS, pag. 97.

— «Recebem grande agravamento em
razom das cazas, e roupas que lhe som
tomadas gram tempo ha pêra os nossos

Escudeiros que mandamos estar na dita

Villa em as teerem, e lograrem contra

talantes daquelles cujas som.» Cortes

de Coimbra, Jau. de 1495.—«E ou que
a lembrança destas parles do occidente

onde nacera, ou qualquer outra boa dis-

posição, assi o demoueraõ vendo, e pra-

ticando com os nossos per lingoa Caste-

lhana que eile sabia que da hora que
entrou em os nauios assi se fez familiar

a Vasco da Gama, quesoveo cõ elle pê-

ra este reynn on'ie morreo Christão.»

Barros, Década 1. liv. 4, cap. 8. — «E
pêra não cahir nestas cousas que apon-
tava, lhe parecia que elle Patê Unuz se

devia tornar ao rio do Muar com toda

sua frota, e na entrada delle leiíar to-

dolos juucos grandes, por ser lugar es-

treito, onde os nossos não se haviam de

metter, e esta Armada estava alli segu-

ra, 6 os nossos com temor da a terem

nas costas, não haviam desamparar a sua

por acudir á fortaleza.» Idem, Década
á, liv. 9, cap. 5. — «Estes andarão pfla

terra dous dias, sem acharam mais que
humas casns palhaças despovoadas, por-

que parece que os moradores delias fu-

girão de medo dos nossos.» Diogo de

Couto, Década 6, liv. 9, cap. 22.

quantos Christãos renegaram

nossa Fé, e se lançaram

no Cairo com vaidade

de alcançar tal dignidade,

e as .limas condemnaram.

GARC. DE REZENDE, MISGELLANEA.

— «Isso mesmo saberá vossa Alteza

que elle he muito justiçoso, e pune gran-

demente os que adoram idollos, e com
os Ídolos os manda queimar, e tem per

todos seus reguos ofticiaes do justiça pê-

ra prenderem todolos que souberem que
tem idollos, ou fazem feitiçarias, e ou-

tras quaesquer maldades que toquem a

nossa santa fe catholíca.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 4,

cap. 3.—«E este foy o espirito e estylo

do P. M. Francisco que polo guardar,

em todo o tempo que foy superior da

nossa Companhia na índia, nunca dei-

xou de fazer por si iiiesiuo todos os tra-

balhos.» Lucena, Vida de S. Francisco

Xavier, liv. 4, cap. 4.

Ho possível, ó fortes, bons soldados, ,0

Que tão poucos, e fracos defensores

Contra tantos de nós. tão esforçados

São hoje duas vezes vencedores?

Eu creio que a Fortuna e os duros Fados,

E outros deoses ílguns, se os ha maiores,

Lh'? quizerão dar hoje esta victoria

Com tanta aíTronta Jiosst, c sua gloria.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE

DIU , cant. 18, est. 35.

— «A segunda jornada vindo por huns
campos grandes, achamos hum curucheo

de boa altura, que era todo feyto de ca-

beças, e caveyras de veados assim como
parede: e do Mouro que hia em nossa

companhia soubemos que o Sufi, a man-
dara fazer no tempo que na dita terra,

fizera huma caça com todo o seu arrayal,

de que elle miiyto gostsva.» António Ten-

reiro, Itinerário, cap. 9. — «Temos ou-

tra tezjura muito efficaz para os extin-

guir no Ri'.yno, sem que escapem, assim

haja quem a menèí. Esta se chama De-

gredo, do qual se contaõ, e escrevem

grandes excellencias ; e eu direy só, as

que fazem para o nosso intento no Ca-

pitulo que se segue.» Arte de Furtar,

cap. 68.— «E porque sem particular aju-

da de Deos não podemos por nossas for-

ças fazer este adubio nas ceppas de nos-

sas almas, que sara as vinhas de Deos:

por tanto mostra o Senhor no Euange-
Iho que da sua parto nam nos faltara

aquella ajuda que nos he necessária pê-

ra o tal tr.ibalho, e apparelho.» Fr. Bar-

tholomeu dos Martyres, Cathecismo de

Doutrina Christã.

—

«Alem de que, Chris-

to S. N. qu" he, o caminho de nossa sal-

vação, naõ uscolheo para si a abundân-
cia, senaõ a pobreza ; naõ a estimação,

senaõ o desprezo ; naõ o deleite, senaõ

a dor.» Padre Manoel Bernardes, Exer-

cícios Espirituaes, part. 1, pag. 319.

Obra de insigne Mestre. Talvez este,

Como Príncipe foi do Apostolado,

Baste no nosso caso, a serem nelle

Os sagrados Apóstolos precisos.

Veja, Doutor, se tem isto caminho,

Por poupar-me a vergonha de pedi-los.

A. D. DA CRUZ, HYSSOPE, CaUt. 4.

— Saudades nossas; saudades de nós,

ou saudades que temos d'elle.

—Nosso Santo Padre; o Summo Pon-
tífice, o Papa, successor de S. Pedro, vi-

gário de Christo na terra, e que nos per-

tence.— «O mesmo dia que elies offere-

cerão o Elephante, e todolos outros does,

veio ao nosso sancto Padre hum messa-
geiro dalguns pouos Christãos, que guar-

dão, e conseruam a Fe da Egreja catho-

líca, que morão junto com Hierusalem.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 57.

—O nosso Barros; o Lívio portuguez.
—«Que nâo hnja um Portuguez que re-

vindique as usurp/tçôes que todos os dias

nos fazem extranhos, e releve mais cla-

ramente o que ja apontou o nosso Bar-
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ros a est'^ rosppitol {Nota da negunda
edição). Tftnos no Sr. Visconde do San-

tarém quorn tins di'sfijrco do tod.HS estas

usurpnrõns. {Nota da quarta edição), v

Garrou, Camões, nnta .\f ao canto 4.

— Noss:\ iienhnra, ou Senliora nossa

;

M-iria Ssntissiim, Mão Ho Dons, qiio es-

tá no cóo choia do gloria — «E om nossa
Soiihora da Pena ollo o a R.iynha furão

estar onze dits por huma noucna qno
proniPtoráo, e estiuoráo muylossDS, por-

que então a casa era humn bem peque-

na herniida, e os quo com ello eslauào
pousauã ) em tendas que ei Roy ahy man-
dou louar, onde so agasalhauão muyto
bem, e a toilos S'> dana do com-r em
inuyta perfi'irâ >. e nos onze dias acabn-

da a dila non tiíi el Roy e a Rayriha so

t';rnarão a Sintr>i.» (larcia do Rezende,
Chronica de D João II, cap. 171.— «An-
tes quo o Vicerei partisse do Caoanor.

soube como os mouros do Coulaõ mata
rão o f"itor António do sa. com doze

Portuguos^s que com elle estauaõ. e is-

to por caso dos li-mos, e velns das nãos

quo lhes loaó homem tomara p"lo qu.i

os salli^aríõ na casa onde morsuão. da

qual por so náo podorom defender se

acolherão a irorida de nossa Senhora,

a qual per os mouros os naõ poderem
entrar, poseram fogo d(^ que ardeo to-

da, e os que dentro estavaõ.» Damião
de Gies, Chronica de D, Manoel, part.

2, cap. 7.— «Ksta Rainha era mui docta

na sagrada Si-riplura. em qu^ compôs
dous liuros. a hum chamam Enzorache-

bà, que quer dizer, 1 luuai a Doos C'>m

orgaõs, oiii qu" di.sputa da Trindade, e

da virgindade de nossa Senhora mãi de
lesu Christo, o outro liuro sh chama Che-
dalo, Chay, que quer dizer raio do Sol

em que trata di lei de Deos.» Ibidem,
cap. 61.— «Fundou de nouo o mosteiro

de nossa Senliora da serra da ordem de
saõ Don)ingos do modo que el Rei dom
loaõ segundo seu primo deixou enco-

mendado era seu testamento, fundou de

nouo o mosteiro de Sancta Clara destro-

mos.» Ibidem, part. A. cap. 85.— «Fun-
dou de nouo pêra sua sepultura, e da
Rainha dona Maria sua molher, e de
S'^us filhos o mosteiro da invocaram de
nossa Senhora de Bolem junto da praia,

huma legoa da Cidade do Lisboa, abai-

xo de RaiUello e o dotou e pouoou de
religiosos da ordem de Sam Hieronymo.»
Ibidem.— «A todos pareceu que morrera
edificantemente, e pensativo nas miseri-

córdias do Senhor e escândalos públicos

de sua estragada vida. Vim depois a sa-

ber que o enfermo era devotíssimo da
Immacuiada Conceição do Maria Santis-

siraa Souhora Nossa.» Bispo do Grão Pa-

rá, Memorias, publicadas por Camillo
Castello Br.inco, pag. 133.

—Nossa Senhora da Conceição: pa-
droeira do reino de Portugal. — «E alli

speram pelo corpo pêra o companharem

a sepultura que ello ordenou em s^u tes-

tamento que foss" na capella de nossa

S"nhora da ConcepçaTi que, elle mandou
fazer sob"la porta porque entrara na ci-

dade quando a ganhou aos mouros, on-
de fi.i |.'uado com as cereraonias deui

das a huma illustro pessoa vestido no
habito de S.inctiigo, di^ cuja ordofn era

conmiendador.» Damião do Gneg, Chro-
nica de D. Manoel, part. 3, cap. 80.—Feira de Nossa Sunhora; titulo, no-

mo de uma feira.

Si'r. Pínn porque viectes or.a

Cansar A feira dn pií?

Thi^o. Porque nos diicm que ho

Feira d« Xofuii Senliora

:

li võdoA aqui porque.

811. VICKNTE, AUTO DA FEIHA

-Nosso Senhor; D-us e Homem ver-

dadeiro, redemplor e salvador do géne-

ro humano, sogimdo as crenças calho-

licas.— «E assi mandou fazer outra moe-
da douro, qu'1 se charaaua Espadim, que
era da hy dos Jistis, o da metade do
preço, o poso delles, que era trezentos

reis. e tinha de huma parto o escudo
Real cora o nome e titulo dei Roy. e da

outra huma mão com huma espada nua
com a ponta pêra cima, e por letra de

redor : Dominus protector vita^ mecr, a

quo trepidnbo: e estos Esp.adis mandou
fazer desto nome por douação, e lem-

brança da conquista DafTri''.a, que sem-
pre com a espada na mão so fez, e pro-

segue por honra, e Exaloam-Mito lia Fe

de Nosso Senhor IKSV CRISTO.» G.ircia

de Resende, Chronica de D. João II, c.

57.— <E que por honra dei R-y de Por-

tugal fizessem muytas festas, e prazeres.

E as palauras. e amoostações pêra a Fee
de nosso Senhor I-su Christo recebeo

cora tanta eflicacia, que parecia quo Deos

as espritara nf>lle, que cora o muyto de-

sejo quo ja tinha do sua saluaçáo não
daua lugar que o embaixador o frota de

Portugal se partisse, pollo muyto con-

t"ntaraento que louaua em falar com os

Christáos.» Ibidem, cap. 156 — »E de

sua doença e perigo pesou muyto a todo

o Reyno, porque era muylo b"m quista

de todos, e fizeram por ella em muytas
partes procissões, e muytas deuações. e

prouue a nosso Senhor de lhe dar vida,

porem náo inteira saúde, porque viuen-

do depois mais de trinta annos sempre
foy doente, e o mais do tempo era ca-

ma.» Ibidem, cap. 180. — «E falando

sempre palauras santas, e encommen
dando a todos que não chorassem entá)
por lhe não fazerem toruaçào, boijand >

muytas vezes o vulto de nosso Sonhor,

e a Cruz. com os olhos postos nello. e

a candea na mão. com todo seu perfeito

saber, e os sentidos muj espertos, e a

vista toda inteira, sem fazer geyto ne-

nhum, rezando sempre com os Bispos

verso por verso, e na derradeira com o

nome de lESV na boca com grandíssima
deuaçôo dizenrjo Aqnu» Dei, qui tolliii

pecata mundi, minerere inei.t Ibidem, <

cap. 212 — «No alcance dos quaes sahio
Nuno fornandez com quatrocentos de ca-

uallo. p cem piaens. na qual saida ma-
tou alguns Mouros e troux" outro; ca-
ptiuos a cidade, e fez^ra mor caualgada
segundo hião tolos desordenados, mas
vendo a multidam dell.s. e a pouca can-
tidade dos seus nam quis seguir mais
adiante, ronif-nlandoss" da mercequelhe
nosso Senhor tinha feita.* Damião do
Góes. Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 12.

—

«Assi cieo qui sam Pedro he
pedra da hi, a qual h-i he elifi''ad8 so-

belos Prophelas. funda^nento. e cabeça
da Egreja Catholica Oriental, e Occiden-
tal, onde se conhece o nome de nosso
Senhor lesu Ch'isto do cuja Enrija sam
Pedro Apostolo tom o poder, e as cha-
ues do regno do Ceo. com quo pode abrir,

e fechar, ligar.» Ibidem, part. 3. cap.

60. — «Som"s obrigados a guardar seis

precept'>s do sancto Euangelho que nos-

so Senhor lesu Christo encommondou
per sua boca. de darmos de comer aos

famintos, de beber aos que haõ sede,

agasalhar os peregrinos, vestir os nus.

visitar os enfermos, consolar os presos.»

Ibidem, part. 3, cap. 61.—«Niô fallo do
grande amor, e amizade que el Rei d>
Congo tem a vossa Altezi, porque jbe

ouui dizer que rogaua a nosso Senhor
que o nam matasse ato primeiro senso
ver com voss» Alteza, isso mesmo lhe

ouvi dizer que vossa Alteza era Rei de

Congo, e elle de Portugal, e estas cou-

sas diz muitas vezes a quem as quer ou-
uir.» Ibidem, pari. 4, cap. 3—Freire da ordem de Nosso S-'nhor

Je^u-i Christo; freire pertencente a utna

congregação d'este nome. — «Ordonnu
el Rei capitul<i no convento de Tomar,
pêra entender em algumas desordens.

j

que auia nos commendadores, e freires

da ordem de nosso senhor J^-su Chris-

to.» Damião de Góes. Chronica de D.

Manoel, part. 1. cap. 75
— Nosso Hedemptor Jesus Chrifto

;

Christo qu" nos resgatou do peccado, o

da escravidão do d-rronio.— cAsaluaçaõ
e graça de nosso Redemptor I-su Chris-

to, e da nossa sancta Senhora Maria Vir-

gem se estenda sobre vossos estados, e

sobre vossos filhos, e filhas, e sobre to-

da vossa cisa Arvei).» Damião de Góes.

Chronica de D. Manoel, part 3. cap.

59.—«Km nome do Padre, c do Pilho,

e do Espirito Saneio, três Pessoas hum
so Deos a saluaçam, e graça de nosso

Senhor Redompt ir Christo lesu Filh" de

nossa Senhora Maria virgem, o qual foi

nascido na casa de Betblem.» Ibidem,

part. 3, cap. 59.

—O Espirito S'Tuto. nosso intercessor

;

Deus vivo, que intercede pelo género hu-

mano.— «O qual Spiritu sancto consola-
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dor, fl nosso intPrct=ssor, Deos vitio, que

procede do Padre, e do Filho, falou peia

boca dos Prophptas. e descendeo em flam-

ma de fogo sobdos Apóstolos na porta

de Siom, os quaes pregaram per t^do o

inundo a palaura do Padre, a qual pa-

laura era o mesmo Filho.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 60.

—Nosso Salvador Jesus Christo ; Chris-

to que nos salvou, dando a vida pelo

género humano.— «Esta he minha fe, e

lei, e do pouo Christão daEthiopia, sub-

geito ao precioS') loaro, a qual com tan-

to amor de lesu Christo ho conGrmada
antre d js, que nem por medo de morte,

nem de fogo, m-m de cutello, 3JU''ado

da graça de nosso saluador lesu Christo,

ei de arrenunciar, nem negflr, e esta fe

auomos de leiíar todos no dia de juizo

diacte da face de nosso S'^nhor lesu

Christo.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 3, cap. 60.—El-Rei nosso senhor; formula que
mostra, por analogia, o predomínio que
tem o rei sobre os vassallos, como Chris-

to tem sobre a humanidade.— «E depois

de assi ser nesti^s R"}'oos c?iSou com do-

na Violante de Tauora, molher de muy
nobre gi'ração, e ouue delia hum filho,

que se chama dom António Dataide, que
ora he Confie da Castanheira, Senhor de

Pouos, o Chileyros, Alcayde mór de Ale-

grete, e de Colares, e Veador da fazenda

d^l Rey nosso senhor, homem de muyto
grande estima, e muyto aceito a el Rey,
e de muyta valia.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 54.

NOSTALGIA, s. f. (Do grego nostos, e

algos). T.'rmo de medicina. Melancolia

produzida por um desejo violento de vol-

tar para a pairia.

j- NOSTÁLGICO, A, adj. Que diz res-

peito á nostalgia.

—Que expf-rimenta a nostalgia.

—

Tor-

nar-se nostálgico.

—Subitaniivamente : Os nostálgicos.—Um nostálgico.

I NOSTOMANIA, s. f. Termo de me-
dicina. Synonymo de Nostalgia.

f NOSTRADAMO, s. m. Magico, astró-

logo, fiiticeiro.

NOTA, s. f. (Do latim ?iota). Signaique
abrevia a escripta, como SS. por Santís-

simo, N. por Fulano, etc.

—Nota do banco; espécie de bilhete

ao portador, que ura banco emitte, e
corre como moeda, divergindo apenas o
não ser obrigatório o receber-se em paga-
mento.

—Signa! usado na musica. Vid. Sicla.
— Figuradamente: Defeito moral que

em alguma pessoa é censurado e obser-
vado.

—

A nota de ladrão.

— Succintos apontamentos da substan-
cia da escripturj! mais larga, feitos pelo
escrivão no protocolo, para depois a en-
tender coni a miudeza requerida.

— Reflexão, reparo, censura.
— Giosfl, annotação, explicação.

Mas as bênçãos d'um povo agradecido

São melodia de suaves notas

Que por eras e eras se prolonga

.\s gerações por vir. Um rei como este,

Dae-lties um rei como João segundo;

E esquecido o tenaz republicano

De Brutos e Gatões, ajoelha 0.0 sceptro.

GARBETT, CA.M., cant 8, Cap. 9.

—«O episodio de Ignez de Castro é

talvez a parte dos Lusíadas que tem sido

mais popular na Europa, e mais vezes

traduzida em todas as linguas cultas.

Mas em todas ou quasi todas o foi ja o

poema inteiro. U leitor folgará, creio eu,

de achar aqui uma nota das traducções
de que pude achar memoria, ou exami-
nei eu próprio.» Ibidem, nota D ao can-

to 7.—«Com uma serie de estampas, e

uma nllegoria no frontispício. É dedica-
da a S. A. S. o Príncipe de Conty. Con-
tém, além da dedicatória em verso fran-

cez, e da inscripção em verso latino da
allegoria, um prefacio, a vida de Camões,
licença do rei, notas no fim de cada can-
to, e indico de matérias no flm de cada
volume.» Ibidem.—«Mandou o genealó-
gico logo escrever na arvore do cavalhei-

ro a seguinte nota: Moleiro. Acode o ve-
lho:—.Não, senhor, o moleiro fui eu do
dito fldalgo.—Contou-m'o Sebastião José
de Carvalho, a quem Félix Machado,
marquez de Montebello, persuadia que
fosse genealógico.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-
tello Branco, pag. 157.

f NOTA-BENE. Locução que significa :

repara bem, observa attenlamenle.

NOTABILIDADE, s. f. (Do latim nota-

bilitas). Qualidade do que é notável.

—Qualidade das pessoas notáveis.

—Pessoa notável.

—

O marquez de Pom-
bal é uma notabilidade.

—Acontecimento notável.

NOTABILISSIMAMENTE, adv. (De no-
tabilissimo, com o suffixo «mente»). Com
muita notabilidade.

NOTABILISSIMO, A, adj. superl. de
Notável. Mui notável. Vid. Notavelis-
simo.

NOTAÇÃO, s. f. Acçáo de notar, de
representar por meio de signaes.

—Notação musical; systema por meio
do qual se indica a inlonação das notas,

sua duração, a medida, as differenças de
forte e de fraco, as elevações e aljaixa-

mentos dos sons, e finalmente a expres-

são das phrases da musica.

—Termo de commercio. Systema de
signaes particulares inventados pelos com-
merciantes.

—Termo de álgebra. Representação
ou signal externo empregado para desi-

gnar as quantidades numéricas.
— Notação chimica; linguagem con-

vencional introduzida por Berzelius, em

que os elementos de um compos"to são
representados pela primeira letra maiús-
cula do nosso latim, chamada symbolo,
e onde figuram os coefficientes exprimin-
do as proporções ; como RO, fórmula de
potassa, ou oxydo de potássio. Quando
muitos nomes começam pela mesma le-

tra, accrescenta-se a cada uma outra le-

tra menor, tomada na palavra; como C,
Cl, Ca, carbone, chloro, e caleio. O sym-
bolo do elemento electro-positivo deve
sempre preceder o do electro-negaiivo,

nos compostos binários. As proporções
dos elementos de um composto são in-
dicadas por um algarismo collocado na
parte superior e á direita dos symbolos,
em forma de expoente, como SO^, acido
sulfúrico. Os algarismos collocados á

esquerda em forma de coefficiente mul-
tiplicam as letras e os algarismos quo
seguem até ao encontro dos signaes al-

gébricos -]-, — ; como 2S0'-|- KO, dous
equivalentes de acido sulfúrico, e um
de potassa. Na fórmula de um sal, os si-

gnaes de um acido devem ser separados
dos do oxydo por uma virgula; como:
AzO',KO, azotato de potassa.

NOTADO, part. pass. de Notar. Que
foi o objecto de uma nota.

—Que é objecto de alguma observação
desfavorável.—Homem notado ; homem de má re-

putação.

— Escripto em notas de musica.
— Figuradamente: Censurado, incre-

pado, criticado.

Nem bastava privar das doces vidas

Os infelices corpos, não culpados,

E roubar-lhcs as fazendas adquiridas

Ou por si, ou por seus antepassados;

Mas sobre tudo aiuda de fingidas

.Maldades, os fízia ser notados^

Porque ficassem obras tão damnadas
Co'a infâmia dos mortos desculpadas.

F. DE ANDBADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 1, est. 12.

— «Estes não costumaõ mostrar exte-
riores singulares, e extraordinários, nem
costumes, que sejnõ notados, oaas hãose
pêra cora todos benigna, e suauemeute:
com tanto, que cora toda a diligencia se
desuiera de todo peccado.» Fr. Bartho-
lom^u dos Marlyres, Compendio de Es-
piritual Doutrina.
— Observado, reparado. — «AfTonso

d'Alboquerque chegado ás portas do es-

treito, porque á entrada não tinha no-
tado o sitio da terra, principalmente a
Ilha Mehum, onde ElRey D. Manuel era
informado que se podia fazer huma for-

taleza, foi-se a ella.» João de Barros, Dé-
cada 2, liv. 8, cap. 3.— «Quanto porem
á pergunta de V. M. e á censura que faz

á Princesa nesta matéria, direy a V. M.
que a Princesa tem muito spirito, muita
capacidade, e muito conheciíuento, e que
com a minima parte dessas circunstan-
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cias poleria ar.har o defeito do pé pe-

queno notado om muitas parlns.» Cavai-

leiro fie Oliveira, Cartas, liv. 3, n." 13.

—íE foi-me notado por p<íssoa em quem
muito creio, qiin hospitaluirí) n'este sen-

tido podia ser taxado de galliiisrao. Acon-

SRÍharam-me gasalhoso, por superiores

abonos clássicos. Mas gasalho, e s>*u5 de-

rivados, parece me signilicar ura amparo

amigo, intimo, como de quem anima e

conforta; é mais que hospedar, é o la-

tino fovere.t Ttarn-U, Camões, nota í' ao

canto 5.— «As palavras notadas pareco-

rae que se podem distinguir assim syno-

nymicamente : Sahiraenloó-« procissôo

que conduz o cadáver (o que em Francez

se diz cowoi) : mas o restante e o ante-

cedente da çoromonia do funeral ja se

náo podem chamar sahimento.» Idem,

Ibidem, nota F ao canto 2.

NOTADOR, A, s. Pessoa que nota, ob-

serva, rt'para.

— Pessoa que censura, que increpa.

—Pessoa que annota, que faz explica-

ções.

-[• NOTAIRO, por NOTÁRIO. Vid. No-

tário.— «Sdbellas quaes amoestaçôes pro-

test.'»raõ, c de s-^us protestos tirarão es-

tromentos públicos, feitos per notairos

Apostólicos, que consigo trouxeraõ, e

apresentarão aos Reis, do que se seguio

muito fructo, porque dalli por diante bo

Papa Alexandre pns milhor ordem nas

cousas Ecclesiasticas, e costumes da Cor-

te de Roma, do que ho dantes sobia fa-

zer.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 33.

NOTALGIA, s. f. (Dj grego nõtos, e al-

gos). Termo de Medicina. Dôr na região

dorsal, sem phenomenos inllummatorios.

NOTAR, V. a. (Do latim notnre:). Obser-

var, advertir, reflectir. — «O .luiz leigo

deve seer Juiz, como se prova em huum
Capitulo do Degredo na terceira Cansa,

Questão oitava, Capitulo Cujusin ageiído,

o era na Degratal Extra de ^fHtuh pelitio-

nibua, Capitulo primo, e secundo : e assy

o nota o Innocencio, o nota-o o Grosa-

dor Extra de Judie. Cap. At si Clerici.*

o Bei o nSo cuidado estrsjo vend»,

A' mortes, e o temor de seus notando.

E ti\nt 1 em breve etpsQO entregue ao fogo,

K soberba converte em brande rogo.

SÃ DE MENEIE!», MAUICA CONQ., liv. 5, e8t. 71.

—tA qual fé e verdade guardado nos

ao que elRey dom João fez em todo o

discurso de sua vida acerca deste desco-

brimento, posto que particularmente atras

fica escripto: aqui em soma queremos no-

tar três cousas que lhe este Royno deue,

huma trata de louuor de Deos, outra d«

gloria e honra da coroa real. e outra do

accrescentamento do seu património »

João de Birros. Década 1, liv 3, cap.

12.— «Part« tlasq^n^s cousas elles viam

nas que tinhamos f-^ito naquellas partes.

e principalmente duas, que então muito
notaram, i'sla d" Pr. António, e a outra

a nova que v.-i) de Malaca do que lá fi-

zera Affiinso d'AlboquerquH, a qual duo
a náo de M-lii(ue <iupi. que (como dis-

semos) elli! tratou como se fura nossa,

quando soube ser sua.» Idem, Década
2, liv. 7, cap. 3.— "K assi notaram que
quando foi ao tomar das barcaças, tirou

bum .Mouro, de muitos que estavam cm
cima do muro, com huma frt-cha á gen-

te do mar que andava neste trabalho, o

qual á vista dos nossos foi pidos outros

mui bem espancado, como gente que Ihfs

pezava de os indignar, temendo commet
terem entrar na Cidade.» Idem, Década
2, liv. 7, cap. 7.— lOs quaes descubri-

ram a terra, e notaram o que neila ha-
via, que eram as cousas que atrás na

descripçáo desta Cidade escrevemos, e

acharam no porto cinco navios, a que
elles chamam marruazes, com mantimen-
tos que traziam das Ciilades Barbora, e

Zt»ila.» Idem, Década 2. liv. 8, cap. 4.

— «Foram estes homens áquella Ilha, on-

de andaram vendo, e notando tudo; mas
pelas grandes guardas, e vigias que ha-

via na fortaleza, não puderam entrar nei-

la. E porque no mesmo tempo succodeo

chegar áquella Ilha iMostufa Baxá. (nomo
logo diremos.) ficárara-se entretendo, por

verem a ordem que logo deo pêra defen-

são delia.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 7. cap. 4.—«Com esta resolução se

mandou António de Faria levar, c sem
estrondo, nem rumor algum se chegou
bem á terra, e rodeando toda, â sua von-

tade, e notou particularmente nella tudo

o que a vista polia alcançar.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 74.

—

«Deve se aqui de notar ora quanto ten-

to e consideraçam he ho governo desta

terra, quanta diligencia esti posta pêra

se conservar em paz. cortando as oca-

siões que pode av?r de alevantamentos.»

Fr. Guspar da Onz, Tratado das cousas

da China, cap. 8.—«Principiou a grande,

e piedosa obra do Hospital de todos os

Santos da Cidade do Lisboa, e fez outras

obras cheias de piedade, e Real magni-
ficência : e finalmente foi Príncipe, que
a lhe naõ faltsr brandura, e dissimula-

ção, naõ tinha que se Ih» notar vicio al-

gum.» Fr. Bem urdo de Brito. Elogios dos

Reis de Portugal, continuados por D. Jo>é

Barbosa.—«E logo ahy fez huma sedula

de testamento, que elle notava, e hum
Christouão de Biyrros escriuão escreuia,

na qual assinou cora hi padre Paulo seu

confessor.» Garcia de Rezende, Chroni-

ca de D. João II, cap. 46.— «He de notar

que do tempo que o Império s? passou

de França a Alemanha o primeiro Em-
perador dos dalemanha f >i Ottho, per cu-

jo filecim^nto f )i electo Ottho seu tilho

segundo Emoerador a quem, depois de
presedir no Império dezisete annos so-

cedeo Ollho seu tilho terceiro Emperador,

em vida do qaal ordenou o Papa Gregó-
rio o modo que se ate gora tem na elei-

ç«ra dos Krnppradores dal-m^nha.» Da-
mião de (loes. Chronica de D. Manoel,
part. 4. cap. 71.— «H-í pêra se notar,

que posto, que em hum, e outro tempo,
assim da prosperidade, como da aduer-

sidade saibaó, exercitarse os varoens per-

feitos qui? tem as armas da virtude da

parle direita, e da esquerda, porque seu

animo eslíi fixo continuarafnte no centro

daeteriii la b'. e a maneira det-iie firme.

•

Kr. Birlhotomeu dos Mariyres, Compen-
dio de Doutrina Espiritual. — «E assim
be muyto para notar, que exagerando S.

Paulo táto a cbari lade como se ve no ca-

pitulo treze (ia Kpistola primeira ad Co-

rynthios. .Sí litiguis liominum loquar, etc. .

quando vi>m a parlicnUrizalIa, e amos- 1
trar os officios delia, tendo muylos ex- |
celentissimos, pintaft polias obras do

amor do próximo, principalmente.» Pai-

va de Andrade, Sermões, part. i, pag.

115.— «Partimos desta cidade com o ros-

to ao noroeste sempre, por antre serras o

montanhas ao longD de huma serra muy-
to alta que fica a maô esquerda a que os

mouros c.hamão coa -stander que em lin-

goajera Persiana quer dizer a serra de

Alexandre per todo elle nam vimos cousa

que de notar seja somente que om cada

jornada nos apresentávamos a nr.yte em
humas casas grandes. » Telemaco, tradm-

ção de Mino*»! de Sousa, e Francisco Ma-

noel do .Nascimento, liv. 7.—«Bem con-

firma esta reflexão o successo de Palinu-

ro; que para perderse bastou hum c-^r-

rar de olhos; por mais, que pars naõ er-

rar, nun''a perdesse os astros de vista :

oomo nota Virgílio: 6.» Braz Luiz dí

Abreu. Portugal Medico, pag. 156. s 4. '

.Mas ii.jriiido que o Xaire desgojitoeo

Da prudente repuls.'» S"? pirtia,

Maada outra vei explorador Vell-MO,

A quem fiel interprete seguia;

Desci dl gr.iDde Ndo. do caudaloao

r\ia a pi mie» liquida v.^rria;

Voga c/o remo c'-'mp.'\es.-^do. e o»3rto

De Oiias sedas o esc»ler coberti.

J. AGOSTIHaO DB MACEOO, O ORIBKTt, CIDt.

5, aat. 02.

—Lançar nas notas qmlqu'^r escriptu-

ra era forma authentioa e solemne. —
íLeaaes, e entendidos devem seer os Es-

cripvaáes da N >ssa Corte. qu« saibam b^m
escrever, e notar, de maneira que as Car-

tas, e autos, que elles fezerem. que da

Nossa Corte saaem, mostrem qu'' as fa-

zem him>n3 de boo siso. e de boo en-

tendimento » Ord. Affons, liv. 1, tit. 16.

— Ditar, pronunciar os vocábulos que

outrem ha de escrever.— «Mera (íonçal-

v>z. Ei^m^io Diaz. Rodrigo Goterrez tes-

temunha. Froyla G tt^rrez. G «s^nlo Fro-

jiQO. ou Froiaz. H >noriiio Dias. Fernan-

do Sicerlote Cantir .Mor, ou Chantre.

Sisinaado Domioguez. Aspidio Sacerdo-
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te. Goíiralo Moniz. Sacerdote que a no-

tou.» Monarchia Lusitana, liv. 7, capi-

tulo 21.

Querendo escrever lium dia

O mal, que t^ulo estimei;

Cuidando no que poria,

Vi Amor que me dizia :

Escreve, qu'eu notarei.

CAM., «EDONDILHAS.

—Tomar conhecimento, apontar por

escripto.— «Deyiando casos afrontosos

feitos aos Ministros em Países Bárbaros

como no de Turquia, que se podem no-

tar na Historia de Sagrcdo, e nas de mui-

tos outros Autores, pois que disia o Se-

nhor Finch, Ministro que residio sete an-

nos na Porta Ottoraaoa com o Caracter

de Embayxador del-Rey de Inglaterra.»

Cavalieiro de Oliveira, Cartas, liv. 3,

n." 23.

—Censurar, increpar, exprobrar, criti-

car.

E, se alguém ha que n'outra parte ponha,

Que donde co&tumava, o pensamento,

Aii para nuíal-u está a veigi.nha.

FKRNÃO RODRIGUES LOBO SOROPITA, POKSIAS

E PKOSAS INÉDITAS, pag. 128.

—Notar de infâmia; cobrir de ppjo,

de vergonha.
— Escrever musica com notas.

t NOTTAR, V. a. Vid. Notar. — «Por-

que f stes remédios como qu^rque eva-

cuem, e respeitem particularmente o cé-

rebro, tem msyor uso, propriedade, e

commodo ca Vertigem essencial, que nas

outras espécies ; como ja nottamos na

dor de Csbeça por essência.» Braz Luiz

d'Abreu, Portugal Medico, pag. 293, § 46.

NOTARIADO, s. m. Profissão, empre-
go, cargo do notário.

—Ádj. Feito por um notário, passado

diante (l'um notário.

—

Acto notariado.

f NOTARIAL, adj. 2 gen. Termo de

Pratica. <Jue pertence ao notarialo, con-

cernente aos notários. — Funcções nota-

riaes.

—

Jurisprudtncia notarial.

NOTÁRIO, s. m. (Do latim notarias, de

notare). Termo de antiguidade romana.
Escravo encarregado de tomar as notas

ou abreviações para seu senhor.
— Nome d'aqueiles que tendo a arte

de escrever em caracteres abreviados cha-

mados notas, estavam apostados pelo pu-

blico para redigir por escripto toda a es-

pécie de actos e de convenções.

—Notário imperial; secretario do im-
perador no baixo império.
— Official que na primitiva egrpja es-

tava encarregado de recolher e conser-

var em notas ou abreviações, os actos

dos martyres.

—Termo feudal. Personagem que jun-
to dos soberanos, dos fidalgos e commu-
nidades, era encarregado de redigir as

cartas conslitucionaes.

—Escrivão publico que recebe e redi-

ge os actos voluntários.

—H' je tabellião do ecclesiastico.

—Notário apostólico; ofliciíl estabe-

lecido para as expedições na corte de

Roma, e para os negócios ecclesiasticos.

—Estijlo notário; os modos de dizer

tradieionaes que se empregam na redac-

ção dos ditTereates actos.

NOTÁVEL, adj. 2 gen. (Do latim no-

tabilis). Digno da ser notado, observado,

reparado, advertido, considerável.— •Go-

vernou a Igreja quatro mezes, e vinte

dias, sem que a muyta brevidade do tem-

po nos deixe lugar de saber cousa no-

tável de seu governo, mais que alguns

sinaes no Ceo, e cometas espantosos, que
aparecerão durado seu pontificado.» Mo-
narchia Lusitana, liv. 7, cap. 30. — «O
gigante, já indinado de sua dureza, tor-

nou a elle, e começaram esta batalha tão

diflerente das passadas, que D. Duardos

se espantava do que via, que a seu pa-

recer era mais notável cousa do mundo.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 10.— «Mas a presteza de ca-

da um os fez levantar ; e, arrancado das

espadas, começaram ferir-se de duros

golpes, como aquelles que eram destros

nos dar. E como a batalha fosse notá-

vel e andasse brava e temerosa, Floren-

dose Albayzar folgavam d'a vèr.» Idem,
Ibidem, cap. 103. — «O imperador se

mandou leuar a uma torre, onde tudo se

via; e vendo cousa tão notável e espan-

tosa, não o houve por bom signal, que
bem lhe pareceo, que já pêra lançar os

contrários dos termos de seu império,

seria forçado fazer-se por força e com
despesa de muito sangue de seus amigos
e vassallos.» Idem, Ibidem, cap. 160.

—

«E segundo estes pouos entre si saõ bel-

licosos, e de pouca fé ja toda esta gran-

de regisõ fora súbdita ao mães poderoso:

se a natureza naõ atalhara a cobiça dos

homems com grandf-s, e notaueis rios,

montes, lagos, matas, e desertos, habi-

tação de muitas, e diuersas alimárias que
impedem passar de hum reyno ao ou-

tro.» João de Barros, Década 1, liv. 4,

cap. 7.— «A qual opinião reprovando el-

le D. João, diz que em toda aquella via-

gem nunca vio poeiras, nem barreiras ver-

melha,^, que fosse cousa notável. » Idem,

Década 2, liv. 8, cap. 1.— «De Gezam té

a VUla Imbo, que serão de costa cento e

trinta léguas, he tudo do estado do Xe-
rife Barac Senhor de Meca : ás quarenta

e duss está Zidem lugar mui notável, e

nesta distancia ficam os portos de Mala-

bo, Gobaalcarne, Boca, Gudufi, Magaxá.»
Idem, Década 2, liv. 8, cap. 1.— «O Ca-

pitão com alguns que o seguirão, fizeraõ

aqui tudo o que se podia esperar de seu

animo, e esforço, matando, e derriban-

do muitís dos inimigos. Aqui matàraõ D.

Francisco de Almeida de huma arcabu-

zada, tendo feito por seu braço cousas

muito notáveis.» Diogo de Couto,* Déca-

da 6, liv. 3, cap. 6.—»0 Principe o es-

timou muito, e assim elle, e Manoel Pe-

reira fizeraõ eus quanto durou o cerco

cousas muito notáveis, e dignas de mayor
galardão, do que ambos tiveraõ.» Idem,
Década 6, liv. 6, cap. 5.— «O qual com
gião repouso, descrição, e muyta graui-

dade fez huma fala publica, que durou
grande espaço, em que para seu caso

mnteo palauras, e sentenças táo notaueis,

que pareciáo de muyto prudente Princi-

pe, nas quaes contou aelReycom muy-
tos sospiros, e lagrimas, sua desauentu-

ra causada per trayção que em seu Rey-
no contra elle se fizera.» Garcia de Re-
zende, Chronica ds D. João II, cap. 78.

— «E logo a Cruz com solemne procis-

sam, e muyta deuaçam foy leuada 6 Igre-

ja, onde estaua por huma grande reli-

qiia, e notauel milagre, por honra da

qual el Rey mandou fazer muyto gran-

des festas.» I'iem, Ibidem, cap. 160.

—

Mas como andaua fraco da doença ren-

deo polas costas, de que depois esteue

muitas dias em cura, do qual Elephante

Martinho se contam tantas cousas, e táo

notaueis, que seria fazer hum longo pro-

cesso se as quisesse poer por escripto.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 4, cap. 18.—«A Cidade de Damas-
co he muyto grade e muyto notável Ci-

dade, e muyto grosso povo como cabeça

de Reino. Tem em si muylas cercas, e

diviàões de edifícios, e paredes, huns che-

gados aos outros, e de muitos pumares
entremetidos pela Cidade. . .António Ten-

reiro, Itinerário, cap. 33.— «Porque com
todosargumentava, e de tudo dava razaõ :

e entre as cousas notáveis, que se dei-

xou dizer, foy huma a mais admirável de

todas, que já elle teria posto da ré a Fé

de Christo, embrulhado o género huma-
no, o se teria feito senhor do mundo ab-

soluto, se Deos lhe naõ prohibira três

couzas : a primeira bulir na Sagrada Es-

critura : segunda falsificar cartórios : ter-

ceira dar dinheiro.» Arte de Furtar,

cap. 64.— «Porque- falamos muitas vezes

acima em Portugueses cativos na China,

será conveniente cousa que se saiba ha

causa de seu cativeiro, onde se diram

muitas cousas notáveis.» Kr. Gaspar da

Cruz, Tratado das cousas da China, cap.

23.— «A valia dos príncipes, a grande ri-

queza, o valor notável da pessoa nas ar-

mas, ou nas letras, quando seja acom-
panhado de limpeza do sangue, realçam

as qualidades dos homens de sorte que

oi fazem meiecedores de se poderem apa-

rentar com elles.B D. Francisco Manoel

de Mello, Carta de Guia de Casados.

—

«Caraemite he huma cidade como cabe-

ça de reyno muy notável em aquellas

partes: he de grande comarca: situada

junto do rio Tigris pêra a banda do nor-

te, cercada de muy notáveis muros, e

barbacãis, e edifícios de grande admira-



46a NOTA NOTI NOTI

çacna.» Tcletnaco, lr«'\iicção de Manoel

do Sousa, H l''ranciscu Manoel do Nasci-

mento, liv. 29.

—

«R, com pffuilo, asiis-

tindo eu a um moribundo do primeira

plana oro Lisboa, parcCBu ootavel a ca-

sualidadtj de ch«!g«r o padrn d« bençôo

de Alemqudr, a tempo qut* pouleajudar-

me, resando ooflicio da agonia, emquau-
to eu auxiliava o moribundo com netos

próprios (i'8qui'ilH instante.» Bispo do

Gráo ['ara. Memorias, publicadas por Ca-

milio Castello lirsnco, pag. 132. — «No
dia 24, fui jantar á Hgroja do S. Domin-
gos da Boa- Vista, que liça bom no sitio

onde o Guamá se une coiu o Capim, do

cuja conlluencia resulta nraa copia e pe-

so d'aguas mui notável. E' dos grandes

pontos de vista que encontrei.» Idem,

Ibidam, cap. 173.

—Digno de censura, de critica, de re-

preheusão. — A mentira, a calwnnia, e

a murmuração são notáveis.
—Pessoas notáveis; pessoas dignas de

attenção, quo occupam um lugar insigne

n'uma cidade, n'uma província, etc.

—

«Porém, como fosse gráa pessoa e em ar-

mas mui estremado, lodos fídgavam d'a-

venturar a vida por lhe poder salvar a

sua. Todavia por força de armas foi ti-

rado do campo, o entregue a Pasencio;

mas ficaram nelle (iermão d'OrlieuseLuy-

mão de Borgonha, notáveis cavalleiros.

em estado e armas: da outra parle mor-
reo el-rei de Bamba e dous irmãos seus.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 169.— «Pêra oqual <iia el Key
e a Raynha se apreceberãocõ aparato de

casas armadas quada hum em a sua: el

Rey na sala em estrado alto com hum
dossel de brocado rico, acompanhado do

Duque de Beja dó Manuel irmão da Ray-
nha, e assi de Condes, Bispos, e outras

pessoas notaueis.» João de Barros, Déca-

da 1, liv. 3, cap. 6. — «O qual dó Lou-
renço não se aula de mostrar que hia ali

por não daralgumapresumpção aos Mou-
ros quando vissem pessoa taõ notauel

:

somente hiaõ todos em modo de visita-

ção da parte do capitão môr ao capitão

da fortaleza e assi se fez.» Idem, Déca-

da 1, liv. 8, cap. 9. — «O aumero dos

quaos entre estes e os que morrerão na
praya, passarão de quinhentos; e dos

nossos, dezoito: mas não foi pessoa no-

tauel, e feridos mães de sessenta : de que
os priucipaes erâo IVro Barreto, Payode
Sousa, Fernão Perez dWndrade, lorge

Fogaça.» Idom, Década 2, liv. l.cap. 6,

— «Mas parece qun pêra maior gloria

destas tão notáveis pessoas permiltio Deos
tanto esquecimento em seus herdeiros,

porque o descuido seu fosso causa desta

nossa repetição.» Idem, Década 2, liv. G,

cap. 10.—«E postij que taes sinaes, se-

gundo o uso commum delles, mais ser-

vem pêra encaminhar os caminhantes,

que de memoria de alguma notável pes-

soa, aqui bem nos podemos também ser-

vir este naorouço de seiíos, e Cruz pêra

encaminharmos nossas obras ao lim pê-
ra que fomos creados.» Idem, Década 2,

liv. 6, cap. 10. — «E foi lar no alcaide

ao passar de hum porto com tanto ím-
peto que lhe f^iz virar o rosto, e o seguio
ate noite com lhe matar muitos dos seus

caualleiros, e captiusr alguns com que
se tornou pura tanger, mui alegre pola

victoria que lhe Deos dera do huma pes-

s ia tain notável como o era aqui lie Al-

caide di'Tfluíim.» Damião de Gii;s,Chro-

nica de D. Manoel, pari. 4, cap. 77.

— Jnsletniiiilias notáveis; testemunhas
(intendidas, sensatas, aptas para dar con-
ta do que dizem t; eipõe.
— Hios os mais notáveis de Portugal,

e que banhayn a xua co>ila ; o Tejo, o
Douro e o Guadiana, que todos três uss-

cem na Hespauha ; e dos rios que nas-

cem em Portugal deve mencionar-se o

rio Mondego, por ser o maior ; tem a sua

origem na serra da Eslrella, e a sua foz

na Figueira.

— Cidades maii notáveis de Portu-

gal; Lisboa, Porto, Coimbra e Braga.

— Substantivamente : Um notável;

um personagem dos mais disliuctos e in-

signes. — «E pondo-se a pé, começaram
a batalha tal, qual se alli uão vira havia

muito tempo; que posto que o de Sal-

vage nas armas fosse estremado, Drago-

nalte era muito bom cavalluiro, e mere-

cia ser metlido no conto dos notáveis

daquelle tempo.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 130.— «Llr

le o despachou logo, e se partio, e em
sua companhia iriam té quinze pessoas,

de que as notáveis eram João de Sousa,

a segunda depois delle, e Gil Simões
moçxj da Camará d'ElKey Escrivão da

embaixada com hum presente, que po-

dia valer té seis mil cruzados, de mui-
tas, e diversas peças, delias desto Rey-

nu, e outras da índia.» João de Barros,

Década 2, liv. 10, cap. 5.

NOTAVELISSIMO, A, adj. superl. de

Notável. .>lui notável.

NOTAVELMENTE, udv. (De notável, e

o suftixo «mente»). De um modo notá-

vel. — «O bispo do Porto, D. Fernando
Correia de Lacerda, descontentou-se no-

tavelmente com uma satyra que se can-

tou na noite de natal no meu convento,

composta por Manuel Ferreira Pinheiro,

de Arrifana de Sousa, author de cele-

bres entremezes.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

lello Branco, pag. 165.

-[- NOTENCEPHALO, A, adj. Termo de
Teralologia. — Monstros notencephalos ;

monstros cujo cérebro faz quebradura,

e se apoia sobre as vértebras dorsaes,

abertas posteriormente.

NOTHO, A, adj. (Do grego nothos).

Termo de Medicina. Espúrio, illegilimo.

NOTICIA, s. f. (Do latim notitia). Co-

nhecimento, informação.—«Da qual pe-

drt (além da memoria que eoj suas pa-
lavras encerra do Emporador Ves|iasia-

no) nos ficâo claros os nomes do* Go-
vernad<ires Komanos qii>' neste meyo tem-
po residiaõ em Porlugil. que para a pou-
ca noticia que de t"dos ellcá se acha
entre (;s Authores, h-i <; )u»a digna de

muyla pond -ração.» Houarchia Lusita-
na, liv. 5, cap. 9. —«O lefjjp.j certo em
que se fundou esta cidade, acerc4 dos
seus Miuradores oâo ha escritura qua vies-

se á oossa noticia: sóment-. he fama com-
mum entre >dle3 que, ao te rap > que nós
entrámos ua índia, haverin p>^ucu mais
d« duzHiitoii e ciiic^^entd annos que era

povoada, e que a «.ftusa de sua fundação
foi esta.» João de Barr>>s. Década 2. liv.

6, cap. 1. — «O outro ^o^lo que este

Kozloiiiocan fez pur achar ^te Mouro
tão alevaiita io, foi dissimular suas cou-
sas por não virem á noticia de todos, e

mand>'U secretamente a Diogo Hen ies

de Vasconcellos Cspiláo da Cidade hum
Portuguez per nom; Duarte Tavares, que
do outr.) ccrc<> passado f<ra alli cativo.

i

Idem, Década 2, liv. 6, cap. 9. — «So-

bre o qual caso, sem ter mais noticia

lio número, e poder das náos, somente
por lhe certificarem alguns mercadores ,

que tinham nov» <ia vin la deste Jáo em 1
fiju ia de Patê Ijuetir, Roy de Brito, e 1
Fernão Peres cm todolos Capitães em
cons^lh ) assentaram ser serviço dEIRey
ir Fernão Peres cora toda a Arraiada es-

períillo ao estreito de Sabam, onde se

podia melhor ajudar delle.» Idem, Dé-
cada 2, liv. 9, cap. 4

u valeruso Cuobi a que o nulvado

CngaDoso Baudur solliciUva,

Lhe manil.i tium d*aHi togo com recado

Ou,) Diogo de Meeqoita go chaBava:

b^tc em Camban^já UdIm provado

Ou.ioto ;i braga nas penua can'gava,

E <lu linguagem luili.*, e A i uialicia,

E d is ccosas da terra gi-ía nutititt.

FBXNCISCO DE ANDRADE. PKOfKino Cltnc-) 1>'-
,

DIU, canl. G. est. 30.

— «Mandam os Apóstolos nestes liurus

dos Coiicilios que se casem os clérigos,

o que se assi faz entre nos, mas isto he

depois que tem alguma noticia das cou-

sas diuiuas, o que feito, e celebrado o

Mittrimonio os recebem na ordem dos

Sacerdotes, ao qual estado senaõ rece-

bem senaõ depois de idade de xxx ân-

uos pêra cima.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, p^rt. 3, cap. 61.

—

í Este produz sei.s eiTectos. conforme di-

zem os Sauclos. U primeiro illuslraçáo.

islo he huma saborosa, e experimental

noticia, e couhocimento di gradeza de

Deos, e da pr-púa vileza de si mesma.

•

Frei B-irtholomeu dos.Martyres, Compen-
dio de Espiritual Doutrina. — «Eq>ian-

tj a dizer que ha ori>-ntal se arremata

em hii'i) ponto, assi elle como os do

quem elle touiou, p.ireoe me que se en-

ganaram, e que lhes naceo esie engano
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de ha verem assi apontada por alguns

cosrn'igrafo3 na Mappa mundi, ho que

foy por falta da noticia da verdade.» Frei

Gaspar da Cruz, Tratado das cousas da

China, liv. 2. — «E pelo dito se tira h'>

escrúpulo que se pode ter em dizer que

ha china c.wifina com ho ultimo Dalle-

nianha. e que com ella confinem mostra

e da clara noticia ha grandeza delia e

da muita terra que dentro em si com-
preudo, alem da grande costa do mar
qui- tem da banda donde entra na conta

da Índia, como parte delia.» idem, Ibi-

dem, liv, 3. — xSeu sangue, dizia elle,

será agradável ás ciuzas d'este heroe : o

mesmo Eaeas, t-^ndo noticia de tal sa-

crifício, ficará mui satisfeito vendo quan-

to prezãS o porque elle mais estremeceu

no mundo.* Telemaco, traducção de Ma-

noel de Sousa, e Francisco Manoel do

Nascimento, liv. 2.

— Dobrarem as noticias; rapelirem-

se, adquirindo mais probabilidades.

— Erudição, instrucção, leitura.

— Nova, novidade.— «Passado algum
tempo, que gastou nestes exercicios e

crecendo a perseguição cada hura mais,

tiveraó os tyranos noticia, como grande

numero de Christãos, estavão retirados

em lugares solitários, a fim de evitar as

crueMades, que se usavão contra tiles.»

Monarchia Lusitana, liv. 5, cap. 18.

o Rei, que da noticia falsa e indina

Não era d'espantar se s*espantasse.

Que tão credalo era era seus agoui*os,

E mais sendo afflrmados pelos mouios.

CAM., LUS., cant. 8, est. 58.

— «El Rei dom loão o segundo vi-

uendo teue sempre grandes desejos de
descobrir a naut^gação da índia, b assi

de ter alguma noticia do prest»^ loão das

índias, por ser Christáo, parecendolhe

que se poderia naquelas partes ajudar de

sus amizade.» Damião de Go^s, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 3, cap. 58. —
«Entre os quaes aconteceu a sorte a Gre-
gório da quadra, e a cinquo dos Portu-

gueses que se com elle perderam, por-

que os outros eram ja mortos, bo qual
(porque aprendera estando csptiuo mui-
to bem a Arauia) dissimulando ser reli-

gioso na secta de Mahamed teue taes

meos, que per sua fengida sanctidade
veo a noticia dei Rei, que como era ho-
mem bem acondiçoado, e amigo de Deos
segundo sua crença lançou mamd'elle.

»

Idem, Ibidem, part. 4, cap. 58.

Ninguém me dá por piedade

Noticias do Bem, que espero?

Que anciosã, que sentida,

Que perdida e.rtou por vêilo?

ABBADE DE JAZEN TE, POBSIAS, tOm. 2, pig

.

•2.33 (ediç. do 17*7).

— oEu ignoro absolutamente a minha
sina, e ainda que estou sogeito, e obe-

diente a todas, e quaesquer (iisposiçoens

da Providencia, teria horror de que os

velhos me transmutassem em Carangue-
jo, principalmente nesíe século em que
Qào ha hum Oyidio, que desse noticias

minhas ao publico perpetuando a minha
memuria em huma Metsmorphose.» Ca-

valleiro de Oliveira, Cartas, liv. 3, n."9.
— «Quando vós imaginaes que hum ho-

mem destes admira huma molher fer-

mosa que tem á vista, eu apostaria com
certes-t de ganhar, que está resolvendo

no seu entendimento huma proposição

de Euclides, e quando nos parece que
está lendo na Gaseta as noticias de Lon-
dres, ou de Paris, póJe ser que esteja

cuidando em demolir, ou em renovar a

prespectiva da sua Casa de campo.» Idem,
Ibidem, liv. 3, n." 18. — «(Artificioza

conjectura I Mas arriscada doutrina ! Por-

que quanto mais delicada, mais parado-

la.) Em íim he esta Arte taõ abundante
de dogmas, e taò enrequecida de noti-

cias, que fas, que o seu professor sobre

naõ duvidar nada, conheça tudo.» Braz

Luiz d',\breu, Portugal Medico, p. 144,

.^ 116.

Eutaõ O Cozinheiro, debuUiado

Em lagrimas, lhe conta, que a noticia

De ter vencido o Bispo o grande pleito.

Que trazia com sua Senhoria,

Tiuha, ha pouco, chegado, por um Próprio.

DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Caut. 8.

aQuando o meu &m vier, dá-me a promessa,

Que me li;ls-de enviar de Segenax noticia.

»

F. IlANOBL UO NASCIMENTO, OS MAKTVRES,
Uv. 10.

— Trecho escripto sobre a vida de al-

gum homem notável. — Noticia biogra-

phica. — Noticia académica.
— Noticia necrologica ; noticia que tem

por assumpto um personagem fallecido

ha pouco tempo.
— Termo de Antiguidade. Titulo de

alguns livros antigos que davam um co-

nhecimento minucioso dos cargos, digni-

dades, logares, caminhos de um paiz.

NOTICIADOR, A, s. Pessoa que dá no-
ticias, informador.

NOTICIAR, V. a. Dar informação, de-

clarar, tornar notório.

— Noticiar-se, V. í'e/i. luformar-se, ter

conhecimento.
NOTICIOSO, A, adj. (De noticia, e o

suffixo «osoí). Que comprehende muitas

noticias. — FoUieto noticioso.

NOTIFICAÇÃO, s. f. (Do francez noti-

fication). Acção de notificar.

—Acto judicial pelo qual o ofíicial

competente dá a saber a alguma pessoa

a ordem, mandado, ou citação, ou qual-

quer outro despacho do juiz, requeri-

mento, protesto, etc.—«Veio também a

elle por causa desta notificação hum
.Mouro Guzarate de nação, que alli esta-

va com huma grande, e rica náo, que

disse ser de Melique Gupij Senl^or de
Baroche, aquelle grande competidor de
Melique Az.» João de Barros, Década 2,

liv. 6, cap. 2. — «Uada, etc. O treslado
desta notificação mandou el Rei dom
Afonso de Mauicongo aos principaes Se-
nhores de seus regnos e senhorios, e al-

guns seus vizinhos, e logo no mesmo
anno de M. D. xii, mandou dom Pedro
seu primo com a obediência pêra o Pa-
pa, e com elle doze pessoas principaes
de sua corte per quem mandou a el Rei
dom Emanuel hum presente de cousas
que se em seus regnos criam.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,
cap. 38.

NOTIFICADO, part. pass. de Notificar.—Uma ordem notificada.

NOTIFICAR, V. a. (Do fraucez notifter).

Tornar conhecido nas formas legaes. —
Fazer notificar um acto. — «Visto este
protesto, e requerimento pelos Fidalgos
todos, o mandaram também notificar á

Camará de Goa, e visto pelos Vereado-
res, mandaram recado a Lopo Vaz, que
elles tinham hum protesto pêra lhe noti-

ficar, por ser cousa do serviço d'ElRey,
que houvesse por bem que lho levassem

;

ao que Lopo Vaz disse, que lho fizes-

sem, que elle lhes responderia. s Diogo
de Couto, Década 4, liv. 2, cap. 9.

—

jAo
tempo da morte do Duquu de Viseu a se-

nhora Infanta dona Beatriz sua mãy es-
taua em Palmela, a quem el Rey pelo
Doctor Nuno Gonçalues do desembargo,
pessoa de muytas letras, e autoridade, e
per Gil Fernaudez seu escriuão da cama-
rá, pessoas de que confiaua, lhe mandou
logo notificar a morte do filho, e mos-
trar as causas, e culpas do caso, pêra
ver as razões que teuera de o matar, e
assi lhe mauduu leuar, e mustrar a gran-
de, e liberal doação que a seu filho o se-
nhor dom Manoel linha feita.» Garcia de
Rezende, Chronica de D. João II, cap.
55.— «Os quaes lhe leuanão suas cartas,

em que lhe daua conta de tudo o que
polia Costa de (iuine tinha descuberto,
para saber se algumas daquellas terras

erão perto de seus Reynos, e senhorios,
para por ellas se poderem comunicar, e
prestar, e fazer com que a fe de lesu
Christo fosse exalçada, mandandolhe no-
tificar o grande desejo que tinha de se
poderem conhecer, e terem verdadeira
amizade.» Ibidem, cap. 61.—«E sendo
assi prestes todas as cousas para a vinda
da Princesa, el Rey o mandou logo noti-

ficar a el Rey e a Raynha do Castella,

que estauão na cidade de Borba, pêra
que podessem logo mandar a Princesa
sua filha. E tanto que o recado lhe foy

dado partiram com ella, a em pequenas
jornadas vierão ate o lugar de Costanti-

na, acompanhados do Príncipe seu fi-

lho, e de muytos Grandes.» Ibidem, ca-

pitulo 120.

—Divulgar, espalhar.— « Primeiraaien-
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te que se segurasso bem a pessoa do Du-

que, e que shus caslellos, vilUs, e forla-

li^zas se coDrasstim logo, e assi se noti-

ficasse logo o caso aos Heys de Caslflla,

e iiã ,) como a sabedores da causa dello,

e assi ao Prior do Prado euibaixador,

por se alalbaretu, e empedircm requeri-

mentos, e aluoroços daqaelles Keynos

para esles.» Garcia de Hezeude, Chroni-

ca de D. João II, cap. 44.

—Nouciar, avisar, pailicipar, fazer sa-

ber.—«Nôo tardou muitos dias que elle

chegasse, e eiilrsiido pelo rio, lhe sahio

o uavio, e o oílicial Uie notiticou hum

protesto que levava, requereiído-lhe que

iião entrasse dentro, que o nao haviam

de recolher na Cidade, porque náo co

nheciam por (ioveniador senão a Pêro

Mascarenhas, que era feito por ElRcy, c

não a elle, que era feito pelo Veador da

fazenda, sem ordem, nem ii>strucçàod'Kl-

Rey.» Diogo de Couto, Década 4, liv. 1,

cap. 3.—«Porque não estavam obrigados

nem por juramento, nem por alguma a

isso, e assi fecharam as portas da Cida-

de, e puzeram nellas grandes guardas, e

vigias, e mandaram pôr huma fusta na

barra com huai tabellião pêra notificar

a Lopo Vaz o que estava assentado.»

Ibidem. — » Esta carta encubrio, e não

mostrou senão a alguns Fidalgos muito

amigos, que ficaram com ella abalados;

e havendo sobre isso conselho, «ssen-

tou-se, que escrevesse o Governador a

Christovão de Sousa, e lhes notificasse

a pri/ão de Pêro Mascarenhas, e como se

fizera por consentimento de lodos os Vi-

dalgos. sem estrondo, nem divisão algu-

ma.» Ibidem, liv. 2, csp. 7. — «Tanto

que o Embaixador Fernam da Silueyra

recebeo a Priucesa em Seuilha, como

fica ilito, logo el Key, e a Kayiiha de

Castella o notificaram a el Rey, e a Ray-

uha per suas cartas com palauras de

muylo amor, e granàe contentamento.»

Garcia de tVezende, Chronica de D. João

II, cap. 117. — «E Biltre as cousas que

el Rey com os Drpuiados ordenou, fo-

ram algumas as seguintes. Primeiramen-

te el Rey per suas cartas, e com pala-

uras de grande eouíian(,a. amor, e prazer,

notificou o dito casamento a todolos pre-

lados, senhores, e fidalgos principaes de

seus Reynos, e os couuidou pêra as fes-

tas delle, encomendando a lodos que

trouxessem comsigo somente os conlinos

de suas casas.» Ibidem.

—Termo de jurisprudência. Notificar

alguém; fazer-lhe a notificação de al-

gum despacho judicial.

f NOTIFICATIVO, A, adj. Que serve

para notificar.

NOTIFICATORIO, A, adj. Oue nolific»,

que notiría.

—

Almanach notificatorio.

{- NOTIODE, tulj. f. Termo de medici-

na. Febre notiode; nome antigo duma
febre grave, com dejecções alviuas e

suor.

NOTO

NOTISSIMO, A, adj. superl. de Noto.

Mui iioIu, muito Címhi-cido.

I.) NOTO, A, adj. (Do latim 7iolui).

ConheiKlf), sabido.

2.) NOTO, 8. m. (Do latim noíus). Vento

austral, du m^io dia.

Coneenle que SoW, X'rico « L«vanl«

.M« àHem nUto o remédio «ij que tenho,

K que comigo pasftem tanto Avante

{JUK vúu Ut t>T i p^rte ilvQile uii vtsalio,

li f i^àu lá quy « ni;ii h"inc!i« e levi-nte,

K que a b**!! peKur volte a yroa o Ifnlio

Km que vni m«u bera todo, e vá direit6

Oiufeu qoietai |iO>»^i o acetHU peito.

riiAMUaco i>K anukadk, fniuEiHO CKiii:o un

D'U, caiit. ^, bst. llj.

(Quanto miiiri a Oceana onda falgada

Nu tempo que a íaiào fria appanca,

(loto a furi.i du .\'utu ne^ra e inchada

Se engrossa, se alevanta e se embravece.

Nío p6de «Br com a fúria Igualada

Que DO ge«to, e palavras se couliece

Do illustre Nuno, cuino lha apresenta

\ [ama o que o Suluio períldo intenta.

lUEU, míDEM, cant. G, âbt. 24.

Do que prometle faz ao Cunha voto

D.^-lhe a menagem delle antes pedida.

Como quando o furioso bravo .Vyío

Nu mar ena a tormenta embravecida,

Grita e trabalha o timido Piluto

Porque vè em grào pengo a náo e a vida,

O Passageiro que este mal conhece

De temor cheio votos ollerece.

IDEM, lUiuKH, caut. 8, est. 48.

Km meio do furor da onda marinha

engrossada co'o bravo, inchado .Voío,

Mil vezes vi perdida a barca miolia

Por faltas ou do leme, ou do Piloto,

K pi>is tão m.il composta ell;i caminha

l'ur mar tempestuoso, largo e ignoto.

Maravilha he do Ceo que o porto veja

Sem padecer nauiiagio, que de^eja.

IDEM, IBiUE,M, cint. V!(J, est 2.

f NOTGBRANCHiO.íuiy. Termo de zoo-

logia. Que tem braucliios no dorso.

f NOTOCORDA, s. f. Termo de auato-

mia. Corda de substancia molle que as

vértebras cercam a maneira de auneis no

esturjão, lampreia, etc, e que existindo

lambem nos mammiferos, não é senão

rudimeiíl.ir.

f NOTOMELO, A, adj. Termo de le-

ratolugia. Monutros notomelos; monstros

que apresentam um ou dous membros
accessorios inseridos no dc»rso.

-}- NOTOMlÂ, s. /". Termo anliquado.

Vid. Anatomia.
— Utnu uotomia de ossos; homem mir-

rado, muito iuagto.

f NõTONECTlA, s. f. (Uo grego nulos, e

nèktos). Insecto hemiptoro, de corpo acha-

tado, nadando sobre as custas uas aguas

estagnadas.
-}• NOTOPHORO, A, adj. Termo de tera-

tologia. Monstros notophoros; monstros

com bolsa dorsal, proveniente duma es-

pinha bífida mui pronunciada.

f NOTOPTERO, A, adj. Termo de loo-

NOUT

logia. Õue tem uma ou mais barbatanas

no dorso.

NOTORIAMENTE, adv. [De notório, e o

suílii" «mente • I. De um modo notório.

NOTORIEDADE. ». f. Kslad.. do que é

notório. — A notoriedade publica o ac-

outa.
— Aclot de notoriedade; actos passa-

dos diante do notário, onde testemunhas

supprem as provas por i-scripto.

— Acto de notoriedade publica; acto

pelo qual os officiaes dura tribunal at-

teslavam um uso estabelecido nVsse tri-

buno l fazen io jiistiíja.

NOTÓRIO, A, adj (Do latim tiotortu»).

Que chegou ao conhecimento publico,

sabido de todos.

De tudo quanto passei.

Por voe dar contentamento,

Km Bumma vos contarei.

Trago. Senhoia, a «icioria

Daquelle Bei t^ temido.

Com fama clara e noiona.

Cau., AUPilVTRi&rs, aet. 2, se. 2.

Eterno Bei (lhe dizl a qnem se incllQa

Todo o Infernal pMer. e roonarchia,

Contára-te eu aquella alta ruína

Que na terra me deu quando cu vivia

Huma gente ionel. impia. malina,

A quem eu o contrario merecia.

Se d3o vira que lie huma largAhistorU

Que eu cuido que te be itíMu^xfOturiti.

('. UE «NDHADK, fRlMEIHO (ZHCO DB DIU,

cant. 9, est. 9».

— «AlgutiS annos depois se descobrio

huma conjuração cruel contra a pessoa,

e vida dei Rei. de que era cabeça D.

Diogo buque de Viseu, cunhado ilo Du-

que morto, H irmaô da Rainha, a quem
el Rei (.iepois de justificar sufficieniissi-

maiiiente a verdade) matou por sua pró-

pria maõ ás punhaladas na Villa de S.;-

luval, com mais razaõ, e mais notória

causa do que houve na morte do Duque
de Bragança.» Frei Bfrnardo de Brit.i,

Elogios dos reis de Portugal, continua-

dos por D. José Birbosa.
—Sym. : Notório, publico. Vid. este ul-

timo termo.

f NOTORRHIZO, A, adj. Termo de bo-

tânica. Diz se das cruciferas. cujos coty-

ledones são applieados á parte dorsal ou
convexa fia r^diciila.

f NOTOZEPHYRO, $. m. Nome sob o

qual os auiigos designavam o sudoeste,

e o vento que sopra dVsia parte do ho-

risonle.

NODTE. Vid. Noite.

Que faleis vi:.s ca lii tiuulí

?

Velho. Voe-te dahi, uàot*açoute.

Oh ! dou ó demo a cliafooa

Sem saber.

Parvo. Dia que foe^eis võ« comer,

£ que nào moreis aqui.

I.IL VICtNTB, KABÇAS.

— • Depois sabendo daquelles eaificios.
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que alli estavam, e achando a maneira

dflles conforoQe a sua conHioção e vila,

levou o corpo de Altea, sua senhora, e

fizendo sua habitação nsquella cova, co-

mo atraz se diss»», despendia os dias e

noutes na contemplação de seu cuidado

e (\pryuà de sua musica, no qual exer-

cício era eicpllente e universal » Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 19.

Lour. Vamos, não venha alguém que aqui nos coute
",

E no valle as veremos com segredo

;

Que, se haõ de vir cantando já dj noute,

Far-lhe-hemos d*eDtre os matos algum medo.

FRANCISCO RODRIGUES LOBO, PRIMAVERA.

HoDtem poz-se o sol, e a noute

cobriu de sombra esta terra,

agora be jaa outro dia

tudo torna, torna o sol,

só foi a minha vontade

pax-a nam tornar co tempo.

CUR13T0VÃ0 FALCÃO, oBUAS, p»g. 30 (ultima

ediçáo).

Mas quam longe

Me toruou a volver do Tejo ao Tbamesis,

Coi tada de memorias que o confundem,

o pen^attiento vdgo !— Escura a noute

SuiS roupas de dó tíuba estendido

Pelas torres da ioclita Ulyssea.

GARRETT, GAMÕES, cant. 1, cap 16.

n'onde consoladora se exbalava,

Como um sussurro de viçosas folhas,

A alma brisa d% noute^ refrescando

Os corpos então áridos d.is cbammas
Com que o touro celeste em furia ardia,

IDEM, IBIDEM.

t' tarde ; e se outro ho&picio á mão não tendes.

Sereis bem vindo a utn gisalbado humilde

De quem melhor, a té-io, tilferecúra.

Má nt>»íe pa.ssareis; mas um soldado

Náo teme estrados raaus nem leitos duros.

IDEM, IBIDEM, cant. 1, cap. '21.

Foi sonho quanto viu ! visão phontastica

Toda a funérea pompa, o canto, o féretro

E essa fatal grinalda!... Eí-la, na dextra

Segura aiada a tem.—Escuta ; uns echos

Sotteraneos,—como bymnõs de finados

Por noute aziaga em cemitérios, se ouvem.

IDEM, IBIDEM, Cant. 2, Cap. 11.

tUmalagryma
Delira o mais das letras;—quente ainda

A senti no papel...—Mudo e sem vida

Horas longas fiquei paiado, estático,

No coração a carta, os olhos fitos

Na avara gelosia. Alta ia a noute.

iDEH, IBIDEM, cant. 4, cap. 4.

Chegava

Elrei então ; sigual de partir soa

;

E o vate e o mis-sionario assim findaram

Sua triste despedida ;—que mandado
Accompanbar a armada o mouge fora

Repentino, essa noute. O tredo fio

Descubrira o cantor da vil intriga.

IDEM, IBIDEM, Cant. 10, est. 7.

— «Aqui pescamos excellente peixe pa-
ra o jaiuar, e de tarde para a noute, por
ser sabbado. Todo o peixe n'esto sitio é

delicado: pescadas, tucanarise trairás.»

Bispo do Gráo Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pagi-

na 179.

NOOTIBÓ. Vid. Noitibó.

NOVA, s. f. Noticii, novidade.— »No
qual tempo erão tantos Mouros sobre a

praya, que quando o feitor Pêro Vaz,

que recebia os mantimentos, e os outros

da aguoada se recolherão aos bítêis, foi

já cora assaz de pressa : e primeiro que
elles chegassem ás nãos, chegou a ellas

a noua deste aleuantamento com arte-

Iharia que os Mouros descarregarão nel-

las.» Barros, Década 2, liv. 2, cap. 1.

— «O qual com esta tão grande perda,

e mais com a nova da outra per terra,

leixou a via de Malaca, tornando atrás

per onde viera a recolher, e ordenar a

gente que vinha per terra por se não
perder de todo.» Idem, Década 2, liv.

6, cap. 1.—«Partido Fernão Peres a es-

te caso, não achou em todo o estreito

nova, nem noticia de tal Armada; e por-
que os nossos sempre andavam suspei-
tos com as novas que davam os Mouros,
por as mais vezes serem falsas, tornou-
se' Fernão Peres a Malaca acaDar de se

aperceber pêra a índia.» Idem, Década
2, liv. 7, cap. 4.— «AtTonso d'Alboquer-
que lida a carta, temendo que estas no-
vas podiam fizer alguma mudança no
que elle leixava ordenado em Ormuz pê-
ra onde a náo hia, tomou-lhe quantas
cartas levavam de Dio, e pêra isso lhe
mandou dar juramento, e deo-lhe ou-
tras pêra seu sobrinho Pêro d'Alboquer-
que, dando lhe aviso do que devia fa-

zer.» Idem, Década 2, liv. 10, cap. 8.—«E ao Conde alem da meroe mandou
el Rey muytos 8grad*'cimentos com muy-
tas palauras de contentamento, e assi aos
que com elle forào, como tal fejto me-
recia, e ao que trouxe a noua fez muyta
mercê.» Garcia de Rezende, Chronica de
D.João II, cap. 71.— «E deu-lhe conta
da noua que lhe viera, e como tinha de-
terminado de com todo seu poder socor-
rer aos cercados, e como todos os que
presentes estauão por muytas razões lhe

aconselhauão, que em nenhuma maney-
ra passasse em pessoa.» Ibidem, cap. 82.—«K o Duque, e a Duquesa, irmãos da
Raynha, tanto que a noua souberam acu-
diram logo de Beja, onde estauam, e fo-

ram em sua cura, e visitações muy con-
tínuos e diligentes, e a Raynha esteue
de todo a morte com seu testamento foy-

to, confessada, comungada, e vngida,
tudo como muy Catholica Princesa.» Ibi-

dem, cap. 180.— íAlli esteue doze dias

prouendosse das cousas necessárias perà
viajem, donde dous dias depois de sua
chi'gada despedio para o regno (com no-
uas do que tinha f^eito) Pêro de Mendo-
ça, e Lopo Dabreu, dos quaes Pêro de
Mendonça se perdeo no caminho sem se

saber onde, e Lopo Dabreu veo a Lisboa,

noue dias antes que Lopo Soarez, ó qual
com todi a frota junta chegou a Lisboa
aos xxij. dias de lulho do mesmo anno
de M. D. a quem el Rei fez muita hon-
ra.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 99. — «Nomeada
per toda aquella costa por ser muito li-

geira, e and.ir muito bem esquipada, e

artilhada, e lhe deu noua como detrás

do monte vinham quatro nãos que pare-

ciaõ Francesas, que o dia dant^-s a sua
vista tomaram huma Cfirauella Portugue-
sa, que a capitania trazia com hum ca-
bo dado por popa.» Ibidem, part. 4, cap.
78.

—

íAo outro dia se f>^z huma mui so-

lemne Procissão em que o Governador
foy vestido de escarhta por encobrir sua

tristi^za, e por alegrar o povo, que anda-
va assombrado das ruins novas que os

Mouros espalharão.» Diogo de Couto, Dé-
cada 6, liv. 3, cap. 7.

—

II E sabendo es-

te Kidalgo que estava este alli, foy de-

mandar o seu navio, e entrou com ell«,

e lhe deu razaõ de si, e novas do Viso-

rey, e das cartas que trazia.» Idem, Dé-

cada 6, liv. 8, cap. 13.—«Gomo a pai-

xão daqui-ili nova fosse grande, não se

podendu t-^r em pé, se sentou no meio
da casa, quasi morta, cerrando-se-lhe os

espíritos de todo, de sorte que por algum
espaço não pôde fallar.» Francisco de

.Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

121. — «E, quando o pobre do homem
se quer sahir do atol;iro, começa o ou-

tro de novo a perguntar-lhe novas da

terra ; e, se por se escapar faz que as

não sabe, poem-se elle, por lhe fazer

mercê, a conlar-lhe as que sabe, acres-

centando-lhes de caza seu par de mora-
lidades, como se viera de propósito a to-

mar-lhe o vento.» Fernão Rodrigues Lo-

bo Soropita, Poesias e Prosas Inéditas,

cap. 123.

Eu tenho no coração,

Do Senhor Amphitriào

Venha hoje alguma nova:

Náo receba alteração.

Que a verdadeira affeição

Na longa ausência se prova.

CAM., A.UPHlTmÕBS.

o que procura então prover primeiro

He saher a certeza do que ouvia,

Nào perdoa a trabalho ou a dinheiro

Quo nisto lirgamente os despendia;

M^is como nova certa, e o verdadeiro

Signal ter-se dos Mouros só podia,

A nova que elles dão he sempre errada

Porque he com má tenção, mão zelo dada.

FRaNC. d'ANDRADE, PHlUElBO CERCO DE DIU,

cant. 10, est. 51.

Porém com quanto hum e outro isto que ouvir:*

- Por seus olhos ja tem visto primeiro,

Ouve as nofos porém do que bem vira

Com grão pr.*zer. do amigo e companheiro,

.Julgando que o que vio não he mentira,

Pois outro o vio lambem, mas verdadeiro,

E assi esta reciproca alegria

Dobra, e acredita o bem daquelle dia.

IDEM, IBIDEM, cant. 20, est. 50,
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— «Kntro íis nouas que iinhaõ trazido

ao Sdlão do aleuanUfDfnlo de l.ira, foy

hiima, que f^iy caus/í de rao náo recfbf

r

com tanto agazíilhado, era que lhe aflir-

maráo qui* os moradores de Lara s<> le-

uantaráo por consi'll)o, o njiida dos Por-

tugiJi-zes de Ormuz annscentando a isto,

qu<i auiôo mandado borabardidros, e mu-
nir.ões pêra se defendor a fortaleza.» An-
tónio Goiivêfl, Jornada do Arcebispo de

Gôa, lir. 3, cap. ult.

Roacoira voio a nova

A'» placidan campinas,

Onde 8ó dos flmorefl, das l)oniiius

Trnctamos quando o campo ko rcnovii

F. MA.NOKL DO NASCIMENTO, OBKAS, tom, 1,

pag. 1i4.

— «o caso é que o martyr estava vivo

como lhe segurou o portador da nova,
contando que so achara na bulhs, sem
se interessar nVdIa ; mas sabia que em-
brulhado em lengoesdo vinho esea|)ára.

Ksta historia m * contou o sr. U. João
V.» Bispo do (irão Pará, Memorias, pu-
blicadas por Camillo Csstello BiaMco,
pag. 98.
—Fazer se de novas; tornar-se igno-

rante d'aqaillo mesmo que se sabe. Vid.

Novo.

NOVAÇÃO, s. f. (Dn latim novatio).

Termo de jurisprudência. Maneira de ex-
tinguir uma antiga obrigação, trocando
o titulo, credor ou devedor. A novação
opnra-se de três modos: l." Õn-Tido o
devedor contracta cora o seu credor uma
nova divida que c substituida á antiga,

a qual é extincta; 2.° Quando nm novo
devedor é substituiiin ao antigo, o qual
é desencarregado pelo credor ; 3." Quan-
do por efTeito de uma nova obrigarão,
um novo credor é sobstituido ao antigo,
para cora o qual o devedor se acha des-
obrigado.

—Innovação, novidade.

Ora da-me cA e58a capa,

E vamos vér o quo quer

:

Não trates de mais razão,

Pois não ha quem to resista.

Que vejo? outra novoá^ãol

CAM., AMPHlTmÕES.

NOVADOR, A, s. (Do latim 7iovator).

Pessoa que innova.

—

Todo o novador é

artificioso.

— Adjectivamente : Um espirito nova-
dor.— Opiniões novadoras.
NOVAL, s. m. Vid. Arrotea.
NOVAMENTE, adv. (De novo, com o

suffiio «mente»). De um modo novo.
—Do novo, recentemente.— «Outro sy

Mandamos a esses Juizes, que saibam se

esses fidalgos per sy, ou per outrem fa-

zem novamente tomadas, ou malladias,
ou comedorias ou outras honras, tomam
jurdições em lodos esses Julgados, ou
coulaõ rios, e se estendem mais os cou-
tos antigos do quo soyam d'aver no tem-

po de Nosso Avoo, e saibaõ bem a ver-

dade de como se faz, e noio enviem di-

zer todo pelo moudo especifioadamente.

e Nós mandaremos sobre ello fazi-r aquel-

lo, que Nossa morcpefor.» Ord. Affons.,

liv. 1 , lit. 25, § 7.— «E nora embargu^n-
t<', que os Direitos tanto favorecem csti

Excepçam, pêro naõ poderá ser alegua-

da era hum Juizo mais de duas v.zes,

salvo no caso hondo ella novamente so-

breviesse, ou o íleo fezesse delh loguo

certo em esse Juizo sem outra dillaçam

alguma.» Ibidem, livro 3, titulo 56, § 4.

—«Aos quaes bíteis sábio a Armada de

KiUey de d-'ntro do rio, e sobro ella Af-

fonso d'Alboquerque dobrou outros b^-

teis, mas não houve entre elles mais que
mostra rein- se huns aos outros: e com
tudo obrou a vista dos biteis tanto, que
80 dia seguinte vemTuam Bandam nova-
mente perguntar que era o que queria,

que quanto aos Portuguezes se leixáram

de vir, era por lhe eslareiu fazendo de

vestir.» Barros, Década 2, liv. 6, cap. 3.

— «Porque como as cousas da índia es-

tavam fracas por a nova que se tinha

do estado em que tii^ava, e per via de
Levante tinha KIBfy nova que o SoMão
mandava novamente fazer outra Armada
P"ra enviar lá, por razão da outra que
lhe desb.i ratou o Viso-Rey D. Erancisco,

havia suspeita que podiam tamb'ra ha-
ver Rumes na índia.» Ibidem, liv. 7,

cap. 2.— «E dalli se foi Alãquer, e Da-
lãquer a .Hnja, onde nouamente fez Con-
de Dalcoulim dom Fernando de Meneses,
tilho de dom Periro de Meneses, primei-
ro Marques de viila Real, o lhe conco-
deo, e fez gr.^ra, e mercê, qu" dali por
diante os filhos mais velhos legítimos dos
Marqueses de villa Real so chamassem
Condes Dalcoutim.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, parte 1, capitu-
lo 77.

Tanta força lhe dá esta esperança

Qu** MortTmente em si tem concebid.^,

Que o forçou a duiitar sem mais tardança

A vista por quom morre, e lha dá a vida.

Uiiquicom grande pressa íai mudança
IA encontra Strungile. liba conhecida

Entro as Vulcaniasscte, e celebrada,

PorqiM Eolo alli fst sua morada.

r D'ANnRADB, rniHKino crhco dk nii',

eant. 4, eat. 9.

A condição primrira damitade

Foi que Sultão Daudur então consente

Que EIRei de Poitug.<i. com que irmandade
/\gora tiniia feito nocfinurrifí'.

Faça huma fortaleza na Ci<t;)de

r>« Diu. e ponha nelia sua {"Iitc,

E quer, para que mius segura tlqvie.

Que onde está a barra e a entrada se edifique.

OB. CiT., canL 5, est. 37.

Baudur, quiçá por v£r te agora o engana

Esta amizade ff it \ novam^ite
Com gente estranlia. e que elle ha por profana.

Pede ao Cunha que queira alguma j^euto

A B:<roucJie mandar da Lusitana,

Que dhum imigo a livre tão potente.

E qui> elle mmdari doaneu» aoUladn*

Uo que v.ão os chrifiUlij aç^jmpaiiliitdo.".

OBR. CIT., C«Dt. .'l, Wt. ¥i.

Maa Uirizam lUmed arreccíívo

Que et^Ie nome de H«i. qu.; novameníf
Elle u-.iirpira. A terra tonse odiwo
PiJr nio her d'e#>tr/ngi9lni rwi conlerile

:

.S tbfndo bem qiianto era t«mero«o

O iiiinc Portugoux ái|anll.. gente,

Amizidti tratou co'a Purttigueza

Por lhe llcir mt.u leve aquella empma.

oBíi. ciT., cant. 8, e»l. T7.

Onde a gente em batalhas nSo reparta

M^a junta toda Pua companhia,

Commette com grSi furU o baluirte

Qoe novamente « Villa defendia

:

E com quanto n.1o falta tiesta parte

Huma esperta, e sollicit.! vigia,

C->mtudo o Mouro vem tio encuberto

Que D^o se vb senão de muito perto,

osn. ciT., c.int. 10, est. ae.

— "Ho mesmo recebimento se faz a

cada hum dos cinco quando vem nova-
mente aa província fxide bam de admi-
nistrar seus oficios. Hn outras dignida-

des sobre to'ias estas, a que chamam
Quiiichais, qne quer dizer Chapa ou sej-

lo de ouro : os quaes nam sam matrla-

dos so nam a negócios muy graves e muy
singulares que importam muito ao reyno,

ou ai R.y.» Frei Gaspar da Cruz, Trata-

do das cousas da China, cap. 16.— 'Na
minha prim-ira ediçáo le-s-* — tPor vila

vossa»: o que agora, novamente refl'-

ctin 1 ), luc parece melhor e mais certo. •

Garrett, Camões, nota O ao canto 1.

NOVATO, .? »i. Kstudanle do primei-

ro anno da Uiiivtrsida le.— «Dizia um es-

tudante em Coimbra, grande investidor

(e d'aq'ielles a quem o Lozano nas So-

ledades da vida, chama hampoues dei

rttmbo) a um novato, sustentando por

mais authoridade uns óculos no nariz.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pag.

137.

—Adjectivamente: Ladrão novato ; la-

drão ainda principiante na arte de fur-

tar.— «Mas levar o th'-souro sem gasúas,
sem escadas, .«era cordas, nem sobresal-

tos. aqui está o subtil da arte, e o naô
ser aprendiz singelo. Furtar esso thesou-
ro, e dar comsigo na forca, porque o
ap:(nharaõ com o furti nas mãos. ou com
as mãos no furto, isso he furtar de la-

droenszinhos novatos, que naô sabem,
qual he a sua maõ direita.» Arte de Fur-
tar, cap. 34.

—Rude. sem pratica, imperito. — «O
pob.e novato, que he às vezes mais po-
bre, que elle, movido por huma parte da
ci-mpaixaõ, e por outra picado das cor-

teziís, abre a bolça, e pedindo perdoeos
dà-lhe a pataca, ou ao menos o toslaõ,

que o supplicanti" vay brindar logo na
primeira tavern.'. : e sabida a coaza, nem
filhas, nem demanda l^y-^ nunca, e sem-
pre foy estafador coriezaõ, que he o mes-
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ron qiv^ ladraõ cortfz.» Arte de Furtar,

cap. 59.

NOVE, adj. 2 gen. numeral cardinal.

Oito mais una, ou dez menos um, ou

nove vfzes um. ou sete mais dous, etc.

etc.—Nove dia<< se passaram.— «Ao qual

logo AffoDSO d'Alboqiierqi]e acudio, man-
dando Diniz Fernando de Mrdio, que co-

rai esppcial cavalleiro qu^ era, soffreo

este. trabalho nove dias contínuos com
suas noites.» Barros, Década 2, liv. 6,

cap. 5. — «Posto que Ptolomeu ponha
esta Villa em vinte e nove gráos, e hum
quarto da altura do Norte, c eile D. João

tomou a do T.ir em vinte e oito e hum
sexto.» Ibidem, liv. 8, cap. 1.— «Neste

snno lie mil e quatrocentos e oitenta e

noue, pollo muyto desejo que el Rey ti-

nha da conquista de Affriea. e assi poHa

Cruzada que pêra is5o lhe fora concedi-

da, de que p tinha recebido muyto di-

nbeyro, cuydando muytas V':'zes como
milhor o poderia fazer, e mais seruiço

de Deos, e acrecentamento de sua hon-
ra, e est.ido, ordenou de ftzpr huma Vil-

la cnm sua fortaleza em Affrica pollo rio

acima de Laracb».» Garcia de R^z^^nde,

Chronica de D. João II, cap. 81.— alín-

trou polias portas da s^.la com nove ba-

teis grandes, em cada hum seu mante-
dor, e os bateis metidos em ondas do

mar feytas de pino de linho, e pintsdfts

do maneira que parecia agoa.» Ibidem,

cap. 127. — «Com a qual embsiiada o

dito embaixador chegou a el Rey estan-

do em Beja no começo do anno d^ qua-
trocentos e oitenta e noue. E cora os re-

querimentos e tençam do Rey do Mani-
congo el Rey fieou tam ledo, e tam con-

t'>nte de si, dando tantos louuores a

Deos, por causa de tanto seu seruiço co-

mo est« ern, quanto hum muyto Catho-

lico Príncipe como elle podia fazer.» Ibi-

dem, cap. 156.— «Pelo que nestes dous

capítulos, que sam os derradeiros desta

primeira parte tratarei de hum tumulto,

e alevantamento, que se aos dez e noue
dias d" Abril, deste anno do mil e qui-

nhentos, e s^is. em D.^mingo d.i Pascoel-

la fez em Lisboa contra os Christãos no-

nos que f< i pela maneira seguinte.»

Damião de Góes. Chronica de D. Manoel,
part 1, cap, 102.— o Acima delles esta-

u« Luís Datougnia, filho de Franciscal-

uer^z prouedor da mf^sma ilha, em cuja

capitania cai«m noue torres, cora cento

e três braças de muro.» Ibidem, part. 3,

cap. 12.— «O primeiro porto a que che-

gou foi o de Pedir, que he na mesma
Ilha, onde lhe el Rei mandou noue Por-

tugue?es, dos que ficararn em Malaca,

que alli vieram t^r fogidos, dos quaes
hum era loam viegas, que lhe contou
como alguns dias depois da partida de
Diogo lojtez de sequeira, el Rei de Ma-
laca mandara fazi^r justiça do Rendara,
polo querer matar a eile, e se lhe que-
rer aleuantar com o regno.» Ibidem,

part. 4, cap. 17.— «Donde se partio na
entrada do mes de Julho deixando en-
terrado Duarte galuam na mesma ilh.i,

onde faleceo a noue de lunho deste an-
no de M.D xvii. mais de velhice que dou-
tra doença, por ser homem de muitos
dias.» Ibidem, part. 4, cap. 13.

Sobre outro baluarte i.a quem Diogo

Lopes, que de Sequeira tem a atcunba,

Deu o nome depois) ordena logo

Bem yiove erab.trcaçòes o nobre Cunha,

Que co'o pó salitrado envolto em fogo

Lhe dem hum grào combate, e nellas punha

Seis B^isiliscos, onde habita a morte,

E outros grossos canhões de toda sorte.

FR\NC. D'ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 29-

A cópia dos canhões que a fortaleza

Comb^item, rasão he que aqui se veja.

São rioye basiliscos de grandeza

Não usada até então, nova, e sobeja,

Mostrão os seus pelouros, a braveza

Destes canhões, © saiba quem deseja

Saber que peso teem, que os mais pequenos

Pesão de cem arráteis pouco menos.

OBR. ciT., cant. 15, est. 45.

— «E tendo-a reduzido quasi á ultima

miséria pela falta de defensores, passou

a .Alem-Tejo o Conde de Cantanhede D.

.\ntonio Luiz de Menezes por ordem da

Rainha Regente, e buscando ao inimigo
dentro das suas mesmas linhas o rompeo
com grande estrago de Cast^lh, e com
grande gloria de Portugal a quatorze de

Janeiro de mil seiscentos e cincoenta e

nove,» Fr. Bernardo de Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados por

D. José Barbosa, — «Senlio el Rei sua

morte era todo extremo, porque foi esta

a mulher, que mais amou, mas vendo-se

em idade de quarenta e nove annos, e

em disposição de haver filhos, casou ter-

ceira vez com D. Lianor filha de Filippe

o primeiro Rei de Castella, irmã do Iro-

perador Carlos quinto, de que houve o

Infante D. Carlos, que morreo de pouca
idade.» Ibidem. — «E chegando ao séti-

mo Mandamento picavaõ a consciência

de cada hum os ires mil cruzados, que
lhe couberaõ, e declaravaõ, como tinhaõ
de obrigação, que o furto ao todo fnra

de nove mil, repartidos igualmente por

três companheiros, e achavaô-se todos

com cabedaes, que tinhaõ adquirido, bas-

tantes para restituir tudo.» Arte de Fur-
tar, cap. 65.— «Dizia o Confessor da ín-

dia ao seu penitente, que era obrigado

a restituir os nove mil cruzados por in-

teiro, visto náo lhe constar, se seus com-
panheiros tinhaõ dado satisfação á sua

parte.» Ibidem.

A minha Ama... e mais é uma Zompeira,

N'outro tanto não gasta nove mezes

:

E com tudo, naõ passa, entre as peritas,

Por grande sabichona neste ofílcio.

A. DINIZ DA CRUZ, BYSSOPE, Cant. 5.

— N. w. O maior numero dos algaris-

mos digitos. — Um nove afeito'' com [ioda

a perfeição.

-j- NOVEADO, parf. pas^. [de Novear.
NOVEAR, V. a. Vid. Anovear.
NOVEAS, s, f. plnr. Nove vezes outro

tanto.

NOVECENTOS, AS, adj. numeral car-

dinal. JNovH cent'nas. — «Neste próprio
anno de novecentos e quarenta e três,

aos dezoito de Outubro, fez doaçaõ da
Igreja de Lusira a Dom Ansur, e Dona
Eyli'V.i, hum S.icerdote chamado Adulfo,
porque caindo em hum crime de homi-
cídio, que cometeo na morie de certo
homem chamado Liaõ » Monarchia Lu-
sitana, liv. 7, cap. 21. — «Por todolos
christãos nouos que escaparão desta ta-

manha fúria, serem postos em snlvo por
pessoas hcnrradas, e piedosas que nis-

so trabalharão tudo o que nelles foi,

e o tempo, e desordem delle, lhes podo
conceder, s-^m poderem euitar que uão
perecessem neste tumulto mais de mil,

e nouecentas almas, que tanto se achou
per conta que mataram estes mãos, e

peruersos homens.» Damião de Góes,
Chronica de D, Manoel, part. 1, cap.

102.— «Os piães sam s^m conto, porque
facilmente se ajuntam em hum exercito

mais de nouecentos mil. Acostumam es-

tes Rfis de trazer em seus arraiaes, ate

quatro mil molheres solteiras a que pa-
gam soldo primeiro que a nenhuma ou-
tra g'^nte, e dizem que cora ellss fazem
mais guerra que cora seis tantos homens
porque por sua causa pelejam com mais
esffirço.» Ibidem, cap. 6.— «Desbaratado
o Serife, Nuno f^rnandcz entrou pacifico

na cidade de Tedni^st, o que tudo pgs-
sou no anno de nouecentos e dezoito, da
conta do milessimo de Mafamede, a qual
os mouros chamam lehegira. da qu^l vi-

ctoria os eseriptores mouros fazem men-
ção.» Ibidem, part. 3, cap. 49. — «Com
este B-naduxpra foi Diogo de mello, al-

guns dias d-^pois de sua chegada a Rica-
lamira, que he donde nasce o rio Da-
gus, leuando consigo cincoenta lanças,

que lhe dera dom Aluaro, e vintecinco
que elle troux*^ra de Portugal, e sesenta
besteiros, e espingard^iros de pe, e Be-
naduxera com nouecentas lanças do xer-

quia, e doz^ntas, e vinte suas. onde de-

ram em trinta, e dous aduares, trinta

legoas de Azamor.» Ibidem, part. 4, ca-

pitulo 59.

NOVEDIO, s. m. Abrolho de arvore,

renovo, pimpolhos, vergonteas.
— Adj. Diz-se do gado novo, de pou-

ca idade, ainda tenro.

NOVEES, plur. ant. de Novel.

NOVEL, adj. 2 gen. (Do francez noti-

vel). Novo, sem pratica, imperito. — «De-
cinger a espada he a primeira cousa,

que devem a fízer despois que o Caval-

leiro novel for feito: e porem ha de seer

mui catado qual he o que lha ha de des-

cinger. Este nom deve seer feito senom
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per maaõ cl'homem, que haja alguma

destas duas, ou quo soja sou Dalural, que

lho fai.a polo divido, que ham do suum ;

ou quo seja homem muito honrado, que

o faça por sua boudade.- Ord. Affons.,

liv. 1, lit. 63, cap. 2't.

E do novo comera : 'Oh '. se cu lo(5r»«so

A Rrande dita de nascer cm Uoraa,

E alli, na tenra idade, me tivessem

Qual mísero, o iioueí frangãu castrado.

(Juc cniau iO dii;aameatc, em Uno tiple,

(Juiil AcliiUcs, nas Operas ditalia,

Do teu grave Senado cantaria

A iicçad maior, que viraõ as Idades!

A. D. DA CHIZ, HYSSOPE, canl. 7.

—Soldado novel ; soldado bisonho.

—Principiante em qualquer emprego,

cargo, ou officio.

— .s'. 2 qen. — Um novel, uma novel.

1.) NOVÉLLA, s. /'. [\)ú francez nouvel-

le). Conto oiylhologico de acontecimen-

tos entre os homens, com o lim de d.ir

instrucçáo moral; historia supposta para

inslrucção, c recreio.

— Livros do cavdUeiros andantes.

—

«Mas os encontros dosatiuados d'aquella

obra do engenhoso Cervautos compostos

em salyra das Novellas (como o foi a

obra das quichota las para desterro dos

livros de cavallarias) tem, senão similhan-

ça, supplemento; porqu-í maior encon-

tro de espécies não o ha nem em Sup-

pico.s Bispo do Grão Pará, Memorias,

publicadas por Caraillo Castello Branco,

pag. 45.— aiNo prologo d'estds li eu. sen-

do rapaz, uma coisa assim: «Leia a cas-

ta donzella estas novellas como abelha

quo de flores íaz doce favo, aprendendo

a ser com seusamores constante.» Idem,

Ibidem, pag. 35.— oi.\cceilem o meu ob-

sequio, e usem d'elle com judiciosa cri-

tica, e para que não succeda algum des-

propósito, lembro um de Gaspar Pires de

Rebello, author da Constante Florinda, e

de um tomo de novellas.» Idem, Ibi-

dem, pag. 55.

—Mentira, fabulas, invenções.

—Syn. : Novella, conto. Vid. este ul-

timo tormii.

2.) NOVELLA, s. /'. (Do latim novel-

lic). Termo de jurisprudência. Novas

coQStiluições da jurisprudência Romana.

1.) NOVELLEIRO, A, adj. e s. Que es-

creve novellas.

—Curioso, amigo de novas.

—Que conta novellas.

2.) NOVELLEIRO, s. »i. Termo de Bo-

tânica. Fructo cultivado nos nossos jar-

dins, produzindo llores braneas á simi-

Ihança do um novello de linha.

— Plur. ant. Renovos, filhos ou reti-

Ihos, vergooteas.

NOVELLINHO, s. m. Diminutivo de

Novello. Pequeno novello.

-j-NOVELLISMO, s. m. Os costumes do

novellista.

NOVE

NOVELLISTA, s. 2 gen. Pessoa que es-

1

creve ou conta novellas, novelloiro.
|

NOVELLO, s. m. (Do íraucuz nouel).
|

Bola fabricada de fio de linha dobada, l

para se ir gastando.— «Então vi oITertas

do novellos de algodão, o me lembrou o

dito do padre Vieira, que novellas e no-

vellos eram a moeda corríMite do Mara- i

nhào.B Bispo do Grão Para. Memorias,

publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 172.
— Novellos de neve; bjjas grandes,

fabricadas rolando-se uma bolinha de

neve pela encosta de um monte, onde ha

abundante neve.

— Figuradamente: Enredo, maranha,

artificio.

— Novello de fio de carreta; o que re-

sulta depois do atado e embrulhado o

o mesmo fio; servo para formar cabos e

varias obras miúdas.
— Novellos de cordas alcatroadas, com

pez, óleo de linhaça, ele. ; para dar luz,

artilicio usado na guerra.

— Loc. FiouiiADA. : Desfazer o novello
;

desfazer a feiticeria.

NOVEMBRO, s. m. {Dohúva novemher).

O undécimo mez do anuo.

—

O dix de to-

dos os santos é sempre o primeiro do

mez de Novembro, dia anterior ao da

comm.emoração dos fieis defuntos.— «Sua

datil ho aos quatro de Novembro, da era

de César p65. aos dous dias do mes de

Novembro, que vem a coincidir cõ o an-

uo de Cbristo, 927. Coufirmaõ nella Do-

nato, e Tcdom Abbades, som especificar

de que Mwsteyros; suposto que hum del-

les se entende quo seria de Lorvão.» Mo-

narchia Lusitana, liv. 7, cap. 18.—»E

porque algumas naus da carga auião de

tomar gougiure em Cnuanor, cá do mães

que aiiia em Cochij estauão de todo pros-

le.s, parliose com ellas pêra Cauanor a

vinte de Novembro, onde chegou: e ten-

do ainda por des[)achar a nao de fer-

não Sjarez, e a de Rui d'Acuuha, vejo

ter cõ elle AÍIonso d'Alboquerquc.» João

lie Barros, Década 2, liv, 3, csp. 1.

—

«E coui estes taes tempos navegam pêra

lá de Ioda a índia, e do Quelij, o isto da

fim do Agosto té a fim de Octubro, por-

que como vem Novembro, correm J\or-

tci, e Nordestes té a entrada do Abril,

com os quaes vam de Bengala, Pegu,

Tanaç-arij, e de toda aquella costa, e ser-

vem também áquelles que vem de Mala-

ca pêra a ladia.» Idem, Década 2, liv.

6, cap. 1.—jChristovão do Brito leiían-

do alli agente d'armas quo levava orde-

nada pêra andar na índia, com a neces-

sária a sua navegarão se parlio pêra Co-

chij a tomar carga de especiaria ja em
Novembro, e na paragem de Baticalá

achou D. .Aires da Gama, que com a no-

va que teve do estado do Goa, também
hia ao socorro delia.» Idem, Década 2,

liv. 6, cap. 10.— «E tanto que el R'7

veo do saymt^nto, mandou recado & to-

NOVB

dalas cidades, e villas nolaueis, e assi aos
alcaydes mores, que no mes de Nouem-
bro seguinte fossem lodos na cidade Ue-

uora pe,ra Cortes que ahy auia do fazer,

<! assi pêra darem obndienci«i, e mena-
jens. I' Garria de Rezinde, Cbronica de
D. João II, cap. 23.— <E nu mes de No-
uembro desta anno de mil e quatrocen-

tos e oitenta e bum foróo juntos na Ci-

dade todus os grandes senhores, e pes-

soas principais, e alcaydes mores, e assi

todos os procuradores das Cidades, e Vil-

las uotaueis pêra Cortes, que auião de

fazer.» Ilcm, Ibidem, cap. 2*i. — tAos

sete dias do Nouembro el Rt^y o fez ca-

ualleiro, e deulhe pir armas huraa Cruz
dourada em campo vermelho, e as qui-

nas de Portugal na bordadura. E no mes-
mo dia em auto solenne, e com palauras

do muy grande senhor deu a obediência,

e fez menajjm a el Rey.» Idem. Ibidem,

cap. 78.— «Chegou a Princesa com todos

os quo com ella vinham a cidade de Ba-

dajos sesta f*yra dezanoue dias do dito

mes de Nouembro E todas as jornadas

que fazia era el Rey sabedor delias p-ir

paradas.» liem. Ibidem, cap. 120.— cTo-

dos com grande riqueza e perfey<;8m do

carregamentos de suas pessoas, casas, e

seruidores. E segunda feyra a vinte e

dous dias de Nouembro a Princesa par-

lio da Cidade de Badajoz aompanhada
do Cardeal, e lodolos senhores que com
ella vinhão, e com a gente da cidade, e

suas danças.» Idem, Ibidem, cap. 121.
— «El Rei esteue em Euora todo ho mes
de Nouembro, e parle de Dezembro, no
fim do qual sen lo ja ha Rainha prenha

partirão pêra Lisboa, e de caminho vi-

sitarão ha Rainha dõua Leonor, irmã dei

Rei, que eutaõ estaua no Lauradio, em
Riba Tejo.» Damião de Góes, Cbronica

de D. Manoel, pari. 1, cap. 26.—«4 qual

chegou a raia de Portugal aos i.viii do
mes de nouembro, acompanhada do Du-
que Dalua, do Bispo de cordoua, do Bis-

po de Plazença. do conde de monto agu-

do, do conde D.^lua de lista, e do Almi-

rante das, Antilhas.» Mem, Ibidem, part.

4, cap. 34.— cO qaal sabendo o traba-

lho em que eu andaua me escreueu hu-

ma caria da cidade do Porto onde reside,

em Nouembro de mil quinhentos cincoen-

ta, o oito, de que porei somente o que
toca a esto negocio, a quem se pode dar

inteira íe pola muita, e varia liçam, e

dootrina que nelle e nas artes liberaes, e

Philosopbia, e experiência das cousas

que de sou tempo «conleceram nestísre-

guos. e outros.» liem. Ibidem, part. 4,

rap. 38. — «Fiaalmenle sobrevindo-lhe

huma suppressaõ, vendo que as medici-

nas mais lhe serviaõ de tormento, que de

remédio entre actos, e disposições de

animo Christaó, e real, falleceo em Lis-

boa segunda feira seis de Nouembro de

mil seiscentos e cincoeata e seis aunos.»

i Fr. Bernardo de Brito, Elogios dos Reis
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de Portugal, continuados por D. José

Barbosa.

f NOVEMFOLIO, A, adj. Temo de Bo-

tânica. Diz-se de uma folha cujo peciolo

t'>rmina por nove foliolos.

7 NOVEMVIR, s. m. Ternao de antigni-

dade romana. Nome de certos magistra-

dos encarregados de vigiar pela saúde

publics.

NOVENA, s. f. (Do latim novem). Pre-

ces, orações repetidas durante nove dias.

—A novena do Menino Jesus.

— iVusaí novena; as nove Musas.
— Novena de açoutes ; açoutes em cer-

to numero, dados em cada dia, até pre-

encher o tempo dos nove dias.

—Termo antiquado. Novenas; as no-
nas partes.

NOVENAL, adj. De novena, de nove
dias.

—

Dias novenaes.

NOVENARIO, s. m. Livro que encerra

novenas.
— Adj. Termo didáctico. Que proce-

de pt^lo numero nove.

—

Serie novenaria.

NOVENDIAL, adj. e s. 2 gen. Termo de

Antiguidade. SacriQcio lutuoso feito em
o nono dia depois do fallecimento de al-

guma pessoa.

— Solemnidade feita pelos romanos,
cuja duração era de nove dias.

NOVENÓ, A, adj. em vez de Novo, a.

NOVENTA, adj. 2 gen. numeral cardi-

nal. Nove dezenas.— «Finalmente elle se

fez prestes com noventa veias, de que a

maior parte eram navios pequenos de re-

mo de toda sorte, e os mais juncos, em
que entravam além deste notável que dis-

semos, outros mui grandes, asii como
hum em que vinha hum Jáo mui pode-
roso Senhor da Cidade Poiimbam, que
era a segunda pessoa desta Armada, ao
qual chamavam Timungam.n João de

Barros, Década 2, liv. 9, cap. 4.— «Per

esta maneira rendem as terras da Pérsia

dezeseis mil e oitocentos xaralins, os

quaes juntos ao rendimento da parte de

Arábia, e corpo da Cidade somma toda
a renda deste Reyno cento noventa e

oito mil setenta e oito xaratins, sem aqui
entrar o que rendiam as Ilhas que tem,
porque quasi tanto gastam quanto ren-
dem.» Idem, Década 2.— «E 'iel Rey dom
Affonso, que sancta gloria aja, não fica-

rão mais filhos que el Rey dom Joam, e

a Infanta dona Joana, mais velha que el

Reyr que solteira sem casar, com vida,

e obras de muy virtuosa, ocatholica Prin-

cesa, se finou no Mosteiro de Jesu Da-
ueiro dahy a muytos dias em hi iade no
trinta e seis annos, no anno de mil e

quatrocentos e nouenta, como adiantp
será.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 22. — «E porque neste

anno de mil e quatrocentos e nouenta
a Infanta dona Joanna faleceo. el Rey
quis mandar trazer seu filho a Corte,

pêra que junto de si fosse criado, e pri-

meiro que o fizesse pedio á Raynha sua

molher que o ouuesse assi por bem, e

lhe não lembrassem paixões que sobre

isso ji tiuera, pois ante elle erâo tão es-

quecidas.» Idem, Ibidem, cap. 113.— «E
estando el Rey em Lisboa Ibe vieram as

letras de ambos despachados, e logo lhe

foy dada obediência poUos comendado-
res, e caualleiros das ditas ordens no
Mosteiro de Sam Domingos a doze diss

Dabril de mil e quatrocentos e nouenta
e dous, onde aquelle dia ouuio Missa des-

tado.i) Idem, Ibidem, cap. 187.— «No an-
no de mil e quatrocentos e nouenta e

dous, a quinze dias do mes de Maio,

mandou el Rey per ante si fundar e co-

meçar os primeiros alicerces do Esprital

grande de Lisboa da inuocaçam de todo-

los Santos, na maneira em que ora esta

feito, o quSl lugar era orta do mosteiro

de Sam Domingos.» Idem, Ibidem, cap.

140.

—

<tE no mez de Julho deste anno
de nouenta e dous falleceo o Pspa Inno-

ceneio octauo, e socedeo em seu lugar o

Papa Alexnndre sexto, que era Vicecan-

celer, de naçam Valenciano, e chamaua-
se dom Rodrigo Borja, do que el Rey
foy certificado em Sintra a dezasete dias

de Agosto. D Idem, Ibidem, cap. 164.

—

«Assentadas assi todalas cousas, que lhe

pareceo serem necessárias em sua ausên-
cia, partirão el Rei, e ha Bainha de Lis-

boa aos xxix. dias do mez de Março do
mesmo anno de mil, e quatrocentos, e

nouenta e oito, donde foraõ a Euora, e

Deuóra a Estremoz, Eluas, e a Badajoz,

por onde entrarão em Castella, com sua
corte ordenada.!) Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 1 . cap. 26.—«O
que feito dom Nuno mandou curar os fe-

ridos, e seu passo a passo chegou a Guz
três oras de noite, onde deu folga a gen-

te, e ao outro dia entrou em çafim duas
oras antes de sol posto, com nouenta
almas, e cinco cauallos, e seis camoUos
carregados dalcatifas, e outro despojo.»

Idem, Ibidem, part. 4, cap. 44.

Não falta a muni«^ão. p^rá o q'ie intenta,

Nem mantiraeuto, e gente dura e forte,

Que da empresa maior mais se contenta,

Nem lha fez duvidar perigo, ou morte:

Navios sotire cento sem noventa,

E cipco mais além de toda sorte.

Bem providos também de quanto entende

Que lh"era necessai-io ao que pretende,

F. DE ANDRADE, PBI.ME1R0 CERCO DE DIU,

caut. 1, est. 40.

r^oTem (segundo o noáso Barros) de
comprido desde a Cidade Sedoe até a Ci-

dade Rey alguma cousa mais de noven-
ta legoas, não havendo de buraa á outra

aiats de quatro grãos, e hum terço por

causa da costa nsõ cc)rrer sempre dir^y-

ta.» Conquista do Pegu, cap. 1.—^«.4 té o

Mt^yo dia o vay divKiindo do Reyno de

Sião o rio de Martavão até chegar ás ás-

peras serras dos ditos Bramas, nas quaes
também fenece o Reyno Arracaõ, dey-

xando no meio ao de Pegú em terra pla-

na, fértil, e aprasivel, como corarão de
todas ss circumvisinhas por espaço de

outras noventa legoas de largo, (como
temos dito) que tem de comprido.» Ibi-

dem.— «O Vaivoda, de cem Émbayxado-
res que lhe enviou o Propósito de Tar-
taria, mandou matar noventa e nove,
deyxando hum só para levar a noticia

dest" sucesso ao mesmo Propósito.» Ca-
valleiro de Oliveira, Cartas, liv. 3, n.»
23.— «A's portas do estreito, um pé na
Africa, outro na Europa, seria Portugal

o reininho das noventa léguas de quem
todos escarnecem ? Ja não é so de hoje

em Portugal este desprezar de quanto é

velho, e correr para di«nte sem saber

aonde. Sophisma que esqueceu a Jere-

mias Bentham.» Garrett, Camões, nota

ao canto 6.

NOVIÇA, s. f. de Noviço. Vid. este vo-

cábulo.

NOVICIADO, s. m. Estado dos noviços

antes da sua profissão.

—Tempo do provs dos noviços.— «Ao
abrir uma empada, que, puxando-a so-

fregamente para si, comparara ao sepul-

chro dealbado do evangelho, tinha-se es-

praiado em recordações saudosas dos bons
tempos nos quaes, companheiro do rei-

tor do noviciado, podia livremente ceder

ás suas propensões para a sobriedade.»

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 23.

—A morada dos noviços.

—Figuradamente : Noviciado militar ;

os primeiros exercícios militares.

NOVICIARIA, s. f. Noviciado, parte do
convento onde moram os noviços.

— Figuradamente: Primeiros exercí-

cios.

NOVICIARIO, A, adj. De noviço.—/íw-
mildade novlciaria.

NOVICINHO,A,ad;. Diminutivo de No-
viço. Pequeno noviço.

NOVIÇO, A, adj.'e s. (Do latim novi-

tius). Pessoa qua tomou ha pouco o ha-
bito religioso, e que se prova durante
um certo tempo antes de professar. —
sMas furtar esse thesouro, mas que seja

de hum milhaõ, e outro em cima, e fi-

car taõ enxuto como hum inhame ; e taõ

escoimsdo, como hum noviço cartuxo,

sem deixar indicio, de que lhe peguem,
aqui bate a quinta essência da ladroice;

e o que assim se porta, bem se lhe pôde
passar carta de examinação, com foro, e

privilegio de mestre graduado nesta ciên-

cia.» Arte de Furtar, cap. 34.

—Figuradamente : Novo no exercício.

—Que não tem conhecimento do mun-
do. Vid. Novel.

NOVIDADE, s./". (Do latim novitas). Qua-
lidade do que é novo.

—Cousa nova, noticia.

As novas que temos nas ondas do mar
São que na terra ha pouca verdade;

E pois de verdades ha ma novidade,

Por novidades as haveis de tomar.

GIL VICENTE, FABÇAS.
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— «Aibayzar, vendo tanlo ratnor na

geDt>í, cuusa não costumada, inda que

nalural ó ao vulgo folgar com novidades,

foi rompendo co'os olbt)S por antro a

multidão e t-nxergando a Targiana, es-

teve pêra cahir, não porque de todo a

conhecesse, mas por(|ue os corações na-

morados qualquer cousa os move.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 89.— «No mnyo deste trabalho,

e medo coro que lodos andávamos, vi-

mos descer de sima do morro a grande

pressa dous homens de cavallo, os quses

nos capt'âr«õ com huma toalba, e nos

bradarão rijd que os tomássemos, e co-

mo a novidade do caso nos pos em de-

sejo de saber o qu*) aquillo era, S'i man-
dou logo a mauouua a terra bem esqui-

pada, e porque itquella noyte me linha

fugido hum moço meu com outros tres.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

202.—«E porque os Reys de Castella li-

nhão dei lley muytas sospeitas como não

deuião, e porisso cuidauão que o funda-

mento do seus requerimentos era caute-

loso, e com rtspcilo de nouidades, e não

para bom fim como o embaixador lhe di-

zia, em qudiitas cousas requereo não to-

mou concrusão alguma, que fosse para

aceitar.» G.ircia de Uezende, Chronica

de D. João II, cap. 35.— «E a quarta feyra

o Príncipe o a Princesa com muyta pom-
pa o graude estado se foráo aposentar no

meyo da praça, também a Kayuha que
aadaua mal sentida, pêra dahy verem as

justas. E á tarde parlio el Key de seus

paços, e íoy tomar a tea com tanta rea-

leza, e tantas nouidades, e ceremonias

de grandeza, como nunca ja se vio to-

mar.» Idem, Ibidem, cap. 127.—«E logo

a terça feyra seguinte ouue na sala da

madeyra muyto excelentes e singulares

momos reaes, tantos, tão ricos, e galan-

tes, com tanta iiouidade, e diiTerenças de

antremeses, que creo que nunca outros

taes forâo vistos.» Idem, Ibidem.—«Eu o

deixei embarcar tanto contra minha von-

tade, como sei que he desseruiço de vos-

sa Alteza neste tempo acharse hum só dia

fora desta cidade, porque ja com ter cos-

tas nas suas cãs. e no seu saber, e ca-

ualleria tenho melhor esforço pêra acer-

tar tudo o que sobrevier de seu serviço,

principalmente agora tendo esperançado
muitas nouidades.» UaQ:ião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, cap. 23.

Seohor, Dovidadea tais

Far-me-hào crt^r de verdade...

Novidades lhe chamais

!

Folgo, Senhora, que achais

Na velhice novidades.

CASi.,SELEUCO.

Nem o ongonou de todo eít* ejperanra

Aoles lhe succedeo como cuidava,

Chega o catur, o com grua conllan^^a

Vai sou.sa vèr ElRei, que jã o esiier.iva

;

M vendo-lhe ora hum;i, ura outra mudança,

Que o malvado conceito uelle obrava,

Vé que o suu peito cheio de maldadea

Tem concebido grandes novil'i'le$.

pua.scihco de ancjkaur, himciiio cerco de

uiu, caut. 6, eet. 48.

Man cumpre-me apartar-me d'aqui em quanto

Ueotro pc>la e«rtio faço a jornada,

Porque a huma nouulade volto o csuto

(Jau náo Vos peaará du Mr cantuda.

C.iusou em todo o Reino grande e'4panto

A morte do Sultio nua uperada,

K em inil purtea algum tempo iido crida

ror mimurt.ll julgando Uo má vidi-

lueu, iBiUKM, cjiit. H, est. 70.

— «Todas as cousas da justiça e da

guerra e todas as novidades e todo ho
que he dino de se ixtber em cada Luma
ddS províncias se refere pullos loulhias,

e por outras pessoas ao Pouchassi, e ho
Ponchftssi faz relação de tudo por escri-

to ao Tutam.í Fr. Gaspar da Cruz, Tra-

tado das cousas da China, cap. 22. — «A
pensão foi mesquinha, indigna de quem
a dava e de quem a recebia, mas pagou-

se. Dou por integra, em razão da novi-

dade e interesse do Srtu coiit<.-udo, os

seguintes documiintos cujas authênticas

me foram officialmeuie communicadas da

Torre-do-Tombo.» Garrett, Camões, nota

A ao canto 10. — uTomára já acabado

istol Vae-me saindo longa a dedicatória ;

mas ahi está a do cardeal Cienfuegos na

vida do Santo Borja. Bom arbítrio! divi-

da-se a dedicatória em duas partes. No-

vidade!» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 53. — «Não é fácil prender algum
por que não dormem em casa, mas sim

no matio; e sentindo soldados ou novi-

dade no rio tocam bosinas do sertão ou
tabocas que se ouvem muito, e mais com
o écco do arvoredo, e acautellam-se.»

Idem, Ibidem, pag. 201.

—Cousa achada de novo, fallaado das

artes e das scieiícias.

—Cousa pouco conforme aos usos, leis

e ritos antigos.

— Fructos novos do auno. — «Porque
como temos dito as terras todas sam bem
aproveitadas, e os homens com serem co-

medores e gastadores, sam curiosos em
buscar ho remédio da vida, ha muita far-

tura na terra, e muita abundauça de to-

dalas cousas necessárias pêra comer, e

pêra remediar ha vida : e porque ho prin-

cipal mantimento da terra he Arroz, ha

muita abundança delle em toda ha ter-

ra, porque ha muy grandes várzeas, que
dam duas e três novidades no anno.»
Fr. Gaspar da Cruz, Tratado das cousas

da China, cap. 12.

—Figuradamente : Novidade de pei-

xes .

NOVILHA, í. f. Vacca tenra, que ain-

da náo pnriu, toura.

NOVILHO, s m. (Do latim ywvelus).

Bezerro, boi ainda tenro, almalho.

NOVILUNAR, adj. S gen. Dos novilu-

aios.

NOVILUNIO, s. in. ^Do latim nocus, e

lumti. r'iripo da liii nova.

NOVISSIMÂMENTE, ad». (Do novissi-

mo, 6 o suítiio «mente»;. Ua muito pou-
co tempo, ultiiuaiiienle.

— Por (iin do tuilo.

NOVÍSSIMO, A, udj. (Do latim uotit-

aimui). Superlativo de Novo. Muito novo.
— Que succe<ieu ultimimenle a res-

peito do tempo em que se diz qoe a cou-

sa é novissims. — A uovisEima reforma
judiciaria.

— (jue ha de acontecer por ultimo.

— Sjbstitntivarnente : Os Bovi8s;mos
do liuineo}.

l.^NOVO, s. m. Termo antiquado.
Renovo, vergontea.

2.) NOVO, A, adj. iDo latim uotut).

Feito de ha pouco, em i. ppiíiçáo « re//io.

— Novo Testuiiitiito. — at Com isto man-
dava na sua povoação qu ', uáp corresse

a nossa moeda novamente feilâ, mas a

do Rey Mahaioed, sendo elie tão graude
seu imigo, ãómeut*) a fim que com esta

necessidade de não haver esta moeda ua
terra, venderia n.elhor o seu : e ao tem-
po que Adouso d'Alboquerque mauduu
pregoar aquella nova mo''da, elle, nem
cousa sua foram presentes.» João de Bar-

ros. Década 2, liv. 6, cap. 7. — «E que-

rendo entrar per cima do muro novo,

que Alloaso d'A>b «querquo tizera, toma-
ram algumas lanças, que os nossos ti-

nham postas ao longo delle, e começa-
ram commetter a porta da entrada c<.>m

vai, e vem.i IJem, Década i, liv. 6,

cap. 9. — «Com o qu.il fundaiueuto or-

denou desta maneira, que D. Gsrcia de

Noronha iuvernassse cm Cochij com par-

te da gente, pêra com ella dar favor á

nova fortaleza de Calecut, por as cousas

delia estarem ainda mui frescas, e con-

vinha dar resguardo á pouca verdade

que os Mouros tratam, e principalmente

acerca daqu<'lla fortaleza feita a pezar

de tantos.» Idem, Década 2, liv. 10, ca-

pitulo 1. — í E de dentro era toda das

paredes e de cima armada, e toldada de

ricos e fermosos lambris, cousa noua,

que parecia muyto bem polia diíTerença

que tinha dus brocados e tapeçaria.» Gar-

cia de Rfzeude, Chronica de D. João II,

cap. 118. — «Foi mui limpo de sua pes-

soa galante, e bem vestido do que se

prezaua tanto que quasi todos os dias

vestia alguma cousa noua, pelo que li-

nha tantos vestidos que todolos aonos
mandava repartir duas vezes muitos do

seda, e pauo com os tidalgos, caualei-

ros, e escudeiros, e moços da camará
que andauaõ na corte.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4. capi-

tulo 84. — < Fez reaes de cobre de seis

ceptis cada real, que de huma banda ti-

nhaõ hum R. debaixo de huma coroa,

e da outra o scudo das armas do tegno,

e o U>treiro dambalas bandas oiz Ema-
nuel Rex Portugailiffi, et A. Das guioaa,
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etc. dos quaes reaes de cobre correram

poucos, por o preço das cousas que va-

liam hum ceptil, ou pouco mais se ale-

uantar logo uo de hum real, do que se

pode ver.» Idem, Ibidem, part. 14, ca-

pitulo 86.

E ccmo o snno ja d'antes tinha feita

O Sultão huma paz, qaal tenho dito,

E para ser mais fiiine e mais perfeita

Deu o que ja vos fica atraz escriplo :

O conselho dos seus approva e acceita,

Porque lhe representa o fraco esprito,

Que a nova fortaleza, e a paz antiga

Lhe fsrá a Cbristãa gente mais amiga;;
,

. .

F. UE ANDRADE, PBIMElRp CE8C0 :DE£)JJIjI,|

cant. 3, est. <íG.
, .,

lie nuvo ante Plutão se prostra o esprito

Pola nuca mercu que lhe fizera,

E rnerios triste já, menos afflito

Porque vingir-se largamente espera;

Não the soffrendo o sett ódio infinito

A DDeDor dilação, pede a elegera

Qiie ao que manda Plutão logo obodeça

E nisto com a pressa o favoreça.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 80.
'

— «O Doutor Duarte de Brito, curou

alguns vertiginosos com o r«petido uso

de conserva de flor de alechiim, e de

caleudula, ou bem me queres, feita com
mel branco de enxame novo, depois de

Ctílebrad,-.s as evacusçotus universais.»

Braz Luiz d'Abreu, Portugal Medico, pa-

gina 302.
— Novos christãos ; nome dado aos

mouros e judeus convertidos, e mesmo
a seus filhos e a toda a sua posteridade.

' Vi que em Lisboa se alçaram

puuo baixo e yiUãos

contra os nouos Ghristàos,

mais de quatro mil mataram

dos que ouueram às mãos.

G. DS BEZE.NDE, M1SCELLA^EA.

— «Avia antre os Portugueses, que
andauáo encarniçados neste tão feo, e

iahumano trato taes, que por se vinga-

ram do ódio, e ma! querençaque tinham
com alguns Chrislãos lindos, dauam a

entender aos estrangeiros que erão chris-

tãos nouos, e nas ruas, ou em suas ca-

sas onde os hião saltear os matauâo, sem
em tamanha d.'saventura se puder poer
ordem.» Damião de Góes, Ghronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 102.— «Ao qual
alvoruço acodio muito pouo, a quem hum
frade fez numa pregação coavucandoo
contra os christãos novos, spos o que
sairão dous frades do mosteiro, com huui
Crucifixo nas mãos bradando, hertsia.

heresia, o que imprimio tanto em muita
gente estrangeira, popular, marinheiros
de nãos, que então vierão de Holanda,
Zelanda, Hoestelanda, e outras psrtes.»

Ide-n, Ibidem, part. 1, cap. 102.—aCom
quanto os que se na egreja acharão jul-

gavào ser o contrario, dos quaes hum

christão nouo, dixe que lhe parecia hu-

ma candea acesa que estaua posta no

lado da imigt-m de I.'su, o que ouuio-

do alguns homens baixos o tirarão pelos

cabellos arrasto fora da egrejs, e o ma-
tarão, e queimarão logo o corpo no re-

sio.» Idem, Ibidem. — «Deu foraes no-

uos a tvidalas cidades, e lugares do re-

guo, com que tirou e declarou muitas

duuidas que nos velhos auia.» Idt-m,

Ibidem, part. 4, cap. 86.

— Mundo novo; a America. — «Cas-

tella se suspeita, que tem a culpa do que
Portugal padece nesta parte

;
porque

alargou a maô para seus intentos; ou

porque a tinha entaõ mais cheya, que
boje com as enchentes de ouro, e prata,

que lhe vinhaõ do mundo novo.» Arte

de Furtar, cap. 56.

— Loc. adverbial: De novo; nova-

mente, outra vez.

torna tudo a ser pior,

porque nos anos tornamos

e de nouo começamos

ter aho mundo mais amor.

G. UE REZENDE, MISCELLANEA.

— «Começo do anno de mil e quatro

centos e oitenta e oito, com muyto cui-

dado, e deligencia msudou prouer, for-

talecer, e repartir toJalas Cidades, Vil-

las, e Castellos dos estremos de seu»

Beynos, assi no repairo, e defensam dos

baluartes, cauas, muros, e torres, como
em artilharias, poluora, salitre, armas,

almazens, e todalas outras cousas neces-

sárias. E em todalas fortalezas mandou
de nouo fazer aposentamentos, e casas

para isso ordenadas.» Garcia de Rezen-

de, Ghronica de D. João II, cap. 70.

—

«E como isto foy ouuido em essa da

llaynha, e Princesa, começarão de nouo
outro tão grande, tão dorido, e descon-

s' lado pranto, com tantos e tão grandes

gritos, que parecia que os paços se vi-

nhão a terra, e foy necessário a el Rey
decerse pêra yr confortar a Kaynha, e a

Princesa, sem ter quem confortasse a el-

le.» Idem, Ibidem, cap. 132.— «He bem
que se diga, que foi huma das mores
que Emperador, nem Rei, nem outro se-

nhor nunca fez ds terras patrimoniaes

possuídas pacificamente, porque nas ac-

queridas de nouo, ou que sesperam dac-

querir tem obrigações de partirem libe-

ralmente com aquelles que lhas ajudarão

ha ganhar.» Damião de Góes, Ghronica

de D. Manoel, part. l,cap. 13.— «Fun-
dou esta Senhora tambern de nouo o

mosteiro da inuocação da Madre de Deos,

no valle Denxobregas, junto de Lisboa,

e o pouoou de nouo de freiras de sancta

Ciara da ordem de saõ Francisco da Ob-
servância, que per seus institutos comem
sempre peixe.» Idem, Ibidem, parte 4,

cap. 26. — 'ik qual ilha chegou com
mais de quatrocentos homens carpintei-

ros, e pedreiros, que hiam pêra de, nouo
fazer a fortaleza de pedra, e cal, por
quanto a que í-;z<'t& Lopo soares, pelo
pouco tempo que pêra isso teue, pêra
fslta de cal se fez de pedra, e barro.»
Idt^ra, Ibidem, part. 4, cap. 62. — aO
qual elle começou de edificar de nouo
pêra sua sepultura, e da Rainha dona
Maria sua molher, e de seus filhos, co-
mo ja fica apontado, e por o corpo da
Egreja não ser ainda acabado o lan-
ç.íram na egreja velha em huma se-
pultura rasa, pelo elle ,',S3Í mandar,
donde depois el Rei dom loam terceiro
seu filho í'z trasladar seus ossos pêra a

noua.» Idem, Ibidem, part. 4, cap. 83.

Em meio desta praia se está vendo
Haa larga bahia. ao modo feita

Da Lua, que de núco ópparecendo

Dè travez o fraterno raid acceita.

D'híia e outra parte ao Cao se vài erguendo
Hua intratiive! roolia, tão direita,

Quem vão subir acima tenta e estuda

Stnão só quem das az,aò tem a ajuda.

FR.iNC. DC ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,
cant. 4, ck.35.

'

• -

Eis o sc-terbo Turco aoêso em ira

Que aquella injuria tem eoa grande estima,

De novo abale a Cruz, de cima a tira,

Erguea sua bandeira, e põe-na em cima.

Pires arde outra vez. geme e suspira,

E a suj companhia acende e anima.

Tenta outra vez co'o5 seus este combate
Ergue o pendão Christão, o Turco abate.

iDKSí, IBIDEM, cant. 15, est. 6.

— iiDe soíte, que vendo se leuar como
per furça a lapam, arribaram de nouo a
Chincheo, sem tratarem ja de corar a
malícia. E sem duuida ali ficaram, se
Deos nam quisera mostrar ao padre Fran-
cisco com quanta rezam se confiara d'el-

le, fazendo pouco caso dos perigos, com
que os homens lhe dissuadiam a viagem.»
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier,
liv. 6, cap. 18.

Aonde estão as settas, lhe dizia.

Aonde o arco, a aljava?

Queria responder-me, e não podia.

De novo soluçava.

J. X. DE MATTOS, RIMAS.

— «Outro que se preza duns encres-
pados bem feitos, e, por náo estar á cor-
tezia de canequi, manda engomar o msn-
téo e compôl-o de canudos, por que ao
outro dia hade fallar á dama, e lhe re-

leva ir bem encordoado de novo.» Fer-
não Soropita, Poesias e Prosas Inédi-
tas, pag. 120. — «Tornan^lo pois agora
ao que hia dizendo, tanto que o Prioci-

pe proveu neste negocio por esta via com
mostras de grandíssimo aoimo, e de bom
Capitão, se recolheu para huma casa de
religiosos que estava no meyo do bos-
que, na qual se encerrou três dias, e

tornou de novo a lamentar a morte de
seu pay, mãy, e irmãs com muytas la-
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gryrass, o Iristesa.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, pai?. 201. — «K Hahi

vera, quf enfasti«'ios do que possuímos,

suspiramos por mais, cuidando, que no

quo do novo vier, acharemos alguma sa-

tisfação; 8 naõ he assim, quando lá

vou; porque Indo hc do mesmo lote, e

jaez, o em nada ha a satisfação, que

buscamos.» Arte de Furtar, cap. 70.

—

«Pelo que vos torno de novo a reque-

rer, que façais com Lopo Vaz que se

ponha comigo em direito; e quando o

não quizer fazer, o hajais por alevanta-

do, o me conheçais por Governador da

índia.» Diogo de Couto, Década 4, liv.

2, cap. 9. — «E da mesma sorte que, se

a um homem que possuisse uma herda-

de, a qual cultivasse, lhe fosso deixada

outra do novo, para o mesmo effeito ;

este tal homem, sem diminuir em sua

alegria, era força que na diligencia se

avantajasse, por abranger com seu tra-

balho a ambas aquellas suas fazendo-as.»

D. Francisco Manoel de Mello, Carta de

Guia de Casados. — aGabo muito, se-

nhor meu, um conservar nas casas cer-

tos costumes nossos familiares, e anti-

gos, que as fartam, alegram, e agasa-

lham, corroborando de novo o amor que

se tem ao senhor da casa.» Idem, Ibi-

dem.

Cinta, esfriada cima é todo o alcaçAT

Da glória lusitana... uma f,iisca,

Esquecida a tyrannos, l.i scintilla:

Mas quam débil qua vens, sopro de vida !

Um so momealo com vigor no peito

coração te pulsa. Exangue, informa

So te er.^ues d'e5se \^ilo de miséria

Para csliir, detfallecer de txovo.

GARRETT, CAMÕES, cant. 10. cap. 20.

— «Uma figura de mulher, cujas for-

mas mal so podiam adivinhar através

d'um raro cendal que a cubria ale os

pés, acompanhava-o. Cora passo firme,

ella se encaminhou para Abiulaziz, e o

eunucho desappareceu de novo.» Ale-

xandre Herculano, Eurico, cap. 14.

—Novos direitos; direitos quo pagam

ao estado os ministros novamente des-

pachados, os escrivães encartados nos

officios, ete. ; a taxa é de '/., do rendi-

mento de um anno. — iDizia elle : aEn-

tão estarei morto I Foi destrcsa d'el-rei

para me tirar os novos direitos. Lá vae

o dinheiro que eu reservava para o meu
enterro.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 164.

—Que ha ou apparece pela primeira

vez.

Mas cora quanto furor c diligencia

Põem agora os Cambaios quasi insanos.

Com dar vidas e sangue a competência

Por viug.ir este novo e os volhos danos,

Acbão porém tào dura resistência

No pequeno esquadnlo dos Lusitanos,

NOVO

Que qiianto esto furor os maie inflama

Tanto maia do seu sangue se derrama.

P. 1>K ANonADF, rillMElHO CKItCO DE DIU,

cant. 11, est. 38.

—Qae é contrario á tradição. — Not«
doutrina.— Nova religião.

—Novo espirito; espirito que os ho-

mens ti^ra para a innovaçáo, para a re-

novação.

T.into quo este infernal Mouro, que estava

Cheio d'ocio cruel, de fúria aiesa,

Que então fori-adarpente refreara

Com receio da gente Portuguesa,

Vio que as vellas ao vento o Cunha dava

Que a d imnada tençilo lhe tinha presa,

Cobrando novo esprito ordena quanto

Podereis logo v(r nessoatro Canto.

F. DF. ANDRADE, PRISIKIRO CEROO DR DIU,

caot. 9, est. 118.

Estas e outras rasòes com que faziio

A defeza aos Cliristios mais impossível,

E a guerra que fazer lhes pertendiÃO

Maior, m.iis perigosa, roai< terrível,

Os Mouros Capitães aos seus diziáo

Por lhes faier a guerra mais sollrivel,

E porque dos imigos a fraqueza

Lhe desse rtoi'o esprito, e fortaleza.

IDEM, IBIDEM, cant. O, est. 48.

temineo esquadrão, formoso e lindo

Que era de Anna e Iz;<bel estimulado,

E agora hum novo esprito bta sentindo

Coo divino favor noUe inspirado,

Comsigo o grão trabalho repartindo.

Também aos variSes faz sofTrer dobrada

Trabalho, do qua a força lhes soUria,

Tanto a vergonha entáo os acendia.

IDEM, IBIDEM, Cillt. IC, cap 80.

—Palavras novas; palavras quo co-

meçam a vulgarisar-se, porém que ain-

da não tem o cunho de authoridade.

— Um v(>siido novo; um vestido de

uma moda nova; ou um vestido dilTe-

rente do que d'antes trazia.

— Viíi/io novo ; vinho ultimamente

feito.

— Batatas novas; batatas do novo re-

colhimento, quando vem em concorrên-

cia com as do anno precedente ainda

conservadas.

—Que é conhecido de ha pouco tempo.

Guerras, armas, Ilerúes, e o que atígora

Grccia espantada ouvio, e antigo, e novo

Lacio escutou na Lyra alti-sonante

D*Encas ao Cantor, e ao Génio cximio,

tfnico pode ser,) que armas piedosas

Votara á eternidade, e o Uerúe sublime,

«Que o gr&o sepulcro libertou de Christo»

He >ia>l<i, ou ponto, no Universo ignoto.

J. A. DK MACEDO, A MBDITAVÃO. cant. 1.

—O anno novo, ou o novo anno; o

principio do anuo.
—A estacão nova; a primavera.

—A lua nova ; o começo do mez lu-

nar, que tem logar quando a lua se acha

em coDJuncção com o sol, e é invisível

para nós.

HOVO

— T'ma cara nova; uma pessoa que
ainda se não viu.

—Termo de theologie. Novo Adão;
Jesus Christo.

—Outro, qu« vem depois.

E a fjila primeira

Que fez a Vartusa Kcral dispeaaeira,

K frz riuta»* marra e ceoa por medida,

VoH faça goaar o gúso da vida

De nova maneira.

<!ll. vnoitNTB. FARr-AÍ.

— «Por o nouo titulo que seu piy to-

mou de senhor de Çppla, e que per esta

posse real a eiupreza daquella guerra era

própria dos Reys deste Reyno, e elle não

podia entreoir nisso como cõquislador

mas como capitão enuiado, em o pro-

cesso da qual guerra elle auia de seguir

a vótade cielRey, e a disposição do Rey-

no, e não a sua.> Barros, Década 1, liv.

I, cap. 2.—sPorem de qualquer manei-

ra que fosse, elle se vinha apresentar

por vassallo d'elRey de Portugal, e que

este desejo naõ era n>'lle nouo mas do

primeiro dia que vira Portugueses na-

quella terra.» idem. Década 1, liv. 8,

cap. 10. — fEste tio dos moços, depois

que começou governar a Jauha, com cu-

bica do ReyQO matou o maior delles, qu'^

foi causa de se levantarem contra elle os

Senhores da terra ; e como a Fortuna

sempre favorece nos primeiros princípios

a maldade, houve elle tantas victorias

delles, que muitos com temor começa-

ram de se desterrar, e buscar novas po-

voações, entre os quaes foi hum per no-

me Paramisóra.» idem. Década 2, liv. 6,

cap. 1.— «E assi deu nouo crecimeutoá

valia da prata, que mandou geralmente

que valesse ho marco dahy em diante a

dous mil e duzentos e oitenta reis, e a

esle preço se fizerão os ditos vinteins..

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 57.

E vimos singularmente

fazer representaçSea

destila muy eloqueote,

de muy nouus inueosões,

e feitas por Gil Vicente.

CaRCU de REZENDE, insCELLAXEA.

Sabe em grande abundância da maldita

Cabeça o sangxi», e f^ g.' a cúr ao rosto.

Tal que o e>pr,lo vital, que nelle babita

Dá mostras de querer mudar o posto.

Isto ao Soutomaior não sei sa incita

A cólera, a alegria, ou a desgoeto.

Porque o que nelle acconde a fúria rwivi

A nobreza lho nega, e lh'o reprvva.

F. DK ANDRADE. PRIMEIRO CERCO DK Dl;

cant. 8, est. W.

Mas o Turco forot nunca ocioso.

Que o damno dos CJirísUos si perleadia.

Quiçá entáo de vinjar-se desejoso

Do damno que da cava recebia.

Prepara bum novo assalto e furíoeo

Para aquella bora quando o do%'0 dia
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Mostra lá do Oriental dourado assento

O que tem do quarto orbe o regimento.

IDEM, IBIDEM, cant. 17, est. 32.

— íRetirou-se com aquellesque o pu-

deraõ seguir para a Cidade do Porto, oq-

de fdz nova massa de gente, que lhe

ftcodio de diversas partes do Reino, mas

como era a mais delia de pouca expe-

riência, em chegando Sancho de Ávila

com humas bandas de cavalaria a poz

toda em fugida.» Fr. Bernardo de Brito,

Elogios dos Reis de Portugal, continua-

dos por D. José Barbosa. — «Aliviou al-

gumas imposições, e tributos, que linhaõ

os povos do Reino: administrou justiça

com grande inteireza, para o que fez

muitas Leis novas, e reformou as anti-

gas do modo que andaô impressas.» Ibi-

dem.— «Começou a governar com applau-

so commum, porque reformou os Conce-

lhos, promulgou novas Leis psra melhor

administração da Rupiiblica, castigou com
exemplo poucas vezes visto alguns Minis-

tros culpados, e mandou, que todos ge

ralmente fizessem inventários das fazen-

das, que possuião ao tempo que entra-

vaõ a servillo.» Ibidem.

.Wisado seria approveitar-TOs

Da occasião. Por bôcca anda de todos

Que do joven monarcha se prepara

.Vuvajornjdi ás costas africanas.

Em bem a fade o ceo

!

GABRETT, CAMÕES, cant. 4, cap. 2.

—Outro, segundo.—«E também perdeu

de vista o pego, que eram as cousas, que

té então lhe fizeram temor e medo, de

que recebeu uma alegria nova, que lhe

desbaratou as tristezas, de que tão cer-

cado estava, como o costuma fazer onde

ella não é esperada.» Francisco de Mo-

raes, Palmeirim d'lnglaterra, cap. 99.

E feita mais feroz, e mais accesa,

Co'a gravo dor que lá u'alma a lastima,

Rompe a porta, dá Um á dura empresa.

Por mais que lli'o defendem lá de cima.

Porém acha no Mouro gráa defesa,

Que também a honra mais que a vida estima,

Porque qualquer parece bum noi'0 Marte

Em quinto os não entrarão d'outra parte.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 7.

Cumpre-lhe menear o braço forte,

Usar mais de furor que de prudência,

Porque eate novo imigo he de tal sorte

Que ha mister novo esforço o resistência :

Por salvarem seu Rei da cruel morte

A vão todos buscar á competência,

E este intento tratarão de tal geito

Que esteve em condição de ter etfeito.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, est. 56.

E para que de todo os persuadisse

A esta guerra que então lhes propuzera,

(Como depois se soube) lambem disse

Que elle tinha por certo, e que certo era

Que tanto que de nova flor vestisse

o valle e o monte a fresca primavera

NOVA

Alli virião ter com grossa armada

Os Turcos, bem provida e apparelhada.

IDEM, IBIDEM, caDt. 10, est. 31.

O Piloto também no alto navio

Para poder salvar-se tudo ordena,

Levanta a rouca voz, de temor frio,

Lança ao mar nova amarra, desce a entena:

E o que se sente d'agua mal vazio,

Co:n revezada força, e não pequena.

Meneia a fedorenta, longa bomba.

Em quanto a alevantada onda retemba.

IDEM, IBIDEM, caut. 13, est. 57.

— «Mandou logo trazer montes de ter-

ra, e rama para entulhar a cava, forta-

lecendo a esplanada com troncos de ar-

vores grossas para lhe assegurar o terra-

pleno. A quantidade dos gastadores, que

servião o campo, era outro novo exer-

cito, com que a obra medrava sem tem-

po, e sem medida.» Jacintho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.— «Não me defendam vossès d'es-

tes porque a obra não é dezargunchar

invejas. Nova idéa me occorre :
digam e

tornem a dizer mal, porque d'ahi me vi-

rá honra e elogio depois. Muita pena te-

ria eu, dizia o snr.» Bispo do Grão Pa-

rá, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 59.

Vós, alto rei, não digo de estatura,

digo do coração, digo do braço,

que em vós novo Alexandre nos retrata,

tardastes em chegar, porque a ventura,

preguiça do Brazil com tJido passo,

o que mais se deseja mais dilata.

IDEM, IBIDEM.

—Inventado de ha pouco, de que não

havia noticia, nem uso.—Costumes no-

vos.— «Processaram meu feito contra to-

da a ordem de justiça destes Reyuos:

assi que em mim se começaram a exer-

citar todos os novos costumes, e novas

leis pêra ser deshonrado.j Diogo de Cou-

to, Década 4, liv. 6, cap. 7.

—Moderno, recente.

Pero. Senhor, trouse a frasearia

De vossa mercê aqui.

Hi estão os mus albarbados.

Fid. Essa he a mais nova arábia

D'almocreve que eu vi

:

Dou-te vinte mil cruzados.

GIL VICENTE, FAEÇAS.

—«E diz que quem se delia não con-

tentar, querendo outros novos aconteci-

mentos, que se vá aos soalheiros dos Es-

cudeiros da Castanheira, ou de Alhos

Vedros e Barreiro, ou converse na Rua

Nova em casa do Boticário ; e não lhe

faltará que conte.» Camões, El-rei Se-

leuco, Prol.

o Pae anda em sacrilicios

Aos deoses, que lhe dem

A saudc que convém
;

Dizendo que por seus vicios

O mal a seu Olho vem.

NOVA 47»

Eu suspeito qu'isto são
,

Alguns ííot.'os amorinbos,

Que terá no coração.

CAM., SELEUCO.

—«A este tempo aconteceu outro caso

novo, pêra que o prazer de todo fosse

perfeito, que ouviram mui gram grita

no terreiro do paço; e era, que como

aquelle dia Albaner, escudeiro do prín-

cipe Beroldo, que trazia a Colambar por

mandado do cavalleiro do Tigre, chegas-

se, 6 entrasse com ella polo terreiro, to-

do o povo acudia pola vèr, como a uma
das cousas mais monstruosas, que nun-

ca naquella terra se vira.» Francisco de

Moraes, Palmeirim dTnglaterra, cap. 121.

— «Bem pareceu a todos que isto seria

alguma aventura nova, e esperaram ver

a embaixada que o escudeiro daria: o

qual chegando ante a rainha, com os

giolhos em terra, disse.» Ibidem, cap.

129.—«E não havendo nesta corte algu-

ma tão pouco contente de seus amores,

que os queira engeitar por outros novos,

então se irão como vieram pêra outras

cortes, que u'isto querem gastar seu

tempo.» Ibidem, cap. 129.— «Em paga-

mento da qual ousadia foi esquartejado,

que fez grande terror entre os Mouros, e

foi causa que os outros' dahi em diante

teueraõ mães veneração ao nouo Rey

Mahamed Anconij, vendo como vingaua-

mos as ofiensas que lhe eraõ feitas.»

João de Barros, Década 1, liv. 8, cap.

8.— «E porque Nambear guazil, que fora

do Çamorij passado, por causa nossa ora

lançado do Reyno, e depois em Cananor,

onde também servia a blRey deste cargo,

elle o espedio, tudo por nosso respeito;

quando AÍTonso d'Alboquerque assentou

estas cousas da paz com o novo Çamorij,

trabalhou com elle que tornasse a resti-

tuir em seu officio a Nambear, o que elle

fez.» Idem, Década 2, liv. 8, cap. 6.

—

«Porque o fim da contemplação não he

saber sò, ou esquadrinhar nouas verda-

des, mas amar a Deos aferuoradamente,

e gostar quam suaue he, a qual sumida-

de, e doce sentimento, com razão se cha-

ma conhecimento alto, e secreto, porque

sò quem o alcança o conhece, e não se

pode com palauras declarar.» Frei Bar-

tholomeu dos Martyres, Compendio de

espiritual doutrina.— «E logo teve o Vi-

sorey o recado de Martim Corrêa da Sil-

va. E sabendo estar em Angediva, des-

pedio apressadamente alguns navios de

remo com todas as cousas que Martim

Corrêa lhe pedia, e muitas esquipaçoens

novas.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

6, cap. 8.

Porém pouco ja vai a resistência

D alento e forças ja debilitadas.

Contra os que o vão buscar a competência

Com forças novas sempre, e revezadas;

E assi de todo deu a obediência

.\s imigas, cruéis, duras espadas.
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Que IhA (Icifio por mil ptsies sabid*

Nitu .10 H'ingMc lómcnto, moa ú vídu.

F. DK ANDKAME, PniMKino rEn''0 DK [UlI,

c?nt. n, est. 80.

— «Diz-mo V. m. qae se casa, e quo
lho dê eu, para so governar n'esse seu
novo eslíido, alguns bons consflhos. Esta

6 umn (las cousas di' quo eu cuido que
ffllla mais qut-m a p"ça, que qunm a dô.»

D. Francisco Manoel dn M lio, Carta de
guia de cnsados. — «Volurnos do provi-

dencias do marquoz dn Pombal, milhões
de despezas em desintulhos, concertos e

edificnções novas; mas nam uma ordem
dada, nem um cruzido gasto para so di'S-

cubrir o jnzijio de F,uiz do Camões.» Gar-
rett, Camões, noi« E ao cant. 10.—Arção nova; acrão começada peran-
te o legitimo julgador, ou juiz da pri-

meira instancia, em oppnsição ao aggra-
vo, appellaçáo, o recursos tratados na se-

gunda e terceira instancia, e alçadas su-

periores.

— Novo homem, ou Jwmp.m novo ; o
christáo rogf^ncrado pela graç.i.

— //rtioem novo e»! alguma parte ; ho-
moDi novato, desconhecido n'i'lla. — «E
posto que estes o animaram muito pêra

aquelhí fMlo a qne vinha, quando soube
delles como Patê Qui tirem partido pêra

a Jauha, e o modo como fui desbarata-
do, ficou mui triste, e confuso, porque
no conselho dello tinha posto grande
pnrte de sui esperança, e cotiio homem
novo na terra achou -se manco de to-

do.» João de Barros. Década 2, liv. 9,

cap. 5.

—T^rmo de jurisprudência. Forpa no-
va; força, sobre que se move demanda,
dentro do anuo e din, em que se fez a

força.

— Cousa nova; novidade, cousa igno-

ta, sem exemplo. ^«Qii" haja no mundo
embusteiros, naõ he para mim couza no
va; mis que haja em Portugal quem os

ouça, e a''lraitta, he o quo choro; seai

acabarem de cahir, qui^ tudo saõ sonhos
de Scipiaõ. enredos do Palneirim, gi-

gantas de palh.í, com que nos armiõ,
m«is a lev.iroouro do Reyno, que a de-
fender a Coroa delle ; e nisto he que
põem toda a sua s^íbi-dorii, qui' trazem
escrita «a unha.» Arte de Furtar, ca-
pitulo 31.

— CoKSrtnova; cousa novamente feita,

chi^gada, posta em moda.

Esto, ou que Elltci ono taça ilolle a i-.mjI i

Qu.il cumpro a sen est.iiio c dignidail.v

Ou! levndo da mal (inicta e pronipln

'A couíiasnoiki.'!, seropra mocidade,

Havendo todavia por aiTronta / , ••,
jj

Mostrar-lhe El[\ci desgosto e má vontade,

Do seu merecim'.Mito assaz indina,

Buscar Senbor alheio determina.

K. UE ANnRUDF. TRlMBlBO Cmro DE Dll'.

c.«it. 3. est. il.

-Moço.

—

Filho maix novo.

De nova» Philamint;is ublchAnuT
Oc noDzoa? de Itatiçogon, que hoje arrotAo

l'i'/i hanua de puriiita« e cenaoreaV

KHANCieCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBHAH,
tomol, pag. 0H.

— Loc FicuRAnA ; Fazer se novo no
caso; fazer-se ignorante, alheio, f'iz<'r

que o nno sabia.

— Qui> ha pouco se descobriu.— «M.-is,

como ainda em est(i tempo se davão de
resinaria as descuborlas terras d'aqu<'iia

nov.í Ilha, o aos pais do estudante si; li

iiháo dado muitas que elles mandavâo
lavrar e cultivar.» António Cordeiro, His-
toria Insulana, liv. 2, cap. 2.

— Que foi ha pouco possuido. — "Por
esto rio até á nova colónia tivemos opraser
de observ.ir iiiHissimas dores e tamhi'm
fructas silvi'stres, peixes deliciosos, bar-

nuras de qu-' se tira eicdlenti' tinta ama-
rella, e uma qualidado do gesso a que
chamavam tavatiiiga alvissimo e melhor
do que a cal.» Bispo do Grão Pará. Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 203.

— Bisonho, acanhado, pouco destro,

igiorant", ijovei, novato.

Apartvda com isto esta primeira
'

D.^mnosa, inda qun breve balt ria,

Fica est:i vova gente por fronteira

A voltas da outra antiga, que .°eguia

Do Italiano Mouro hoje a bandeira,

A qual (corao ]a atraz disse) seria

Cópra de Irczc mil, e neste conto

Os que d'Alucão tinha, também cr-nto.

F. DE ANDIIADE, PRIMEIBO CE:CO DE DIU,

cant. 13, est. b'i.

E se o melhor engenho he tSo devido

A qualquer que do Marte segue a banda,

E ilida áquelle que está envelliecido

Nas perigosas cousas que ello mand.i,

A quf o uso faz não ser de|le temido

o que o novo aoldadu temendo anda,

Oue se devera .-iquelle que he tào forte

Quo entiou ja não temendo a mesma morte?

IDRM, IBIOEM, c-tnt. 17.

— Figuradamente: Homem novo; ho-

mem convertido, quo despiu a culpa.

—Figuradamente: Homem novo; que
adquiriu nobreza por si, e não por nas-

cimento.

— Singular, extraordinário, que sahe

da regra.— £síi/ío novo.
— Syn : Novo, recente.

Novo ó tudo o que foi fi'ito ou acon-

teceu ha pouco, o que não ft^ra invi»nta-

do, de que não havia noticia, o que se

onvo ou vê pela primeira vez. o que não

tem tido uso, ou t^m sido pouco usa-

do; >*''cei<te designa o que aconteceu ha

pouco, o que ainda esta ou succedou de

frí«sco.

Novo tem relação com a pessoa, ou

com a substanciada cousa; reci-nte sõ a

tem com a d.'\ta em que a cousa se frz

ou aconteceu ; em virtude do que ha

cousas que podem ser novas em diversos

respeitos, e o recente é sempre novo.

O novo continente era tão velho como
o rest I do mundo conhi^cido, roas f-i um
novo mundo para os qui' o descobriram;

esse descobrimento pois era recente pa-

ra os que viveram no começo do século

IVII

Lm vestido quan lo acaba de st f«ilo

é novo e recente; passado algum tempo,

e até annos, ge o nôo tomos usado está

novo, mas já náo é recente.

WOXA, s. f.
(Do latim noxn). Termo

usado p-los jurisconsultos na si(fnifica-

çáo de mal, damno causado partieular-

meiíte por animal ; e geralroent'' todo o

delicto.

— Detrimento, mal, prejtiizo.

f NOXAL, adj.2gen. íiJi latim rioxa-

lis, de noxa). Etn dirc.jto romano : Aban-
dono noial ; abí!ndf)no do uma pessoa

ou d'uma cousa qne causou damno.
NOXIO. A, adj. (Do latira noxwA- Pre-

julicial, pernicioso, contrario, malf.izen-

te. dtdeterio.

NOZ, s. nj. (Do latim »ioxV Nome do
frueto da nogueira, de casca verde roollo

Hiteriormenti', tendo interoam'»nt<' uma
outra de natureza dura, sinuosa, oval, e

parda, contendo por dentro a massa rixo-

sa, que se come. — eH,'< muitas nozes e

muito boas e muitas castmhas, assi cu-

Iharinbas corao rebordas muito grand(>s

o muito boas, e as rebordas sam milho-

res que as nossas, porque deixam di' to-

do ha casca, bo que as nossas nam fa-

zem.» Frei Carpir da Cruz, Tratado das

C0US1S da Chin.T, cap. 12 — «Em todas

as cousas que ham de cometer, ou ca-

minhos por mar ou por terra, usam de

sortes o lançam nas diante dos síus ído-

los. As sortes sam dons paos feitos ao

modo de moa noz, chãos de huma banda,

e roliços da outra.» Ibidem, cap. 27.

•— Nozes mollnret ; nozes quo se par-

tem á mão.
— Nozes durnzins; nozes de casca mais

dura que as molLiros, e menos saborosas
— Nozes rocaes ; noz^s grandes, d»" na-

tureza dura, e frtrma redonda.
— Lof. FIGUUADA : Vir alguma cousi

ou muUwr pretendida á noz ; ser conse-

guida, rendiT se talvez com diffieullai'».

— Noz do boi; um osso da juntura das

mãos, que fiea proraincnte. quando o

boi a d"bra.
— Noz moscada, ou muscada, ou »jo»-

chada ; noz oleosa e aromática, oriunda

da ilha de Banda. Vid. Muscado.— «Pa-

ra a boca, narizes, c ouvidos h" eieel-

l''nti^ por eineriencias de Holl-rio. i. a

agoa di^-tillada de nozes mosnhadas lan-

çando bumas gnttas em cada hums da-

quidl.-is partes. O mesmo uzocomc<mhe-
cnla utilidad>> li>m também a agoa de

K.iiiiha di> Ungria.» Braz Luiz d'Abreu,

Portugal Medico, pi^g. 485. § 156.

— Noz da béstn ; peça de marfim, ou

dl' corno de veado, em que assentavam os

besteiros a corda do arco, depois de pu-
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xarotn por ella, a fim de a armarem a

despedir a setta.

— Noz vomica; fava chata, de forma

redonda, e avelludada, cujo pó mata cães,

gatos e alguns outros quadrúpedes.
— Noz da Lídia ; coco.

— Noz do pescoço; vid. NÓ.
— Noz ííieíeZía; fructoque encerra ve-

neno.
— Provérbio : Dá Deus as nozes a

quem não tem dentes; dá Deus bens a

quem não sabe, ou não pôde usar d'elles.

NOZILHÃO, s. m. Termo antiquado.

Inohação, turgencia, tumor, lobiriho.

NU,' NUA, adj. (Do latim niidus). Que
não está vestido. — Os braços e os pés

nus.

E havendo piedade

De malheres mal casadas,

Pêra as ver bem maridadas,

Ando pelos adros mta,

Sem companhia nenhuma.

G!L VICENTE, FABÇAS.

Vè do Benomotapa o grande império.

De selvática gente, negra e nua

;

Onde Gonçalo morte e vitupério

Padecerá pela Fé sancta sua.

CAM., Lus., cant. 10, est. 98.

— «Ao outro dia mandou buscar o cor-

po de Francisco da Silva, ao que foraõ

alguns navios, e gente, e ao longo da

praya o achàraõ, e a dezasete Portugue-
zes mais, nus todos, com feridas morta-
lissimas, e recolhidos todos se tornarão

pêra Còchim, e lhe deraõ muy honrosas
sepulturas.» Diogo de Couto, Década 6,

liv. 8, cap. 8.

Tanto que no outro dia Phebo veio

Banbar-se na de Bete triste praia,

Parte o Governador sem ter receio,

Porque com tantas mortes não desmaia.

Vê-seo mar de navios quasi cheio,

Revolve-o a chumbada longa faia,

Estende o ná rerociro os duros braços

Encolhe-os logo com iguaes espaços.

F. DE ANDBAPE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 17.

—Termo do jurisprudência.

—

^nA pro-

priedade; propriedade de um fundo de

que ou Iro tem o usufructo.

— Nu proprietário ; proprietário que
tem uma propriedade nua.
— Termo de Astronomia, ou de Phy-

sica.

—

OlhoQ\x; olho que náo é munido
de vidros que augmentam. — Observara
olho nu.
— Termo de Chimica.

—

Fogo nu; fo-

jo cuja acção se dirige immediatamente
n'uma substancia.

— T<'rmo de Botânica. Diz-se de uma
parte qualquer quando é privada de ap-
pendices que a acompanham ordinaria-

mente. O receptáculo é nu quando não
tem escamas. As flores são nuas quando
não tem bracteas, nem invólucros.

—Que não tem o invólucro, a cober-
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tura, o ornamento ordinário.— As arvo-

res estão nuas no inverno.—Planta nua.

Era isto na sazão áspera e dura

Kin que se vè de todo )ma a planta,

Ausenta-se dos prados a frescura,

A branda Philomena ja não canta;

o Noto inchado assopra, e a formosura

Tolhe ao sol, o mar se incha e se alevsnta,

o manso rio chega a tal grandeza

Que co'o mar competir quer na braveza.

F. ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU, Cant. .3,

est. IS.

— Nu da cinta para cima; meio nu;

meio vestido, despido da ciuta para ci-

ma.— «Andaõ mis da cinta pêra riba, e

pêra baixo andão cachados com pannos
de seda, e algodão, trazem sempre espa-

das, e rodellas, arquos, frechas, e lan-

ças, e também espingardas que ja has

vsauaõ neste tempo, ainda que poucas,

mas agora tem muitas, e muito boas,

feitas na mesma torra.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap.

42. — «He esta gente bermelha comun-
mente e nara alva, andam nus da cinta

pêra cima, comem carne crua, e untam
os corpos com ho sangue delia; pello

qual comunmeute sam fedorentos e tem

mao cheiro.» Fr. Gaspar da Cruz, Tra-

tado das cousas da China, cap. 4.

— Estar nu em camisa; não ter so-

bre si senão uma camisa.

—I)iz-se também das azas dos insectos,

e de alguns peixes privados de escamas.

— Diz-se da pelle dos quadrúpedes, on-

de ella é descoberta de pellos.

— Diz-se igualmente das azas das aves.

o velho Gallo, que n'um prato estava.

Entre frangaõs, c pombos lardeado,

Em pé se levantou, e as nuas azas

Três vezes sacudindo, estas palavras,

Era voz articulou triste, mas clara.

ANTÓNIO DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 7.

—Metal nu ; metal desembaraçado de

toda a substancia estranha.
— Necessitado de vestidos. — «Vida

activa he empregar-se huma pessoa no
exercício das obras de misericórdia, assi

corporaes, como espirituaes, socorrendo

ao que padece fome, ou sede : vistindo

o nuu, curando, ou seruindo os doentes,

reprendendo os peccadores, ensinando, e

aconselhando os ignorantes, consolado

os tristes, e as outras mais.» Fr. Bar-

tholomeu dos Martyres, Cathecismo da

Doutrina Christã.

— Uma casa nua ; uma casa desguar-

necida de moveis.
— Paiz nu; paiz sem arvores, sem

verdura.
— Espada nua; espada desembainhada.
— Figuradamente: Diz-se do que está

sem ornato intellectual ou moral.

—

Um
estijlo nu.
— Termo de Pintura. — Quadro nu;

quadro cuja composição é pobre, que
tem necessidade de ser guarnecida de

figuras, de moveis, etc.

— Espiritos nus, sombras nuas; *lmas,

ou sombras dos mortos.
— Que não tem os ornatos convenien-

tes. — A fachada d'este edifício é muito

nua.
— Náo sujeito, livre, exemplo.

—

Espi-

rito nu de paixões.

— Figuradamente: Sem disfarce, sem
dissimulação. — Esta é a verdade toda

nua.

Nas cavernas do peito refalsado

Ódio cego Ih 'entrou ; os beiços roxos.

Áridos com a S(?de da vingança,

Mordem convulsos. Nunca tam terrível.

Nua a verdade lhes mostrou seus crimes,

Como na bôcca d'esse vate ousado.

GARRETT, CAMÕES, cant. 10, cap. 2.

— Figuradamente : Privado, despoja-

do, falto.—Campo un deherva.
— S. tn.—O nu; as partes nuas do cor-

po.— O nu dos braços e das pernas 7nos-

tram um homem forte e nervoso.

— Termo de Esculptura e de Pintura.

As figuras e as partes d'ellas não rou-

padas.— O nu não se diz do rosto, e mão-s

que o uso permitte que estejam descobertas.

— Diz-se, em Architectura, da ausên-

cia do ornatos.

—

lia muito nu H'esta de-

coração.

— Plur. Termo de devoção.— Os nus;
os pobres que não tem vestidos.

—

Vestir

os nus.

— Loc. ADVERBIAL : yl uu ; 3 descoberto.
—Montar um cavallo a nu ; montal-o

sem sellim, montai o em p;;llo.

— Em Chimica, diz-se de um corpo

que está fora de toda a composição. —
A descoberta de Berthollet do acido phos-

phorico a nu na urina humana.
2.) NU, s. m. A decima terceira letra

do alphabeto grego ; corresponde á nos-

sa N.
NUA, adj. e s. f, de Nu. Yid. este vo-

cábulo.

NUAMENTE, adv. (De nu, e o suffixo

«mente»). Em estado de nudez.

—

Osani-
maes andam nuamente expostos d acção

do ar, e a todas as intempéries do clima.

— Figuradamente: De um modo nu.
— Figuradamente: Sem disfarce.

—

Contar nuamente um facto.

NUANÇA, s. f. Gallicismo escusado,

que na lingua portugueza pôde ser perfei-

tamente substituído "^ovgradação, matiz,

mescla ; e no sentido figurado por diffe-

renças delicadas, que tem as cousas mo-
raes.

-[- NUBECULA, s. f. (Do latim nuhecula,

diminutivo de nubes). Termo de Medicina.

Pequeno defeito que reside nas laminas ex-

ternas da córnea, e que faz vêr os objectos

como atravez de uma nuvem.
—Nuvem suspensa no meio da urina.

—Concha univalve.

NUBICOGO, A, adj. Termo de poesia.

Que ajunta as nuvens.

NUBIFERO, A, adj. (Do latim nuhifer).
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Que traz nuvens n as arcumuln.

—

Vento

nubifero.

NUBIGENA, adj. e s. ? r/en. (Do la-

tim niihigena). Oriundo das nuvens.

NÚBIL, adj. ? í/ea. (Do lalirn nnhilis).

Que se tornou apto para o casamento,

fallando das raparigas.

— I':dade núbil; edade na qual se está

era estado de casar.

NUBILAR, ou NUBILARIO, s. »«. Ca-

sa junto da eira onde se recolhe o trigo

em tempo tniblado.

NUBILIDADE, s. f. Aptidão para o ca-

samento.
— Kdade nnbil, que a lei oiige para

que a mulher possa casar.

NUBILOSO, A, ndj. (Do latim nuhilo-

sus). C.dltcrto '!e nuvens, nebuloso.

—

Ar
muito nubiloso. Vid. Nebuloso.

NUBIVAGO, A, (tdj. (Un latim nubiva-

gus). Termo de poesia. Que anda pelas

nuv.ens.

—

Aves nubivagas.

—Diz-se do local onde as nuvens va-

gara.

NUBLADO, part. pass, de Nublar. Aba-

fado, toldado com nuvens.
— S. m. (Irupo condensado do nuvens.

NUBLAR, V. a. Cobrir de nuvens, es-

curecer, annuviar.—Nublar o horizonte.

—Figuradamente : Obscurecer, toldar.

—Tenho o entendimento nublado.

—Cobrir como que com um v6o.

—Nublar se, v. jr/í. Enchor-se de nu-

vens, escurt!cer-se.

—Figuradamente : Esconder-se, occul-

tar-se.

NUBLOSO, A, adj. (Do latim nublosas).

Coberto de nuvens.

—Figuradamente: Tempos nublosos;

tempos de ignorância.

—Tempos nublosos ; tempos de traba-

lhos.

NUBRAR, e derivados. Vid. Nublar.

NUGA, s. f. Parte posterior do pesco-

ço.

—

Deu uma pancada na nuca.

j- NUCAL, adj. 2 gen. (De nuca, e o

suftiio aal»). Termo de anatomia. Que

pertence á nuca.

—

Os ossos nucaes.

NDÇAO, s. f. Assenso, vontade, arbi-

trio, querer, beneplácito, consentimento.

+ NUCELLA, s. f. Termo de botâni-

ca. Corpo oelluloso que occupa o centro

do ovulo.

-j- NUCIFORME, adj. 2 gen. Termo de

botânica. Que se assemelha a uma noz.

-J-
NUCIFRAGO, A, adj. Que quebra a

noz.

f NUCIO. Vid. Núncio.

\ NUCIVORO, A, adj. Termo de zoo-

logia. Que se sustenta da noz.

•j- NUCLEADO, A, adj. Termo de ana-

tomia. Que ó provido de núcleo.

—

Cellu-

la nucleada.

^ NUCLEAL, adj. "2 gen. Termo de bo-

tânica. Que si> refere ao caroço.

Termo de astronomia. Que tem rola-

rão rc.m o iinrl'o de um cometa.

\- NUCLEAR, adj. 2 gen. Termo de

botânica. Que tem relaçôo com o caro-

ço o seu contheudo.

NÚCLEO, s. m. (Do latim nucletts). Ter-

mo de mineralogia. A forma primitiva

dos mineraes.

—Figuradamente ; Centro ondose agru-

param, ou se vão agrupando varias pes-

soas, cousas, etc. — O núcleo de uma
conspiração.

—Termo de astronomia. Viil. Dracon-

tico.

f NUCLEOLO, s. m. (Diminutivo do

lalim nvclfíus). Termo do anatomia. Par-

te do nncb'o d.i cMlula.

f NUCODE, s. m. Termo de botâni-

ca. Fruclo composto de muitas nozes,

cujos liami'S partem do mesmo ponto.

f NUCULANO, s. m. Termo de botâ-

nica. Fructo carnudo, livre, e contendo

muitos caroços distiiictos chamados nii-

culos.

f NUCULAR, adj. 2 gen. Termo de

botânica. Que contém uma amêndoa.

—

Invólucro nucular.

1 NUCULO, .S-. m. Termo de botânica.

Cada um dos carocinhos de um nucu-
lano.

NUDAÇAO, s. f. Acç.áo de despir-se.

NUDAMENTE, adv. tjora nud<>z, nua-
mente.

NUDEZ, s. f. Vid. Nueza.
NUDEZA, s. f. Vid. Nueza.

f NUDIBRANCHIO, adj. (lU) Mmnu-
dus, o branchio). Termo de zoologia. Que
tem os branchios a descoberto.

1 NUDICAUDA, adj. Termo de zoolo-

gia. Que tem a cauda nua, sem pello.

f NUDICAULE, adj. (Do latim nudus,

e cantis, hí).sle). Termo de botânica. Que
tem a hasti' nua, e sem folhas.

f NUDICOLLO, adj. (Do latim nudus,

e collnm). Termo de zoologia. Que tem
o pescoço nu
[ NUbiFLORO, adj. (Do lalim mídus,

e jlos). Termo de botânica. Que tem as

coroUfls si'm appeiidices alguns.

f NUDILIMACES, s. m. plur. Familiâ

dos molluscos comprehendendo os cara-

coes sem conchas, ou cuja concha não
cobre senão uma parte do corpo.

j NUDIPARO, adj. (Do Intim nudus,

e piirere). Termo de zoologia.

—

Animaes
nudiparos; animaes oviparos, entre os

qnaes os invólucros são atravessados pelo

tmbryão durante o tempo que está en-

cerrado no seio materno, onde permane-

ce ainda algum tempo antes de nascer.

-j- NUDISEXO, adj. (Do latim nudus, e

sexo). Termo de botânica.— F/oi-tís nudi-

sexas; flores privadas de involui',ros flo-

raes, e por Ci)nsequencia reduzidas aos

seus órgãos sexuaes.

j NUDITARSO, adj. (Do latim nudus,

e tarso). Termo de zoologia. Diz-so dos

tarsos que estáo nus, sem pellos nem
pennas.

NUDOVA. Termo antiquado. Vid. Nu-
duva.

NUDUVA. Termo antiquado. Vid. Ana-
duvia, e Adúa.
NUELLO, A, adj. Ha pouco nascido,

nu de pennas, faltando dos pintainhos

qun sah''fn quasi nus dn pennas.
•• NUEZ, s. /. Vil. Nueza.— •Cinco ve-

z-s (dizi foy açouta lo dos ludeus, e alem

dpstas, outras três vezes foy açoutado cora

varas, huma vez apndrejado, três veze»

alagado, huma noyte e hum dia esteuo

no profundo do mar, passev infinitos pe-

rigos assi de rios como de ladrões, « de

mãos homens, sofri muytos trabalhos,

vigias, fora.', sede. muytos j-^juns, frios

e nuez; sobre ludo isto o cuidado e so-

licililam de todalas igrejas.» Frei Bar-

tholomeu cins .Marlyres, Cathccismo da

Doutrina Christã.

NUEZA, .<!. /. Kstalo de uma pessoa

nua.

—

íiuffrer a fome, asede, ca nueza.
— Partes que a dnc>"ncia ou o pudor

forçam a occultar.

—Figuras nuas. — Nuezas profanas e

lascivas.

—Por extensão : Estado do que está

despojado, por exemplo, de folhas, de

verdura, etc.

—

A nueza das rochas ári-

das.

—Figuradamente: Privação de rique-

zas, (In honras.

—Era linguagem myslica : Perfeita

nueza; estado da airaa que se despe do

todo o SHotiraonto.

NUGA, .s. /. (Do latim nugcp). Baga-

tella, cousa de pouca monta.

NUGAÇÃO, s. f.
Argumentação falsa,

ridicnU ; argumentos frívolos e fúteis.

NUGACIDADE, s. f. (Do latim nugaci-

tas). Ditos despropositados, cousas ridí-

culas.

—Vaidades, chimeras.

NDGATORIO, A, adj. (Do latim nug%-

torius . hiutil, frivolo, fútil.

—Sem propósito.

NUIDADE, s. f. Termo antiquado. Nu-

dez, fali.i de Tpslilo.

f NULHO, A, adj. Termo antiquado.

Vid. Nenhum.

Mays Unto que me dant «U quite)'.

Do que aate cuyd-iva me nenbrey,

Ouã nulha couâ;< code noa mioguey :

.Moy.! quan4'er quis tornar pola veer

Alho duer, e me ben esforcey.

De lho rontar sol non ousy poder.

CàNX. de d. DINIZ, p>g. 13

f NULLAMENTE, ado. (De nuUo, e o

suffix ) "mente»). De um modo nullo.

NULLIDADE, s. /'. Termo do jurispru-

dência. O;ijissão ou erro, qm» torna um
acto nullo.

—

.\íeios de nullidade.—Nul-

lidade na forma.

—Termo de lithurgia. Diz-se do que

torna null < ura sacramento.
— Figuradamente: Falta absoluta de

talento, de valor, de préstimo.

NULLO, A, adj. D,) latira nullus). Que
esta sem v.ilor, si-m etTeito, reduzido a
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nada, fallando das cousas. — «Hum si-

lencio profundo atado a lingua do peni-

tente com uíuitos aaaos de confissoens

nullas, e conamunlioens sacrilegas : buma
palavra funda, que ahraza honras, e vi-

das.» Padre Manoel Bernardes. Exercí-

cios Espirituaes, part. 1, p. 203.

—Leira uulla; letra que se não pro-

nuíicia. O h no principio das palavras é

nullo.
—E' um ente nullo ; ente seaj présti-

mo, sem Yalor.

—Termo de Jurisprudência. Diz-se dos

actos, que sendo contrários ás leis pela

essência ou pela forma, existem como se

náo existissem.

—

Fazer declarar nullo um
testamento.—Estadoação é nuUa. Vid. Ne-
nhum.
—Syn. : ^uUo, irrito, invalido. De to-

dos estes termos de jurisprudência o mais

genérico é invalido, que significa todo o

acto ou titulo, que não tem validade, nem
vigor, nem força de obrigar. Quando a

invalidade de um acto ou titulo provem
de algum vicio, ou falta de alguma con-
dição ou solemuidade prescripta pela lei,

é nullo. Quando o acto ou titulo foi fei-

to com as solemnidades da lei, mas que,
por circumstancias que depois occorre-

ram, náo é reconhecido, nem approvado,
nem ratiQcado, é irrito.

Nullo é o testamento feito por pessoa

em estado de demência, ou fallando-lhe

as testemunhas exigidas pela lei. Irrito

é o djusle feito por um procurador que
excedeu os poderes que na procuração

de seu commettenle lhe são concedidos.

E ambos estes actos são inválidos.

Nullo tem mais força qua irrito, e por
isso deve dizer-se irrito e nullo, e não
nullo e irrito.

NUM, NUMA; em vez de Em, um. Em
uma.
—Alguns escrevem Num, N'uma. Vid.

No, e Em.

Masque, pai-a o fazer, hoje pertendas

(Jue um Deaõ de Crescente, a curta vista

A diguidade abata, e a esperar saia

N'u>na porta de escada o seu Prelado,

Nem justo me parece, nem louvável.

A. D. DA CRUZ, HVSSOPE, Cant. 1

Ver-me-has ainda; um anjo hontem m'o disse

.Vitííi sonho tim feliz !— Era eu vestida

De riquíssimas gallas... e alva c'roa

De rosas me toucava... tu a um lado.

Triste—não sei por quê, outros de lutto

:

Não ine admirou, que nosso amor não querem

GABBETT, CAMÕES, Cant. i, Cap. 4.

NUMANTINO, A, adj. e s. (Do latim nu-
mantinus). De Numancia.
—Concernente a Numancia.
NUMÁRIA, ou NUMMARIA, s. f. Arte

ou scieocia que tem por objecto o estu-
do da numismática.
— A nui.iismatica.

NUMARIO, ou NUMMARIO, A, adj. (Do
latim niimariuá. ou nummarius). Que diz
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respeito ás moedas antigas e suas inscri-

pções.

— Diplomática numária; diplomática
que ensina a conhecer as inscripções das
moedas, dinheiros antigos, etc.

NUME, s. m. (Do latim numen). Termo
de Poesia. Divindade.

Desta meu pai'ecer quiz dai-vos parte,

Naõ só para escutar os vossos votos,

Mas para que saibais, e fiqueis certos.

Que a Curte naõ fazeis a um .Vwme ingrato

A. DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, cant. 1.

N'um magestoso .\lcáçar, que se eleva,

Com estranha structura, até ás nuvens.

Assiste o grande Nume; e d'alli rege

A Lunática gente a seu arbítrio.

IDEM, iBiDE.\i, cant. 1.

Bdcclio oloroso, que ánnos déz sinala.

Em áurea copa verte ondas purpúreas;

E os dons de Ceres, (que a semear instruirá

Triptolemo ao bom Arcas caro aos yumes)
A Glande substituem, que nutrira

Pelasgos aborígenes de JVrcadia.

FBANC. 5IAN. DO N.\3C., OS MARTYBES, 1ÍV. 2.

Curiosidade, e ócio á Deosa derão

(Ao yume, que preside ao Templo) a essência.

J. A. DE M.\OEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

No,Peristilo magestoso e vasto,

Eu nào distinga s'he piortal, se he Nume
Então descubro feminil aspeito

De luz banhado, o portamento, as vozes

Hum sobre-humano Ser me descobria.

IDEM, IBIDEM, CaUt. 1.

A conhecer recônditos princípios

Das cousas, e seusgráos, seu tempo, e marcha.

Que ás cousas tem marcado a Mão do Eterno,

Deste .Yttme Immortat lhe aponta a Essência,

Que EUe faz conhecer nas obras suas,

Alto clamo aos mortaes, que lhe obedeção

A' Lei, e Ordenação.

IDEM, IBIDEM, cant. 2.

Sangue, que tauto apraz da guerra ao Xume,
E com que o cego Fanatismo alaga,

Theatro d'ambii;ão, mesquinha Terra;

Puro allecto he somente sacro incenso.

IDEM, IBIDEM, cant. 2.

Mais quizera dizer, mas o Grão Xume,
Fitos em cuja frente eu tinha os olhos.

Sorriso divinal soltou dos lábios,

E, doce voz alevautando, exclama.

IDEM, 1BIDE.U, cant. 2.

Em seu regaço o tem Eiloso&a,

Só porque disse, que ás acções internas

He presente hum Juiz, presente hum Nume.

IDE.M, IBIDEM, CaOt. 2.

o Mensageiro dos celestes Numes
Muito acima fulgura ; e essa que teve

Clara belleza, o berço u"Oceano,

No que hc terceiro Coo caminha, e brilha
;

Precede o dia, quando nasce.

IDEM, IBIDEM, cant. 3.

Das feras armas lúgubres o Nume,
A quem tiinto tributo em sangue, o luto,

E até paga com Kigrimus a Europa,

P.oda depois da Ten a, e depois delle

Vai de quatro Satéllites seguido

De iuimenso corpo o luminoso Jove.

IDEM, IBIDEM. Cant. 3.
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Do habitador da cella amigo e mestre
Las-Ga«as fora, quando guerra injusta

Seu bra^ M d'impio ferro outrora armado.
Levou cruel aos povos mal defesos

Que ajoelhavam pávidos, devotos

Ante homens numes, dos trovões senhores
De tal amigo o commoveu o exemplo.

GARRETT, CAMÕES, cant. 3, cap. 3.

Cuidas ver, lá n'um throno de diamante.

Sentado o pae dos numes; por seus lábios

Fulge o louvor da lusitana dente,

Pas.Tio e terror do mundo. E' seu propósito

De mor glória lhe dar no ignoto Oriente.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, cap. 15.

—Figuradamente ; Influencia de divin-
dade, que inspira o poeta.

t NUMEN, s.m. Vid. Nume.

A" minha Conductora, excelso Numen,
Me curvo humilde, a Magostade acato.

Titubeante, e trémulo, desta arte

Erguendo a voz hum pouco, então exclamo.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA,

cant. 2.

E até ao triste, ao infeliz proscripto

—Dos entes o misérrimo na terra

—

\o regaço da pátria em sonhos levas,

—Sonhos que são mais doces do que amargo.

Cruel é o despertar !—Celeste numen.

GARRETT, CAMÕES, Cant. 1, Cap. 1.

De Nysa o vencedor cioso impugna
A senten^-a do numen. Quem sustenta

A heróica Lysia? E' Vénus, Vénus bella,

AffeiçoadH a um povo, das romanas
Qualidades herdeiro, e cuja lingua

Com pouca corrupção cré que é latina.

IDE.M, IBIDEM, caut. 7, cap. 15.

—«Suppõem-se dadas ou tomadas, se
parecer ao mestre do sacro palácio de
ApoUo ; entendo será Mercúrio ou Escu-
lápio, por mais espertos e escolhidos do
numen, que de quando em quando os
inspira.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,
pag. 47.

NUMERAÇÃO, s. f. (Do latim numera-
tio, de numerare). Acto de numerar.
—Em estylo de notário, acção de con-

tar.

—Termo de Arithmetica. Geração de
todos CS números por meio de certos nú-
meros que se consideram como simples,
ou como dados immediatamente.
—Maneira de escrever em algarismos

um numero enunciado, e de enunciar
verbalmente um numero escripto em al-

garismos.—Numeração fallada.—Nume-
ração escripta.

—Numeração decií/iaí; numeração que
emprega dez caracteres.—Numeração bi-

naria; a que eaaprega dous, etc, etc.

NUMERADO, part. pass. de Numerar.
Diz-se do logar em que se escreveu al-

gum numero.
1.) NUMERADOR, s. m. (Do latim nu-

merator). Termo de Arithmetica. O nu-
mero que indica, em uma fracção, quan-
tas, partes ella contém da unidade. Todo
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o numerador 6 um dividemio, o todo o

denomirifldor é um^ivisor. Vid. Deuo-
minador. ****

2.) NUMERADOR, A, s. Pessoa que nu-

mera.

NUMERAL, adj. 2 gen. (Do lalim nu-

meralis). Que dpsigna um numero.
—Adjectivos numeraes ; são aquelles

quo qualificam por um attributo de or-

dem numeral, taes como o primeiro, o

segundo, etc, o ultimo.
— Letras numeraes; letras que desi-

gnam um numero, como nos algarismos

romanos.
—Cartas numeraes; cartas do jogar

que contatn por pontos.

— Versos numeraes; versos chronolo-

gicos, cujas leiras numeraes marcam a

millesimn, isto é, o anno de um aconte-

cimento.—Aritlimetica numeral; a arilliraetica

propriamente dita, em relai;úo á álgebra.

NUMERALMENTE, adv. (Do numeral,
com o sufíixo umente»). Por números.
NUMERAR, V. a. (Do latim numerare).

Achar o numero de.

— Contar, relatar, ennumerar.—«Nu-
meramse também entre as cauzas inter-

nas, a imbecilidade da Cabeça, ou seja

abortu, ou contrahida em tempo
;

por

razaõ da qual receb:; aquella parte muy-
tos excrementos, ainda do próprio ali-

mento supposto seja louvável : ou tam-

bém recebe os que lhe enviaõ as partes

mais robustas: ou saõ aliás atrahidos pe-

lo calor, ou dor da mesma parte.» Braz

Luizd'Abreu, Portugal Medico, pag. 165,

§ 31.

NUMERÁRIO, s. m. Dinheiro, moeda.
—Termo de antiguidade romana. Of-

ficial encarregado de tomar as contas,

responsável.—Adj. Que serve para contar.

—Termo de marinha. Diz-se dos si-

gnaes que indicam um algarismo, um
numero de ordem.

f NUMERATIVO, A, adj. Termo didá-

ctico. Que serve para contar.

—S. tn. Termo de grammatica. Nome
dado a adjt^clivos, substantivos ou advér-

bios que designam um numero.—Nume-
rativo ordinal, cardinal, distributivo, etC.

—Numerativo mídtiplo ; numerativo
que indica quantas vezes uma cousa é

maior que outra, como simples, dupla,

etc.

NOMERAVEL, adj. 2 gen. (Do latim

numerabilis). Diz-se de tudo a que se

pôde dar ou assignar numero ; cujo nu-
mero se pôde saber.

NUMERICAMENTE, cttív. (De numéri-
co, com o suftixo «mente»), lleiativa-

mento ao numero.
—Em nuuiero.

—

O inimigo estava nu-
mericamente svpcrior.

NUMÉRICO, A, adj. (Do francez nume-
riqxe). Que pertence aos números. — A
tinidade numérica.

—Calculo numérico ; calculo que se

faz com números, e que se chama cal-

culo arilhmetico, para so ditreren(;ar do
calculo litteral, que se faz com letras, o

que, se chama álgebra.

— Quadros numéricos; quadros con-
tendo series do números relativos á es-

tatística, a um phenomeno, ele.

—Termo de philosophia medicai. iVe-

Ihodo numérico; melhodo que consiste

em eslabi-ÍHCfr por algarismos os resul-

tados da observação medicai ; c a esla-

tistica applicada á pathologia e á thera-

peutica.

—Que consiste em números.

—

Força,

superioridade numérica.

—

Differença nu-
mérica.

—Termo de mineralogia. Diz-se de um
crystal tendo um signa! representativo,

cujos exponentes oíTerecem algumas pro-

priedades de números.
NUMERO, s. m. (Do latim numerus).

A unidade, uma collecçáo de unidades,
as partes da unidade. — Os algarismos
servem para escrever os números.— «Das
Tanadarias visinhas se ajuntarão todos

os piaens da terra, que com os que es-

tavaõ em Uachol fariaõ numero de mil

e quinhentos. O Governador mandou re-

cado a Francisco de Mello que estava em
Rachol cora trezentos homens, e qui-

nhentos piaens, que estivesse prestes pê-

ra como elle entrasse nas terras pela ban-
da de Agaçaim, quo partisse elle de là,

e se ajuntassem na Villa de Margão.»
Diogo de Couto, Década 6, liv. 5, cap
7. — aLeuaua Tristão da cunha consigo

Nuno da cunha, que depois foi voador
da fazenda dei Rei dom loam terceiro,

e gouernador da índia, e Simam da cu-

nha, e Pêro vaz da cunha seus filhos,

com alguns fidalgos seus parentes, e

amigos, que hiam por gentis homens da

embaixada ate numero de vinte, e ou-

tra gente de sua família, toda mui bem
concertada.» Damião de Góes, Chronica
de D. Manoel, pari. 3, cap. 55.—tDes-

tes Árabes a na Aduecala três linhagens,

a que chamam Xerquia, Abida, e Gara-

bia das quaes ha da Xerquia se parle

em seis Iribus, a que chamam Cabildas,

SC Vleidambram lilhali, que he a prin-

cipal, em que entam auia mil e quinhen-
tos de cauallo, e trinta mil de pe, e cen-

to, e cincoenta adnares, e o aduar se

chama a pouoaçam de numero de cin-

coenta. o sessenta ate cem teudas, e to-

dos estes aduares juntos se chamam
alheilà.» Ibidem, part. 3, cíp. 47.— «Dos
quaes lugares recitados se ve na verdade
ter Fernam lopez scriptas, e acabadas to-

dalas chronicas do regoo, começando do
Conde dom Henrique ate a dei Rei dom
Duarte, que fazem em numero doze,

mas como se lhe roubou o louuor de ta-

manho trabalho julgue quem o bem
entender.* Ibidem, parte 4, capitu-

lo 38.

Knttt uU alia «buatUncu, que aqui Mcrilo

Teolio, a dm mantimeotoa luSo faltava,

Porque deatefi hum ríttmfro ínlnito

I.A na ViIla d*» Rumea juDt<) «Atara;

E poraerem do Rai que aalr« o ueprito

llendeo em mio% da iroiga funa brava,

Arrecada.lofl p,go os tret vierào

E dep''^is por aobejw tm Tenderão.

K. DE A.>IDnADE, PUtUEIRO CKncO BE Dir,

cant. 8, MI 57.

Mac bem Ihea cumpre ter ouudo eaprílo,

De braro forte uaar, duro, e ooaataol*,

Porque em vendo o infiel |>ovu maldita

Que n.lo pôde o navio ir mau .Ivante,

A)unt:!o qiiani lium numfro infinito

R era derredor o cérula n'tnim ioataote.

Com aquelle furor a ipie o« incita

O gr.<iide odio que nellcx eeniprc liaiiita.

luCM, IBIDEM, caut. II, est. 32.

Nem vá esta gente l.i, pira qua o amit:o

Destea leves combate» (lefende.<w>e,

KenSo para f.iier que o Turco ímigo

Coro raór c6pia e poder o coromettcaaa

;

E ioda que isto ao Clirúitão hn m/ir perigo

Comtudo como o Turco conhecesse

Que outro m^.r numero e ordem lhe convinha

.Menos vezei vir.'i do que enUo violia.

loeu, luioEii, cant. 1C, est. 1W).

Estes quo dos mcrt.iei sanguinnlento»

Golpes do? Lu<;itanos vão fugindo.

Com apressados paanos mais que lentos.

Juntos MOS que ao clamor vem acudindo,

o numero de mil sobre quinhentos

Em breve esparo :,lli f'>rão cumprindo,

r.om que não trmem ji. nem se retirfo.

Mas seguem os de quem antes fugirio.

IDEM, IDIORM, cant. 17, est. 79.

—«E pois estamos em Sermaó de con-

tas, e números, se algum me perguntar

curiosamente, que proporção tem o nu-
mero setenta e sete com os peccados, e

perdaõ universal delles; Santo Agustinho

a descobrio sulilissimamente.» Padre An-
tónio Vieira, Sermões do Rosário, part.

2, § 320.
—Os grandes números ; os números

compostos de muitos algarismos.

—Numero abstracto; todo o numero
considerado em si mesmo, sem applica-

çáo a nada determinado.

—Numero cardinal; todo o numero
que serve para marcar a quantidade, co-

mo um, dous, três, etc.

—Numero ordinal; todo o numero que
serve para marcar a ordem, como pri-

meiro, segundo, terceiro, etc.

—Numero collectivo ; numero que ex-

prime a reunião de muitas unidades, co-

mo uma dezena, uma vintena, etc.

—Numero concreto; numero que ex-

prime uma espécie determinada de uni-

dade, como vintM annos, trinta dias, etc.

—Numero inteiro; numero que con-

tém a unidade um certo numero de ve-

zes exactamente.— Um, dous, três, etc,

são números inteiros.

—Números naturaes; os numeres in-

teiros.

—Numero qiiebrado ; synonymo de

fracção.
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—Numero quadrado; syuonymo de se-

gunda potencia.—4 é um numero qua-

drado com relação a 2.

—Numero cubico ; synonymo de ter-

ceira potencia. — 27 é um numero cu-

bico com relação a 3.

—Numero decimal; numero de par-

tes da unidade dividida em dez.—Theoria dos números; parte das ma-
themalicas que se occupa das proprieda-

des dos números.
—Numero primo ; aquelle que não é

divisível senão por si, e pela unidade,

como 3, 5, 7, etc.

—Números primos entre si; números
que não tam «Igum divisor commum, co-

mo 14, que só é divisivel por 2 e 7, etc.

—Numero perfeito; numero igual á

somma de todos os seus divisores, como
6 que é divisivel por 1, 2, 3, e que 6 a

sua somma.
—Numero imperfeito ; diz-se em op-

posiçáo 80 numero perfeito.

—Números /lomogreneos; numeros'com-
postos dos mesmos factores primos.
—Numero pía?to; numero formado pe-

la multiplicação de dous números, e re-

presentando uma superfície rectangular.

—Numero solido ; numero que se for-

ma multiplicando um numero plano por

um terceiro factor, e que representa um
parallelipipedo rectângulo.

—Numero polygono ; diz se dos núme-
ros formados pela addição de uma certa

quantidade dos primeiros termos d'uma
serie de números começando pela uni-

dade, e tendo uma differença constante.

—Numero pyramidal ; diz-se dos nú-
meros formados pela addição de uma
certa quantidade dos primeiros termos
de uma serie de números polygonos.
—Numero triangular ; diz-se dos nú-

meros formados pela addição de uma
certa quantidade dos primeiros termos
da serie dos números naturaes, 1, 2, 3,

4, etc.—Doutrina dos números; systema dos
antigos philosophos gregos que suppu-
nham o universo regulado por números,
e que ligavam a certos numeres proprie-

dades mysteriosas.

— Na numeração : Numero, dezena,
centena, etc; unidade, dezena, centena,
etc.

—Termo de cbimica. Números pro-
porcionaes ; os equivalentes.— Os números; livrado Antigo Testa-

mento em que Moysés faz a numeração
do povo de Deus por tribus, e que é o
quinto livro do Pentateuco.
— Quantidade indeterminada. — Um

grande numero. — «Provia-se deste grão
número de peças de artilheria pêra a pôr
toda ao longo da ribeira, se alguma Ar-
mada alli fosse ter, principalmente a nos-
sa que elle móis temia que outra algu-
ma, por as maravilhas que vira fazer a

artilheria que Diogo Lopes de Sequeira

levava.» João de Barros, Década 2, liv.

6, cap. 1. — «Assi que se elles em nos
viam que temer, os nossos em ver a gran-

deza da Cidade, e o grande número de

povo, a multidão das náos, e navios,

também tinham que cuidar, posto que
pela grão fama da sua riqueza tudo

se convertia em desejo de a conquistar.»

Ibidem, liv. 6, cap. 2. — aQuanto mais
que, segundo o número das velas dos

iaiigos, o mais que nellas poderia haver,

seriam té mil homens, os quaes ante de

dous raezes não tinham vida, porque ha-

viam de comer, e beber, e finalmente a

doencia da terra, segundo ella tratava os

estrangeiros, ante de poucos dias, ou os

lançaria de si, ou os consumiria de todo.»

Ibidem, liv. 6, cap. 3.—«O número dos

f.Tidos entre os Mouros, por ser grande,

não se pode saber, nem menos dos mor-
tos : basto que não houve casa na Cidade

sem lagrimas de morte de pai, filho, ir-

mão, etc.» Ibidem, liv. 6, cap. 4.— «Por-

que ainda que tinham sabido da vitoria

que d'ante houverata, com sua morte
tudo esqueceo; e mais vendo que o Gen-
tio da terra atassalhado grande número
dtrlie entrava clam.indo que a Uha era

entrada de muitos Mouros.» Ibidem, liv.

6, cap. 8. — «Porém pêra ir lançar do
castello Beiiestarij hum tal imigo como
neile estava, artilhado, e defendido com
baluarte, torres, e grande número de
gente, que, segundo tinham sabiio, pas-

Sivam de vinte mil homens, não se po-

dia fazer com tão puuca gente, como en-

tão estava na índia: que prazeria a Deos
que traria a seu sobrinho D. Garcia do

ISoronha.» Ibidem, liv. 7, cap. 1.

Quando, Senhor, me lembrou

tamanho numero delias,

e tam grande esquecimento,

que poucas vemos escritas,

me pareceoque erraria

non as por em lembrança,

e também outras piquenas

que sào dignas de notar.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

— «E aquelle nosso irmão, que nossa

sobcessão indiuidamente, e contra justi-

ça nos occupaua, posto em armas com
numero infindo de gente, e apoderado

de todo nosso regno, e senhorio.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 38.— «O qual quando assi

vimos por so saluação de nossa pessoa

nos fingimos doente, e estando assi com
os nossos, per huma divinal inspiração

de nosso Senhor, nos esforçamos, e cha-

mamos, os nossos xxxvi homens, e com
elles nos apparelhamos, e nos fomos com
elles a praça da Cidade, onde o dito nosso

Pai faleceo, onde gente de numero in-

findo estaua com o dito nosso irmão, o

alli bradamos por nosso Senhor Jesu

€hristo.» Ibidem, part. 3, cap. 38. —
«Âcha-se com tudo entre os mesmos Ro-

manos hum grande numero de ptjssoas

rasonaveis, que coiulçmnárão as ditas

superstiçoens. Não se pôde ler cousa mais
judiciosa nesta malffia, que o que so
acha escrito na Pharsalia de Lucano.»
Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 3, n."
11.— «Eisaqui outra tolice mayor, furtar
o que se ha de restituir dobrado, e tres-

dobrado, conforme o numero dos com-
panheiros, que entrarão ao escote. Al-
guns neste ponto fazem-se mancos por
naõ remar: dizem que naõ tem posses
para restituir, e que naõ saõ obrigados,
senaõ quando os favorecer fortuna mais
pingue.» Arte de Furtar, cap. 65.

—

«Entre os quaes depois de grardes tra-

balhos, custosas jornadas, e sanguino-
lentas batalhas venceram, e fizeram vas-
sallo ao Rey de Sião, o qual pôde ajun-
tar hum milhaõ de homens armados com
incrível numero de elephantes para qual-

quer empresa, deyxando as fronteyras,

que tem com guarnição, providas do ne-
cessário.» Conquista do Pegu, cap. 1.

—

«Houve em seu tempo huma grande mor-
tandade de Judeos na Cidade de Lisboa,

que se levantou por huma leve causa, e

custou ['juitss vidas, porque levantando-
se o povo matou á espada grande núme-
ro delles, e de volta alguns, que o naõ
eraõ.» Frei Bernardo de Brito, Elogios

dos reis de Portugal, continuados por
D. José Barbosa.— «Foi commettido de-
pois de alguns dias pelo exercito do Du-
que, e ainda que houve alguma resistên-

cia, como o número era taõ desigual, e

a gente Fortugueza taõ pouco exercitada

na guerra, foi o senhor D. António pos-
to em fugida cora huma ferida na cabe-
ça, e seu campo roto, e saqueados os ar-

rabaldes de Lisboa, em que se alcançou
hum despojo riquíssimo. » Ibidem.—«Tem
rnuito grande numero de villas cercadas.

As povoações nam cercadas sam sem con-
to. Quanto m-syorseja esta província que
ha do Cantaõ e que ha de Cansi, mostra-
se porque ella soo tem um governador e

Cantão e Cansi tem ambas hum governa-
dor.» Frei Gaspar da Cruz, Tratado das
cousas da China, cap. 5.—«Porque nella

per muytas vezes se ajuntam grande nu-
mero de ladrões, e delles armados, e pu-
bricamente roubão os mercadores, em ou-
tros onde sintem que ha riquezas.» Ibi-

dem, capitulo 44.

o escasso número
Dos dias meus não será findo em breve?

Deixa-m^ pois chorar a minha mágoa,

Gemer co'a minha dor antes que desça,

Para mais não voltar, á tenebrosa

Terra que a escuridão cobre da morte.

GABRETTjCAM., cont. 2, cap. 5.

— «Quererá Deus que no juiso final

o horror da conta lhe faça não reparar

nos números do epitaphio, aliás alguma
critica levariam os padres bentos, a quem,
devendo o Faria tanto, nunca fez um
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elogio qii« chftfíassB á nossn noticia.»

Bispo do (irão Pira, Memorias, publica-

das |.or Camillo (^«slf lio Branco, pag. 62.

—Suporioridailft nuinrtrica.—'furmo de graminalica. FiWoia indi-

cando qne um nome ou verb') p^rtencn

a um só obJHcio ou a muitos.—Numero
singular.—Numero jilurdl.

— Diz-stí, lím trtrmo dn grammaiica,

(ia [iropriedadis que tem as t.frminações

dos nones e dos verbos, de indicar sua

palavra deve ser entendida de uma só

pessoa, ou do muitas.

—Harmonia resultante de uma certa

disposição de termos na prosa o no ver-

so.— Ditnt cousas encantam o ouvido no

discurso: o som, e o numero.
—U numero oratório ; o rhythmo mais

ou menos amplo da phrase eloquente.

— Diz-so lambem no sentido de t»fgu-

laridade era geral: Dispor de tudo com

peso, com numero, etc.—Áureo numero; revolução de deze-

nove annos, para ajustar os annos luna-

res com os solares, o qual invento se

usa ainda por certos respeitos, posto que

sem o elíeito desejado, marcando-se com
o algarismo, ou algarismos correspon-

dentes nos ahuauaks os taes números 1,

2, 3, 4, etc, até 19. Vid. Áureo.
— Numero solto; a cadencia, a har-

monia prosaica.

— Numero abundante oa/ supérfluo

;

numero menor que as suas partes ali-

quotas juntas, como 24 a respeito de 36,

etc.

—Numero complexo ; o que se refere

a uma espécie determinada de unidade,

e suas subdivisões, como 3 annos, 4 dias,

e 5 mezes.

—Numero incomplexo ; o que se re-

fere a uma só espécie de unidade, como
6 annos.

—Numero i)ar ; o que se pôde decom-

por em dous grupos exactos de unidade,

como 6, 8, 10, 24, 86, etc.

—Numero impar; o que não se pôde

decompor em dous grupos exactos da

unidade, como 5, 7, 11, 35, 73, etc.

—Numero racional ou commensuravel

;

aquelle entre o qual e a unidade, ha uma
medida commum, como -i-.

—Numero irracional ou incommensu-
ravel ; aquelle entre o qual e a unidade

uão ha uma medida commum, como a

raiz (]uadra(ia de 2.

— Numero simples ou digito; o que
consta só de um algarismo, como 8, 7,

9, etc.

—Numero composto; o que consta de

mais de um algarismo, como 54, 325,

6:742. 27:425, etc.

—Numero múltiplo; aquelle que con-

tém outro exactamente, como 10 a res-

peito de 5.

—Numero submultiplo, ou parte ali-

quota ; aquelle que divide outro exacta-

ipente, como 3 a respeito de 6.

NUM!

— PiguradampntR : Multidáo, grupo.

f NUMEROSAMENTE, «</.'. (De nume-
roso, com o sufliíii umente»). Em nu-

mero, d" urna maneira nnmprosa.

NUMEROSIDADE,.s. f. Termo antiqua-

do. Harin iriia de sons.

numerosíssimo, a, adj. superl. de

Numeroso. Muito numeroso.

NUMEROSO, A, adj. (Do latim nume-
rosas). (JuD é nm grande numero.

—

Que

numerosa esctlta!—Numerosos inimigos

combatiam com ardor.

Em iiuanto o i:apibia icto coDcerU

No baluarte assaz se combatia,

Oue o ntinierosu iinigo tjDto o i^perta

ijue com mui grão triiballio rosiatia :

O paiigo aos Chri^táos acvnde e esperta

K lhes dá tanto e^jforço e valentia

(Jua sendo vinte sús oa que defendem

Não súmeote resiiitem, maa oirendem.

F. DE ANDRADE, PRlMF.lKO CCKCO Dt: DIU.

cant. 1U, est. t>7.

Durou esta contenda furiosa

(T.ào desigual na geiUo e na ventura.

Porque muitos da imiga e numeyosa
.\ região descâráo stigia e escura,

Mas a puuca fiel victoriosa

Toda em salvo fícou, livre o segura)

M^ que o mar tornou a entrar no Hio

K Tez com que nadar pAde o navio.

IDEM, IBIDEM, cant. 11, est. :i'.).

Sendo ja qu tsi então raortitloada

Co'o perenne furor da artilharia

.\ aspereza da chamma alevaiituda,

1^ a do fogo que as pedras acendia,

Commette lá outra vez de novo a entrada

Huma assaz numerosa companhia

De soberbos imigos bem armados.

De nova ira e furur estimulados.

iDE:d, IBIDEM, caiit. 17, est. 111.

— «Acha-se em huma agitação conti-

nuada tanto de corpo como de spirito,

e jamais se observa tranquilla em hum
lugar, se considera que em outro se

acha huma Assemblea mais numerosa.»
Cavalleiro de Oliveira, Cartas, livro 3,

n." 44.

— Termo de Pintura. Composição nu-

merosa; composição em que entra um
grande numero de íiguras.

—Que tem harmonia, numero.— Verso

numeroso.
— Periodo numeroso

; período bem
cadeocioso.
— Por comparação com estvlo; diz-se

do que ollerece uma certa cadencia.

— Poeticamente :

Se da celebre LauiM a formosura

Hum numeroso cysne ufano c^tevp,

Huma angélica peuna t» te tle\e,

Pois o Ceo em formai-te uiais te apura.

CAU., SONETOS, u.' Iu3.

NUMIDA, adj. e s. 2 gen. Conceruenta

a INumidia, da .>'umidia.

NUMISMA, s. /. Moeda aiitigd cunha-
da; medalha.

nuNc

NDMISMAL, adj. 2 gen. (Do latim nu-
mi\/iiii. T-írmo de Historia .Natural. Que
se assi-melha a uma peça de moeda.
— Termo de iline.ralogia. Diz-se de

certas pedras de forma circular e chata
a imilação de dinheiro.

NUMISMÁTICA,»', f. Scioucia das me-
dalhas. — Homem sábio na numismá-
tica.

NUMISMÁTICO, A, adj. Que se refere

ás medalhas antigas.

—

As buscat nu-
mismáticas.
— Diplomática numismática ; diplo-

mática que ensina a ièr as iuscripções

das medalhas aiiti:<as, e das moedas.

f NUMISMATISTA, s. -2 gen. Pessoa

que estuda a numismática.

—

Um gran-

de numismatista. — Um joven numis-
matistd.

NUMISMATOGRAFHIA,*. f. (Do latim

nuuxisuia, u d(j grego graphot). Uescri-

pção numismatii^a.

7 NUMISMATOGRAPHICO, A, adj. Que
diz respeitt a numismalographia; cou-

cernenlíi a ella.

f NUMISMATOGRAPHO, s. >/i. (Do la-

tim numisma, o do grego graphos). Au-
ctor de uma descripçào de medalhas.

NUMMARIA. Vid. Numária.
NUMMARIO. Vid. Numario.

f NUMMIFORME, adj. -2 gen. (Do la-

tim num,nus, e forma,. Termo de His-

toria Natural. Que lem • forma de uma
peça íie moeda.
HUMMULAR, ou NUMMULARIO, A, adj.

(Do Icttiui nummulariusf. Que se asse-

melha a moedd, pela sua forma red juda.
— Cautério uummulario; cautério da

forma de uma moeda.
NUMMULARIÃ, ». f. [Uo latim num-

mularia). Planta, espocie de pimpioella.

Y NUMMULINA, s. f. Género de mol-

luscos (la ordem dos cephalopoJos.

f NUMMULITA, s. /'. Nome dado a»

espécies fosseis do género uummuliua.
NUNCA, adv. (^Do latim nuiujmtm). Em

tempo nenhum.

o rio s'encaramelou

!

.\unca tal in'aconteceo,

liou bota, liou bota, bou!

GIL VICSNTE, AOTO DA BABCA DO PinVGATORlO.

Outras manhas tem assai.

Cada bua muito boa

:

Nunca diz bem de pei-soa.

Nem verdade nunca a Irai.

IDEM, FABÇAS.

Ali são seus trabalboe e fadigas.

Ali mo:.lram vigor nunca esp«raJo ;

Taes andavam as Nymphas e-^torrando

\ Oeiíte portogueza o fim neiando.

CAM., LOS., cant 2, ML 23.

Tanto vim a accresceotar

Cuidados, que nun«:42 amaasãe

tui quanto av:da >nirar.

Que caa^oja de cuidar

Como cuidados uão caaaão.

iDKM, kEOOSD IHA~
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— cDizendo que os Portuguezes nun-

ca contra Mouros costumavam tomar aju-

das, porque Deos lhas mandava pelo seu

Apostolo, cujo nome elles invocavam ao

tempo de dar a batalha, e cujo dia era

dahi a dous, em que por reverencia del-

Je havia de. commetter a Cidade.» Joáo

de Barros, Década 2. liv. 6, cap. 4. —
«E posto que Affonso d'Alboquerque

mandou fazer diligencia em sua busca,

nunca o puderam achar : e depois se

soube ser iio pêra ElRey Mahamed, que

fora de Malaca por tratos que andaram

entre elles, onde esteve alguns annos, té

que per s^u favor veio cobrar o Reyno
de Pacem, em que durou pouco, como
veremos em seu tempo.» Idem, Década

2, liv. 6, cap. 7. — «K mandou a todos

muy largamente aposentar, e lhe man-
dou ricas dadiuis, tudo muy perfeita-

mente, e com rouytas palauras de gran-

de amor, e muyto conhecimento das

grandes mercs que os seus capitães em
Portugal receberão dei Rey, dizendo o

Duque e todos os regedores que o esti-

mauão tanto, que nunca em suas vonta-

des o acabarião de seruir.» Garcia de

Rezende, Chronica de D. João II, cap.

58.— nPorque hum loam Dagualda, que

fora criado do Conde seu pay, disse a

el Rey, que o dito dom Aluaro era vin-

do de Castella, onde andaua para o ma-
tar. PoUo qual foy metido a .ispero tor-

mento, pêra delle se saber a verdad*", e

nunca confessou cousa alguma, e porque

o testemunho do dito loam Dagualda foy

achado falso foy logo preso.» Idem, Ibi-

dem, cap. 63.

E quem verdadeiramente

estas todas bem sentir,

verá que em muytos tempos

nunca taes aconteceram.

GARCL* DE REZENDE. MlSCELLA^El.

Que se vos bem esguardays

vos (vós) sospiros nunca vistes.

CA>'C. DE KEZE.SDE. tom. 1, pag. 13.

— «O qual como nunca desemparou,
nem desemparara a quem o serue, e a

quem o chama nos esforçou pêra virmos
onde o dito nosso Padre estava, e com
so xxxvi homens, que nos seruião, e

acompanhavão, viemos onde o dito nos-
so Padre estava, e ao tempo de nossa
chegada era ja falecido.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 38. — «E que elle se hia ver com a

Rainha donna Isabel, porque ella lhe
tinha rogado per suas cartas que não se
fosse de seus regnos sem a ver, e lhe
fsilar, o que elle nunca quisera fazer,

mas que pois assi era, sua Alteza lhe
mandssse sua molher, e filhos.» Idem,
Ibidem, part. 3, cap. 45.

.\qui se esperta mais o varão forte

Qa^ nunca arreceou graades perigos.

E vendo porque via a adversa sorte

Causou a perdição a seus amigos,

Vê que lhe cumpre, por fugir á morte,

Ter mais tento nos setis que nos imigos.

Com quanto os achou sempre acompanhados

De valerosos peitos, e esforçados.

FRANCISCO DF. AXDRADE, PRIMEIRO CERCO DK

DIU, cant. -11, est. 21.

Este seu bom desejo t^nto o acende

Que oppòe a hum c:i-ão perigo o forte peito,

Que sem aventurar-se bem entende

Que nunca se effeitua o grande feito

;

Porém disto que então elle pertende

Segue a sua tenção diverso o effeito,

Porque a morte d'aqui a elle se gera

Que elle ao soberbo imigo dar quizera.

IDEM, IBIDEM, cant. 16, est. 99.

— «Quais eram os antigos, e santos

moradores do Ertno, de que escreve Cas-

siano que nunca lhes sahia do coraçam,

nem da boca aquillo do psalmo : Appli-

cahios meu Deos a me ajudar; apressai-

vos Senhor em vir em minha ajuda, n Lu-
cena, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

6, cap. 16. — «Oaçame o mundo todo

huma Filosofia certa : he certo, que ani-

maes dedilTerentes espécies naõ se aman-
çsõ: caens com g^tos, águias com per-

dizes, espadartes com baléas nunca sus-

tentarão bom comercio.» Arte de Furtar,

cap. 58. — «.4 Cobiça de riquezas he co-

mo o fogo, que nunca diz. òasía. Quan-
to mais pasto damos ao fogo, tanto mais
se accende, e mais fome mostra de mais
pasto, accrescentando-a com aquillo, que
a pudera fartar, e extinguir.» Ibidem,
cap. 70. — «Mas o Francez o entreteve

com promessas que nunca tiveraõ effei-

to, e lhe frustrou as esperanças com
termos pouco decent^^s a pessoa Real,

das qaaes lastimado el Rei D. Aflonso se

partio para JfTusalem. » Frei Bernardo
do Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados por D. José Barbosa.

Para iUudi-los pois, torne a apear-se,

A Gaza se recolha : considere

Que, por grande, a Cautella nunca dana.

A. D. DA CRCZ, HYSSOPK, Cant. 6.

— » Porem com serem piedosos, e agra-
decidos os Elephantes, também he certo

que saõ desconfiados, e vingativos. Suc-
cedeo na Cidade de Cochim, segundo A-
costa, que tirando hum soldado por des-

prezo com huma casca de coco a hum
Elephante, que a recebeo na cabeça

;

naõ podendo por entaô vingar-se o bru-
to, a colheo na boca, e aguardou sem
nunca a deixar, atè que tendo occasiaõ

de se topar com o soldado lhe tirou com
ella à cara.» Braz Luiz d'Abreu, Portu-
gal Medico, pag. 97, § 13.

Trasborda em júbilo a alma generosa

Do honrado Menezes. Mas não faltam

Ao pé do sólio nunca — inda mal ! nunca —
Peitos vis, corações á glória alheios.

GARRETT, CAMÕES, cant. 9, cap. 1.

— «Além de que nunca vossês,ou vi-

ram dizer que Cslderon, Lope, Mureto

Salazar, Solis e outros, erraram o cara-

cter d'este ou d'aquelle personagem '?

Pois assentem que errei o beroico cara-

cter d'esta magnifica Dedicatória, j Bispo

do Grão Pará, Memorias, publicadas por

Camillo Castello Bran o, pag. 57.— «Por-

que sua irmão é a Esperança, e a espe-

rança nunca morre nos céus. De lá ella

desce ao seio dos maus antes que sejam

precitos. > Alexandre Herculano, Eurico,

cap. 4.

— Usa-se também elegantemente em
sentenças interrogativas, dando a enten-

der que de nenhum modo se deve fazer

o que o verbo significa. Vid. Ninguém,

e Nenhum.
— Nunca já ; jamais.

— Stx. : Nunca, jamais.

Nunca exprime particularmente uma
ideia de que não succederá uma cousa

que se appetece, e não porque seja im-

possível senão pela desconfiança, que

tem de sua própria fortuna o sujeito

que a deseja. Jamais exprime propria-

mente a ideia do que não se quer que

succeda, manifestada por aquelle que

pôde por si próprio fazer alguma cousa,

e está decidido a não fazel-a pela con-

vicção que tem de que lhe seria preju-

dicial ou deshonrosa.

A ideia de nunca respira fortaleza, des-

peito, indignação. A ideia de Já/nais res-

pira desconfiança, duvida, desesperação.

Nunca terei recompensa; jamais me
desviarei do meu propósito.

Quando jamais se refere ao passado

valo o mesmo que nunca, porém tem es-

pecial energia, como que indicando uma
negação reiterada.

—

È homem que nun-

ca vi; tomando n'este sentido nunca por

jamais.

NDNCIA, s. f. (Do latim íiu/iíta). Men-

sageira, que dá noticia adiantada da pes-

soa ou cousa que a segue.

Se doutro lado absorto os olhos volvo,

De multi-forme côr descubro a Nuncia

De áurea, serena paz. íris formosa.

A doce refleíão de accezas luzes,

Unida á refracção sobre as miúdas

Da fria chuva gotas transparentes,

.\ septi-forme côr promptas lhe imprimem.

J. A. DE MACEDO. VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

— A nuncia do sol; a aurora, que an-

nuncia a sua chegada.

NUNCIAÇÃO, s. f. (Do latim nuntiatio).

Vid. Anmmciação.
—Termo de jurisprudência. Nunciação

de nova obra ; embargo de qualquer obra

em prédio urbano, feito por auctoridade

de justiça ; notificação.

NUNCUDOR, A, adj. o s. (Do latim nun-

tiator). Vid. Annunciador.

NUNCIAR, V. a. (Do latim nunciare).

Vid. Annunoiar.

—Denunciar, manifestar.
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— Kxplir.nr, expor.

NUNCIATIVO, A, adj.— Carta nuncia-
tiva; caria t;tn qu<i so dá noticia de uma
ou muitas cousas.

— í^or extoiísão : Carta nunciativa;

carta (juo so tísnrcvo a outro para ello

rospoiíiler. Vid. Responsiva.
NUNCIATURA, s. /. Ufíicio, dignidade

de núncio.
— Tribunal do núncio.
NÚNCIO, s. m. (Do latim nuníius). —

Mensageiro, corroio, enviado. «Alum des-

tas turçfls, dizimas, Mosteiros, Kgn-jas pê-

ra comendas, concodeo o Papa Cruzada a

el Rei que trouxe esli; Núncio, na exe-

cução da quvil, per mao resguardo, cul-

pa, o demasiada lyrania dos officiaes del-

ia, foi o regni) mui auexado e sobretudo

a gente, popul.ir, a quem faziam tomar
por forra as Bulias fiadas por certo tem-
po.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 56. — «Porque as

mais delias passaram em tempo que elle

ainda não roynaua, determinou descul-

parso logo ao Papa, e ao sngrado collo-

gio dos Cardeaes, e assi lhe lespondeo
pollo mesmo Núncio, que se chamaua
loanes de Merle, e ordenou loguo de

mandar sua embaixada honrada, e por

Embaixadores Fernam da Silueyra Con-
del mor, o o doutor loão Deluas. » Gar-
cia de, Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 48.— a No mes de lulho deste anno
de oitenta e três, el Rey com a Raynha,
e o Príncipe, e sua Corte se foy a Villa

Dabrantes, onde veo a elle hum Núncio
com hum breue do Papa Sixto quarto, por-

que por cousas, e causas, nelle apontadas,
em que parecia el Rey meter mão indiui-

damente nas cousas da Igreja, o empra-
zou que por si, ou seu procurador pare-

cesse em Corte de Roma para dar delias

rezam.» Idem, Ibidem, cap. 48. •

— Figuradamente: Núncios de Deus;
os anjos.

— Núncio do sol; a aurora.

Ou quaudo pelo rúbido Oriente

Hum dourado Lisl.io se observa aponKs,

.Vimcio do Sol, que fulgurante a.«soma

Poucos momentos se demora, A vista.

J. A. DE MACEDO, ViAORM EXTÁTICA, cailt. 1.

— Figuradamente: Núncios de Deus;
os pregadores evangélicos.
— Núncios dos demónios; os mouros

e pregadores da lei mahometana, e de
heresias.

— Enviada ou orabaiiapor do papa,
que exerce certas jurisdicções nos paizes

catholicos romanos, e junto dos sobera-

nos d'elles.— "Hoje 15 dejunhode 1760,

ó cercada a casa do núncio, e pela ma-
nhã se lhe intima a ordem da sair da
corte dentro de três horas, e de Portu-
gal dentro de três dias. Luiz de Men-
donça, governador da corte, o acompa-
nhou com 80 cavallos.s Bispo do Grão

Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Castflh) Hrnricf). pig. 104.

f NUNCUPAÇÃO, 6-. /. {Do latim niin-

palio). Termo de Direito Romano. Desi

gnaíão, instituição de herdeiros, feita de

viva voz.

NUNCUPATIVAMENTE, adv. (De nun-
cupativo, o o suflixo «mente»;. Do um
modo nuncupativo.

NUNCUPATIVO, A, adj. (Do latim nim-
citpare, de no)ien e capere). Antigo termo
de foro. Testamento nuncupativo ; tes-

tamento feito de viva voz e diante detes-

te.inuiihas.

— Termo de Theologia. Que nãoé se-

não de nome.
NUNCUPATORIO, A, adj. Dedicatorio,

conceriii>nte a dedicatória.

— Carta nuncupatoria; carta que os

suctores dos livros imprimem no prin-

cipio, dirigida a alguém.

NUNQUA, adv. ant. Vid. Nunca.—«Com
tudo como esta guerra que o Camorijlhc

queria fazer, era toda per terra, nunqua
os nossos lhe puderaõ empedir os appa-

ratos delia : pêra a qual adjuntou cin-

quoenta mil homens em hum lugar cha-

mado Panano dezasris legoas de Cochij.»

João de Barros, Década 1, liv. 7, cap. I.

NUPCIAL, adj. 2 gen. (Do latim nu-
ptialis). Que diz respeito á ceremoniadas
iiupciíís, do casamento.

NÚPCIAS, s. f. plur. (Do latim nuptice).

Matrimonio, conjugio, casamento. —
«Sua mãe passou a segundas núpcias

com o mais miserável homem que se co-

nhece. Tratava elle descaridosamente as

duas enteadas ; d^ sorte que morrenlo
elle de pura mingua por não gastar, pa-

recia querer que a familia expirasse na
observância de tão impraticav.:»! dictarne.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pag. 176.

— Vodas, hymeneu, desposorios.

— Syn. : Núpcias, matrimonio. Vid.

este ultimo termo.

-j- NUPHAR, s. m. Género da familia

das nympheaceas, composto de plantas

herbáceas, crescendo nas aguas doces.

NUTAÇÃO, s. f. (Do latim nutatio). Os-

cillação habitual da cabeça.

— Termo de Astronomia. Movimento
do eixo da terra, que s« afasta e se ap-

proxima alternativamente ura pouco do
plano da ecliptica, devido á attração da

lua sobre o espheroido terrestre.

—Pequeno movimento apparente das

estrellas.

— Termo de Botânica. Faculdade que
tem as flores e as folhas de seguirem o

movimento apparonte do sol. O sol por

sua acção sobre a superQcie superior das

folhas, muda muitas vezes sua direcção,

e determina-as a voltarem-se do sou la-

do ; os physicos chamaram a este movi-
mento a nutação das plantas.

NUTANTE, part. act. do Nutar.

— Termo de Botânica. Dizse do vér-

tice que SB ioclína ligeiramente para a

terra.

NUTAR, V. n. (Do latim nutare). Não
estar seguro, vacillar, hesitar, treme-
lear.

NUTRIÇÃO, «. f. (Do latim nulritio).

Proprií-dadu elementar dos corpos orga-
nisados, caracterisada peto duplo movi-
mento continuo d» combinação e des-

combinação que apresentam sem se des-

truir os vegetaes e os animaes. — «Nem
faça duvida, que pode haver estas doen-

ças com a pureza de ar; que se promet-
te

;
porque o influxo de Júpiter por fa-

vorecer a nalurpza com nimia nutrição;

fàz que o sangue se augmente em dcma-
zia ; e em -este sendo muyto facilmente

se corrompe; e resultaõ aquellas quei-

xas.» Braz Luiz dAbreu, Portugal Medi-

co, pag. 4.'}7.

— Termo de Pharmacia. Uniáodeme-
camento, que dá mais força ao outro a

que se «junta.

NUTRICE, s. f. (Do latim nutrix). Ter-

mo de Poesm. Ama de leite.

— Mulher que dá de maraar.

NUTRICIO, A, adj. (Do latim mitritiu»).

Que dá nutrição.

— Que pertence á ama de leite, con-
cern^nte a ella.

NUTRIDO, pari. pas'!. de Nutrir. Ama-
mentado. — Uma creanra nutrida por

sua mãe.
— Alimentado. — Um homem nutrido

de carne.

— Bem nutrido ; bem gordo, que tem
as carnes bem desenvolvidas.

— Que se mantém de alimentos.

—

Cm
velho nutrido por caridade.

— Figuradamente: Diz-se do espirito

que recebe alimentos intellectnaes. —
Um espirito nutrido da meditação da lei

de Deus.

—Termo de pharraacia. Diz-se do me-
dicamento a que se ajuntou algum in-

grediente, que o torna mais vigoroso e

efficaz.

—Educado, creado, levado ao termo

do crescimento.

—

Creada nutrida na ca-

ia paterna.

— Formado, habituado.

—

Hoynens nu-
tridos lia biz do vasto mundo.
— Mantido, faltando de cousas que se

consomem.

—

O incêndio nutrido por yna-

terias inllamtnaveis.

—Figuradamente : Diz-se das pessoas

em que certos sentimentos são manti-

dos.

— Diz-se também dos sentimentos que
se conservam. — Ódios longo teiytpo nu-
tridos.

—Em termos de guerra, diz-se do fo-

go da artilheria. e da mosqnetsria que
se segue sem interrupção.

— Um estijlo nutrido; um estylo rico,

chei": abundante.

NUTRIENTE, part. act. de Nutrir. Que
nutre, da nutrição.

—

Comida nutriente.
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NUTRIMENTAL, adj. 2 gen. Termo de

rutííiíeiaa. Que dá nutrimento, que ali-

menta.

—

Medicamento nutrimental.

NUTRIMENTO, s. m. (Do latim nutri-

mentuin). Termo introduzido para desi-

gnar as substancias que poderiam nutrir

sem passar pelo estômago, e soffrer a

acção digestiva; taes seriam a albumina,
o osnozone, etc.

NUTRIR, u. a. (Do latim nutrire). Ama-
mentar uma creança.

—Manter a vida, alimentar.

—

Os fru-

ctos da terra nutrem o homem e os ani-

maes.

—Fornecer de alimentos.

—

Estehomem
não nutre seus creados, dá-lhe os vive-

res em dinheiro.

—Por extensão; Educar.— Os pães nu-
trem os filhos nas ideias religiosas.

—Figuradamente; Alimentar, conser-

var, sustentar. — «Procurei livros nos

quaes mitigasse os dissabores do capti-

veiro e solidão
;
por quanto a falta de

doctrina, com que podesse nutrir, e con-

fortar o espiritu, era causa de que sobre

mim carregasse mais a tristeza. Felizes,

dizia eu, são aquelles que aborrecendo
os desmesurados doleites, se satisfazem

com a suavidade da vida iunocente! Fe-

lizes os que se divertem instruindo-se, e

que g'Stam de cultivar seu espiritu por

meio das scieucias!» Telemaco, traduc-

ção de Manoel de Sousa, e Francisco Ma-
noel do Nascimento, liv. 2.

—Produzir. — Este paiz nutriu uma
numerosa população.
—Syn. : Nutrir, alimentar. Vid. este

ultimo termo.
— V. n. Recuperar forças por meio de

nutrição, engordar, lornar-se robusto.

—

O leite nutre bastante.

—Nutrir-se, v. refl. Receber alimen-
to, nutrição.

NUTRITICIO, ou NUTRITICO, A, adj.

Vid. Nutriente, e Nutrimental.

— D« mãe, aia, ou ama.
NUTRITIVO, A, adj. Que nutre.—Sm-

bstancias nutritivas.

—Que diz respeito á nulrição.—Faculdade nutritiva; synonymo de
nutriçõ^o.

— Via nutritiva; a digestão, a respi-

ração, a circulação, e a urinação.—Membro nutritivo ; membro que pre-

para e labora o alimento, para se fazer,

o tirar d'elle o cbylo, de que se nutro o
corpo.

NUTRIZ, s. f. (Do latim 7iutrix). Mu-
lher que amamenta.
—Ama de leite, nutrice.

NUVE. Vid. Nuvem. — «O seo colate-
ral contando para a parte do poente,
chamase Ljbanotho, ou Sursudoeste. He
remissameute quente, e excessivamente
húmido; e por isso damnozo, e enfermo.
O outro Colateral coutando para a parte
do Oriente, chamase Fenicias, ou Sur-
suestc. He quente, e húmido, conglome-
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ra nuves, e costuma causar chuvas.»
Braz Luiz dAbreu, Portuaal Medico, d
431.

^
NUVEM, s. f. (Do latim nubes). Ag-

gregado de vapores aéreos.

Grande espaço esta armada acompanharão
Estes a quem venera a onda salgada,

Mas tanto que lá nella mergulharão
Esta bonani^a logo foi mudada

;

Os ventos polas proas assoprarão,

Levanta-se té ás nuvens a onda inchada,

Por mandado dos seus Reis furiosos,

Quiçá de tantas pompas invejosos.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,
cant. 1, est. 47.

Os furiosos ventos, que seguirão

o companheiro sempre que os guiava,

Tanto que da prisão soltos se virão

Mostrão a sua antiga fúria brava :

Os mansos mares tanto que sentirão

Aquella fúria que antes presa estava.

De tal sorte se vão embravecendo
Quaté ás nuvens parece ir-se erguendo.

OBR. ciT., cant. 4, est. 20.

As grossas altas ondas escumosas,
Dos fuiiosos ventos constrangidas.

Vão quebrar seu furor nas alterosas

Rochíis, ou lá nas praias estendidas

:

Retumbão as montanhas cavernosas,

Veem-se do mar as nuvens combatidiís,

Qu'a força com que encontra a rocha dura
Lhe f,iz com que então suba a tantii altura.

OBR. ciT., cant. 4, est. 21. *

claro ar e sereno 8'escurece,

Qu'a grossa e negra nuvem lhe succede,

O resplendor do Sol desapparece,

Qu'esta nuvem também mesma lh'o impede

:

No mar ao meio dia hoje anoitece,

Horrisonos trovões de si despede
O Ceo, e apoz estrondos espantosos

Solta de si mil raios luminosos.

OBR. ciT., cant. 4, est. 22.

Dentro sendo ja todos recolhidos

Na ordem que as fortalezas se defendem,
Forão poios escravos commettidos
(Que vingar sua injuria hoje pretendemi
Com tal fervor, taes gritits e alaridos

Que até as mais altas nuvens se estendem,
D'huma e outra parte a dura pedra voa

Hum fere, outro íunedronta, outro atordoa.

OB. ciT., cant. 4, est. 21.

Logo das três batalhas a primeira

Lá diante se põe, a qual guiada

Vai d'huma larga então grande bandeira

De côr branca e vermelha quarteada.

Jasõa do tambor a voz guerreira,

Sòa a voz do clarão mal concertada,

A grita he tal que as nuvens fende e arromba
A terra quasi treme, o mar retomba.

OB. ciT., cant. 19, est. 30.
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—«Também em o mar appareceram
desacustumadas tempestades, braueza, e
bramido das ondas : pello qual os ho-
mens com grande apertamento e angus-
tia se seccaram e mirraram assi pelos

males presentes que vierem, conjo por
outros majores que temerá. Após estes
sinaes (diz o Senhor) veram todos os ho-
mens o Filho da Virgem vir em huma
nuuem cora grande poderio e Magesta-
de.B Frei Bartholomeu dos Msrtyres, Ca-
thecismo da Doutrina Christã.—«Olhou
elle para as nuvens, e sendo de parecer
contrario ao meu, me respondeo em la-
tira depois de observar os ares : Deos só
por homem.» Cavalleiro de Oliveira, Car-
tas, liv. 1, n.° 25.

Taõ rápida calar das altas nuvens
Naõ vê o Passageiro, em largo Campo,
A grasnadora gralha, o negro Corvo,

Sobre o triste animal, que de cansado.

Em comprido caminho deo a ossada.

Como correr se vê o bom Fidalgo

Á voz, e cheiro do mais vil banquete.

A. DINIZ DA CRUZ, HVSSOPE, cant. 7.

(0 Pejo, e o Furor lhe dobra <is forças '.)

Berra, salta, esconjura, põe preceitos.

Sem descansar, talhando os subtis ventos

:

Mas tudo era vaõ
; que leves e seguros,

Nadando pelos ares se sumirão

o» novos Antropógriphos nas nuvens.

IDEM, IBIDEM, cant. 8.

Nas entranhas d'um monte solitário.

Que entre as nuvens esconde a calva fronte.

Assiste Abracadrabro, a quem patentes
Os profundos mysterios da Cabala,

E todas as leis saõ da Onomania.

IDEM, IBIDEM, cant. 8.

— «Para abater-lhes o orgulho, tinha
Sesostris assentado cortar-lhes o com-
mercio em todos os mares; o por elles
crusavam suas armadas á caça dos Phe-
nices. Fomos pois encontrados d'uma, a
tempo que perdíamos de vista as monta-
nhas da Sicilia : parecia que o porto e a
terra nos iam fugindo, e se mettiam pe-
las nuvens; quando attentamos que vi-
nham para nós as naus egypcias, figu-
rando uma cidade errática.» Telema-
co, traducção de Manoel de Sousa, e
de Francisco Manoel do Nascimento, li-

vro 2.

«Que faz Jóve, que do alto dessas nuvens
«Tal relê não destrúe, e me não %inga'.'»

Apenaria todas

Dú Olimpo as Divindades, a que os raios,

A que a Clava de Alcides lhe commettão,
Para estourar a Pulga.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS DK LA-
FONTAINE, liv. 3, n.* 22.

Oh ! sonho não foi esse.—Affigurou-se-mo
Ver do moimento erguer-se um vapor leve
Raro, como de nuvem transparente

Que mal imbaça o lume das estrellas

.No puro azul dos ceos :—foi pouco a pouco
Condensando-se espesso, e longes dava.

GARRETT, CAM., Cant. 3, cap. 20.
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De humana (órma irregular -qual eobena

Ao pòr do Bol phanListicaa figuras

A8 11 1/cm» debuxar pelo horisonte.

Logo roais certas, tnais dUtinclas formas,

Qual mnlle cero em mãos d'httbil artiflcft,

Xomando foi. Ja clíu^o anlc mim or;i.

IDEM, IBIDEM, cant.3, cap. 21.

Qual o que sobe do Apenino ao cume.

Que vai DOS are» t^ipelar co'a» nuvens,

E pelo immeUÊO plano alonga os olhos,

Onde oulrVira s'ergueo Latino Império,

Grandes Cidades v*, campinas férteis,

E os restos imniortaes d« fasto, e gloria.

Que inda em quebrados marmons avulta.

1. A. PK MACEDO, VIAGEM fXTATlCA, Canl. 1.

Ji com oUes se agilâo, se misturSo

Asespalhadas nuuetiafluctuantcs;

Do frio agudo comprimidas tomSo

A seu berço terreno, e primitivo,

Em chuva salutar desfeitas descem.

IPEM, IBIDEM, cant. 1.

Em tudo via, c meditava absorto

!

Mas repentinamente hum v^os' estende,

Tudo fogo a meus olhos, e se esconde,

Qual nos rouba da vista o Sol brilhante

Hum grupo espesso de pesadas nuvens,

IDKM, IBIDEM, cant. *.

Torreão de nuvens; monte de nu-

vens.

—Figuradamente: Cousa que entriste-

ce, e causa assombro.

Eu, com os olhos na lui que, aquelle dia,

Entre as nuvens do novo sentimento.

Escassamente os rios descobria,

Sc me matar, dizia, o aparUimenlo,

Ao menos não fari que esta alegria

Não seja paga egual do meu tormento.

F. B. LOBO SOROPITA, POESIAS E PROSAS INE-

PiTAS, pag. 43.

Vinde em marés de pranto aos olhos tui

Espalhae-vos cm nuvms de suspiros,

Desallogac-lhe o peito comprimido

;

Para um so coração é muita mãgua.

GARRETT, D. BRANCA, C»p. 2.

—As nuvens do tempo; a obscurida-

de que o seu decurso traz.

—Pòr nlguer,i sobre as nuvens; elo-

gial-o milito, exagerar o mérito de al-

guém.
—Nuvens que extinguem as htzes do

saber.

—Figuradamente: Muitas cousas tão

bastas, que escurecem o ar á similhança

dasnuven?; grande quatUidade. — Nu-

vem de poeira.—Nuvem de /nmo.—Nu-
vem de desgraças, de infelicidades ; cou-

sa d'onde parecem chover infortúnios.

—Figuradamente : Cousa que annuvia,

offusca o entendimento.

Lançava mão Satan do amor amado.

Dos Dons, que o Céo a si destina ; e de ambos

Tira «iircns com que arme agras tormentas.

WYCT

Dem que tudo se guie a ser cumpridoí

De Deos summo o« Decretoe.

F. UAN. DO NASCIMENTO, 08 MABTYBES, liv. í.

—Nuvens da turbação do animo; nu-

vens que lhe oITuscam a razão, o juizo,

o enteíidiraento.

I NUVEMZINHA, s. f. Diminutivo .de

Nuvem. .Nuvem pequena. — «Os muros

fortissimos da ciílnde de Hierico, cayram

supitamento a som de trombeta. O sol

se deleue no Ceo por hum grande espa-

ço sem se mouer, pêra que o pouo de

UEO.S, que pelejaua contra seus enemi-

gos, acabnss» de os destruyr. Estas e ou-

tras marauilhas virara, mas nam lhes foy

dado a verdadeyra luz eterna, cuberta

com a nuuemzinha de carne de meni-

no, e posta em hum presépio por amor
de nos." Frei Bsrthol-imeu dos Martyres,

Cathecismo da Doutrina Christã.

NUVIOSO, A, adj. Annuviado, toldado

de nuven.í.

NUBRAR. Vid. Nublar.
-|- NYCHTEMERICO, A, adj. Termo de

astronomia, (jue pertence parte ao dia,

parte á noute.

7 NYCHTEMERO, s. »i. Espaço de tem-

po compreheiídendo um dia e uma nou-

te, ou um dia de 24 horas. As horas do

dia ou do nychtemero eram consagra-

das aos planetas; a primeira ao Sol, a

segunda a Vénus, a terceira a Mercúrio,

a quarta á "Lua, a quinta a Saturno, a

seita a Jupiter, a sétima a Marte, a oi-

tava ao Sul, a nona a Vénus, e assim por

diante.

—Diz-se também nychtemeron.
-;- NYCTAGE DO PERU, s. /'. Termo de

botânica. Planta dicotyledonea que ser-

ve de typi> a uma família.

NYCTAGINEAS, s. f.
plur. (Do grego

nyktos. e agein'^. Termo de Botânica. Fa-

mília das plsntas dicotyledoneas que tem

por typo a nyctage.

NYCTALOPE, s. -2 gen. Termo de me-

dicina. Pessoa que vê melhor de noute

qu« de dia.

NYCTALOPIA, s. f. (Do latim jiydalo-

pia). Termo de medicina. Doença do ny-

ctalope.

I NICTALOPICO, A, adj. Que pertence

á nyctalopia. Um animal nyctalopico tem

a faculdade de distinguir os corpos que

se lhes apresentam na obscuridade; a

forma elliptica da pupilla indica esta po-

tencia da visão.

— S. m. Espécie de agarico.

f NICHTAULHO, s. m. Arbusto tre-

padeiro, chamado também jasmim da Ará-

bia, e arvoro triste, familia das jasmineas.

NYCTELAS, s. f. plur. (Do grego nt,r,

e teleó). Festas consagradas a Baccho, ce-

lebradas nocturnamente com tochas ac-

cesas.

I NYCTERIBIAS, s. f.
plur. Género

da ordem dos dipleros, família das pu-

piparas.

NYMP

f NYCTERIUS, s. m. plur. Termo de

zoologia. Familia de aves da ordem das

de rapina, comprehendendo as aves no-

cturnas.

NYCTICORA, ». f. Mocho, ave no-

cturna.

f NYCTOBATO, s. 2 gen. Somnambulo.
— S. m. plur. Género de coleopleros

heternmeros.

f NYCTOGRAPHO,«.m. Apparelhoque
perriiilte ' ícrr-ver sem vêr os traços que

se formam.

f NYCTOTYPHLOSE, «. f. Termo de

medicina. (ipRiieira nocturna.

NYMPHA, ou NINFA, «. f. (Do grego

nympliè . No polytheismo grego-latino,

divindade dos ri"S, bosques, montanhas.

Vid. Driadas, Oreadas, Nereidas, e Naya

des.

Douto Paulino, t minha mocidade

Das Musas sempre foi todo o dievelo;

E das .\infaA a tua he Mongibeto

De agudo frio, e ardente actiTuUde.

ABBADE DE JAZEKTI, POESIAS, tom. 2. p«f.

57 (edição de 1787).

As nymphaê invoquei do Tejo ameno,

Qoe em mim cre&ssem novo ingenho ardeote

Que a tam subida imprèsa K elevasse.

GARRETT, CAM., cant. i, cap. 17.

—Figurada e poeticamente: Rapariga

bonita e bem feita de corpo. — É uma
nympha.

Caem as nymphas, Un<;Am das secretas

Entranhas ardentíssimos suspiros

:

Cabe qualquer, sem v6r o vulto que am&,

Que tanto como a vista pide a fama.

CAM., Lus., canL 9, est. 47.

Com verdadeiras lagrimas Laureote,

Não sei, (diiiat 6 Sympha delicada.

Porque não morre ja quem vive ausente.

Pois a vida sem ti não presta nada.

Responde Svlvis: Amor não o coaeeate;

Que ofTende as esperao<:as da tomada.

IDEM, sosrros, n.* "17.

— «Náo Senhora, não he possível que

com mãos tão grosseyras so trabalhem

cousas tão delicadas. As Nymphas de

Vienna tiverão parte na obra, ou para

melhor diser os queijos que V. A. me
mandou são obras das suas máos.» Ca-

valleiro de Oliveira, Cartas, livro 3, nu-

mero 21.

Item, que ia do meu bairro .Vymphos beUas

Farás versos ; porém com taas canteUaa,

Que de todo had de encher suas medidas,

E a* SylUbas teraõ bera aSendas.

ABBADE DE JAZCNTK, POESIAS, tom. 2. p*g.

33 (edição de 17S7).

Correr traoquille, e murmurar nas pedras:

Ao Pastor innocente. i Sinfa Ingénua,

Objectos de praier offcreoendo

J. AOOSTNHO DE MACEDO. VtAQBM EXTÁTICA,

cant. 2.
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—Termo de historia natural. Insecto

passado do estado de larva ao seu se-

gundo estíido, mormente, quando debai-

xo d'esta forma, possue a faculdade de

sfi mover ; d'oQde se conclue que uma
nympha é uma chrysalide movei. Vid.

Chrysalide.

—Termo -1e anatomia. Nome de duas

dobras oiembranosas na mulher, assim

chamadas porque, estando próximas do

meato urinário, servem para conduzir a

urina. — Os árabes circumcidavam suas

filhas, cortando-lhe uma levíssima par-

te das nymphas.
NYMPHEA. Herva. Vid. Golfão.

7 NYMPHEACEAS, s. f. plur. Termo
de botânica. Familia de plantas dicoty-

ledoneas aquáticas, de largas folhns in-

teiras orbiculadas, cujo typo é a nym-
phea.

NYMPHEU, ou NYMPHEO, s. m. (Do

latim )iymplioium). Termo de antifiui-

dade. Giula natural ou artificial, peque-

no templo com uma fonte consagrada ás

nymphas.
—Logar onde ha agu.»., (iri:ado de

estatuas, de tanques, etc. — Os nym-
pheos era^n banhos consagrados ás nym-
phas.
—Adj. Teimo de mineralogia. Diz-se

dos terrenos e das rochas cuja foímação

é devida ás aguas doces.

NYMPHOIDE, s. f. Vid. Nymphea.
NYMPHOMANIA, s. f. (Do grego nym-

phê, e mania). Termo de medicina. Fu-

ror uterino. — As vaccas são svjeitas á
uymphomaEia.
NYMPHOTOMIA, s. f (Dj grego nj/m-

phê, e tome). Termo de cirurgia. Ampu-
tação das Dymphas.

f NYSTAGINA, s. f. Termo de medi-

cina. O pestanejar espasmódico seme-

lhante ao de uma pessoa vencida do de-

sejo de doroiir, e fazendo vãos esforços

para se conservar acordado.





s. »). Deeirna quinta letra

<io alphabftn e a quarta das

vog.ies.

Um O grande ; um o pe-

queno; ura O maiúsculo, um
o minúsculo. Um o allemão. Um o go-

thico. Um O de caixa alta ; um o dí? cai-

xa baixa. Um o subido; um o pt-ríilado.

— No aijihsbeto obysiologico o o oc-

cupa o logar intermf^dio (^ntre a e n, is-

to é, riist.i (gualmente d'um e outro ; o

logar do o rt^presonta-se bpm no seguin-

te triangulo :

O o está pois na mesma relação para

a 6 M que e para a e í. É isto que mos-
tra como a é tauit&s vezes mudado em o.

— Na liugua portugueza o o tem três

sons: ó aberto (em fome, ^òco, toro, etc),

o fechado (como em soro, coro, etc.)

e o mudo ; este ultimo som pertence-

Ihe quando elle não é accentuado (em
momento, o o da primeira o o da ultima
syllaba). O som do o mudo é muito si-

milhante ao de u.

— Vejamos agora algumas passagens
dos nossos grammaticos sobre o o por-

tuguez. — « A Letra O se-profere com a

boca aberta, e beiços algum tanto esten-

didos em figura circular. Por isto se-no-
ta esta Letra com semelhante figura. Os
gregos tem o'micron, isto he, O breve, e

o'mega, isto he, O grande, ou Longo,
que he a ultima Letra do seu Alphaheto.v
Fr. Luiz do Monte Carmello, Compendio
de Orthographia, pag. 137.— «Muitos ho-
mens mui docios, e curiosos da iingoa

Hespauhola cuidarão, que acerca de nos
hauia duas maneiras de .o. hum gran-
de, e outro pequeno, como acerca dos

gregos. Mas, como temos diclo do .a.

assi como nàõ tenra mais que huma fi-

gura, assi nsõ teem mais que huma na-

tureza: que ser longo, ou breue, he ác-

cidente, como nas outras vogaes. E a

oi casiaõ que tiueraõ, os que dizem, que
teemos dous .oo. hum grande como .0.

mega dos gregos, o outro pequeno como
.0. micron, nasceo, de veerem a difíe.rea-

ça da pronunci&ção desta letra, que em
huns logares a pronunciamos com gran-

de hiato, e sb rtura da b icca, e om ou-

tros com muito menos, como se vee nes-

ta pálpura, ouo, no singular, que na

primeira syllabi parece, que a pronun-

ciamos com hum pequeno .o. e quando
dizemos, ouos, no plural, o pronuncia-

mos de maneira, que parece hum .o.

grande. Polo que para mostrar a diffe-

rença do . o . que chamão grande, sere-

nem muitos esta palavra no plural, com
«ious .00. dizendo, oouos, e assi poo-

^ios, e oolhos, e os mais desta qualidade.»

Duarte Nunes de Leão, Orthographia da

língua portugueza. —^ «Mas atteutando

isto mais cou&ideradameute, e com a

promptidão da orelha, que a musica das

lettras requere (que segundo Quintiliano

Dão he menos difticullosa de comprehen-
der, que a das cordas) acharão, que a

dieta differença não vem do . o . ser gran-

de, ou pequeno, nem longo, nem breve,

mas do aocento, coío que entoamos as

palavras.» Idem, Ibidem.
— O o èra entre os gregos empregado

na numeração para designar 70, com
um accento por baixo 70,000. — Entre

oi romanos o o valia 11 na numoraçâo;
com uma linha por cima 11,000. — Ka-

tre os antigos o o era o emblema da eter-

nidade.
— No irlandez O' é uma partícula que

deante d'um noiue do família significa

de : 0'Connel, 0'Donnel, 0'Donevan.
— Termo de Chronologia. Nos calen-

dários do auao republicano em França,

o o designava o oitavo dia da década.

— "/o significa conto : 25 p. "/u signi-

fica vinte e, cinco por cento.

— Km Greographia, O, abreviatura de
Oeste; NO, noroeste.

— Termo de. Liturgia. Nome de sete

ou nove antíphonas que se cantam na
Igreja romana durante o Advento, sete

ou oito dias antes do Natal; chamadas
assim por começareoQ todas peia exela-

mação 0.

— Termo de Msthematicn. Caracter,

sigaal ou figura que se chama zero e

significa a não existência d'uma quan-
tidade

; quando isolado ou coilocado á

direita d'um numero lhe augmenta dez
vezes o valor; assim 50, 500, 5000, ete.,

e coilocado á esquerda c separado d'uai

numero por uma virgula indica que es-

se numero designa fracções decimaes

:

assim 0,59 é o mesmo que 5 décimos
e novo centésimos ou 59 centésimos.
— Em Mathemasica, um pequeno o

subido, á direita d'um numero, significa

grão; 27° significa vinte e sete grãos. —
O thermometro marcU 32°, isto é, marca
32 grãos.

— Na musica antiga, o p designava
o que se chamava tempo perfeito e que
era marcado já por um o simples, já
por o com um ponto no centro.
— Termo d'Architectura. Corvstrucção,

parte d'um edifício d'uma conslrucção
eni forma de 0. Este nome é dado àr,

janellas de forma ellyptica das antigas

cathedraes.
— Em geral chama-se O ao que tem

forma d'um o. — O o da ponte de Coim-
bra.

2.) O, aj-t. m. Usa-se ajuntando-o aos
nomes ou substantivos, para denotar que
se tomam extensiva, e não comprehensi-
vamente.— «E porque a malícia dos ho-
mens crece muito, e assy acham muitos
caminhos pêra mal dizer, e dos boos de-
famar, e he-nos dicto que muitos mal-
dizedores defamam os da nossa mercee,
os quaes Nos avemos por muy boos, e
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apartados de todo mal, e conselhailores,

e ajudadores do todo bem.» Ord. Affons.,

liv. 5, tit. 31, § 7.

Mas o mundo he j a daasorgomelado

;

Todo bem so vai ú fundo

;

O dinheiro anda acossado,

E e prazer vagabundo.

OIL VICÍNTE, AUTO rASTOBlI. POnTUGlEI.

— a Kslaudo assi pelejando chegou Nau-

beadarim com a vanguarda, qufi com
grande ímpeto coraeleo o vao, mas os

nossos lho defenderam as bombardadas,

e com rocas do fogo que lho lançauam

ameude, matando muitos delles, o por-

que a maré vazaua.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, parte 1, capi-

tulo 89.

Já na soberba meia cem Terrinas,

O vapor mais suave derramando,

A insaciável Gula provocavaõ.

Quando chegaò ao cheiro os Convidados,

Que feitos os devidos cumprimentos,

Sem distincçag, em torno se assentarão.

A. DINIZ DA CRUZ, HY9S0PE, Cant. 3.

O disvcUado Páe ; mandara servos

A Limna, Phíres, Leuclres. Que não vale

A assegurar-llie a Paternal ternura.

Saber ausente o Acbáico Procônsul.

F. MANOEL DO NASCIMENTO. OS MAKTVBES,

liv. 1.

Mui cedo o fecha o túmulo, e transmittc

O valor a seu nUio, is armas dado

;

E porque AfTonso o genitor imite.

Os términos dilata ao Reino herdado

:

Quer que o Real exemplo o Povo excite.

Sustem, brandindo a lani^a, o curvo arado,

Quem base hum Rei mui flrme se assegura,

Se ennobrecer proQcua Agricultura.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cast.

8, est. 18.

—Um cavalleiro busco

Uontem da índia viodo.
' —Honlem chegaram

Os galeões da frota : cavalleiros

Muitos viriam.

GArRETT, CAM., cant. 8, cap. 23.

—fJá ficam presos e remettidos para

a fortalesa da cidadi^ dois dos culpados,

e um, que é dos principaes, fugiu para

o matto; mas nem os seus annos por-

mittem soflFrer muito tempo o retiro, nem
outras pessoas, que se metteram ao in-

terior, são capazes de subsistir n'elle.i>

Bispo do Gráo Para, Memorias, publica-

das por Camillo Caslello Branco, pag.

212.— «Brevemente esperamos estes réus,

para vèr ao menos com o castigo se re-

solvem a deiíar o peccado. Muitas vezes

ficaram em visitas; mas enganaram a al-

gum de meus predecessores, prometten-

do fazer egreja á sua custa, e com effei-

to fizeram.» Ibidem.

—Em regra não se ajuDta aos nomes
próprios, excepto aos de rios, montes,

O

ventos, bem como regiões, cidades, etc;

como: o lejo, O Elua, o Boreas, o Por-

to, O Japão, ele.

—AJunta-se também ao adjectÍTO, para

distinguirmos por elle um dos outros;

como : Plínio o moço, Tarquinio O so-

berbo, etc.

— Alguns nomes ha existentes com
artigo, quando são dous objectos signifi-

cados por elle ; como : o Egypto alto,

médio e baixo.

—Algumas vezes conserva-se o artigo,

que precedia aos nomes appellativos, ter-

ra, monte, vento, mar, cidade, etc. ; co-

mo ; o monte Hecla, o vento Eolo, o mar
Tyrrheno, a cidade de Linboa, etc.

—Singulariza.— Estes objectos são vos-

sos, os meus são aquelles.

—Omiltimos este artigo com nomes,

a que o devíamos ajuntar, quando se

ajunta ou subentende outro articular.

—

Acabo de vir de sua casa.

—Pronome determinativo. — iJá naõ

ha uma vara, que ronde de noite, nem
quem casse hum milhafre; e porisso as

unhas andaõ taô soltas. E porque os Reys
saõ, os a quem mais neste mundo se

furta, porque tem mais de seu; ou por-

que naõ se resguardaõ porisso tanto co-

mo os que tem menos ; seja me licito dar

aqui huma palavra a EIRey nosso Se-

nhor.» Arte de Furtar, cap. 67.— «Tudo
o que ouvistes ho ficyão, porem náo he

minha cumo julgastes. Ovidio, e outros

Poetas do seu tempo se derão ao officio

de fabrica-las.» Cavalleiro d'Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n." 11.— «Lida a carta Lopo
soarez quisera mandar o Mouro com a

resposta, e reter o moço, o que elle uam
quis fazer, dizendo que se ficasse, que a

todolos outros que estavão em Calecut

cortarião as cabeças, ou pelo menos os

tratariâo mal, do que mouido o deixou

tornar sem responder, senão de palaura,

dizendolhe que quanto a paz que elle se

hiria dali a Calecut por esse só respeito,

pola também desejar. > Damião de tioes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, capi-

tulo 96.

AQen-a o arco, a frecba entre os dedos preDd«,

No pé esquerdo se aftírma, c de tal geito

Para diante o braço esquerdo estende,

E para U-ax encolhe o que be direito.

Que o rijo arco á grãa força então te rende,

Tanto o encurva que a corda chega ao peito,

E com tal fúria & aguda frecba lança

Que em breve espaço a mísera ave alcança.

F. DE ANDRADE, PRIMEWO CERCO DE DW,
cant. 5, est. 17.

us áh Cidade vendo aquelle dun<

Fim do seu Rei, e estrago da sua gente,

Teme em ei cada hum o mal futuro

Polo que entáo nos seus via presente.

E não se havendo alli por bem seguro

Qualquer então pr>.H:uru alU somente

Por salvar sua vida e faculdade

Com preesa, com temor, com brevidade.

IBIDEM, cant. 8, est. 31.

o

AtTortunadoem vida;—* mort«, ((ch»-lh«

Stllo du Elcmo o« labiot deKamuliw

:

Siu begredoe d« Deus ot do Mpulcbro.

GARHBTT, CAM., C«Ot. S, Cap. 19.

— Algumas vezes refere-so a infiniti-

vos de verbos qualificativos.

— Uutras vezes subslitue o pronome
elle.

—

Não o quero vèr, ele.— «OdoSsl-
Taje náo podendo sotTrf-r vèr a sua se-

nhora tanto espaço dentro na serpente,

pediu a Daliartc quizi:sse acabar de o

descansar •> a ella tirar de imaginações.»

Francisco de Moraes. Palmeirim dlngla-
ra, cap. 155.— «.Naõ porém que leiías-

sem os nauios ordinários de fazerem suas

uiagens : té que aprouuo a Deos de o leuar

pêra si, e lhe succedeo no rejrno o Du-
que de B^ja dom Manuel seu primo que
(como veremos) no segundo anno de seu

reinado consiguio na primeira viagem a

esperança de setenta e cinquo annos,

em que seus antecessores tinháo traba-

lhado.» Juáo de Barros, Década 1, lir.

3, c»p. 12.— « Esteue assi o corpo do Du-
que publicamente no cadafalso á vista de

todos por espaço de huma ora, e de ally

sem dobrarem sinos, nem auer choro, o

cabido da Sé com a Clerezia da cidade,

com suas Cruzes, e muytas tochas ace-

sas o ieuarão honradamente ao Mosteiro

de S. Domingos, onde foy soterrado na

Capella ma^or.» Garcia de Rezende, Cbro-

nica de D. João II, cap. 46.

Da tarde em todo o re«to naiS i

Nem na profunda noite estas ideias

O deiiaò descansar um só momaiito

:

Sobre os fofos colchões revolve o corpo,

Mil maneiras pensando da adula-lo.

A. DINIZ DA CnUZ, HVSSOPB, caot. 1.

— «Sim, diz Frei Lourenço, e Tocé me
ha de dizer quem é João Satur.—Mndou
decores e conversação. Retirou-se, e frei

Lourenço o seguiu, e cora amisade o

apertava, mas o Magalhães lhe pediu que
não instasse, porque náo podia fallar, e

n'aquí-lla matéria lhe pedia inviolável

segredo.» Bispo do Gráo Pará, Memorias,

publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 113.

— Substitue lhe. — Ella queria per-

doal-o.

Ó, interjeição de exclamar, chamar,
de admiração, desejo, magua, ironia, etc.

ó Morte, quão cruas sio tuas aipons!

QuÂo lastimeiras

!

Morte. Não tos detenhais

;

Andae, que são boras.

GIL ViCENTS, AL^TO DA HISTORIA DB DEI S.

— «Ó bom lesu, ó amor de minh'al-

raa, ó criador oieu, ò meu Senhor, e ou-

tras palauras semelhantes sabidas do co-

raçam da Esposa, que quando ella dor-

mia, vigiaua.» Lucena, Vida de S. Fran-

cisco Xavier, liv. 6, cap. 5.
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Ó cruel invenção, ao mundo dada

Lã onde Lúcifer para sempre arde,

A valentia fora boje estimada

Se acertaras de vir aonos mais tarde.

Ja Dão vai braço forte, ou dura espada.

Esta iguala o animoso, e o que he coTarde,

Toma ja o arcabuz forte soldado,

Que sem elle serás pouco estimado.

FRANCISCO DE ANDRADE, PBIMKIBO CERCO DB

DIL', cant. 2, est. 48.

Eu sou Baudur que tanto desejáveis,

Brada, vendo-se em tal necessidade,

Mas se os desventurados miseráveis

Que sentem da fortuna a crueldade,

Nos mais ferinos peitos, e intratáveis

Brandura acharão sempre, e piedade.

Em vós agora, ó nobres Lusitanos,

Não me falte esta a mi, pois sois humanos.

iBiDEtf, cant. 7, est. 73.

E com semblante Inda irado, acceso, e esquivo.

Mas cheio inda de graça e de brandura,

Do qual por dita houvera ser captivo

O peito mais isento, a alma mais dura.

Lhe diz: Ó perro, imigo, e outra vez rtvo

Te levará d"aqui tua ventura ?

Traz isto no ar levanta buma gamella

E fender-lhe a cabeça hia com ella.

IBIDEM, cant, 18, est. 93.

Cloto, o rei, para vós a fatal roca

tanto carregue de madeixa loura,

que a cana vergue e a cinta lhe magoe

;

e Lachesis tão longa massaroca

envolva, que d'.\tropos a thesoura

de ferruge coberta se coroe.

BISPO DO GRÃO PARÁ, MEMORIAS, pag. 82.

— «Bemdito seja Deusl que chegasse

um leão a ser sauto! Já os dias passa-

dos li na folhinha: tal dia S.Leáo; e eu

peccador ião brutol Ria-se frei Agosti-

nho exclamando : Ó santa simplicidade!»

Ibidem, pag. 116.
—Nossa Senlwra do O ; festividade da

eipecta(;ão de Jiossa Senhora no dií 18

de dezembro.

—Termo antiquado. Beberete, meren-
da, convite que se dava nas cathedraes,

collegiadas e mosteiros, em cada um dos

7 dias antes do nascimento do Filho de

Deus, principiando nas primeiras véspe-

ras da festa da Expectação, que também
foi chamada a festa do Ó. E porque n'es-

tes sete dias se cantam as sete antipho-

nas, que todas principiam por Ó, como
suspirando já aíTi-ctuosa mente pela vinda

do Redemptor; do Ó das antiphonas pas-

sou o nome para os convites e merea-
das, os qua^s tendo muito devotos e hon-
radíssimos princípios, com a malícia dos

tempos vieram a declinar para intolerá-

veis abusos, que a vigilância dos prela-

dos procurou reformar, mas só efticaz-

mente, quando de todo se vieram a ex-

tinguir. E' ponto duvidoso, se com as

festas principiaram os taes convites; o

que se sabe de certo é qu^í ella foi ins-

tituída no decimo concilio toletano de
656, sob o governo do bispo Eugénio,
e confirmada por Santo Ildefonso, seu
successor. D^^ Toledo passou esta fes-

ta a Portugal, e mais tarde a toda a

igreja. Porém dos convites apenas hoje

restam memorias entre as communida-
des que vivem no claustro e que mais

pertinácia mostram em conservar as an-

tiguidades da primitiva.

Ó, termo de abreviatura por ao, usado

pelos poetas antigos, e mui poucas ve-

zes pelos prosadores.

—

Interrogar ó mar,

por quem foi creado ?

f OAMES, e OANES. Termos antiqua-

dos. .4ssim escreviam antigamente o no-

me de João.

f OANNES, s. m. Dizem ser um mons-
tro meio homem, e meio peixe, que an-

tigamente foi visto no Egypto; que pela

manhã sahia do mar Vermelho, e anda-

va nos contornos da cidade de Babylo-

nia, e pela tarde se restituía ao mar, que
ensinava aos que o iam ouvir todo o gé-

nero de sciencias e de artes, e mormen-
te os segredos mais recônditos d'ellas,

que foram chamados Anedotes (de que

Oannes é abreviatura), dos quaes em qua-

trocentos foram vistos quatro. Porém Hor-

nío é de opinião, que cada um d'estes

Oannes não era mais do que um demó-
nio, mostrando no que ensinava uma
notável erudição e prudência, para gran-

gear venerações, e manter aquelles po-

vos na idolatria, venerando-o como Deus,

sob o nome do Dagon e Adargad.

f OASIANO, A, adj. Que diz respeito

aos oásis.

— S. m. pi. Os oasinos do Sahará.

f OÁSIS, s. m. ?iome dado a logares,

que nos desertos de areia da Africa ou

da .\sia ofTerecem uma bella vegetação,

e que são os cumes das montanhas cu-

jos valles se tem enchido de areia, de

sorte que os oásis acham-se coUocados

nos desertos de areia, como o são as

ilhas no mar.— O grande oásis.

-j- OASITO, A, adj.—Provindas oasilas

;

nome dado a duas províncias egypcias,

formadas, uma do grande oásis, e outra

do oásis de Ammon.
OB, termo antiquado. O mesmo que Ou.

OBA, s. f. ííome de uma arvore do Ga-

bon, da família das terebinthaceas. O
fructo chama-se iba, e é comestível.

—Termo antiquado. Sobrepelliz, opa,

lotaina, vestidura solta e comprida, que

os ministros do sltar e serventes da Egre-

ja, ou mosteiro trazem sobre outros ves-

tiflos que vem justos ao corpo. ?\o baixo

latim oha, hova, Hoba, Aba, Huba, se to-

maram por casal, ou pequena quinta,

constando de casa, e campo, em que uma
família rústica se mantinha; porém co-

mo n'esta doação se acha o p mudado em
h, como por exemplo nuncuhaio por nun-

cupato, etc, porque não havemos de di-

zer que Obas se escreveu por Opas? E

effectivamente depois de se nomearem as

casulas e manipulas para o sacrifício, na-

da mais natural que haver sjbrepellizes

para os servos, ou acolytos, que n'elle

ministrassem. Alguém disse que estas

obas eram vasos; porém depois de se

nomearem n'esta larga doação sinos, cru-

zes, cálix, é ponto duvidoso que vasos

seriam os que se designavam por obas.

=Em Viterbo, Elucidário.

OBCECAÇÃO, s. f. (Do latim obcecatio).

Termo pouco em uso. Acto ou effeito de
obcecar.

—Cegueira, ceguidão, escuridão.

OBCECADO, part. pass. de Obcecar.

OBCECAR, V. a. (Do latim obccecare).

Termo pouco usado. Cegar.

—Deslumbrar, offuscar, obscurecer.

OBDUCTO, A, adj. (Do latim obducttis).

Tapado, fechado, coberto.

OBDURAÇÃO, s. /. (Do latim obduratio).

Austeridade, firmeza, rigidez, crueza.

—Contumácia, porfia, tenacidade.

OBDDRADO, part. pass. de Obdurar.
Endurecido, forte, rijo, solido.

—Contumaz, tenaz.

OBDURAR, i'. a. (Do latim obdurare).

Tornar duro, forte, rijo, enrijecer, calle-

jar.

—Obstinar, fortificar.

—Obdurar-se, V. refl. Tornar-se duro,

empedernido.
OBEDECER, v. a. (Do latim obedire).

Prestar obediência.— «Por certo, disse o

da Fortuna, pois tu em minha ajuda con-
fias, primeiro eu quero passar pola af-

fronta, em que te vês, que tu por ella

passes; e, arrancando da espada, esteve

quedo : mas o lião se deteve, conhecen-
do qu'era homem, a quem todas as cou-

sas de razão obedecem: os cavallos com
medo, quebraram as prisões, fogindo polo

campo, e Selvião traz elles poios tomar.»

Francisco de .Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 31.— «Mas como ás cousas da

vontade pola maior parte as outras obe-
decem, e a sua estava tão affeiçoada, que
por nenhuma via se podia apartar, obe-

decia-lhe a razão pêra consentir sua pe-

na : os outros sentidos consentiram, uns
pêra consentir seu mal, outros pêra ser

contentes delle o juízo respeitava a causa

onde estes males nasciam, e havia-os por

bem vindos.» Idem, Ibidem, cap. 56.

—

«Ao menos, se com elles perdera a vida,

cuidara que ia bem vendido : mas vós

outros, deoses, não quizestes fosse assim,

antes ordenastes que Barrocante, a quem
todolos outros gigantes obedecem, por

um só gigante veja sua vida chegada a

tão fraco estado, que nenhuma outra es-

perança tenho de a salvar, senão vêr co-

mo a poderei dar a troco daquelle, que

ma tira.» Idem, Ibidem, cap. 94.

Convoca as alvas filhas de Nereo,

Com toda a mais cerúlea companhia

;

Que, porque no salgado mar nasceu.

Das aguas o poder lhe obedecia

;

E propondo-lhe a causa a que desceu.

Com todas juntamente se partia.

Para estorvar que a Armada não chegasse

.\onde para sempre se acabasse.

CAM., LCS., cant. 2, est. 19.
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A violeta mnis bolla quo nmanlioi'''

No valle pur esmiilt") da verdura,

'Com BCu pallid'1 liislre e formoBura,

Por mnis b«lln, Violante, to ot/vdece.

lOEM, 30NÍT0», n.* 119.

—«Mas pm algumas torres que ainda

nslno Rfn pê, e nas minas, qiin appare-

curu, se iiiosti"a quij foi jà grande cousa.

Outros qunrem que Luziua, qun h« mui
porto dosta, foi a st^uhora d» toilas, o

quo Paromunda, Lamo, làc^, Oja, n ou-

tras cila i(\í i|UO, estão nfsta comarca, to-

das Ihn obedecerão.» .Jo6o do Barros,

Década 2, liv. 1, cap. 2. — «Fiiialiiicnt'^

Pêro raphael, Fernain rodriguoz Bvlar-

ças, i> Diogo Pirpz, posto quo Ihft man-
dasse que se nam .^partassi-in dp.llf^, Ihp

nam quiseram obedecer, o s> passar.^

m

pêra à outra bania da ilha, jà a> d»>rra-

doiro dia do mes D,tbril. ficando "lli Vi-

oí^ntft Sodrt\ e .si^u irmaõ Br.is Sodn!, f

a gente da (sarauelU que estaua a moiU ^

(Íb quo era cipitinj Pi^ro Dataido.» Da-
mião de Gops, Chroaica de D. Manoel,

pari. 1, cap. 74. — «Donj Lourenço llíc

mostrou asinslruçO'ins que trazia des-u
pai, era quo man laua, quo i»ra tudo lhe

obedecesse, o vendo que se carregana

cora i^lle lhe. d.íi.tou muitos mantimen-
tos, o toda a gpnt3 qm? trazia de guorra

com a qual licariaõ n^ fortaleza quatro

centos sol la los Porluguesos, h alguns

Malabares, e se tornou para Cochim.»
Idem, Ibidem, part. 2, cap. 15.

Manoel d' Albuquerque alli apparccc

Por Capitíio em huma galeaça,

Em nada liuma galé dcfobodeco

Quanto .lorge Cabral manda que fará.

A Manoel do Sousa outra obeilfce

Quando manda, castiga, ou ameaça,

Outra faz quanto manda em toda a parte

Martim Atíonso do Mello Jusarte.

FRANC. D'ANDRA0E, PRIMEIBO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 30.

O moço, cujo espirito forte e ousado

No perigo maior mais prevalece.

Também agora esti tão acordado

Que do Senhor a falia bem conhece

;

£ havondo-sc por bem aconselhado

Logo neste conselho lhe obedece

;

,Ta n.ão levanta o braço, e d'alto fende,

Mas para si o encolhe, e logo o estende.

lOEM, IBIDEM, caot. n, est. 17.

— «E todos huns aos outros se enten-

dem e em este tempo tinham grande
guerra com o sonhor desta terra o riam

lhe queriam obedecer sooraente os .ar-

ménios, e elles Ihií dam proveito por se-

rem lavradores, e criadores, o mercado-
res, de que lho pagão Simis dereylos.» Fr.

Gaspar da Cruz, Tratado das cousas da
China, cap. 27.—«Eas molheres iiz assi:

Molheres reurreuciay, lo.mey, obedecey,
e sedi) so;{eitas a vossos mariílos, como
ao senhor, porque 50 marido he cab-ça
da tuolher, assi cotlió Christo he cab-ça
da igreji. E quiHito ao acio e debito ma-
trimonial, amoesta sam Paulo quc tenham

hum a nutro igual e ptrfeita obediência.»

Fr. Biritiilomeu d)». Mulyr>>s, Calhecis-

mo da Doutrina Christã.

A este breve dJitcar'o, ardenibi em ira,

o Oca^oxelamou: ^l)e nilolu vitta

Vai-lv indigno Furai), vil e ra^teiru,

Â quem, na Cara, e feitos (e pareceu.

Que eu iabcroi iicliar quem ms obeHeça.t

A. D. DA CRt;Z, HYSSOPE, Citli. 5.

—Cederá ordem, e executal-a. — «Con-
tiiy este caso pídlo im^ii lo, porque se ve-

j/í com quanto concerto o ruça l"j fazem

suas cousas e cortj quanta diligencia obe-

decem os seus mandados : porque todo

hii que tenho dito se fez quasi em coii-

tim-nte, ant'S quii nos dalli b illissemos.

»

Fr. tiaspar da Cruz, Tratado das cousas

da China, . ap. 19.

— V. n. FrtZ"r o que um outro quer.

—

E' melhor obedecer 'i Deuí do que aos ho-

mens. — »Com ludo Diogo mtndez se par-

tio huma noite, o mais secretamente quo
pode, (lo quo Afonso Dalbuquerque foi

logo auiscido, pelo que mandou trás elle

as gali-s, e muitos bateis, per,* n fazerem

tornar, o que s' nam quisesse obedecer
o melí-s^em no fundo.» D.imião de (io-ís,

Chronica de D. Manoel, part. .). cap 16.

—

<iS^ me arguir, naõ coniiem redarguillo,

se mã lar, imjiorta obedecer, mas se me
aoia poderei eu r.>ponder com amor, co-

mo quer que o Senhor, naõ costume pe-

dirme outra cousa se naõ que eu u ame,
porque pêra isso ama pêra ser amado, co-

nhi^ceado, quonáo podemos do outro mo-
do ser bemauenturad')s se naõ amando,»
Fr. BariholoinMi di s .M.irtyrcs, Compen-
dio de Espiritual Doutrina, tinrte 1, cap.

14 (edif. 'U lt)53).

—Ser vassall), reconhecer vassallagem.

Ajunta-se a inimiga multidão

Das soberbas e varias gentes d'ella.

Desde Gadix au alto Pyreneo,

Que ludo ao rei Fernando obedeceu.

CA.M., Lus., caot. 4, est. 57.

— «Mas depois que os goueruadon^s
delia virão suas cousas em declinaçara

por caso 'ia guerra que fazi.nmosa el Rey,

elles se lhe rebel«rão, sem lh.i mais que-

rerem obedecer. Tem o gentio àeste re-

gno os mesmos cn.^tumcs, e crença que
tem todolos outros do Maiabar.» Damião
de Gúvi, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 98.— «As tirras, e senhorios do

Emperador da Elhi^pia liei do Abeii vem
dar nas poetas do luar Darabia, da qual

banda terá de costa ate çuaquem, cen-

to, e vinte legoas pouco mais, ou me-
nos, iiictendosse aqui alguns lugar<s

montanhosos, habitados de mouros quo
lhe naõ obedecem.» liem. Ibidem, p.irt.

3, cap. 62.— sDizriD que a esle Bei da

Gorgia obedecem ciiotze Heis Christãos

seus vnssallos, o banquet'^ se deu na

principal lendí do goucrnador, coui mui-

tos tangeres darpas, alaúdes, e frautas

ao nosso modo, c durou desne pela ma-
nhãa, ate quasi sol posto.» Idem, Ibi-

dem, part. 4, cap. 10.— «Que pêra faze-

rem ista viagfim prazia a e| Rhí Ih»? ar-

mar cinco nãos a sua própria custa, e

poria ncllas os capitães, e outros ofliciaes,

pêra terem conta coma fazenda qu*" nel-

la niandaua, os quafg eu tudo o que
comprisse a bum d« justiça, e a seu ser-

uiço Ihfs obedeceriam sob pi-na de es-

tarem a sua merco como leuauâo per

regidjcnt'!.» Idem, Ibidem, part. 4, capi-

tulo 37.

o «"lierbo Sultão treme e arri^ccia,

B a gente que elle manda, e ihobedeeF,

De tal temor fír» enlát, cheia

Que do ro«to a cór deaappareca

:

E como onde i> temor ae senhoreia

Sempre a« imigax coihkii engrandece,

lv,1e fez parecer que o Mogor vinha

Com muito mór poder do que enUo tinha.

r. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

caot. 3, e«t. 22.

— Diz-se também dos animaes. — O
alo obedece a seu dono.—O cav(tllo obe-

dece ú espora, ú mão, etc.— tO cofre era

coberto le hum panno tecido douro, com
as arma» Ki\'í:s, que naõ taõ somente
cubria ho cofre, mas ainda todo u Ele-

phante, encima do qual hia outro índio

uestido de huma roupa d-mro, " seda, a

palaura do qual o Klcphanlc obedecia,

caminhai! iu ()or seu spsço.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 57,

— Submetter-se á ordem, ceder.

Juntamente a cobiça do proveito.

Que espera do contracto Lusitajio,

o fiz t^bedecer, e ler respeito

Coo Capitjo. e Dão coo Mauro engano.

Em flm t>o Qarai manda qne direito

.\*s nãos se v,í, e seguro d'al^>imdaD''

Possa a terra mandar qualquer fazeada,

Quo pela especiaria troque e venda.

CAM., LUS., cant. 8, est. 77.

Quando Amor i Baiio obedecer,

E em todoe fOr igual buma ventara,

Dei.xarei eu de vir tal fonooi^ura,

E de a amar debiarei depoU de a ver.

IDE-M, SONETOS, .•<.• 14).

— «Nam tem ser humano quem nam
obedece á rasem : to los os que seguem
estrem>is tem bnraa poma de doudice.»

D. Joaiina da Gama, Ditos da Freira,

pag. 56 (ediç. 1872).

Aqaelle baluarte que hoje «m dia

Com Donie de Couraça se conhece

Huma grossa cadeia despedia

Do metal a que todo ouiro obed-ee,

Que IA Bl( o baluarte se' estendia

Com que o mar se defende e fortalece,

E a foiça do pesado cabroãtante

Fuz, com que ella se ab.tixe c ae alevante.

F. DR ASORADE, PRIMEIRO CERCO DE DIV.

cint. 5, est. 24.

.Vpprova o Soiisn. « aeceila este comelbo,

Dá por ella .ao Furtado mil louvores

K vendo que assi tem grande apparelho

Para os seis poucos serem veocadores.



OBED OBED OBED 497

E fazerem, sem damno, o chão vermelho

Co"o sangue dos Cambaios cercadores,

Manda que pare a sua companhia,

Obedece ao conselho a valentia.

IDEM, IBIDEM, CDnt. 12, est. 5.

— Diz-se também das cousas que ce-

dem ás leis, ás forças naturaes.

—

Os cor-

pos obedecem á gravitação.

— Termo dò Mariuba. — Obedecer «

barra, ao leme; ceder ao esforço que faz

o leme para mudar a direcção da rota.

— Ceder ao remédio.
— Fazer aquillo a que se é obrigado por

uma corta necessidade.—Obedecer « ne-

cessidade.

— Obedecer-se, v. refl. Seguir os con-

selhos que lhe dita a sua própria razão.

OBEDECIDO, part. pass. de Obedecer.
— «Assi era venerado, obedecido e aca-

tado, como se tivera inteira disposição

pêra governar e mandar. Foram-lha fei-

tas tão solemnes obsequias e honras, co-

mo se a fortuna e o tempo permittiram

repouso pêra se poder fazer. O dia desta

ceremonia e de seu enterramento toda

Constantinopla sábio cuberta de dó, ves-

tiduras negras e tristes.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

167.

Manda huma grande fusta áquella parta

Na qual era o Carvalho ubedscido,

Para que quanto tem no baluarte

Tarobem fosse então uella recolhido.

Traz a barcaça a fusta logo parte,

E sendo destes dous bem entendido

que manda o que tem geral mando
Sem detença o vão logo eíteituando.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
Diu,cant. 10, est. 106.

Porém a maior força prevalece,

Fica a que era menor delia vencida.

O grão fogo á bombarda ja obedece,

Que esta de tudo he sempre obedecida.

Vendu o fogo apagado lhe parece

.\o Turco que tem ja fácil subida;

Subem com pressa ja muitos ao alto,

Preparados a hum bravo, horrendo assalto.

IDEM, IBIDEM, cant. 17, est. 106.

— «Tanto quo foi obedecido no Reino
tratou de se casar, conforme á grandeza
de seu Estado, e naõ contente de succe-

der na herança ao Príncipe D. Affonso,

quiz também succeder lhe na felicidade

do casamento com a Princeza D. Isabel,

que ficara viuva por sua morte: e depois

de algumas difdculdades se veio a con-
cluir o essampnto, e por elle se abrio

porta a huma das maiores heranças de
Europa.» Fivi Bernardo de Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados por

D. José Barbosa.— «Uccupada pelo Baxá
a Cidade, vendo-se, ainda que intruso,

obedecido, começou a quebrantar o Po-
vo com diversos gravames, tirando-lhe as

forças para melhor os dominar, tímidos,

o sujeitos.» Jaeintho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 4.

VOL. rv. — 63.

OBEDEENÇA
Obediência.

f OBEDESCIDO, adj

do. Vid. Obedecido.

f. Termo antiquado.

Termo antiqua-

Haa outros como prelados,

que sam muy obedescidos,

e sam Brâmanes chamados,

muy servidos, e louuados,

por homens sanctos auidos.

GARCIA DE REZEKDE, MISCELLANEA.

OBEDIÊNCIA, s. f. (Do latim obedien-

tia). Acção do que obedece.
—Prestar obediência; submetter-se so-

lemnemente ao dominio de alguém.
—Dar obediência; prestal-a.

Mas o leal vassallo, conhecendo

Que seu senhor não tinha resistência,

Sevaeao Castelhano, promettendo

Que elle faria dar-lhe obediência.

CAM., LUS, cant. 3, est. 36.

— «E como Catholico filho da Igreja

dou dagora por diante a obediência, ao

Bispo meu Prelado que está em lugar do
Summo Pontitice, e conheço a Igreja Ro-
mana por cabeça de toda a Christanda-

de. E assim lhe peço como Prelado, e

Cura de minha alma que me dè o Sacra-

mento da Confirmação, porque me não
fique acto algum de Christaõ por fazer.»

Diogo de Couto, Década O, liv. 4, cap.

7.— «Alevantado o exercito, depois de

lhe fazerem suas exéquias, puzeraô o

Principe Dramabella na cadeira Real,

e o levantarão por Rey, dandolhe os

grandes a obediência a seu modo, sendo

seu pay o primeiro, e depois o Alcaide

mór, e todos os grandes do Reino, o que

se fez no mesmo dia sem festas, nem ap-

parato.B Idem, Década 6, liv. 9, cap.

16.— «Os grandes lhe mandarão dizer que
elles tinhaõ Rey, e Principe herdeiro de

direito, a quem jà tinhão dado obediên-

cia, e que em seu serviço, e em defensão

de seu Reino haviaõ todos de morrer.

Com esta resposta se foyo Madune che-

gando mais à Cidade, e assentou seu

exercito à vista delia, ficandolhe nomeyo
huma alagoa.» Idem, Ibidem.— «Sacra-

tíssimo, e invencível César, a poucos dias

que saõ vindos ha esta cidade de Roma
embaixadores do sereníssimo Rei de Por-

tugal a dar obediência ao nosso sancto

Padre Leam.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 3, cap. 57.— «E
os Embaixadores depois da entrada dei

Rey de França deram sua embaixada e

obediência, e foram com muyta honra

recebidos, e leuaua o dito Embaixador
muy honrada companhia. » Garcia de Re-

zende, Chronica de D. João II, cap. 164.

— «Dentro em a dita Cidade, está outro

Capitão com trezentos Genizeros, que saô

escravos do graõ Turco, que não daõ

obediência a este Baxà pelos ter o graõ

Turco por mais leais : porque este he o

seu costume.» António Tenreiro, .Itine-

rário, cap. 31.

Pouco antes que com mostra horrenda e bella

^Sós oito dias são se não m'engano)

Sobre Diu colhesse a inchada vélla

O esperto marinheiro Lusitano,

Hum Capitão fugindo entrara nella

Que áA obediência ao Sulimano,

Rumecão era o nome que elle tinha,

E lá do roxo mar fugido vinha.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2 est. .37.

Alguns Reinos, que com innumeravel

Força ganhou, soberba e crueldade,

Vendo que lhe era o tempo favorável

Para cobrar a antiga liberdade,

E tirar-se d'humjugo intolerável

Estrangeiro, tyranno, sem piedade,

Ncgão-lhe a obediência que a t\n-ana

Força dar-lhe fazia, e deshumaoa.

IDEM, IBIDEM, cant. 5, est. 90.

— «Vivem os mais de trato e mercado-
rias, e os outros per criaçõis de gado e

lavoyras : e todavia sam sogeitos a hum
senhor Curdi, que mora em a dita vila

em hura boõ castelo he ysento, e nam
da obediência ao gram Turco se nam vo-

luntariamente, porque a terra he muyto
muntuosa c de serras, onde nam tem ca-
minhos nem entradas por onde em ella

possam entrar exércitos.» Frei Gaspar da
Cruz, Tratado das cousas da China, cap,

26.—aHora senhoreada polo grão Turco
em que estaa de contino hura Baiaa.
cora boõ exercito de gente de Turcos de
cavalo, em hum castelo e huma fortale-

za que tem muyto forte dentro ema di-

ta cidade, estaa outro capitão com tre-

zentos Geniceros, que sam escravos do
grão Turco, que nam dão obediência a

este Baxsa poios ter o grão Turco por mais
leais: porque este he o seu custume.»
Idem, Ibidem, cap. 33.

—Disposição para obedecer, o habito

de obedecer, a submissão do espirito ás

ordens dos superiores.

Porém maior foi a gloria

De me vèr de vós vencido.

Sem me terem resistência,

Os Grandes me obedecerão,

Como ElRei morto tiverão:

Em sinal de obediência

Esta copa me trouxerão.

CAM., AMPHITBIÔES, act. 2, SC. 2.

— «Por amor de mi, que ás mulheres
dessa terra digais de minha parte que
se querem absolutamente ter alçada com
baraço e pregão, que não receiem seis

mezes de má vida por esse mar, que eu
as espero com procissão e palio, revesti-

do em pontifical, aonde esfoutras Senho-
ras lhe irão entregar as chaves da cida-

de, e reconhecerão toda a obediência, a

que por sua muita idade são ja obriga-

das.» Idem, Carta 1. — «Pegou logo o

tributo daquelle anno, deu o capitão li-

uremente as duas nãos ao sobrinho d'el-
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Rey de Melinde, e á cidade dea outra

por ser sua: somente a quarta que era

de hum lugar da costa charaalo Patê se

resgatou por cento e Sfsonla milicaeS'

maps em sifçnal de obediência qu , >^m

estima de sua valia.» Barros, Década 1,

liv. 7, cap. 4.— «Surto diante da ci la-

de, mandou per hum dos pilotos mou-

ros recado a el Hei de Mombaça que sua

vinda era alli, não pêra lht> fazer guerra

senam pêra o poer a obediência dei Kej

de portugal seu senhor, cuja amizade se

quisesse seria tratado com a mesma hon-

ra, e fauor que o eram muitos reis, e

senhores Dafrica, e da Índia seus vas-

sallos, e amigos, os quaes acostumam
fauorecer e defender, e fazer guerra a

todos os que lha a elles faziam. » Damião

de Ctops, Chronica de D. Manoel, pari.

2, cap. 3. — »E de todo si>, tirarem da

obediência, que eram obrigados ler a spu

Rei, aho qual tinham ja particular ódio,

por se reger, e gouernar por .\leraães, e

Flamengos, sem ter a conta que deuia

com os senhores caualleiros, liialgos, e

pouos do Castella.» Ibidem, part. 4. cap.

55.— tNesla ordem coraraelteo o inimi-

go, o qual mais desesperado, que cons-

tante, aguardou o primpíro impiHo dos

nossos; mas como peloijava já tiraido e

desconfiado, o os s^us om cobarde, e

forçada obediência lhe assistião. com le-

ve resistência nos deixarão o campo.»

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João da Castro, liv. 3. — «Passarão es-

tes Embaixadores do Evangelho a dar

novas da luz a el Rei de Candea no co-

ração da Ilha, o qual acharão grato no

tratamento das pessoas, e fácil na obe-

diência da doutrina; foi instruído nos

Mysterios de nossa crença, para que com
fé mais robusta se lavasse nas aguas do

Bautismo.» Ibidem, liv. 4. — «Tiverão

meios para oiTerecer a el Rei de Cam-
par a Cidade, e a obediência, dizendo,

que com qualquer soccorro acometleriâo

os Turcos descuidados com o domínio

pacifico, e quasi hereditário, e muito

mais com o desprezo de homens que ti-

nhâo, 80 parecer, perdido a memoria de

sua liberdade, e sua injuria.» Ibidem,

liv. 4.

—

«As antigas armas da excellen-

tissima caza de Trivnlcio; assim chama-

da à triplici vnltu. Eraõ ires Cabeças

unidas em hum sò principio; para mos-

trar aquelle emblema, o quanto importa

para a segurança da Monarchia, e profli-

gaçaõ do poder inimigo, a concórdia, o

uniaó dos Vassalos com rendimento, e

obediência ao Príncipe; donde tomou
occasia6 o famoso António Trivulcio para

mandar dibuxar nos seos estandartes, e

bandeiras militarps estas três Cabeças

com a letra ao pò, que dezia.» Braz Luiz

d'Abreu, Portugal Medico, p. 360, g 4.

—Sujfição. mando, poder, dominio.
—«Feitos, e concluídos estes contratos,

que foi aos xvj de Feuereiro do mesmo

anno de M.D.x. logo «o dia sflgaint« en-

trou Afonso dalbuquerque na cidade de

<ioa, onde fi>i recebidi dos K^gedorns,

e pouo, com muita solemnidade, « lhe

feiram entrcgups as chaui-s, pêra delia

fazer como d') cousa que de tijdosesob-

metia a obediência dei Rei dom Ema-
nuel.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 6.— «Estes a pri-

meira cousa que lhes dixeram foi, que
el Rei, a queri a menos parte da culpa

do que era f''ilo cabia por sua pouca ida-

de, lhe mandaua pedir qu« dpsse spguro

aos da cidade porá sairem ao varadouro

apagar o fogo que andaua nas nãos, o

quj elle se sobmetia a obediência d^l

Rei de Portugal, com todalas condiçoens

que lhe a file parfcpssem hanpstas, no
contratar das quaes vsaria de seu conse-

lho como de pai, em cujo lugar o que-

ria ter dalli por diante.» Ibidem, part.

2, cap. 33. — «O que assi assentado se

foram pêra suas casas, e df>ntro no pra-

zo limitado para fora da cidade, e regno,

que seriam quarenta casas, em qu" auia

mais de mil pessoas, a fora os scrauos,

que tola esta gente metia Raii harapd

na cidade, pouco a pouco, a fora mui-
tos soldados que tinba de sua mão, e

per derradeiro fez o mesmo Abrahembe-
que, que era huma das principaes pes-

soas desta conjuraçam, tendo lodos as-

sentado de lançar os portugueses de Or-

muz, e poer a cidade com o rpgno a obe-

diência do Xeque Ismael.» Ibidem, pui.

3, cap. 68.— dCarecem lambem de sal,

e huma e outra cousa lhe dão, e podem
impedir os Portuguezes, com o que, e

com o estado presente do Reyno será fá-

cil Irasello á sua obediência. » Conquista

do Pegú, cap. 1.

— Estar debaixo da obediência de al-

guém ; estar subraetiido a sua authori-

dade. — «l'] que assi no estado em que
aquelle Reyno estaua, que era em poder

delRey de Portugal a elle por sf ruiço do
ditto senhor se lhe dnuia dar pola tprra

estar em paz e concórdia : e naõ se des-

pouoar polo descontentamento que li-

nhaõ em estar debaixo da obediência e

gouerno de homem que naõ era da li-

nhagem dos Reys de Quiloa.» Barros,

Década 1, liv. 10, cap. 6.—Fazer obediência ; dar mostras de

obediente.—Levantar alguém a obediência que
deve a outro; desobedecer-lhe.—Levantar o superior a obediência ao

seu inferior; absolvel-o delia, perdoar-

Ihe.

—Estar d obediência do rei, chefe,

pae, etc. ; estar ás suas ordens, debai-

xo do seu dominio. — «Vem a ella mar-
cadores, do Suria, Egypto, Pérsia, e .Ará-

bia por caso da muila pimenl» que n^ Ha

ha. Ouando os nossos vieram a índia,

era ivst» cidade gouernada per os raps-

raos da terra a modo do Republica, com

tudo estaua a obediência do Çamorij rei

de ('aípcut.» Damião d» (lops, Chronica
de D. Manoel, pari. 1, c«p. 98.—«Que
se 1-1 R'-i de {'ortugíl descjaua a amiza-
de d'i xpqiip Ismael, rom" lhe tomara a

cidade de Ormuz, que pslaua a sua obe-

diência, e lhe pagaua cadanno dous mil

seralins de páreas que ja ni^to não res-

pondiáo as obras com is palauras, ma»
rom tudo que elle pra s-^n amigo, e f'd-

gaua muil ) com a sua amizade. » Ibidem,

part. 4, cap. 10.

— Diz-se dos animaes : Obediência do

cão.

— Entre os rpligiosos, os Irps votos dos

monges: Pobreza, obediência, e casti-

dade.

—Termo antiquado. Ovença.
—Nome dado a casas religiosas infe-

riores ás casas principaes, de quem de-

pendiam, e que d'ellas estavam afasta-

das.

— Embaixada de obediência; embai-
xada que um rei ou corpo de fieis envia

para o papa, para o assegurar de sua

obediência filial.—Embaixador de obediência ; embai-
xador enviado ao papa para esl» pfTeilo.

—Dar obediência ; no sentido religio-

so, mandar o prelado o frade, que sob

obediência faça alguma cousa.
— Emprego particular que um fpligio-

so ou religiosa tpm pm seu convento.
— Cartai de obediência; cartas que

ura superior dá aos religiosos ou religio-

sas pertencenlps ás ordens instructivas,

e que o governo recebe como equivalen-

do a um titulo de capacidade.—Plur. Assim chamavam na religião

de .S. Bento os mosteirinhos, granjas,

ou pequenos priorados.
—Syn. : Obediência, submissão.

Obediência indica especialmente o ha-

bito áf obt-decer ás ordens, do mesmo
modo que são ditadas. A submissão de-

nota uma disposição geral e tixa não só

para executar as onlens, mas também
para conformar-se cora todas as vonta-

des e inclinaçôps alheias de qualquer

forma que se dêem a conhecer.

"r'or meio da obediência cumprem- se

as ordens recebidas ; e por meio da

submissão dispomo-nos naturalmente a

pôl-as em pratica. A obediência recahe

sobre a própria acção ; a subt/míão re-

cahe sobre a disposição interna do ani-

mo.
OBEDIENCIAL, adj. 2 gen. Termo ec-

clesiastico. Oup pfrlence á obediência.

— Orarão obediencial ; oração em que

os príncipes catholicos, por seus embai-

xadores, ião parte ao summo pontífice

de sua rlevaçào ao throno, e lhe protes-

tam obedipncia como filhos da egreja.

—Oração obediencial ; dava-se este no-

mo também a oração que era recitada

por um embaixador era algum concilio

geral.
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—Ttrmo de philosophia. Potencia obe-

dienoial; disposição qiie faz qae o su-

jeito obedeça á causa.

—S. m. Official encarregado de algu-

ma ovença ou ofticina.

—Entre os cónegos regrantes, cónego

que estava fora do mosteiro com licença

do seu prelado.

—Official encarregado de repartir ao-

tigstnente pelos cónegos, que assistiam no

coro ás Matinas, o dinheiro que então se

Ibes dava. A este dava-selbe também
o nome de distribuidor do coro.

OBEDIENTE, part. act. de Obedecer.

Que obedece, que presta obediência. —
Um menino obediente.—«E cocu pala-

uras de Príncipe táo prudente, e virtuo-

so, e filho tão obediente como era, re-

nunciou logo de si nas mãos dei Rey
seu pay ho titulo de Rey, que por seu

mandado tinha tomado.» Garcia de K<^-

zende, Ghronica de D. João II, cap. 18.

— «Hos com quj viuem fazem cauallei-

ros aos mestres que hos ensinaõ, a que
charaaõ Panicães, saõ taô obedientes em
moços, e depois de homens, que em
qualquer parte que hos achaõ se lançaõ

de bruços diante delles, e hos adoraõ

quomo se fossem ídolos: abo Rei arma
caualieiro ho Pânica que ho ensinou.»

Damião de Góes, Ghronica de D. Ma-
noel, part. 1, cap. 42. — «Em quanto

assi estam ninguém ousa de lhes fallar,

nem chegsr a elles, e o que alli con-

cluem he o que os outros hamde fazer

sem lho poderem contrariar. Saõ tam
obedientes ao que estas velhos asseiitaô

e ordenam no conselho, que ainda que
saibam que a execuçam disso lhes ha de

custar as vidas, nam deixarão de poer

em obra o que os velhos ordenaram.»
Ibidem, part. 1, cap. 56.

—Diz-se na peroração de uma carta,

por formula de civilidade: Seu Inimilde

e obediente criado.

—Diz-se também dos animaes : Um
cão obediente. — «Quis o Sereníssimo

Rey de Portugal o S. D. Manoel de Glo-

riosa Memoria (este he o uUimo cazo) fa-

zer prezente ao Summo Pontífice de hum
Elephante, já domestico, e dócil chama-
do Hanonio, e para eíleito de ser con-
duzido a Roma o mandou embarcar na
Ribeira de Lisboa: chegou á praya o

bruto obediente, mas dissimulado.» Braz

Luizd'Abreu, Portugal Medico, pag. 99,

§20.
—Figuradamente: Dócil, submisso.

—

Tornar suas paixões obedientes ú razão.

E tanta foi a fort;a, tanta a prâssa

Com que o bom Sousa e os seus os accommettem

,

E o damuo dos pelouros, que arremessa

O canhão, que dão mortes e as promettem,

Que o segundo furor no Turco cessa,

Renova-se o temor, e lá se mettem
Nas barcas outra vez, que o mal presente

Fez a vergonha ao medo obediente.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. -19,681.30.

—Termo de Astrologia. Sijrio, astro

obediente; o que declina do equador pa-

ra a parte austral, tanto como o imperan-
te para a do norte.— «Do qual (ainda que
he tam rico em mysterios) ao presente

nam vos quero dizer mais, senam eaco-
mendaruos que imiteys estes bemauen-
turaíios sabedores em duas cousas. A pri-

meyra, no obediente, e constate segui-

mento da eslrelia.» Fr. B. dos Martyres,

Cathecismo da Doutrina Christã.

—Figuradamente: Flexível, maneavel,
que cede facilmente, fallando dos obje-

ctos inanimados.—O navio que fende o

mar obediente.

—Termo de Marinha. Navio obedien-
te; navio sensível ao effeito do leme.

OBEDIENTEMENTE, adv. (De obedien-
te, e o suffixo «mente»). De um modo
obediente, com submissão.

OBEDIENTÍSSIMO, A, adj. superl. de
Obediente. Muito obediente. — Ci-eajiça

obedientíssima.

OBELISGAL, adj. 2 gen. Concernente ao

obelisco, de obelisco.

—

Pintura obelis-

cal.

OBELISCO, s. m. (Do latim obeliscus).

Monumento quadrangular em forma de

agulha, levantado sobre um pedestal, e

ordinariamente monolítho.

—

Os obeliscos

dos egypcios.—«As praças eram ornadas
de fontes o obeliscos: os templos de már-
more, com uma architectura simples, mas
magestosa. O palácio do príncipe, so per

si, é uma grande cidade : não se viam
n'elle mais que columnas de mármore,
pyramidés, obeliscos, estatuas colossaes,

e moveis de ouro, e prata massiça.» Te-

lemaco, traducção de Manoel de Sousa, e

Francisco Manoel do Nascimento, liv. 2.

Do Maraõ naõ te assuste esse obelisco.

Sempre á vista medonho, e na verdade

Só ai™ dos estragos de hutu corisco.

AB8ADE DE JAZKNTE, POESIAS, tOm. 2, pag. 87

(ediç. 1187).

OBELO, s. m. (Do latim obelus). Termo
de AntiguiJade. Sigoal com que os crí-

ticos antigos, e mormente os alexandri-

nos notavam os versos de Homero, que
lhes parecia serem suppostos, e não per-

tencerem ao poeta.

OBERADO, part. pass. de Oberar. Cheio
de dívidas, carregado d'ellas.

f OBERAR, V. a. (Do latim obtrrare,

de ob, e aes). Carregar de dividas. — As
guerras oberam as nações.

—Oberar se, V. re/l. Endividar-se.

OBESIDADE, s. f. (Do latim obesitas, de

obesus). Excesso de gordura.

—

A obesi-

dade é penosa na velhice.

OBESO, A, adj. (Do latim obesus). Que
tem uma gordura excessiva, mui gordo.
— L'/>i homem obeso.

OBFIRMADAMENTE, adv. (De obfirma-

do, e o suffixo «mente»). De um modo
obfirmado.

—Com pertinácia, com teimosia.

OBFIRMADO, part. pass. de Obfirmar.
Pertinaz, porfioso.

— Invariável, solido, seguro, opiniá-
tico.

OBFIRMAR, V. n. (Do latim obfirmare).

Continuar, proseguir, perseverar, persis-

tir.

ÓBICE, s. m. (Do latim obex). Estor-

vo, encontro, obstáculo.

— Diflií^uldade, embaraço, resistência.

OBIDENTE. Termo Antiquado. Obe-
diente.

ÓBITO, s. ?H. (Do latim obitus). Deces-
so, fallecimento, morte.

—Termo de Liturgia catholica. Nome
dado em muitas egrejas, ás missas anní-
versarias que se dizem pelos mortos. —
Fundar, dizer, cantar um óbito.—Livro dos óbitos; livro em que os

parochos lançam os nomes dos fallecídos,

dia do seu fallecimento, sitio do seu en-
terro, e outros concernentes a este fim

;

necrológio.

1 OBITUÁRIO, adj. m.—Registro obi-

tuário, ou simplesmente um obituário;

registro em que se escreve o nome dos
mortos, o dia da sua sepultura, a funda-
ção dos óbitos, etc.

—S. m. Homem que era provido, na
corte de Roma, de um beneficio vago por
morte.

OBJECÇÃO, s. f. (Do latim objectio).

Acto ou pffeito de objectar.

—Difficuldade que se levanta contra

uma proposição, contra uma asserção.—PI. Termo Antiquado. Tudo o que
são pertenças, ou dependências de her-

dade, ou lhe dizem respeito. Nos docu-
mentos antigos se declaravam umas ve-

zes por adjuncções, outras por objec-

ções.

f OBJECTADO, part. pass. de Objectar.—As razões objectadas pelos cartesianos

contra a gravitação.

OBJECTAR, V. a. (Do latim objectara).

Oppòr como objecção, propor razões em
contra de alguma opinião.

—Exprobrar, lançar em rosto.—Obje-

Cioa-lhe a corrupção dos costumes.

f OBJECTIVAÇÃO, s. f. Termo de Phi-

losophia. Acção de objectivar, de tornar

objectivo.

OBJECTIVAMENTE, adv. (De objecti-

vo, e o suffixo «mente»). Na philosophia

escolástica e na de Descartes, de um mo-
do objectivo, isto é, por representação,

com o auxilio de uma entidade obje-

ctiva.

—Na philosophia moderna, de um mo-
do objectivo, relativamente aos objectos

exteriores.

}- OBJECTIVAR, V. a. Termo de Philo-

sophia moderna. Tornar objectivo, con-

siderar como objectivo.

— Objectivar o subjectivo; examinar co-

mo um objecto de estudo o nosso ser,

cada uma das suas impressões ou de suas

operações : significa também tomar por
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objectivo o que é subjectivo, confundir

o sul)joi'tiví) com o ífbjpctivo.

-j- OBJECTIVIDADE, s. f. (De objectivo,

e o suílixo «idade»). Tormo do l'biloso-

phia moderofl. Qualidade do que 6 ob-

jectivo; existeucia dos objectos externos

a nós.

—Termo nnoiogico de lilteratura e de

bellas artes. Perfeição do eslylo, do de-

senho, da execução em geral, que faz

que um objecto d'arte tomo uma exis-

tência individual e um caracter iiÉteira-

raente iiidepeudente das ideias particu-

lares do anctor.

OBJECTIVO, A, itdj. (De objecto, e o

suffixo oivo»). Termo de Óptica.

—

Vidro

objectivo; vidro de uma luneta destina-

da n ser voltada do lado do objecto que
se quer vèr.

—Termo de Cirurgia. Cauterisação ob-
jectiva ; cauterisação que consiste em con-

servar a alguma distancia da parte doen-
te, um forro em braza, ou carvão ar-

dente.

—Em linguagem escholastica e de Des-
cartes : Que é relativo a uina entidade
intermediaria entre o mundo exterior e

o pensamento; de maneira que para Des-

cartes, o sol por exemplo existe no pen-
samento objectivamente, ou por repre-

sentação, n na natureza actualmente. Pe-

la realidade objectiva de uma ideia, en-
tendo-se a entidade ou o ser da cousa
representada por essa ideia, em quanto
que essa entidade existe n'ella, porque
tudo quanto concebemos como existindo

nos objectos das ideias, tudo isso é ob-
jectivamente, ou representado nas mes-
mas ideias.

—Hcje, objectivo é opposto a subje-

ctivo, c. diz-se toda a ideia que vem dos
objectos exteriores ao espirito : esta acce-

pçáo, que ó a única eui uso, é devida á

philosophia de Kiut. Na philosophia al-

lemã, chamam-se ideias subjectivas as

que nascem da natureza da nossa intel-

ligencia e do suas faculdades ; e ideias

objectivas as que são excitadas pelas sen-

sações.

—Termo de Theologia. Deus é a nossa

felicidade objectiva.

—Termo de Grammatica. Voz objecti-

va ;tomase algumas vezes por voz passiva.—Complemento objectivo; palavra ou
palavras sobre que recahe immediatamen-
te a acção do verbo transitivo: dá-se-lbe

lambem o nome do complemento directo

ou regimen dos verbos.

—Termo de Estratégia. Ltu/ta objecti-

va; linha que tende militarmente para
um ponto, onde se propõe chegar.

—S. m. Nome dado ao vidro de uma
lente composta, ou de lentes simples ou
compostas do microscópio que se voltam

para o objecto que se examina. Nos te-

lescópios o foco do objectivo ó mais lon-

go que o do ocular; nos microscópios
compostos é o contrario.

—Diz-se também n'um sentido análo-

go : O objectivo de uma camará escura,

o objectivo de um daguerreulypo, o obje-
ctivo pliotographico.

OBJECTO, «. m. (Do latim ohjeclum,

de objicere). Tudo o que se apresenta á

vista.

—Tudo o que affecta os sentidos.

Cum litigado candal u partes cobra

Ueqiiam vergonha é natural reparo:

Puréni oi-na tudo escoDdu, nem descobre,

O vt';o, dos roxud lírios pouco avaro

:

.M»H para quo o desejo dcconda e dobre,

l.hc pfio diante aqnclle ohjccto raro,

iíi se sentem no céo, por tuda a parte,

Ciúmes em Vulcano, amor em Marte

CAli., LUS., cont. 2, est. 37.

— «Creyo que não ha cousa tão irre-

gular como os pensamentos de hum ho-
mem semelhante, pois que as compa-
nhias em quo .se acha, e que os obje-

ctos que se lhe presenláo não são cspa-

ses de o excitarem. p Cavalleiro d'01ivei-

ra. Cartas, liv. 3, n." 18.

—Cousa, n'um sentido indeterminado.
— «Ainda não vi idea mais justa do que
a vossa a respeito da fragilidade huma-
na. Ordinariamente não amamos os ob-
jectos se os não vemos.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 42.

De meus versos cantado eternamente

Foras, illustre Mouro, se meu canto

Não tivera outro objecto aqui premente.

De que eu ni'ensoberbe<;o e me liooro tanto;

Que com imaginar nelle somente

Até ás claras estreitas m'alevantu.

Mas a falta da minha, ou d'outra historia,

Não poderá tirar-te a tua gloria.

F. DE ÍLNDRADE, primeiro CERCO DE Dm,
cant. 2, est. 12,

A riqueza, o poder, a dignidade.

Objectos vaõs de hum infeliz cuidado

Otrrece a quem te tem por Divindade.

ABBADB DE JAZKNTE, POESIAS, tOm. 2, paf;.

1 l'J (ediç. de 1787).

—íProvavão (os cynicos), que o ani-

mo do homem se havia de despojar de
objectos baixos, para se empregar sem-
pre em a consideração, e amor dos al-

tíssimos; a cujas azas fazia estorvo o uso
dos cómodos temporaes, civis, e políti-

cos.» Francisco Manoel de Mello, Apol.

Dialogaes, pag. 197.

Depois que em Quadros taes a vista absorta

Acabei de deter, novos ol>jeclos

O transportado espirito me enlevâo.

Nos áureos muros esculpidas vejo,

Nunca a meus olhos descobertas Formas.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, COOt. 1.

Génio, que objectos da terrena «sUma
Aos pés soube calcar, e além subindo,

Onde o frágil mortal mui raro chega,

Teve ao lado virtude, e teve o gosto,

Que esse bello ideal nas Artes busca.

IDEM, IBIDEM, Csnt. 3.

—Figuradamente : Tudo o que é a cau-
sa, míUivo, o sujtíito de um seiítimeulo,

de uma paixão. — «Amigo do coraç&o.
Dizeis no vosso discurso que l"ndo as

molheres o entendimento muito mais dé-

bil que o nosso, são as que pela mayor
parte comet^-m o erro de descarregar os

efffitos da sua cólera sobre as cuuzas
inanimadas, e que são as unioas pessoas

que quando podem executar a sua vin-

gança, não reparão em qu>) o objecto

delia seja capaz, ou incapaz de sensibi-

lidade.» <^av*ilí'iro d'Oliv«Mra, Cartas, liv.

1, n." 18.— fK que «diantando-se a tu-

do o quo pôde fazer contentam»ínlu ao
objecto da sua ternura, a achào tão gran-

de, quanta he a occasiáo que tem de lhe

sacrificarem os gostos mais queridos.»
Ibidem, liv. 1, n. 29.— «O género hu-
mano he o objecto da sua raiva, sendo
elle neste caso o alvo do despreso de to-

do o mesmo girii^ro humono.* Ibidem,
liv. 3, n." 9.

JunclO ao gaeiícii" ujocumuo, pajwa

o iosensivcl objecto d'essa pompa
F.'iSse caso "u tenção. n'o=.tc moircolo

Alevanlando a face de*5cshida,

Co'a vistd no visinho cav.illeiro

Deu... estremece... «o atabuda os volva.

GARHfnT, CAMuKS, cant. 2, op. 9.

Tu guardarás ao seio os meus queixumes.

Tu contarás in porvindouras er.is

OsícgreJos dano.r que me escut-iete.

K tti dir.-ls R intíratõ9 Portuguezes

Se portuguez eu fal, se amei a pátria.

Se,Mm delia e damor, por outro ubjeclo

.Meu corarão bateu, luctou meu brai;o.

Ou modulou meu veri-o eternos carmd?.

tOEU, IBIDEM, caat 2, «p. S.

Ve-lo-h.i, o objeclo de saspiras tantos.

De Kiud.ide tj.n longi, d< romng*

Devota; mas so va-lo,—6 adeas eterno,

E para sempre adeus!... Cruéis Iba vedam
Mctis que esse adeus. VuUou A pátria, e mor, ^

1ok:j, ibidem, cant. 9, cap. 10.

—íSc é crirosi continuou «ter alma e vista.

Foi essa a única offeosa qne Ibe hei roilo

.\o vingativo conde. Por má sorte,

La<;o3 fataes de sangue lho prendiam

De meus suspiros o adorada objecto.

idem, ibidem, cant. 3, c«p. 13.

—Figuradamente; Tudo o que serve

de matéria a uma sciencia, a uma arte,

a uma obra litteraria.

—

Os corpos natu-

raes são o objecto da physica.

Na cultura do Caai{ia o Sábio be grande;

Nem pôde o estudo ter mais digno objecto.

E nunca o\ilro Mister, nunca outras .\ites

Com maij: alT.-in baseasse engenho bomano '

Celeste Agricultura, oh '. digno emprego

Té do mortiil primeiro ioda inoocciíta!

J. A. DC MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Caat i-

— «O objecto desta famosa Sciencia,

he o Corpo Humano, em quanto medi- I

cavei; porque por elle se especifica, e I

se fàs distiucta dos outros hábitos scien- '
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tificos diversos. Assim o tem, com os

seos Expositores, Avicena; 2. a quem

segue Carreiro, 3. Mercado, 4. Varandeo,

5. Apponense, 6. SanctoThomas, 7. Aris-

tóteles, 8. e Mercurial. 9.» Braz Luiz de

Abreu, Portugal Medico, pag. 242, § 55.

—Figuradamente : Tudo o que occu-

pa o espirito, tudo o que se lhe apre-

senta.

Duimo, sonho, desperto, e a luz do dia

Do mundo ao espectáculo me cbama;

E .iquelle objecto entaõ, que mais ra^intlama

A mover as paíxoens me principia.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, pag.

129 (ed. IISI).

—Termo de philosophia. Tudo o que

é exterior ao espirito, em opposição ao

sujeito.—O objecto e o sujeito.

—Termo de escholastica. Objecto ma-
terial; a própria cousa que uma scien-

cia considera.

—Objecto formal; a maneira como um
objecto material é considerado pela scien-

cia.

—Objecto total; conjuncto do objecto

formal, e material.

— tiiguradameute : Em geral, cousa

abstracta, moral.

—Na linguagem philosophica, tudo o

que move, e occupa as faculdades da al-

ma.

—

A verdade é o objecto do entendi-

mento.—O bem é o objecto da vontade.

—Figuradamente: Fim que se propõe.

—O único objecto da Escriptura éa ca-

ridade.
—Cumprir o objecto ; attingir ao fim

proposto.

—Figuradamente, e por excellencia:

Mulher amada.

—

Adorador de mil obje-

ctos diversos.

—Termo de grammatica geral. Diz-se

algumas vezes do complemento ou regi-

men directo, em opposição ao sujeito.

— O objecto é um accessorio do verbo.

—Diz-se também vulgarmente : Isto é

objecto ; denotando com esta locuçáo a

admiração que produz em nós um caso

singular.

OBJEITO.s. m. Termo de poesia. Vid.

Objecto.

Sahe o chumbo subtil, c contra a estancia

Onde entoo Veiga está vúa direito,

E sendo grande assaz esta distancia

Parece que quolquer bem fryco objeUO,

Com quíilquer fraca e leve repugnância,

Ltie pudera impedir o usado effeilo,

Porém não fti assí, que a cruel morte

o fez mais do quo soa i<gora lorte.

FRAIÍC. DE ANDRA.DE,PRI.MElKOCEKCO DE DUI,

cant. 20, est. C9.

f OBJURGAÇÃO, s. f. (Do latim objur-

gatio). Figura de rhetorica pela qual se

dirigem a alguém rt?prochps, censuras.

OBJURGATORIO, A, adj. (Uo latim ob-

jurgatorius). Concernente á objurgação.

OBLAÇÃO, s. f. (Do latim oblatio). Acto

pelo qual se offerece alguma cousa á Di-

vindade.

Com devota oblação (quem tal diria?)

A Palas offreGcotraidoramente

De madeira hum Cavallo, e o bojo ardente

Rebuçava a traiçiõ uaolTerta impia.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, pag.

-.1 (ed. 1787).

—Acto do sacerdote, que antes de

consagrar o pão e o vinho, os offerece a

Deus.

—

A oblação e a sanctificação que

precedem o sacrifício da missa.

—Cousas offerecidas a Deus.

—Nome antigo da hóstia.

—Syn. : Oblação, offerenda.

—Oblação só se diz do que se offere-

ce a Deus com certas ceremonias estabe-

lecidas pela egreja. Offerenda é o que se

offerece a Deus, seus santos, e minis-

tros.

—A offerenda do pão e do vinho no

sacrifício da missa é uma oblação. Os

presentes que os catholicos fazem ao al-

tar em proveito dos sacerdotes ou das

egrejas são offerendas, e não oblações.

f OBLACIONARIO, s. m. Sacerdote que

vive de offerendas.

—Diácono encarregado de receber as

offerendas.

OBLADAGEM, s. m. Termo antiquado.

Offertas que os fieis levavam á egreja em
certos dias do anno, e que cediam em
utilidade e proveito dos seus ministros.

—Obladagem de pão e vinho, e outras of-

ferendas do dia Omniuyn Sanctorwn, e

Omnium Defunctorum.

OBLATA, s. f. (Do latim oblatitm). O
vinho, hóstia, e agua da missa antes da

consagração.
— Ufferta a Deus no sacrifício in-

cruento.

OBLATO, s. m. (Do latim oblalus, de

ob, e latus). Nome attribuido outr'ora

aos meninos que eram dados por seus

pães a algum mosteiro.

— Oblatos da santa igreja. — Oblatos

da santa Virgem; titulo dado aos prin-

cipes da Normandia da parte meridional

da Itália, que offoreceram o que possuíam

á igreja.

—Deu-se também este nome a uma
espécie de monge leigo, que o rei punha

em cada abbadia de sua nomeação, e

que de ordinário era algum velho sol-

dado.
— Oblato da Immaculada Conceição;

nome de uma ordem fundada em Fran-

ça no principio do século xix.

OBLIDAR. Termo antiquado. Vid. Obri-

gar.

f OBLIGAÇOM,s. f. Vid. Obrigação.

f OBLIGAMENTO, s. m. Vid. Obriga-

ção.

OBLIGAR, w. a. Termo antiquado. Vid.

Obrigar.

OBLIQUAMENTE, adv. (De obliquo, e

o suffixo «mente»). De um mo(}o obli-

quo.

—Figuradamente: De um modo que
não é direito nem franco.

—

Proceder obli-

quamente.
—Figuradamente : Indirectamente. —

Louvar alguém obliquamente.

t OBLIQUANGULO, adj. (De obliquo,

e angulo). Termo de geometria, (jue tem
os ângulos oblíquos.
— Triangulo obliquangulo; triangulo

que não ti^m angulo recto nenhum.
— Em trignometria comprehende-se

sob o nome de triângulos obliquangu-
los, os triângulos acutangulos e obtu-
sangulos, isto é, aquellcs em que os três

lados são oblíquos entre si.

OBLIQUAR,!', n. Termo militar. Irem
linha obliqua.—Obliquar á direita.

— Figuradamente: Proceder sem fran-

queza.

OBLIQUARIO, A, adj. Que responde
por palavras ambíguas, que admittem
varias interpretações.

OBLIQUIDADE, s. f. (Do latim obliqui-

tas, de obliquus). Qualidade do que é

obliquo.

—

A obliquidade de uma linha.—A obliquidade da esphera.

—Termi> de .astronomia. A obliquida-

de da ecliptica; o angulo que a eclípti-

ca forma com o equador.
— Figuradamente: Falta de rectidão, do

íuteireza.

OBLIQUO, A, adj. (Do latim obliquus).

Que não é direito, nem perpendicular.

—

Caminho obliquo. — «Pella maior parte

ferem os mais altos cabeços dos montes,

ou cabem nas eminências das torres mais
altas; porquf» como querque desçaõ com
obliquo movimento, e torcida carreira,

sò nas torres, e outeiros frequentemen-
te topaõ; pois como estas alturas saõ as

primeiras, que lhe sabem ao encontro,

para a hi encaminhaõ o impulso que vi-

braõ, e o fogo que exhalaõ. » Braz Luiz

d'Abreu, Portugal Medico, pag. 427, § 86.

Seu moto desigual vejo, e contemplo.

Donde procede o variado aspecto,

Com que sempre nos Ceos se mostra aos olhos.

No eixo úhluiuo de seu giro errante,

Do pensador Astrónomo tormento,

Pois jamais a seus cálculos se ajusta.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

—Termo de astronomia. Esphera obli-

qua; esphera em que um dos poios se

eleva acima do horisonte, e o outro des-

ce abaixo d'elle, de maneira que o equa-

dor e todas as parallelas são oblíquas ao

horísonte.
—Ascensão obliqua; o grau do equa-

dor que sobe sobre o hosísonte da es-

phera obliqua da mesma sorte que um
grau do zodíaco.

—Em termo gnomico: O plano inclina-

do sobre o horísonte.

—Circulo obliquo (fallando do sol);

a ecliptica.
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—Termo militar. Ordem obliqua; or-

dem da batalba eio que se aprnsmita ao

iiiimixu uma ala recusando outra.
—Passo obliquo; passo de um exerci-

to que marolia (mu uma líiiba diaconal,

sup[)oriilo-a tirada do ponto d'oridfí ellc

parte para aquellu onde elle se dirige.

—Fogos oblíquos; fogos dirigidos á di-

reita, ou á esquerda, em lugar de serem
directos.

—Termo de commando militar. Obli-

quo á esquerda !—Obliquo á direita !

—Termo de marinlia. Diz-se da mar-
cha de um navio, que navegando sob

algum rumo intermediário entre os pon-

tos cardeaus faz um angulo com o meri-

diano, e muda a cada instante de latitu-

de e de longitude.

—Termo de anatomia. Nomo dado a

differentes músculos.
— Obliquo externe, ou o grande obli-

quo do abdómen; musculo coUocado nas

partes lateraes e anteriores do yentre.

— Obliquo interno, ou pequeno obli-

quo do abdómen; musculo situado sob

O obliquo externo.

—obliquo inferior, ou pequeno obli-

quo do olho; musculo que vai para o

lado externo do olho.

— Obliquo superior, ou grande obli-

quo do olho; musculo que vai ligar-se

para s face superior do globo ocular.

— Obliquo inferior, ou gravide obli-

quo da ca6t;i:a; musculo prolongado des-

de a apophyso espinhosa do aiis ao vér-

tice da apuph)'se Iranàversal do atlas.

—Termo de botânica. Diz-se de uma
parte que se desvia ou do plano do ho-
rizonte, (lU do eixo da planta.—Raiz obliqua ; raiz que se desvia da
Yer tical.

—Termo de jardinagem. Arvore obli-

qua ; arvore formando no muro d'uma
latada uma só baste sobre um angulo de
45 graus.

—Figuradamente: Que não tem recti-

dão, nem franqueza, fallando das pessoas.
—Um liomem obliquo.

—Diz-se também das cousas: Con-
ducta obliqua.

—Indirecto, desviado, vesgo.

—

Uma
accusação obliqua.
— Flanco obliquo. Vid. Flanco.

—Termo de grammalica. Casos oblí-

quos; qualquer dos casos da declina(,ão

latina ou grega, excepto o nominativo,
accusativo, e o vocativo, que sáo chama-
dos casos directos.
—Modos oblíquos; modos que só po-

dem servir para enunciar uma proposi-

ção subordinada, taes como o conjuucti-

vo e o condicional.

— Proposições obliquas
; proposições

subordinadas que se euuociam por estes

modos.
OBLITERAÇÃO, s. f. (Do latim oblite-

ratio). Acção de obliterar, de esquecer.—A obliteração d'uma inscripção.

—Estado de um canal que foi obstruí-

do por um corpo solido, ou cujas pare-

des contrahiram adherencia um com o

outro.

—

A obliteração d'u)nu artéria, de

uma veiíi.

OBLITERADO, part. pasa. de Oblite

rar. UllUscado, esquecido, apagado. —
Cartas obliteradas.

— Obitruido. — Um canal obliterado.
— Termo de mineralogia. Diz-se das

formas regulares ou crystaliinas quando
se tornam desfiguradas.

OBLITERAR, v. u. (Do latim oblitera-

re). Apagar as leiras, a escriptura. — O
tempo obliterou esta intcripçào.

—Tapar a cavidade de um canal.

—

A
injlammação obliterou esta veia.

— l'or extensão: Fizer esquecer.

—

o
tempo obliterou esta opinião.

—Por extensão: Obliterar um arguo;
fazol-o desapparecer.
— Figuradamente: Aniquilar, dissi-

par.

— Obliterar-se, v. refl. Obstruir-se.

t OBLONGIFOLIO, A, adj. (De oblon-
go, e folha). Termo de botânica. Que
tem folhas oblongas.

OBLONGO, A, adj. (Do latim oblongus,

de ob, e longus). Que é mais longo que
largo.— Cabeça oblonga.

—Diz-se dos livros que tem menos al-

tura que largura: Um in- folio, in-quar-

to oblongo.

f OBNOXIAÇÃO, s. /. Termo das leis

barbaras e feudaes. Acto pelo qual se dá
a um outro a propriedade da sua pessoa

ou de seus bens.

—

As clausulas especiaes

do acto du obnoxiação.

OBNOXIO, A, adj. (Do latim obnoxius).

Arriscado a algum prejuizo.

— Subjugado, exposto ao castigo.

— .Suspeitoso porá consciência o arguir

de algum criíLe ou delicto.

f OBNUBILAÇÃO, s. /.Termo de Me-
dicina. Uffuscação da vista, trevas, phe-

nomeno experimentado nos prodromos
de certas doenças, ou em consequência
de certas outras.

OBOAZ, s. m. Instrumento de musica.
Vid. Bujamé.

OBOÉ, s. m. (Do francez hautbois).

Instrumento musico de vento.

f OBOISTA, s. 2 gen. Pessoa que toca

o oboé.

ÓBOLO, s. m. (Do latim obolus). Ter-

mo de antiguidade grega. Peso que, en-
tre os Atheuieuses, valia 75 centigram-
mas.
— Pequena moeda de Athenas, da qual

seis faziam o drachma attico, e que va-

lia 16 cêntimos da nossa moeda.
— Peso de 12 ouças.
— FiguradameotL' : Cousa de pouquís-

simo apreço.

"i"
OBOMBRAÇÃO, s. /. (Do latim obum-

bratio) Acção de abumbrar.

t OBOMBRADO, part. pass. de OboB-
brar.

OBOMBRAR, v. a. Vid. Obumbrar.

i

OBOVAL, adj. 2 gen. Termo de Botâ-

nica. (Jue tem a forma de uma oval des-

ordena<ia; que é mais largo na sua ex-

tremidade que na sua origem.
— Folha oboval ; folha em que a pe-

quena extremidade corresponde ao pe- ,

ciolo.
j

f OBOVEO, A, adj. Termo de Botânica.

Que tem a forma de um ovo invertido,

isto é, cuja parte mais elevada está pa-

ra cima.

I OBPYRAMIDAL, adj. 2 gen. (De ob, e

pjramidal). Termc' de Botânica. Que tem J
a forma de uma pyramide euja ponta 1
vem adiante. ^
OBRA, s. f. (Do latim opera). O que

se faz com o auxilio da máo.— Os homens
sáo obra da mão de Deus.

— Trabalho, lavor, feitio, artificio. —
• A princesa Targiana ujandaram os agra-

d>?cimentos de tamanha obra como tinha

feito. Por certo o imperador era táoaílei-

çoado á virtude e nobreza de Targiana,

pelo conhecimento, que lhe fiiára do ser-

viço, que em sua casa se lhe fizera, que
Ufiia das cousas, que mais encommen-
dou a seu filho o aos outros príncipes,

foi, que se algum ora o tempo lhe oíTe-

recesse em que lha podessem merecer
tamanha vontade, não fossem ingratos

nella.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 157.—«Em esta arma-
da que leuou, ião até mil e quinhentos
hoiuens de armas, e segundo o caminho
e obras que fez o Soldão. mandou a mães
que á índia em adjutorio dos Mouros.»
João de Barros, Década 2, liv. 2, cap.

6. — «AfTonso d'Alboquerque desespera-

do de o poder acolher, naquelle próprio

dia se passou á ilh.\ Diuarij : leixaodo

naquetlo passo a Manuel de la Cerda e

a Rolrig) Babello, e ellelornouse a <Joa

a prouer nas obras da fortaleza que man-
daua fazer.» Ibidem, liv. 5, cap. 10.

— «Aos quaes AHonso d'Alboquerque

respondeo que elRey de Onor não devia

tomar por ag;d;rauo as honras e gasalha-

do, que fazia a seu irmão, ante nisso ti-

nha a elle feito muito boa obra. porque

o tiraua das terras de Baticalâ, dõde

lhe elle fazia guerra.» Ibidem, liv. 5,

cap. 10. — «A qual obra foi mandar
lavrar moeda, posto que na terra o ou-

ro, e prata geralmente corresse por mer-
cadoria, e em vida d'EIRey Mahamed não

houvesse outra moeda lavrada senão de

estanho, a qual servia pêra as cousas da

praça; porque as outras de maior subs-

tancia, e valia corria o commercio del-

ias per via de commutação de buma
cousa per outra.» Ibidem, liv. 6, cap.

6. — «Que lançavaõ muito pêra fora

pêra dalli descobrireiu bem os imigos,

donde os começarão a fustigar com so-

ma de arcabuzaria, e com alguns fal- J

coens, com que lhe tizeraô bem de da- I

no: náo desistindo cò tudo os Mouros
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da obra, nem os nossos <ie os escanda-

lizíi.i) Diogo de Couto, Década 6,liv. 2,

cap. 9.— «Na qual se começou de traba-

lhar aos xxj. di.is de Septembrodo mes-

mo anuo de M. D. v, e sendo ja a mor
parte da obra feita, Pêro barreio separ-

lio perá índia com a sua nao, e com a

de Pêro danhaia, de que foi por Capi-

tam Gonçalo Aluarez que viera por pilo-

to da frota.» Damião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 2, cap. 9. — «Com
tudo entre eiles ouue comprimentos de

qual regeria por el Rei, e aliem dos com-
primentos, muitos rogos, e messageiros,

porque hum soltaua ao outro esta hon-
ra, finalmente o gouerno ficou com Ihea-

bentafuf, o qual depois de se ver nelie,

per modos, e manhas estoruaua a obra

que Diogo Dazambnja fazia nas casas que
foraõ do Adear Rahmaõ, em que fazia a

fortaleza, ate mandar aos seruidores que
naõ acarretassem pedra, cal, e área pa-

ra a obra.» Idem, Ibidem, part. 2, cap.

18.— «Logo de sua própria fazenda man-
dou abrir os alicerces ao redor desta ca-

pella, sobre os quaes se fez hum dos

grandes, e magnificos edifícios de toda
Europa, de que antes que falecesse dei-

xou acabada huraa gram parte, e no que
ficou por fazer, posto que el Rei dom
loaõ seu filho continuasse cora grande
despeza, lhe falta ainda muito pêra se

acabar na perfeição que requere huma
tal obra.» Idem, Ibidem, part. 3, cap. 53.

e mais vendo esta obra

escrita por quem carece

de lingoagem, de doçura,

de saber, grai;a, eloquência,

e em estilo tam baixo,

que, se vossa Alteza soo

com seu fauor lhe não vai,

bem em vam foi meu trabalho.

fiARClA DE REXENDE, MISCELLANEA.

— «E per dadiuas que mandou dar a

Mouros, lhe leuaráo recados aos cerca-

dos como elle hia logo em pessoa soc-
correlos, os quaes na só confiança de
sua palaura, que auiâo ja por obra
muy verdadeira, cobrarão hum nouo es-

forço, e muyta esperança de sedo serem
remedeados.» Idem, Chronica de D. João
II, cap. 82.— «E chamou entara o ho-
mem, 8 disse que lhe perdoaus liure-

mente, e que elle mandaria á sua custa
por perdam das partes, e assi o fez, e o
mandou logo soltar, e disselhe que em
quanto náo viesse o perdão, que se fos-
se as obras dos paços, que ahy lhe da-
riam cada dia dous vinténs, e o homem
lhe beijou a mam, e o fez assi.» Idem,
Ibidem, cap. 98. — «Porque punham a
confiança de o vir a ser nas próprias obras,
que faziam conforraandose com a mesma
ley, e nam na graça, e misericórdia de
Christo, que segundo a fé, ouueram de
esperar, e pretender.» Lucena, Vida de
S. Francisco Xavier, liv. 6, cap. 16. —

iJaque tenho satisfeito ao que em fronte

da obra de mi se podia esperar : he tem-
po que comece a meter ha maõ na obra :

e pêra principio delia he de saber que
este nome China nam he nome próprio

da gente desta terra, nem da mesma ter-

ra, nem comunmente na terra ha noticia

do tal nome, somente antre toda ha gen
te da Índia, e ante ha que vive nas par-

tes do sul.» Frei Gaspar da Cruz, Tra-

tado das cousas da China, cap. 1.

—

«As botas e çapatos ricos, sam de fora

cubertos de seda decores, atorcelados de
cordões de retrós, de obra muito galan-

te, e ahi botas de dez cruzados, ate de

cruzado, e çapatos de dous cruzados e

dahi pêra baixo, e em algumas partes ha
çapatos de meo real.» Idem, Ibidem, cap.

11.— «Determinou levar comsigo a seus

filhos D. Fernando, e D. Álvaro, que era

o mais velho; o qual mandou cortar al-

gumas galas, das que pedião a profissão,

e os annos : e passando D. João acaso

pela Jubiteria, vendo estar penduradas
humas calças de obra.» Jacintho Freire

de Andrade, Vida de D. João de Castro,

cap. 1.

— O mesmo que até, pouco mais ou
menos, quando se falia de um numero
indeterminado, e que se não sabe ao
certo.— Obra de doze léguas ; &\é doze lé-

guas, ou doze léguas pouco mais ou me-
nos. — «Peró não passam do mardoPo-
nente, a que Ptholomeu chama a ensea-

da Sabarica, á outra Perimulica do Le-

vante, mas moram os de cá obra de qua-
renta léguas de Malaca junto de huma
Ilha, a que os nossos chamam a Polvo-

reira, e os da terra Barala, que quer di-

zer casa de Deos, por razão de hum an-

tigo templo que alli esteve.» João de Bar-

ros, Década 2, liv. 6, cap. 1.— «DePan-
darane, que he cinco legoas de Calecut,

foraõ jentar a huma pouoaçaõ que se

chama Capotati, ho Catual em huma ca-

sa, e Yasquo da Gama em outra, acaba-
do ho jentar sembarcaraõ todos em al-

madias, e foraõ obra de huma legoa per

hum rio arriba, em que estauaõ muitas
nios grossas varadas em terra, cubertas

com folhas de palma, onde desembar-
carão, e tornarão a sobir em outros dous
andores, que hos alli estauão sperando.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 1, cap. 40.— «E neste mesmo an-
no mandou fazer o Castello, a que pose-

ram nome Real, defronte da ilha do Mo-
gador, que he pegada com terra firme,

obra de cinco legoas, do qual negocio en-

carregou Diogo dazembuja, que o edifi-

cou com muito trabalho pelo grande nu-

mero de mouros que se ajuntou pêra lhe

defender esta obrít.» Idem, Ibidem, part.

2, cap. 13.— «Dalli virão andar em hum
campo raso, obra, de milhomens, acau-

delados per cinco de cauallo. Rodrigo
rabello depois de repousarem hum pou-

co, perguntou ao tanadar Cojequi, que

deuiSo fazer, ao que respondeo,< que o
negocio lhe não contentaua pela gente
que via ser muita mais da que lhe o pião
dixera, o qual alli não estaua, nem ne-
nhum dos que com elle sairão da cida-

de.» Idem, Ibidem, part. 3, cap. 20.

—

«George botelho o fez assi, mas em che-
gando foi bem seruido de hum camello
que os imigos tomaram na barcaça, que
estaua assentado na porta da tranqueira
e em guarda delia, e da porta obra de
cem mouros, com tudo não deixou de
acommeter.» Idem, Ibidem, part. 3, cap.
28.—«Do qual despojo, o mais honroso
foram dous sinos de obra de dous pal-

mos em alt'1, que se acharam na mesma
mesquita, que ficaram naquella cidade
do tempo que fora de Christãos.» Idem,
Ibidem, part. 3, cap. 47.

—

«Dalli se veo
assentar a mea legoa trazendo as tendas
que os nossos Árabes desempararaõ, dos

quaes morrerão aquella noitede frio mais
de quinhentos, e em amanhecendo lhe

vieram correr obra de xxx de cauallo,

que fez fugir e lhes tomou hum caual-

lo.» Idem, Ibidem, part. 3, cap. 73. —
«Tornado el Rei da guerra mandou re-

cado ao Vigário que se viesse com sua

companhia a cidade do Congo, onde elle

ja estaua, que seria de Sono obra de cin-

coenta legoas, de quem forão mui bem re-

cebidos, e agasalhados, e alguns dias de-

pois dalli serem.» Ibidem, part. 4, c. 3.

— «Ao qual dom loara deu seguro pêra

o leuar consigo a Goa, e lhe auer per-

dam de Lopo soarez, e por vir mal tra-

tado lhe tiraram antre todos obra de du-
zentos pardaos que elle recebeo, e sob
especia de dizer que hia a terra comprar
vestidos, nam tornou mais.» Ibidem,
part. 4, cap. 16.— «Neste tempo em que
foi a Pegu, e veo porque el Rei de pa-
cem se aleuantara contra os Portugue-
ses, e mandara matar os que estauam
na Cidade de pacem, que seriam obra
de vinte cinco, e tomar a fazenda que
alli tinham.» Ibidem, part. 4, cap. 62.

— «O que sabendo dom Aleixo despachou
logo Afonso de Meneses, seu sobrinho,

filho do Conde de Cantanhede, em hu-
ma fusta, com obra de vinte, e cinco

soldados portugueses, besteiros, e espin-

gardeiros, o qual em chegando a Cou-
lam se lançou dentro na fortaleza com
a gente que leuaua, e a fusta.» Ibidem,
part. 4, cap. 53.

—Termo de marinha. Obras mortas;
tudo o que no navio fica da coberta pa-

ra cima.— nE no primeiro cometimento
lançam muita soma de cal pêra cegarem
os adversários : e assi dos castellos como
das gáveas lançam muitos paos tostados

agudos, qu3 servem como zagunchos sam
de pao muy testo : usam também de so-

ma de pedra e ho principal qua traba-

lham, he quebrarem com os seus navios

as obras mortas dos adversários, pêra

que fiquem senhores delles, ficandolhe
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debaixo, e desomparados de cousa com
que so lhe encubram.» Frt-i G)i?par da

Cruz, Tratado das cousas da China, ca-

pitulo 9.

—Termo de marinha. Obras vivas;

a parle do navio desde a quilha até á

primeira coberta, ou a parte comprehen-
dida entre o lume d'agua e a quilha.

—Termo de marinha. Obra morta; o

espaço exterior do navio comprehendido
entre o lume da agua e a borda.

—Obra das velas ; termo geral que si-

gnifica cabos do apparelho, ou guarni-

ção das veias, istoé, suas amuras, esco-

tas, estingues, etc.

—Obra do marinheiro ; toda a que elle

pratica para completar o apparelho, ve-

lame, o manfbra de qualquer navio.

—Termo do iheologia. Obras mortas;

obras que não tem merecimento, poden-

do-as ter.

—Obras pias , missas, preces, jejuns,

orações, etc.— kF(ií o primeiro Rei des-

tes regnos que do todas suas rendas, e

dinheiros, assim Denropa, como Dafrica,

e Ásia, apropriou, e mandou separar hum
por cento pêra obras pias, e pêra se es-

ta ronda receber, e distribuir por seu

mandado, ordenou hum ofticial que dis-

so teuesse carrego, no que el Rei dom
loaõ terceiro seu filho continuou: e se

continua ate o presente.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, cap. 86.—Pòr em obra ; eiTeituar, executar.
—«Mas per alguns respectos se não aca-

bou de poer em obra este taõ honroso

negocio, nos quaes requerimentos trabs-

Ihou muito, e por muitas vezes, sem lho

el Kei querer conceder.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap.

101.

—

(I Per Emanuel paçanha soube dom
Francisco como Habraeme Rei que fora

de Quiloa, vendesse despossado do re-

gno, tanto que elle partira ordenara per

treição matar el Rei Mahamede anconij,

pêra o que mandou hum homem muito
esforçado, o qual pondo em obra com
muito animo o a que viera, ferira o Rei

Mahamed anconij no bucho de hum bra-

ço, cora huma agomia, de que nam pe-

rigou, mas o treidor foi logo preso.» Ibi-

dem, part. 2, cap. 3. — «O feitor sem
cuidar no que se dalli podia recrecer,

consentio no que loam homem fez o que
posoram em obra com ajuda de Pêro Ra-
phael que ahi estava com a sua caraue-

la, sem os mouros ousarem de lhe resis-

tir com medo, que lhes metessem as nãos

no fundo.» Ibidem, pnrt. 2, cap. 5.

—Trabalho do artífice, ou do littera-

to, escrevendo ou fallando.—«Hum So-

neto desta qu.'<lidade he hums grande

obra, e não dejxando de conter myste-

rios, para huma, e para outra cousa he

que se fizerão os commentns, e as reve-

laçoens. Quem dissesse antes delias que
não entendia a V. M. dizia bem. e não

ser V. M. entendido ficavalhe mal.» Ca-

valleiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n." 7.—«Lembra-rne que o Senhor da Motha le

Vayer não somente fala porem ri nas suas

obras de hum specioso Escriptor Fran-
cez, que para se livrar ile dizer ce seroit

pela semelhança que achava nas duas
primeiras sylabas estudou vinte e qua-
tro ou mais horas.» Ibidem, liv. 1, n."

14. — «Permiti-me que vos aponte ou-

tro exemplo que muitos Autores di-

gnos senão en\prgonhárSo de referir nas

suas obras.» Ibidem, liv. 1, n." 15. —
«Camões chegou a Lisboa em 1569, e

publicou os Lusíadas em 1572 na offici-

na de António Gonsalves. Fez logo se-

gunda edição no mesmo anno, segundo
demonstrou o Morgado de Mattheus, e

ja Faria-e-Sousa tinha descuberto. Des-

de então, pode-se dizer dizer que a im-
prensa ainda náodescsnçou de multipli-

car exemplares d'esta assim como das

outras obras de Luiz do Camões. (Nota

da segunda edição). i Garrett, Camões,
nota 11 ao canto 9.

Na3 fallo naa sciencias, o nas Artes

Que eu delias nad:> «ei : pois meu emprego

As letras applicar-me me naõ deixa.

Como meu gosto, e génio me pediaõ;

K da Arte da Oosioha taO súmeote

(Que é ubfu, quanto a mim, mais proveitosa

Aos homens, que o Fr.incez, que anda na moda)

AlgQos pedaços leio, estando vago.

A. D. DA CRUZ, HVSSOPE, caDt. 5.

—«Bem vejo eu que se chegar a ser

lido do alguma casada, ou casado (e mais
ainda dos que estiverem para o ser) acha-

rão medonho este caminho, por onde
pretendo guial-os á proraettida casa do

descanço. Porque dirão elles o estão ven-

do cheio de abrolhos, e cautelas, que
apenas parece poderá passal-o s consi-

deração, quanto mais a obra.» D. Fran-

cisco Manoel de Mello, Carta de Guia

de Casados.— uMantenha-se, pois, o ca-

racter até ao fim, que assim faziam Plan-

to e mais Terêncio, e por isso Moliére,

Corneille e Voltaire são muito louva-

dos. Corra a obra com toda a sua gra-

vidade característica. B Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 47.— «Foi este sim-

ples sacerdote procurar o poeta e agra-

decer-lhe muito não o metter na satyra.

Perguntou-lhe o Mattos o nome e onde
assistia. E depois accrescentou : «Repa-
rou V. m., na obra, n'um multitudo cn-

vallorum que lá vem?» Idem, Ibidem,

pag. 139.
—^Tudo o que permanece feito de um

modo qualquer.

—

As obras da natureza.
—As obras de Deus.— «Seguio ao padre

fez se prestes, chegou á confissam, e nel-

la diz que enteudeo como a consciência,

que elle trazia tam fechada, e escondida

fora aberta aos olhos d'alraa do padre M.

Francisco, e que nella lhe vira todos seus

peccados primeiro que lhos elle disoobris-

se, que alem de nam poder ser obra se (

nam de í)eos, os effeitos, que I^K'» cau-

sou nos seguraram qu*< t-ra.» Lucena,

Vida de S. Francisco Xavier, livro 6,

cap. 2.

Em lae« id(^a<! recolíndo e^taTa,

Dentro cm mim meumo coatemplaodo o Qoadro,

Qje he «empre aoUgo, e boto, e Mmpre lie bello;

I'aia he obra de hum Iteos a Natureti.

J. AOOSTI.NHO DEMACCIíO, VUCEM EXTÁTICA,

cant. 1.

De lios subtilliesimo* tecidas,

.Mas de matéria indissolúvel, erío

As vestm, que ella trsjs, • que fonnadas

Forão por «lia me^ma, obra pasmoM,

Que do cândido pé ao cuUo ebúrneo

Kúrma divereos gráos.

IDEM, iBioex, uot. 2.

O subtil instrumento he obra soa,

Que desde a Terra an Ceo mede « distancia

;

Do maior doe mortaee nas miue o entrega

o Nauta Portugun, Santior dos Marea,

Que be ser delles S«nliur dar vjlta ao Globo,

Sem outra guia mais que e<d'jr<;o. e honra,

E a vingam;! t;;mbelli, mas dliuma afrenta.

IDEM, IBIDEM.

Nem v<í na Obra Artífice Supremo,

Sem fonte o no, sem impulso o moto

!

IDEM, IBIDBM.

—Toda a espécie de acções, moraes.

—

fKu, disse 1). Rosiráo, toroo-me a Lon-
dres coestas suas armas, raostral-as a ei-

rei, de cuja mão foi feito cavalleiro, que
as mande guardar e ter em tamanha ve-

neração na morte, como as obras de seu

senhor mereceram em vida.» Francisco

de .Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap.

40. — «Isto o fazia desejar fazer obras

com que todas esi'outras cousas esque-

cessem, desejando já verse na torre de
Dramusiando e esperimentar a sua for-

tuna, ou fazer fira lie mistura com Len-

tos.» Ibidem, cap. 41.—«Eu os conheci

bem, disso Palmeirim, e também conhe-

ci sempre delles a tenção damnada pêra

quem lho não merecia; por isso não me
espanto virem achar neste mundo o pago
de suas obras, e no outro não sei o que
s-»rá.» Ibidem, cap. 58.— «E achando os

dous cavalleiros no campo, ura atraves-

sado da lança, outro quisi morto leve

mais de que se maravilhar. Senhor Flo-

rendos. disse o das Donzellas, estas sáo

as obras com que vos sei servir. > Ibi-

dem, cap. 127.—«Mas como os segredos

Reaes ssó grandes, e seus int^nt^s go-

vernados por vias pouco vulgares naõ se

pôde cUramente coudemnar sua tençaô,

posto que Ih^ n.iõ approvemos a obra.»

Frei B->rnardo d? Brito. Elogios dos Reis

de Portugal, continuados p"r D. José

Barbosa. — «Ora ainda disto nace outro

mal a meu joizo. não menor, que he o

descrédito do F.vanselho, e das virtades,

porque como as obras saõ de vicies, e

os nomes de virtudes, ficaõ pollos nomes
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desucrpditflí^ias e n-íiosís as virtudes rer-

dadpir«s.» Dingn de Paiva Andrade, Ser-

mões, part. 1, pa^. 175.

Qnanto este mais recebe, mais se acende

Não em gratificar o recebido.

Senão em adquirir o mais que entende

Que de quem recebeo he poesuido:

E d*iíqiii claramente se comprebende

Que com rasão de muitos hoje he crido

Que a boa obra empregada em má pessoa

Muito mais tem de má que d'obra boa.

F. DK A.VDBAOE, PKIMEIFO CERCO DE Dtl'.

cant. 13, est. 3.

Anua Fernandes esta se chamava.

De louvor por mil várias obras dina,

Que com uó conjugal ligada estava

.\hum que era professor de medicina,

.\. quem Fernando o próprio nome dava,

E tem do Santo a alcunha a que a Divina

Graça tanto ajudou, que d'huma banda

Assado ja, voltar-se da outra manda.

IDEM, IBIDEM, cant. 16, est. 32.

— tElIa os estudou com aquella atten-

ção que merecem as boas Obras, o fez

Di^sta sciencia tolos os prosjressos que a

podião lisongear.» Cavalleiro d"01iveira.

Cartas, liv. í, n." 40.— «O primeyro he

tido do Livro de Job onde diz, Deos si-

gnala a mãe de todos os homens a fim

que C8d.í hum delles conheça as suas

obras,» Ibidem, liv. 1. n.* 44.— ^O es-

tado da perfeição dos bispos sáo poucos

os theol^gos que o explicam bem. Con-

sultando eu muitos, o que me pareceu

melhor foi Soares, o grande, que diz:

consiste na disposição do animo para

obras heróicas. Preparado estou para

oÉFerecer fazenda e vida, sendo necessá-

rio, pelo meu povo.B Bispo do Gráo Pa-

rá, Memorias, publicadas por Camillo

Castelio Branco, pag. 29.

— Boas obras; acções inspiradas por

uma moral pura e activa.

— Aí^ções meritórias.

— As ohras de misericórdia : obras que
tem por objecto a caridade para com o

próximo.
— A obra da carne; a conjuncção car-

nal do homem e da mulher.
— Obras cornas, ou coryiutas. Vid.

Hornaveques.
— Mestre de obras ; official que tinha

jurisdicção e inspecção nas obras de pe-
dreiro e marceneiro.

— Loc. adverbial: Por obra de ou-

trem ; por máo, industria, diligencia e

feito de outrem.
— Nem obra boa, nem palavra má;

diz-se do que offerece bons ofticios, que
não cumpre.
— Chefe de obra ; primor d'arte.

— A obra que fez a purga ; o que
lançou do estômago, o vomito, as fezes,

em lim, o effeito do remédio.
— Farei- obra; produzir eff-^ito.

— Figuradamente: Execução, effeito.

OBRAÇÃO, s. f Termo antiquado. Of-

ferecimento, offerta de alguma cousa pro-

fana.

— Missa, sacrifício do altar, oblação.

f OBRAÇOM, s. f. Termo antiquado.

Yid. Obração.

OBRADA, s. f. Termo antiquado. Sub-
stitue Oblata.

— Ofíerenda ao cura.

OBRADAÇÃO, s. /, Termo antiquado.

Offertas feitas pelas almas dos defunctos.

OBKADAR, V. a. Termo antiquado. Fa-

zer obrada.
— Obradar um defuncto ; ofFerecer al-

guma cousa ao altar e ministros do Se-

nhor para que roguem a Deus por sua

alma.

OBRADADEIRA, ou OBRADEIRA, s. f.

Termo antiquado. Mulher que apresen-

tava as obradas, legadas por algum tes-

tador.

OBRADEIRA, s. f. Termo antiquado.

Ferro de fszer hóstias. E ainda as nos-

sas obrêas alludem ao instrumento com
que foram feitas.

f OBRADO, pnrt. pass. de Obrar. —
«Entrando dentro das casas na sala pri-

meira, que era bem obrada e grande, se

deteve, que as outras estavam povoadas

de prantos e choros das donzellas e do-

nas de Colambar, e ella antr'ellas bem
pêra haver piedade, posto que suas obras

fussem dinas de a estorvar, que destou-

cada em cabejlo com o rosto lançado em
terra, dizia mil lastimas muito pêra doer.

»

Francisco de Moraes, Palmeirim de In-

glaterra, cap. 118. — «Deo huma tar-

de vista á Cidade de Baroche, cujos edi-

fícios lhe representarão na magestade

a policia da Europa. Estava situada em
huma eminência, cingida de muros de

ladrilhos, que mais servião ao adorno,

que á defensa. Com tudo se deiíavão vêr

diversos baluartes, obrados não sem al-

guma luz de fortificação, guarnecidos de

muita artilharia, que senhoreava as en-

tradas do porto.» Jacintho Freire de An-
drade, Vida de D. João de Castro, li-

vro 4. — «Muitas das cidades da China,

que como tenho dito sam mais nobres

que Cantam com muita ventajem, tem
nas portas dos muros ale ho andar do

muro varandas de pedra, ou tijolo muy
fortes, altas e muy bem obradas, com
curecheos encima, e tudo muito galante,

cousa que orna muito e ennobrece as

cidades.» Frei G.!spar da Cruz, Tratado

das cousas da China, cap. 7. — «Esta-

vam por cima enxeridos e liados com muy
grandes e muy grossas traves, e encima

estava huma muy alta e muy fermosa

torre feita toda em varandas muy galan-

tes e muy bem obradas, mas ha obra de

cima nam he nada de maravilhar por

aver muitas obras semelhantes por toda

ha China, soo ho fundamento he digno

de se saber por ser de tantas e tam gros-

sas colunas todas yguaes, e todas de hu-
ma obra e de huma pedra, cada huma

he cousa maravilhosa.» Idem, Ibidem,
cap. 7.

OBRADOR, A, s. (Do latim operator).

Pessoa que obra, produz, exi^cuta. Vid.

Artífice, e Auctor.
— Dá-so este nome, nas terras de la-

nifício da Serra da Estreita, á casa ordi-

nariamente térrea, ou loja, onde cardam
a lã, e mesmo onde teem algum tear.

OBRAGEM, s. f. (Do francez ouvrage).

.Maneira como uma obra é trabalhada.

—

Ha neste vaso muita obragem.
— Producção de arte. — Obragem de

esculptura, de architectura.

— Lavor, trabalho, obra.

OBRANTE, part. act. de Obrar.
— O que é occasião, causa, ou moti-

vo de alguma cousa se fazer.

— Que obra, que produz o efifeito.

—

Medicamento obrante.

OBRAR, V. a. (Do latim operare). Fa-
zer, executar, efleituar, produzir, prati-

car. — «Poucas vezes acontece, que con-
corraõ na mesma pessoa engenho para
discorrer sobre o que se consulta, e jui-

zo para obrar, o qu-í na consulta se de-

termina : muitos saõ de fraco juizo con-
sultados, mas para executar, u que se

resolve, saõ destríssimos.» Arte de Fur-
tar, cap. 30. — «Porque m.iis illustres

couzas se obraõ com o entendimento
da cabeça, que com as forças d' s bra-
ços : e allegava o que diz Tullio, que
mais aproveitarão a Athenas os conse-
lhos de Solou, que as vitorias de The-
mislocles. He muito prejudicial saberem
os Conselheiros, o que o Príncipe quer;
porque logo buscaõ razoens, com que o
justifiquem.» Idem, cap. 30.— «Naõ se-

guio o mesmo exemplo, nem a mesma
fortuna a Ilha d' Ceilaõ, porque ainda
na sua defensa se obrarão acções, que
parecem incríveis; a distancia, e a falta

de soccorros a reduzirão a estado, que
ficou no domínio de Olinda.» Frei Ber-
nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-
tugal, continuados por D. José Barbosa.
— «Ajudando os Soldados Portuguezes
muytas vezes ao cercado, era cuja defen-

sa obraram acções dignas de íUustre me-
moria, a não ficarem sepultadas entre
aquelles bárbaros indignos do favor de
taó valerosos homens, tanto pela sua las-

cívia própria, quanto pela ímpia cruel-

dade de seu Monarca.» Conquista do Pe-

gú, cap. 2. — «O Governador entenden-
do que estes soccorros reputavão nossas

forças, e criavão amigos ao Estado, as-

sentou, que com a mesma armada se

desse favor ao do Caiem, visto ser huma
mesma a viagem, e a despeza, com que se

podia obrar huma, e outra erapreza.»

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, cap. 4.

o amor naõ perdoa a jiada
;

Rompe ao mais a sétta irada

Obrando extrema crueldade

;



506 OBRA

Pois be bem morra a vonude,

Se só vive a prendi am^iU t.

ABBADE DK .UZKN TB, 1'0ESUS, tnm. 'l, p. 20

(eiliç. 17S7).

Mais ciilpuJo, que " mAiH roviU dos AnjoK,

Sc empavl^na dn mal, que obro» pers'orsn.

Co'andar das feras vieste, oli Sabor falso,

K assim fallaste, na TarlArea Curia.

F. M. DO NASCIMENTO, OS MAHTYHES, llV. K.

— y. n. Porlar-se, haver-se, proce-

der. — <rA temperança ho virtu'le, o mui-

to aplaz em toias as cousas : o traularem

beniriamoiito todo o quo de fazer tiouve-

rem com reguardo do serviro do Uey com

honesto assessego, e temperamonto, que

pareça a todos os que os viren, que teera

cuidado, e sentimento de bem obrarem,

assy acerca dos feitos do Key, como da

Repruvica.» Ordenações Affonsinas, liv.

1, til. 59, § 13. — «l'or tanto aquolles,

que empregarem a vida em algum eier-

cicio, devem primeiro considerar bera, a

qualidade delle: porque naõ sendo pro-

veitoso obraõ mal, o mais gastaõ o tem-

po, que naõ tem preço.» Barros, Clari-

mundo, liv. "l, cap. 8.

Mas istn tud" lie qual fiimn, ou terra

No ar do rijo Horeas levantada,

Em respeito daquella ciua guerra

Que arma, arma, contra o Uomem brada;

A Summa Sapiência, que não erra.

Mas nem por isso ohra accelerada,

Q\iem na mente lhe brada eslava ouvindo

E quem tom brandas lagrimas pedindo.

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM,

cant. 1, est. 75.

— «O Baráo tem assentado, como de-

clarou o outro dia, que este Espectáculo

he cruel, e indigno da assistência dos

homens pios, e assim entende na sua

consciência que se for áquelle lugar que

obra mal." Gavalleiro d'Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.o 56. — «E assi também pêra

espertar estes cegos, e mudos a ver o

fazer as obras do luz, e ftlar como con-

uem, aos que viuem em luz, nos enuia

o Apostolo Sam Paulo, o qual na Episto-

la do presente Domingo nos amoesta vi-

uer, obrar, e falar como conuem a filhos

de luz, dizendo assi, Irmáos sede imita-

dores de Deos, como conuem a filhos

charissiraos » Frei Bartholomeu dos Mar-

tyres, Cathecismo da Doutrina Christã.

— «Os Garthaginenses enforcavaõ os Ca-

pitaens, que venciaõ sem conselho, enaõ

castigavaõ os vencidos, se consultavaõ

primeiro, que depois obravaõ. Na guer-

ra, que os Gregos fizeraõ a Troya, mais

montarão os conselhos de Neslor, eUlys-

ses, que as forças de Aquilles, e Aiax.»

Arte de Furtar, cap. 30. — »Aqui aco-

dio o Vigário João Coelho com hum Chris-

to arvorado, dizendo, que aquelle Deos,

cuja causa defendiáo. era o Author das

victorias ; com cuja vista alentados aquel-

les fieis, e fortes companheiros, parecia
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que obravão com forças mais que hu-
manas.» Jaciíitho Freire de Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, cap. i. — «Se

por esta receita obraram as outras mu-
lheres, bem se lhe poderam conliar os

lilhus que chamam de gauancía: visto

porém quo uão 6 assim, seria acordo

crial-os sempre uão só fora de casa, mas
do lugar em que se viva.» Francisco Ma-

noel de Mello, Carta de Guia de Casa-

dos.
— Obrar o doente, que esln de purga ;

ter evacuação pela abertura inferior, ou
pela superior do canal digestivo.

— Produzir elfeilo. — aE [lorque te-

meo que o rogo auia de obrar nelle mui
pouco, mandou logo nas costas do reca-

do três capitães em seus batéis que des-

sem em algum lugar sem lhe fazer da-

mno por serem terras d'elKey de Cam-
baya.a João de Barros, Década 2, hv.

3, cap. 5.

— Obrar tem o mudo, e agudo, como
Coçar. Vid. este vocábulo.

OBRÈA, ou OBREÍA, ou OBREYA, s. f.

(Do francez oublie). Folha delgada de

massa de fariuha de trigo, cozida em
uma obradeira, paca fechar cartas, e pa-

ra o serviço do augusto sacrilicio do al-

tar.

OBREGÃO, s. m. Homem consagrado

ao serviço do hospital por motivo de ca-

ridade.

OBREIA. Vid. Obrèa.

OBREIEIRO, s. m. Uomem que vende

ou faz obreias.

OBREIRA, s. f. Mulher que faz algu-

ma obra, que trabalha.

OBREIRO, s. m. Homem que trabalha

na agricultura, operário.

—Homem que trabalha de mão por

differeutes ofticios.

—

Hábil obreiro.

— O grande obreiro; o eterno obrei-

ro; o obreiro soberano; Deus.

—Figuradamente: Homem que pro-

duz um resultado qualquer comparado á

obra da mão do um obreiro.

—Diz-se dos que fazem obras de espi-

rito.

—Os obreiros evangélicos ; os sacer-

dotes que trabalham em espalhar, o a

coutirmar a religião e a piedade.— «Nam
sam isto elleitos d'amor próprio, nem
curiosidade natural, he o poder da diui-

na graça, que como encomenda a obra,

assi inclina, e chama os obreiros; nam
de Portugal somente, mas lambem das

outras prouincias d'Espanha, e Ilalia, e

todas as mais, a que a necessidade de

conseruar, e defender a fe nas próprias

terras nam prohiba irem-na a dilatar pe-

las alheas.» Lucena, Vida de S. Francis-

co Xavier, liv. 6, cap. 19.

— Artífice quo trabalha, operário.

—

«Com estes entram oulra sorte d'elles

que, aos domiíigos, namoram do canto

da travessa ; os quaes, pela maior parl\

nfto sahem d(^ obreiros de official que
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para este passo se almofaçam de manei-
ra que vos pareceram uns infantes de

Lara ; mas destes não faz a historia men-
ção píjrque são parvos dor'jrja.» Fernão

Uodrigues Lobo .Soropita, Poesias e pro-

sas inéditas, pag. 109.

OBREPÇÃO, s. f. (Do latim obreptio).

Acto de conseguir alguma coasa por ma-
roteira, e velhacada.

—Figuradamente : Acção de eipôr com
cores falsas, alguma circumstancia de fa-

do, ou de direito, para se conseguir al-

gum despacho, que se nào conseguira,

nem devera dar, manif-slada a tal cir-

cuinstaricia ingénua e verdadeiramente.

OBREPTICIAMENTE, adv. (De obrepti-

cio, e o sufQxo «mente»). De um modo
obreplicio.

OBREPTICIO, A, adj. (Do latim obre-

ptitius). (jue se obteve omiltindo uma
verdade que devia ser declarada.— Pri-

vilegio obreplicio.

—

Graça obrepticia.

t OBRIGaÇOM, s. f. Termo antiqua-

do. Obrigação.

OBRIDAR, V. a. Termo antiquado. Vid.

Obrigar.

OBRIGA, s. f. Obrigação.

—Tributo pago nas alfandegas, etc.

OBRIGAÇÃO, adj. (Do lalim obligatio).

O que obriga. — Obrigação de consciên-

cia.— «Dez dias se gastarão na solenida-

de das exéquias, e euterrairento Real;

nos quaes vieraõ a Toledo os Condes e

Senhores principaes que avia no Reyno,

e tinhaõ obrigação de assistir nas Cor-

tes e solenidades da coroação, e juramen-

to que se fazia aos Reys com a chegada

dos quaes se ungio e coroou Egica na

Igreja de Saõ Pedro, e Saõ Paulo.» Mo-
narchía Lusitana, liv. 6, cap. 38.

— Dever, necessidade moral de prati-

car alguma acção, ou abster-se d'ella.

—

«yue em elle dizer isto compria com a

obrigação que lhe deuia, que era repre-

sentar lhe as cousas de seuseruiço: que

alem do seu deuia tomar parecer doutras

pessoas, apontando lhe logo em alguns

seus officiaes que elle Calual sabia jà es-

tarem da parte dos Mouros, i'à pelo tes-

temunho destes tícauaõ suas palauras

com maior fé.» Barros, Década 1, liv.

4, cap. 9.— «Porque com ter mais duas

fortalezas, que eram as de Malaca, e Ca-

lecut, o mais as que elle esperava ter no

mar Roxo, e Ormuz, crescia tanto a obri-

gação do provimento delias, e de outras

muitas cousas do governo daqu^lle esta-

do da índia, que assentou aquelle anno,

que era de quatorze, náo entender em
outra cousa, pêra o de quinze, (queren-

do Deos.) eslar prestes.» Idem, Década

2, liv. 10, cap. 1. — «Que a quaresma

acaba, cumprindo com sua obrigação,

com tanta pontualidade, sem pedir es-

pera como rendeiro, nem quitação como
almoxarife, para que n'aquelle dia pere-

ça a confiança da sua tornada, e assim

se despidam d'elle como se nunca hou-
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vera de tornar. Mas, enofim, este é um
dos males que se fizeram fortes no cos-

tame ; p, como estão tão trincheirados,

não será possível entral-os.» Fernão Ro-

drigQPS Lobo Soropita, Poesias e Prosas

Inéditas, pag. 83-84. — «Passando assi

Afonso Dalbuquerque o inuerno, com
trabalhos do mar, e da terra algumas

pessoas, e delles dos principais da frota,

tendo pouco respeito a suas obrigaçoens,

começarão a tratar amores com as mo-
ças que lhe tomara em Goa, e guardaua

para casar com alguns Portugueses pelas

razoens que ficâo apontadas.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 6.— oRespondeo que tudo executa-

ria menos aquella obrigação, a que cha-

mava despropósito. Disse-lhe o Confes-

sor que desta forma se hia meter direy-

tamente no Inferno.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n.°l.— «Depois de

empregar no discurso todos os termos

semelhantes a syotomas, accessos, prin-

cípios, augmentos, e declinaçoens, sem
se esquecer de syncopes, efimeras, e fe-

brifiiges oerguntou muy vaidoso ao dito

Medico assistente, se tinha elle satisfeito

á sua obrigação?» Ibidem, liv. 1, d.°

38. — «Prophesso huma Ordem que me
impõem a obrigação de defender o mes-

mo ponto, que venero, e respeito por

devoção particular.» Ibidem, liv. 1, n."

53.— «As idades são agora muito curtas,

e se os homens se não adiantarem no
exercício das suas obrigaçoens, terão

muy pouco tempo para as usarem. Diz

V. M. que creou muito bem seu filho,

e que elle he o primeyro rapaz que se

agradou de molheres em huma idade tão

tenra.» Ibidem, livro 3, numero 36.

—

«No como se verifica isto, está ainda a

mayor difficuldade, que será fácil de en-

tender, a quem olhar para a maõ de Ju-

das, quando no officio das trevas apaga

as candéas. Obrigação he que corre por

conta dos Sacristaens : mas porque naõ
chegam ás velas, ou por se naõ queima-
rem, valem-se da maõ alheya : e assim

vem a ser mãos de Judas todas, as que
ajudaó ladroens em seus artifícios.» Arte
de Furtar, cap. 37.

—Escriptura de divida pela qual al-

guém confessa ser obrigado a outrem por
alguma cousa que lhe deve.

o qual, como do nobre pensamento

D'aqueUa obrigação, que lhe ficara

De seus antepassados, (cujo intento

Foi sempre acrescentar a terra cara)

Não deixasse de ser um só momento
Conquistado no tempo que a luz clara

Foge, e as estreitas nitidas, que saem,

A repouso convidam, quando caem.

CAM., LVS., cant. 4, est. b7.

— «A resolução daqual estaua em três

pontos, na obrigação que tinha de fazer

pelas cousas dos Mouros, e no dano que
elles e elle tinha recebido de nós, e na

pouca obediência que lhe elRey de Co-

chij tinha sendo elle Camorij do Malabar

e tudo com f«uor de nossas armas.» Bar-

ros, Década 1, liv. 7, cap. 1.— «Os quaes
foraõ dantes trebutarios, e vassalos dei

Rei dom Emanuel, e andauam neste tem-

po aleuantados, nam se contentando de

quebrarem a fe, eobrigaçam de seus con-

tratos, mas sobrisso fazerem guerra a es-

toutros Alarues de Olei de meta.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 4, cap. 6. — «Fez lei per que de-

uassou todolos fidalgos cavaleiros, e scu-

deiros do regno pêra pagarem jugada, o

que dantes nam pagauam elles, nem seus

parceiros, ordenou que todalas sesmarias

que eram dadas com alguma obrigaçam
de foro pêra coroa o naõ pagassem os

que traziam estas sesmarias foreiras por

assi ficarem obrigadas a pagarem jugada

do que no aproveitado delias semeas-

sem.» Ibidem, part. 1, cap. 86. — «E

quando se trata do que a elles lhe cum-
pre, e de suas obrigações, se persuadem
elles que queremos comprazer ao povo,

e assy desarmado em vão não fica a ter-

ra saldada, mas corruta, o mundo com
luz, mas ás escuras.» Diogo de Paiva An-
drade, Sermões, part. 1, pag. 71.

—Laço de reconhecimento por algum
serviço prestado.—Ter obrigação a aliuem; ser-lhe

obrigado.— iDezia, ja a tenho dada, e

entam secretamente via no livro as pes-

soas da calidade de tal cousa, e áquella

a que mais obrigaçam tinha a daua, e

as vezes estando as taes pessoas fora do

Reyno em seu seruiço lhe mandaua cá

fazer seus despachos, de que muytos se

espantauam, e foy singular virtude, em
que todolos bons tinham muyta esperan-

ça de seus seruiços : este livro tenho eu
em meu poder.» Garcia de Piezende,

Chronica de D. João II.— «Mas passan-

do por esta obrigação começarei de tra-

tar da que todos temos a Fernam lopez

Chronista destes regnos, e guarda mor
da Torre do Tombo, escriuão da puri-

dade que foi do Infante dom Fernando
que morreo captiuo em Fez.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 4,

cap. 38.
—Não ter obrigação ; não estar obri-

gado.—«Todas as quaes foraõ taõ mal
guardadas como bem mandadas, porque
el Rei Catholico, a quem o Reino vinha
por direito, naõ tinha obrigação de aguar-
dar sentença daquelles, que por morte
dei Rei D. Henrique ficavaõ já sendo
seus vassallos : a senhora D. Catharina

aparlou-se da Corte, vendo que o Povo
se levantava sem admittirem o juiso or-

denado por el Rei.» Frei Bernardo de
Brito, Elogios dos Reis de Portugal, con-

tinuados por D. José Barbosa.— «Saõ as

regras da milicia muito ajustadas com o

bem publico ; e se os Cabos (que sempre
saõ homens escolhidos) as fizerem guar-

dar, como tem de obrigação, também os

soldados fazem a sua, de andarem com-
postos, ou pnr medo, ou por primor.»
Arte de Furtar, cap. 68.

— Se)', estar em obrigação; ser obri-

gado. — «El Rey disse que lhas prome-
tia, e mandou a todos que tornassem
ver o feyto outra vez, se por ventura era
em obrigação a Aluaro Mascarenhas,
por auer hum auno que o trazia em de-

manda. Mramno todos, e depois de bem
visto lhe disseram, que lhe nam era obri-

gado em cousa alguma, por quanto ti-

uera razão de alegar, e el Rey lhe fez

todsuia por isso mercê de trinta mil
reaes de tença. » Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 96.—Dever obrigações a alguém; ser-lhe

obrigado. — «Creyo que não he próprio
do homem honrado querer que lhe de-
vão obrigaçoens, quando elle náo tem
feito cousa alguma que as mereça. Es-
cutay Terêncio que também cria isso

mesmo.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 3, n." 32. — «Parece-me que estou
vendo em cada hum dos Edificios do
Olympo, este bilhete assignado por todos

os Deoses. Casa que se vende no Ceo para
pagar na terra a obrigação que deve-
mos a Domiciano.» Idem, Ibidem, liv. 1,

n.o 33.
—Palavras de muita obrigação; pala-

vras mui obrigatórias.—«ElRey mandou
logo com muyta diligencia fazer per todo

o Reyno apercebimentos geraes, e pêra

tempo muyto breue, e com palavras de
muyta obrigação, em especial affirmando

que hia em pessoa, que não foy neces-

sário fazeremse constrangidas apurações,

porque os muy velhos, e os muyio mo-
ços, que por suas idades erão. disso es-

cusos, se conuidauáo.» Garcia de Rezen-
de, Chronica de D. João II, cap. 82.
—Ficar em obrigação a alguém ; ficar-

Ihe obrigado. — «Não cuideis que me fi-

caes em obrigação, porque a resolução

nesta matéria procedeo mais do acaso que
da diligencia. Se dos interesses que tiro

de ficar aqui posso contar algum verda-

deyro, será somente o da satisfação de
saber que vos alegraes com esta noticia.»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 3,

n.o 12,

—Estar em obrigação ; dever satisfação

de delicto, pena, peccado, estar sujeito á

pena d'elle.

—Encargo, ónus. — «Poucos dias de-

pois chegou Vicente da Fonseca, que hia

pêra Malaca com as cartas de D. Jorge,

cora os autos, e papeis contra D. Garcia,

e foi agazalhar-se com Gonçalo Gomes, a

que também contou ao que hia pêra Ma-
laca, requerendo-lhe que prendesse D.

Garcia, do que se elle escusou; mas disse

que lhe tomaria o navio por ser da obri-

gação da fortaleza.» Diogo de Couto, Dé-

cada 4, liv. 4, cap. 8.— «Hindo-se jà des-

amarrando chegou à borda da praya hum



fi08 OBRI OBRI OBKI

soldado chamado Miguel Darnide (que

depois viveo miiilos nririos era Lisboa, e

lilKey se sérvio drllii) quu ora da obri-

gação do António Moniz Barrolo : este

soubtí àquellfl hora quo so partia, e bra-

dando por eile lhe disse: |)ois quo he

isso Sunhnr, detorrninais hir a i)io sem
mim?» Idem, Década 6, liv. 5, cap. 1.

— «Disto foy elle avisado por hum Go-
mes de Ouadros do sua obrigação, e dis-

simulando se foy as armas, o «s tomou
todas, o as mutuo eiu hum pequeno payol,

e posto em cima deile com huma espada

nua na maõ. dissn coui graud'i cólera...»

Idem, Década 6, liv. 3, cap. 3. — «l'or-

quo na força da briga durão huma es-

pinjiçardada a L). Aiil.^ô de Noronha um
huma perna por cima do artelho que lha

quebrou toda, de que cahio logo do chau,

mas foy levaotaiio, e recolhido por ho-

mens de sua obrigação que o assentarão

sobre huma rodela, e aos hombros o ti-

rarão da batalha.» Idem, Década 6, liv.

9, cap. 18.—Livrar a obrigação; resgatal-a, re-

mil-a por mfio de paga ; ticar livre d'ella.

—Obrigações de saiigue ; laços de san-

gue.—«Hum, e outro (ieneral satisfez va-

lerosameute ás obrigações do sauguo, e

dos lugares porque U. Manoel de huma
plataforma lhe metia a pique as embar-
cações, e lhe matava os Soldados, que
para as defenderem assisliaõ ua mari-

nha ; e D. Fradique obrigou os sitiados

a lho entregarem a Cidade ao primeiro

de Maio de mil seiscentos e vinte e cin-

co annos.» b'r. Bernardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados
por D. José Barbosa.—Pessoas da obrigação de aí^uem; pes-

soas da sua família, ou casa.

—Termo da Beira. As pessoas da obri-

gação.

— Obrigação yeral ; obrigação que dá

legar aos proseguimentos sobre lodos os

bens presentes o futuros do devedor.

—Obrigação especial; obrigação cujo

pagaiueuto não póie ser proseguido se-

não sobre certos e determinados bens.

—Obrigação pi-tncipaí; a que forma o
principal objecto d'ella.

—Obrigação natural; obrigação funda-
da na equidade, porém que não pro-

duz acção, em opposiçâo á obrigação
civil.

—Obrigação pura e simples; obrigação
que não está sujuita nem a uma condição,
nem a um termo.—Contracto jurado, firmado, estipula-

do, e promettido coui grandes obrigações;
contracto jurado, firmado, ele, com clau-

sulas mui obrigatórias, que tirmem a sua
observância.
—Syn. : Obrigação, dever. A lei impõe-

nos a obrigação, h gera o dever, listamos

ligados pola obrigação, e somos obrigados
a um dever.

A obrigação desigua a aucloridade que

liga, e o dever o sujnito que é ligado. O
dever presuppôo a obrigação.

A obrigação não pódií proloagar-se

além do supirior que manda ; nwm o

dever olém dos meios e forras do inferior

que obedece. í\áo ha obrigação se a causa

não podia ser mandada, nem dever se

não podia ser exucutaila.

Onde ha obrigações ha deveres ; e on-
de ha deveres ha obrigações; porém a

obrigação é sempre o principio do de-

ver.

OBRIGADISSIMO, A, adj. superl. de
Obrigado. Muito i.brigado.

OBRlGMiO, part. pa^s. do Obrigar. Li-

gado por alguma cousa de que não se

pôde desligar, forçado, constrangido.

—

«E se acontecer, que estes sejam pessoas
honradas, assy como o Conde meu Filho,

ou cada hum dos Meestres, ou Priores,

ou Abbades, ou Cavalleiros, ou d'outros

de gram conta, por a primeira vez per-

caó a besta, em que andarem, assy co-

mo qualquer homem d"oulra condiçom,
que seja obrigado por esta nossa Horde-
naçom.» Ord. Aflons., liv. 5, lit. 119, §

24.— «K porque V. A. era obrigado a lha

dar, o elle se houve nas peudeuças d'lil-

Iluy de Ormuz muito a serviço de V. A.,

havendo respeito a tudo, lhe fiz meri;è

desse dinheiro.» Diogo de Couto, Década
4, liv. 6, cap. 8.—«Mandou aos officiaes

dos taes lugares, que hos auiassem, e en-

comendassem muito de sua parte áquel-

les, em cujas nãos hiaõ, que lhes fezes-

sem boa companhia, e mautiuessem seus

contraltos, e cartas de freiameutos, do
modo que se com elles auinhaõ, mas isto

se naó guardou quomo deuia, e ho el

Hei mandaua, porque hos capitães, e

mestres destas nãos por delles tirarem

mais dinheiro, e mores fretes do que por

suas auenças eraõ obrigados.* Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 10. — «Recolhida a fazenda que alli

deiíara António de Saldanha, das presas

que fezera no cabo de Guardafum, iodo
pêra ludia foi ter a Quiloa, com lençam
de receber as páreas que el Rei era obri-

gado pagar cadanno, do que desengana-
do se fez a vela aos dez dias de Feverei-

ro pêra Moçambique.» Idem, Ibidem,
part. 1, cap. 99. — «A este recado res-

pondeo el Rei, que os Chrislãos eram es-

palhados pela prouincia, e feitos alguus
delles Mouros, quo os que aiuda fossem
Chrislãos mandaria buscar, e lhos entre-

garia, que quanto a fazenda, aliem de
ser pouca, a mais fora roubada, que a

outra elle a mandara dar aos Chrislãos

pêra suas manteuças, pela qual rezão se

naõ deuia de fallar nisso, pois nam era

obrigado satisfazer o que não tomara,

nem mandara tomar, nem despendera.»

Idem, Ibidem, part. 3, cap. 18.— «Tor-

nado Lopo barriga, liuerão os de Xiali-

ma auiso que os de Cide Iheabenlafuf

auiam de ir a wirauel, e outros castellos

pêra fazerem trazer aos daquella comarca
a l^alim as páreas que eráo x>brigados

pagar, de que deuiam alguma parte, por

re.slo doanno passado, do .M U.xi.» Idt-m,

Ibidem, part. 3, cap. 'ii.— «U qual Ele-

phaiite depois de fazer o S';ruic,<j, que era

obrigado na fortaleza, se hia a praia a

ganbar, e ludo que Itientregauam leua-

ua o per Ioda a Cidade as casas que lhe

diziam, porque todalas ruas sabia, « alli

lhe pagauam seu salário, e tomando u

dinheiro com a tromba se hia as portas

das padeiras, e fructeiras comprar <Je co-

mer.» Meiíj, Ibidem, part. 4, cap. 18.

—

«Como V. M. dis.'>e honleia em publico,

que duvidava da certeza dos meus dis-

cursos a respeito dos cornos, em que V.

M. principiou a falar, parece qu.» sou
obrigado a repelir por escripio o que re-

feri nesta matéria, autorizando as bistu-

rias que conley com o$ Kscriplores que
as divulgarão.» (^avalleiro de Uliveira,

Cartas, liv. 1, n." 12. — aExaqui justa-

mente o estilo em que V. A. diz que eu
sou corrente, e que dirá Dom Francisco

se eu acabando a Carta neste mesmo es-

tilo, me v.jo obrigado a lho chamar cor-

rupto, não me chegando a liiigoa a dt-

ser correpto?» liem. Ibidem, liv. 3, a.°

9.— «No anuo de 1677 foi o Senhor Sa-

linas, Embayxador de Caslella na Corte

de Londres, exilado da mesma Corte ; e

ainda que veyo a liiar outra vez admit-

tido uella, o Cônsul da Naçáo Uespaaho-
la que lambem recebeo a mesma ordem
de exilio, náo pôde alcançar graça contra

elle, e foi obrigado a sahir tslTectivamea-

le da Cidade de Londres.» Idem, Ibidem,

liv. 3, n.« 23. — «A guerra, que se faz

sem legitima auihoridade, he contra a

justiça, ainda que seja com causa legiti-

ma; porque o acto feito sem jurisdioçaõ

naõ he valioso : e será obrigado a resti-

tuir os damnos da guerra, quem a faz,

se naõ recompensou com elles alguma
perda, que o inimigo lhe tivesse dado.»

Arte de Furtar, cap. 21.

—

«.\linguas de
outros saõ meus acoresceulameutos ; sou

obrigado a me conservar illeso; o naõ
estou seguro, tendo junto de mim, quem
me faça sombra: e para uos livrarmos

deste çoçobro, démos-lhe carga, liremos-

Ihe a substancia.» Ibidem, cap. 60.—<E
se tendes enteudimonlo, cumo suppumos,
sois obrigado a crer, que em vicios naõ
pôde haver gloria, nem descauço ; assim

o alcançarão, n escreverão até os mayo-
res idolatras do mundo.» Ibidem, cap.

70.— «Pollo que el Rey de Ormuz perdia

de suas rendas, e escusavasse ao gover-

nador dom Duarte de Meneses, que ea-

tam governava a índia que nam podia

pagar a el Rey de Portugal as parias que
era obrigado a pagar.» Fr. Gaspar da

Cruz, Tratado das cousas da China, cap.

1.—«Cada mes ho obrigado ho Tu iam a

despedir hum correo pêra ha corte que

leva a eufurmaçam por escrito ai Koy de
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todas as cousas que naquelle mes passa-

ram •> Idem, Ibidem, cap. 22.— sfalain

a lingoa Persiana e Arábiga, tratamse co-

mo homens religiosos. Tambom sam obri-

gados a dar de comfr daqueli^s legumes
^ e mínliraentos a» cáfilas que ali vierem

ter trfs diss.» Liem, Ibidem, cap. 56.

—

«A Fortalesa esteve a risco de se perder,

se o Diviuo favor a náo amparara : por-

que (conforme os inimigos coutaram) hum
grande Cavalleyro em hum cavallo mais

branco do que os Arminhos os feria, e

matava taõ cruelmente, que não poden-

do sofrer o resplandor, que o acompa-
nhava, e obrigados do estrdg') que fazia,

desistiram do combale.» Conquista do

Pegú, cap. 6. — ^Pela quarta vez, me ve-

jo di\-ititui'io de livros, e obrigado a ci-

tar de memoria. Ferdi, pelj terremoto,

quantos livros, entam, possuía.» Fran-

cisco Manoel do .Nascimento, Os Marty-
res, liv. 6.

—Ligado pelo laço do reconhecimen-
to, grato. -«Finalmente os que erão que
ello não entrasse, debaterão tanto nisso,

que chegarão a modo de requerimento
por parte do SvTuíço d'elRey, a que os

homens em casos são mães obrigados

quo a sua honra: com que dom Loun-n-

ço se partio dali bem agastado.» João de

Barros, Década 2, liv. 4, cap. 4.

Porém, de muito obrigado

A formosura tam rara,

Todo o dia náo cessara

Daste canto.

Sô Ibe concedera tanto

A sua ditosa estrella,

Torna a pôr 03 olhos aeUa
Com receio.

F. RODRIGUES LODO, O DESE>'GANiDO.

— «Assento finalmente em que nunca
tive, nem heyde ter juiso, e nco-vos
muito obrigado por me tirares da cabeça
o que os amigos de Gumpendorf me ti-

nhâo metido nella.» Cavalleiro de Olivei-

ra, Cartas, liv. 1, cap. 50.,— «Dauase
dom loam de Castro por muy obrigado
ao Santo Apostolo, porque entrando elle

no Gouerno da índia fora o Santo ser-

uido de discobrir na sua cidade a mjs-
teriosa cruz, que foy o altar de seu sa-

crificio, e marlyrio de que ja escreuemos
largamente, o que o Goueroaàor tomou
por Celestial prunostico das grandes vi-

torias, que Deos lhe auia de dar por hon-
ra, e gloria da mesma cruz. » João de Lu-
cena, Vida de S. Francisco Xavier, liv. 6,

cao. 4.

Chegão lá ao iogar onde apparecem
Os navios ao fogo condemnados,

Arlificios de fogo não faliececu

Mas fallecem então peitos ousados

:

Estes a seu temor mais obedecem
Que ao que por mil rasões sâo obrigados,

Fai-lhes isto desejar com grãa presteia

Tornarcm-se outra vez á fortaleza.

r. DE ANDBADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 11, est. 60.

Se ellas contrarias saõ, fico indiíTrenta,

Era quanto me naõ move a que he mais forte ;

Que entaõ sigo obrirjaão a mais valente.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, p.ig.

129 (edição 1787).

—Termo antiquado. Sujeito, exposto.
Vid. Annexo, e Obrigatório.—«Tem pa-
drinhos, e juizes que julgaõ o desafio,

os quaes sam antre elles taõ ôcostuma-
•ios, que o Rei que sabe que he hum
homem bom caualleiro lhe manda poer
no brfiço direito huaia cadea douro em
sinal de valentia, pelo que fica obriga-
do a defeniiella por arícas a quem quer
que lha quiser tomar, à qual chamaõ
Vueert, que na lingoa dos Aliímães, quer
dizer merecimento.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, part. 2, cap. 6.—«E da parte da carue tudo se empeo-
ra: porque quanto crecem os peccados,
tanto crece a rebelião da sensualidade,
fazendo de cada vez mais crua guerra
contra o spirito : e finaltaente fica a al-

ma por qualquer peccado mortal obriga-
da ao fjgo luferual, e coudonação per-
petua: de filha de Deos, tornada em fi-

lha do demónio, e da morte eterna.»
Frei Barlholomeu dos Martyres, Cathe-
cismo da doutrina christã.

— Mitito obrigado; diz-se muitas ve-

zes ironicamente.

—Na musica diz-se obrigado o instru-

mento, que náo pôde deixar-se de tocar

sem notarei desharmonia.—Respostas obrigadas; respostas em
que nos mostramos reconhecidos da obri-

gação que temos a quem as damos.— Termo de foro. Dado em penhor,
hypothecado.
—Feito por obrigação.

OBRIGADOR, A, adj. e s. Que obriga,

que força.

OBRIGAMENTO, s. m. Termo antiqua-
do. Ubfigsção.

—Acto de iibrigar alguma cousa á divida.

OBRIGANTE, i:>a)í. act. de Obrigar. Que
obriga, que força.

OBRIGAR, V.' a. (Do latim obligare).

Impor obrigação.

Porém o mal que em mi tem maior parte,

que esta alma mats sente, e o que mais chora,

He vêr que com rasão púdes queixar-te

De quem morre por ti, de quem te adora;

Pois sendo minha gloria contentar-te.

Eu te obrigo a lançar dos olhos fora

Essa agua que a mi, mais que a ti maltiata,

Pois a ti só faz triste, a mi me mata.

F. DE ANDRADE, PRIMBIBO CEHCO DE DIU,

cant. 3, est. 64.

Por esse mesmo amor que me mostraste

E agora te obrigou a vir buscar-me,

E polo que tu em mi sempre enxergaste

Te peço que isto nào queiras negar-me

:

Que pois na vida os males me abrandaste

N<:u queiras mais na morte atormentar-me,

Basta ser-me a fortuna imiga e dor»

Não ajudes tu minha desventura.

IDEM, IBIDE.M, cant. 9, est. 62.

E sendo embarcação delles pedida
Que lá para Ddbul então os leve, <

Lhes foi liberalmente concedida

Com tudo o que á vingem lhes releve.

Não querem dilatir sua partida

Algum espaça então, ainda que breve.

Porque a paitir-se os inove, acende e obriga,
desejo de vèr a pátria sntiga

IDEM, IBIDEM, caut. 9, est. 74.

Mas a rasão me move. antes me obriga
A que d'<iqui meu canto hum pouco aporte,

Porque a causa da vinda aqui vos diga
Dos que do Turco seguem o estandarte,

E a causa porque veio a armada imiga
Mais a esta fortaleza que a outra parte

:

Não demando altenção. porque eu espero

Que a historia por si alcance quanta eu quero.

DEM, IBIDEM, c^nt. 12, est. 65.

— «A lasciva he também huma pode-
rosa causa do excesso desta payxáo, e
como a moiher (falando com o devido
respeito) he mais lasciva do que nós por
naturesa, essa a obriga como por força
a ser muito mais ciosa.» Cavalleiro d'01i-
veira. Cartas, liv. 1, n.° 13.

— Constrsiig^r, violentar, forçar.

—

A
necessidade me obriga a pedir-lhe uaxilio.
— Esta animosa. resoluta pratica del-

R:'y, poz tanto animo nos seus, que fazen-
do entrada por Navarra, a domou em sete
dias, obrigando os naturaes da terra a
lhe pedirem misericórdia, e darem re-

féns de viverem dahi em diante sogeitos

à Coroa de Espanha.» Monarchia Lusita-
na, liv. 6, cap. 25. — «Da volta soube
como se lhe rebelarão alguns povos do
Galiza, contra quem moveo seu exercito,
e a pesar da resistência que achou, os
constrangeo a lhe reconhecer vassalagem,
fazendo nelltjs castigo tão exemplar, que
o temor de outro semelhante, os obrigou
a permanecer em sua obediência.» Ibi-
dem, liv. 7, cap. 8.—oE saldos em ter-
ra, acharão rasto ue homens, e camellos
como que passauão em catila de huma
parte a outra : e sem mães outra cousa
depois de notarem a maneira e desposi-
ção da terra, ou porque assi lhe fora
mandado, ou per quslquer outra neces-
sidade que a isso os obrigou se tornarão
pêra o Reyno.» João de Barros, Década
I, liv. 1, cap. 5.— aPerò Antão Gonçal-
uez como era homem a quem a honra
mais obrigaua que a cobiça da courama
e azi'ile de lobos, dado que em breue
tempo tauto que chegou fcz sua matan-
ça com que se poderá tornar bem carre-
gado.» Ibidem, liv. 1, cap. 6. — aE o
Duque fez iogo per os requerimentos, e
protesto, e pedio disso estromentos, que
em caso que entam assi a fizesse era
quasi forçado, mas que protesiaua de-
pois de buscar as suas doações, escriptu-
ras, 6 priuilegios, e el Rey o ouuir so-
bre isso com sua justiça, e lhe guardar,
e o nam obrigar a mais do que os Reys
seus passados seus antecessores obriga-
rão a elle, e a seu pay, e auoos.» Gar-
cia de Rezende, Chronica de D. João II,
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cap. 28.— «Vencido Vioentft Sodroda spe-

ranç» qiio tinha posta nas presas das nãos

dos Mouros que hia buscar, mais queda

razarii que o obrigaua a íir.ar em Cuchim,

em ajuda dei Rei, e fauor dos nossos, se

partio como no capitulo «trás liça dito.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-

noel, part. 1, cnp. 74.— «E porque isso

assentamos, por nos parecer cousa de

nosso seruiço, e no quo somos bem ser-

vido, temos por certo que vos nam obri-

ga outro nenhum interesse, nem parti-

cular respeito, saluo sermos seruidos a

nossa vontade, e assi como nosconuem,

e este temos visto em todos vossos ser-

uiços.» Ibidem, part. 3, cap. 53.

Porem nan fat;aig mvidan<;a,

Por m.iís que o tempo apersiga;

Que amor por pactome obriga

\ viver sem esperança,

Ka télU por inimiga.

FHANCISCO nODRIGUES LOBO, rBlMAVKRA.

— «Estando-se queimando a hum ra-

paz certas excrescenç.as no Anus, as do-

res que sofria o obrigarão a deixar sa-

hir hum vento de que se fez huma cham-

ma, obrigando esse successo a rir de boa

vontade a todos os quo estando prezen-

tes poderão gostar da galantaria.» Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 15.

— «Chega o homem a fazer-se neste cazo

de peor condição que as mesmas Foras.

Não sabemos que esta paixão as obrigas-

se até agora a imitarem os homens, que

apagão no seu próprio sangue a violên-

cia do fogo que os dfvora.» Ibidem, liv.

1, n.° 29. — «Imaginarão nossos Avós

hum erro, cujas parles tem chegado aos

nossos dias, e crerão que havia meyos

seguros para obrigar huma pessoa a que

amasse. Estes meyos empregaváo-se de

duas sortes, e tinhão dous nomes. ^ Ibi-

dem.— «O Rey de Siaõ como lhe não era

possível no Inverno sustentar o cerco

pela multidão de gente, que trasia em
seu exercito, para o qual não era possí-

vel haver mantimentos uo assolado Rey-

no de Pegú, e assim o obrigava o tem-

po a recolherso ás terras da sua Monar-

chia ; e entrado o Veraô, tornava a re-

petir o assedio com multiplicadas for-

sas.» Conquista do Pegú, cap. 2.

Mas ainda que est i dòr tanto me alcança

Quanto me ohritja o amor, e o mal presente,

F»i-ma pori'm sollrer bem a esperança

Com que ja hum grando allivio esta alma soute,

Que \& na Klerna Bomaventurança

Irii reinar tua alma eternamtrnte.

Sè esforçado em morrer, na íé constante

Que isto a me consolar será bastante.

r. DG ANDItADS. PRIUEIRO CERCO DE DIU,

cant. 14, est. 34.

— «Pequenos erros, que no principio

naõ se sentem, saó mais perigosos, que
os grandes, que se vém

;
porque o peri-

go, que se entende, obriga a buscar o

remédio. t Arte de Furtar, cap. 30. —
tCertamenlo a aduersidadr obriga a des-

apegar da terra, e ter lembrança de Deoi,

conforme ao Psalmo, que diz. Achri tri-

bularaõ, e dor, e inuoquei o nome do
Senhor, os que assim estaõ attrii>ulados

saõ semelhantes a pomba, que naõ achan-
do no diluuio onde em terra por pi;, e

tomar porto desejado, de boi rezaõ, e

mui assertadaraento se tornou a recolher

I arca da conleraplaçaô.» Frei Bartholo-

meu dos Martyres, Compendio de eipiri-

tual doutrina.

—Obrigar os bens; empenhal-os, hy-
pothecal-os.

—Obrigar a fé; empcnhil-a na exe-

cução de alguma cousa.

—Obrigar por justiça; demandar, exi-

gir por justiça o cumprimento de algu-

ma obrigação.

—Fazer força, fazer violência.

—Mandar, ordenar, dirigir.—tPorque
tendo lhe elle tomada a menagem que
não partisse para Malaca sem sua licen-

ça, (como a trás fica) elle e os capitães do
sua bandeira assentarão de se partir,

obrigado aos mestres e pilotos que o fe-

zessem, posto que lhe não fosse dado li-

cença.» Barros, Década 2, liv. 5, cap. 10.

— Fazer sujeito, responsável, ligar.

Dependência d'um Tlirono a quanto ohrtgaíi!

Fazes do grande Sábio bomem pequenul

Não vejo grande a Soneca nas obras,

Pois a vid.i aijiepor. ao Justo, ao pejo;

Por ella perde de viver as caustus.

J. A. DE MACEDO, VIACEU EXTÁTICA, cant. 2.

—Obrigar a vida, a cabeça; obrigar-

se a perdera vida, a cabeça, no caso de

não se cumprir a promessa.

—Dar-se por obrigado. — «Deste bom
Emperador acho huma memoria em Por-

tugal, donde se pôde coiligir, que obri-

garia os Portugueses com benelicios par-

ticulares, ou os comuns scriaõ taes, que
os movesse a oferecerem sacrifícios, pela

eternidade de seu Império, que era o
termo de falar, que então se usava : a pe-

dra está em huma Igreja de N. Senhora,

junto a Colares, referea Ambrósio de Mo-
rales. nesta forma.» Monarchia Lusita-

na, liv. 5, cap. 15.

— Obrigar-se, v. refl. Contrahir uma
obrigação.

— Obrigar-se a alguém; obrigar-se a

servil-o.

—Obrigar-se por alguém; sujeitar-se

á obrigação, que tinha aquelle por quem
contrahimos a obrigação de pagar, fazer,

satisfazer alguma promessa, etc.

— Dar-se por obrigado, portar-se obri-

gado.

f OBRIGATORIAMENTE, adv. (De obri-

gatório, com o suflixo «mente»). De um
modo obrigatório.

OBRIGATÓRIO, A, adj. (Do latim ohli-

gatorius, de obligare). Que tem a força

de obrigar.

—

Uma clausula obrigatória.

—Figuradamente : Annexo, exposto,

sujeito.

—Que 88 deve fazer por obrigação.

—Figuradamente . Indispensável, ne-
cessário.

f OBRIGUAR, V. a. Termo antiquado.
Vid. Obrigar.— «E esto meesmo ho es-

crepvede vós em vosso livro, e assine-o

o dito (^oudel, e Escripvani pêra no-lo

vós mostrirdes, e !1ó$ podermos despois

saber le estes tsaes tcem as ditas bees-

tas de guarrucba com as suas armas, ou
cavallos sem armas, assy como se obri-

guarom ; e seendo achado, que teem a

dita beesta de guarrucba com armas, ou
cavallos sem armas, vós nom os costran-

guades por beesteiros do conto.» Ord.

Alfons., 1ÍT. 1, lit. 69. íi
16.

OBRINHA, s. f. DiminulÍTo de Obra.

Pequena obra.

OBSCENAMENTE, «do. (De obsceno, com
o sufiiio «mente»!. De um modo obs-

ceno.

—Com sensualidade, com torpeza sen-

sual.

OBSCENIDADE, «. f. (Do latim ohsce-

nilas, de obscenui\. Qualidade do que é

obsceno.

—Cousa obscena. — bizer obsceni-

dades. — Este quadro é uma obsceni-

dade.

— Lascívia, luxuria, sensualidade.

OBSCENO, k,adj. (Do latim obscenus).

Que fere abertamente o pudor.

—

Palavra

obscena.

—

Figuras obscenas.

—Lascivo, luxurioso, sensual.
—Partes obscenas ; as partes puden-

das, as da geração; aquellas que o pu-

dor e a honra devem occultar.
—Syn. : Obsceno, de^ihonesto.

—Obsceno diz mais que deshot\esto na

mesma ordem de cousas, porque indica

principalmente o que é sujo, torpe, im-

mundo, etc. Deshonesto é o que. já em
palavras, já em obras falta á bon->stida-

de e decoro que a natureza e a socieda-

de exigem.

—O ebsceno apresenta imagens intei-

ramente nuas, sem véo, sem apparencia

de moderação, nem de respeito. O des-

Ixonesto recorda ideias e imagens oppos-

tas ao pudor, e posto que costumam co-

brir-se com um certo véo, é táo trans-

parente que só serve de despertar a cu-

riosidade, e provocar a attençâo, mas em
fim suppõe apparencias de moderação e

recato.

—As almas mais puras tem muitas ve-

zes pensamentos deshonestos ; porém os.

gestos e posturas obscenas só pertencem

á mais asquerosa corrupção.

—O deshonesto corresponde particu-

larmente aos sentimentos internos, po-

rém quando chegam a mauifestar-se ex-

teriormente sem pejo, nem vergonha,

convertem -se em obscenos.

7 OBSCURAÇÃO, s. /. (Do latim ohs-

curatio, de obscurus). Termo de astrono-
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mia. Acção de tornar obscuro, fallando

dos eclipses.

OBSCURAMENTE, adv. (De obscuro,

com o suffixo «mente»). Sem claridade.

— De um modo escuro, fallando das

cores.

—De uma maneira quasi invisível.

—Figuradamente: De um modo pou-

co intelligivel.

—Figuradamente: Sem brilho, sem
nomead/i, ignobilmente.

f OBSCURANTE, s. 2 gen. Termo neo-

logico. Pessoa que se oppõe aos progres-

sos das luzes e da civilisação.

OBSCURANTISMO, s. m. Opinião dos

obscurantes.

f OBSCURECIDO, part. pass. do Ob-
scurecer. Que perdeu a luz.—O ceu ob-

scurecido jielas nuvens.

—Occulto como em trevas.

OBSCURECER, v. a. (De obscuro, com
o suftixo «ecer»). Privar de luz.

—

Negros
vapores obscurecem o dia.

-Figuradamente : Tornar pouco intel

111

"

—Figuradamente : Esconder, encobrir

como com uma nuvem.
—Figuradamente : Tirar a claridade ás

luzes, a vivacidade ao sentimento.

—Figuradamente: Tornar cego intel-

lectualmente.

— Eiguradamente: Deslustrar, desdou-
rar, manchar.

—

A epopeia de Camões não
o obscurece.— V. n. Deslustrar, escurecer.

Que o nome de Aristófanes, Menandro
Neste, em que estamos, século obscurecem ;

Co'as armas vencêo a Grécia douta,

Mas nas letras a Grécia excede a Roma,

J. A. DE MACEDO, VIAOEM EXTÁTICA, cant. 2.

—Obscurecer-se, v. refl. Perder a cla-

ridade, a luz.

—

O tempo obscureeeu-se.
—Perder a faculdade de vêr.

—

A vista

obscureceu-se.

—Figuradamente : A razão obscure-
ceu-se.

—Tornar-se mais escuro, mais forte.— «Na margem, ou circuito de huma, e

outra maxilla se acháo certas cavidades,
ou casinhas, em que os dentes se sittuão,

a que os Latinos chamão Alveoli, LocuU,
Fossulce, Mortariola. Estas mesmas cavi-
dades, arrancados os dentes, algumas ve-
zes se obscurecem, ou se arrasaõ ; como
succede nos velhos; e aquelles circuitos,
ou margens se fasem mais agudas, e acu-
minadas, e servem em lugar dos dentes
para preparar o alimento.» Braz Luiz de
Abreu, Portugal Medico, pagina 76 8

109.

—Figuradamente : Diz-se também da
physionomia, sob a impressão de des-
contentamento, de tristeza, etc.

OBSCURIDADE, s. f. (Do latim obscu-
ritas). Estado do que é privado de luz.—Dissipar a obscuridade.

Ficou como Homem que da claridade

Onde o raio solar alumiava.

Entrando em moderada obscuridade

Lhe pareceo de todo que cegava

;

Que da clara impressão a qualidade

No Cristalino Centro não obrava

Em seu opposto, até que despedido

Pouco e pouco usar pôde do sentido.

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM,
cant. 4, est. 108.

—A obscuridade; a nouto.

—Figuradamente : Falta de luzes, de
civilisação, de progresso.

—Figuradamente : Falta de lucidez nas
ideias, nas expressões.

—Privação de celebridade, de brilho,

sorte obscura. — Obscuridade do nasci-

mejito, da família.

OBSCURO, A, adj. (Do latim obscurus).

Em que não ha luz, escuro, umbroso.—A obscura claridade das estrellas.

—Figuradamente: Diz-se da apparen-
cia, da figura que existe sem vivacidade.—Este homem tem a cabeça, mal feita, os

olhos pequenos, o aspecto obscuro, etc.

—Que existe sem nome, sem gloria.

— Que pertence ás classes inferiores

da sociedade.

— Que não é muito intelligivel, que
difdcilmente se faz comprehender.

Sublime Sapiência, abstracto estudo,

Que tão illustres fez, depois da escura

Confusão de Babel, Nações diversas,

o innocente Caldêo, o Árabe esperto,

Do Nilo o morador, mysterios todo.

Todo em obscuros symbolos involto,

E o Persa audaz, idolatra do Fogo.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 2.

— Desconhecido, occulto.

—

O obscu-
ro futuro.—Séculos obscuros.
— Syn. : Obscuro, escuro. Vid. este ul-

timo l^rmo.

OBSECRAÇÃO, s. f. (Do latim obsecra-

tio). Termo de Rhetoria. Figura pela qual
o auctor implora a assistência de Deus
ou de alguma pessoa.

— Acto de supplicar, de rogar.

— Plur. Entre os Komanos, orações
publicas para apaziguar a ira dos deuses.

OBSECRAR, V. a. (Do latim obsecrare).

Supplicar humilde e cordealmente por
alguma cousa digna de respeito.

— Syn. ; Obsecrar, pedir. Vid. este ul-

timo termo.

OBSEQUENTE, adj. 2 gen. (Do latim

obsequens). Que trata com affabilidade,

que obsequeia.
— Termo pouco em uso. Que segue

outro maior, como attrahido.

OBSEQUENTISSIMO, A, adj. superl.

de Obsequeute. Muito obsequente.

OBSEQUIADOR, A, adj. (De obsequio,

e o sufliio «dor»). Que faz obséquios,

que obsequeia.
— S. Pessoa que gosta de obsequiar,

de tratar com agrado.

OBSEQUIAR, V. a. (Do latim obsequi).

Fazer favor a alguém, tratal-o conj affa-

bilidade.

OBSEQUIAS, s. f. plur. (Do latim 06-

sequicp). Termo antiquado. Exéquias.
OBSEQUIO, s m. (Do latim o6se(/wíMm).

Acção, ou dito com que civilisadamen-
te captamos a benevolência de alguém,
condescendendo em tudo com elle.

— Favor, serviço.— «Não havia viven-

te daquelles, a quem em honra da sua
qualidade chamamos insectos, que não
trabalhasse, e que não desse os dias da
vida pela sua sustentação, e conservação,

metendo-lhe pelos olhos, ou por bayxo
delles os seus obséquios.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 45. — «Na
primeira ponderação exercita actos de

contrição, pelo motivo de ser Deos quem
he o ofTendido : ajuntando-lhe cm obse-

quio da Senhora o motivo de serem teus

[)('CCfldos tanto era desagrado seu.» Pa-

dre Manoel Bernardes, Exercícios Espi-

rituaes, psg. 123.

Dos votos seus o templo condecora.

As suplicas lhe escuta, e finalmente

Aceita obscqiiios mil, que reverente

Tc faz o mundo, que feliz te adora.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, pag.

119 (edição de 1787).

Acabou de beber : e pouco a pouco

o veneno se actua dentro na alma.

Uma chama subtil, um vivo fogo

Lentamente se ateia : arde em desejos

De ir o Bispo buscar, de oíTerecer-lhe

O mais activo incenso ; mil obseijuios

Na cabeça lhe rolaò, e o transiportaô.

A. DINIZ DA cuuz, HVSSOPE, cant. 1.

Vir humilde esperar o santo Asperges

Á porta deste Alcaçar, de repente,

.Mudando de systema, hoje refusa

Este obsequio render, este tributo,

De taõ altas virtudes merecido.

IDEM, IBIDEM, cant. 3.

OBSEQUIOSAMENTE, adv. (De obse-

quioso, eosuflixo «mente»). De um mo-
do obsequioso.
— Por obsequio, sem obrigação.

OBSEQUIOSO, A, adj. (Do latim obse-

quiosus, de obsequium). Que gosta de fa-

zer bem, de obsequiar. — Homem obse-

quioso.

— Que denota o animo de obsequiar.—Humor obsequioso.

OBSERVAÇÃO, s. f. (Do latim obser-

vatio). Termo de Náutica. Acto de obser-

var o curso dos astros, a appariçáo dos

meteoros, os phenomenos da electrici-

dade e do magnetismo.

—

Pela observação
adquirimos noticias e conhecimentos de

muitas cousas, e pela experiência apren-
demos a saber fazer uso d'ellas.

— Acção de considerar com attençâo

as cousas physicas ou as cousas moraes.
— «E vendo com profunda observação

tanta diversidade de partículas, tanta

diCferença de instromentos, tanta abun-
dância de operaçoens em huma fabrica
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de taô pouco vulto ; o tiidn com tanta

oriifim, t«l ilisposir.iõ, tfll .irrnonia, nos

siltds, Oos movimniilos, e nos productos

nomiravt is 'iíqaclla parle
;
qu.* ti.i de lii-

zer, ou quo ha d", suppor, senaõ quf a

Cabeça ho o mais nobre, o mais singu-

lar, tí o mais olevado composto do cor-

po humano ?K Braz Luiz de Abrou, Por-

tugal Medico, pag. 87, § 171.
— Eíitiir em observação ; conservar-so

n'um higar d''.>n'io se obsi~.rve.

— Palavras cora qu'í S'^ ileflara aqiiil-

lo qurt so observou, notou, ou roíl-Mjtiu
;

reflt'ião.--nl'ar<'r,rt que lamb'Mn vóí mo
trataes dussa maneira, pudinlo-me algu-

mas das minhas observaçoens qu-^ ou-

visteis.» Cavalleiro d» Oliv.'ira, Cartas,

liv. 1. n.o 23. —a Estas observaçoens que
aqui fdço, são idi-as rauy lig^-yras dos

mali's a qu<io Amor desregrado expõem
a todos os queo sogutMti.B Idem. Ibidem,
liv. 1, 11.0 29.— cE ainda què. segundo
a observação d>; (lirard, regrelter, para

distincçno de plaindre, si diga das cou-

sas ausentes; to lavia nos mesmos Syno-
nymos de Girard se verá qunnto acerto

om arrodar-lhe a signififíação para longe

da nossa saudado.» CVirrelt, Camões, nota

A ao canto 1.

— Resultado da observação. — Obser-
vações aHro)iomicas, meteorológicas. —
oEnibarcárão-se os nossos, e foráo na
companhia de D. Jorge a demandar a ar-

mada. O qual referindo a D. Álvaro o

successo, ea observação que Qzéra, pa-

receo aos Cabos, que não linha lugar a

facção, visto estar s armada doscuberta,

e a terra apppílidada » Jíicinlho Pndre
de Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 4.

— Termo antiquado. Observância.
— Era aslronoaiia, uome dado ás me-

didas, tomadas com os instrumentos con-
venientes, ás distancias angulares dos as-

tros, de suas alturas meridianas, de seus
movimentos, etc.

— Processo lógico por meio do qual
se determinam todas as particularidades

do phenomeno em si mesmo, sem o con-
fundir pela experi>MKÍa.

— Em termos dtí medicina: Historia de
uma doença, de um facto.—Observações
da febre typlioide.

— Nota aos esi^riptos de algum auctor.— As sabias observações dene critico.

— Syn. : Observação, eaTjerieuctí». Vid.

eSte ultimo voc«biilo.

— Syn.: Observação, consideração.
Vid. este ultimo termo.

— Syn. : Observação, observância.

Observação ó o ai'io de obs^írvar, no
sentido de olhar attínlamentoe examinar
os phenomeno.-! naturaes, o tudo o que
é ou s>i passa fora de nós Observância é

o acto de observar, no sentido da cum-
prir ei.^ctamente uma lei ou mandado.

Muitos phijisophos são diii){eiites na
observação dos pheuomenos da nature-

za, e poucos afio exactos na ohitervancia

da lei n lie seu auctor.

OBSERVAD.\MENTE, adu. (Do obser-
vado, i\ o suflixo amente»). Por moio de
observações.

— Com observância.

OBSERVADO, part. pass. d-' Observar,
(luardado ndigiosaraent-\ venerado.
—

• Consideraiio, examinado attonta-

menti.— « Muita reflexão me occorre nes-

ta matéria, em que não quero discorrer,

porem lembran lo-mii do que tf^nho ob-

servado nella em toilas as N.içoiíos qoe
pr.ítii|u->y.o Cavallt^iro de Olivira, Car-

tas, iiv. 1, n." 12.— «Retirou se EIR'7
de Sião triunfínte com m despojos, o
posto á mira do que obraria o inimigo,

com todo o desvelo attendia em o que
previa Ih) pod«»ri.i s-r necessário, se os

pactos lhe naõ fossím observados.» Con-
quista do Pegú, rap. 13.

OBSERVADOR, A, s. (Do latim obser-

vator). Pessoa que observa alguma lei,

ou alguma regra, que cumpre as pre-

scripções.

— Pessoa quo se applica a observar os

phenomiMios da natunza.
— T^rmo de Mirinha. Oflicial encar-

regado de fazer as observações astronó-
micas.
— Particularmente : Pessoa que obser-

va os costumes e as acções dos homens,
os acontecimentos da mocidade.—Obser-
vador do coração humano.
— Pessoa que espia, que espreita.

— Adjectivamente : Qun observa, que
examina. —Medico observador.

—

Espiri-

to, ijenio observador. — Um olho obser-
vador.
— Que especula, que examina atlen-

tamenie. —-dsíronomo observador.

—

Mi-
thematico observador.

OBSERVÂNCIA, s. f. (Do latim obser-

vnntia). Pratica de uma regra em ma-
téria religios.».. — .d observância da lei

é a verdadeira felicidade do homem.
— Pratica dos deveres da moral ou da

sociedade.

— A regra. — A observância da vida

monástica.

— Pôr em observância; fazer observar
exacta e rigorosam-Tite.

— Pôr em observância ; fazer execu-
tar a lei, ordem, costume que estava ol-

vidado, e mal cumprido.
— Diz-se das communidades religiosas

onie certas regras so observam. — Ob-
servância riíltixada. — tAquelle dia dixe

Missa e:u pontitieal ho Arç «bispo de To-
leóo Frei Francisco Ximenes da Ordem
do S. Francisco da obseruancia, a qual
hos Reis estiuerão ambos em huma cor-

tina da banda do Euaugelh >, e dentro
com elles dom George, e has Rainhas
ambas da outra pirte era sua cortina.»

Damião de Góes, ChronicadeD. Manoel,
pari. 1, cap. 29. — aEra uiui carido.so. e

fez era quanto viueo muitas esmolas uo

reino, e foradelle a muitas pessoas, e casas

d'oraçam, e ha Saneia casa de Hierusa-
lem, e do monte sinai daua cadaiiuo a

todolos frades da Obseruancia da Ordem
de Sam Francisco de seus reinos lodo o

pino que lhes era nei'.essario pêra se

vestirem.» Idem, Ibidem, part. 4, cap.

8ti. — (Fundou de nouo o mo&teiro de
Saneio António do pinheiro de sam Fran-

cisco da obseruancia, fez o corpo da
Egreju de sam Francisco Ueuora, fez de
nouo o .Mosteiro danunciada de freiras

da Ordem de S. Domingos na cidade de
Lisboa n<i mouraria. > Idem, Ibidem, part.

4, cap. 85.

— Observancias legaes ; certas prati-

cas ou ceremoiiias que prescrevia • lei

de Moysés.
— Frade menor da observância ; re-

ligioso da observância de » Francisco.

— Vida reformada e escrupulosa.
— Reverencia, guarda dos respeitos

devidos.

— Vid. Observação.

OBSERVANTE, pari act. de Obser-

var. Que guarda, que cumpre, que oH-

serva.

— Frade observante ; frade que guar-

da á risca as regras do seu inslituto. —
«E mandou chamar logo Frey loam da

Pouoa , frade obseruante da ord-m de Sara 1

Francisco, homem muito viriuoso, e de

santa vida. que ora seu confessor, o a

elle se confessou logo muy perfeylamen-

te, e com muyla deuaçáa de suas mãos
tomou o Sicramento, e acabado isto com
elle fez seu justo e verladeiro testamen-

to, estando ambos sos assentados, e foy

escripio com as minhas penas e meus j
aparos, e eu esiaua a poria de fora, e I
acudia quando chamaua.» Garcia de Re- T

zende. Chronica de D. João II, capitu-

lo 208.

OBSERVANTINO, A, adj. Que respeita

aos observantes frauciscauos. — Religio-

so observantino.
— ^'. //!. Religioso da observância de

5. Francisco.

— S. f. Pieligiosa de uma ordem fun-

dada em 1517 por L^ào x.

OBSERVANTISSIMO, A, adj. superl. de

Observante. Muilo observante.

OBSERVAR, i'. o. (Do latim obíervarel.

Conforiuar-se com o que é prescripto por

alguma lei, ou regra.— Observar os coh-

selhos de um pae.

Bramensa sio os seus religíMna,

Nome Antiguú e de grande preeminência;

Obácrcam os preceitos tão Uoaosv^

D'am, que primeiro poi nome i reieneia.

CAM., Lus., (ant. 7. est. W.

— Considerar com applieaçáo as cou- .

jas physicas e as moraes. — Observar a I

natureza. — Observar os sijmptomas de

lima doença. — tPor e.ísj» razão nos não

devemos admirar se observamos alguns
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homi^ns, e algumRS mnlheres qu9 senão

deyxSo arrastar vorgonhosaoaíinttí por rao-

viraenlos impetuosos.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n." i3.— «Por pou-

co que se tenha visto o mundo, e por

menos que se t^nhão frequentado as pes-

soas do voss') sexo. não se pôde deyxar

de observar que em todo o mundo, e

principalmente nn f.-minino ha gostos

depravados, e depravadíssimos.» liem,

Ibidem, liv. 1, n.° 16.

— Termo de Nautioa. Notar com con-

tinuada attenção o movimento dos as-

tros, tomar a altura e distancia dos as-

tros entre si, ou de cada um em parti-

cular, a fim de calcular a latitude e lon-

gitude que se eiige saber.

De mais perto se observa a argêntea Lua,

Gelados montes tem, gelados mares,

E as fornalhas do abysmo, que vomitão,

Qual horrendo Vesúvio, ardentes chammas.

Mas nunca em clara luz saber podemos

Se he do Ser pensador também morada.

J. A. DK MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 4.

— Loc FIGURADA E POPULAR: Obscr-

var as distancias; não se approximar

muito de uma pessoa, não se familiarisar

com ella.

— Examinar, contemplar. — Observar
todãfi estos circumstancias. — «Observou

muito bem hum Escritor moderno, e dis-

S" que os homens sábios fasem todas as

diligencias por diminuírem os dissabores

da vida, ao mesmo terepo que os loucos

se empregão somente em augmenta-los.»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, livro 3,

n.o 11.

Sentados, mui de espaço a fartas mezas.

Quando arrazavão Roma ; a quem, de longe

Conquistas, com a ameaça. A espada observa

Que contrapezo foi do Império do Orbe.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MARTYRES,

UV. 7.

De negro Paragom moldura observo.

Que em si contém de Isac a imagem viva

:

He relevada em fulgida Esmeralda.

J. AGOSTNHO DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA,

cant. 3.

— «Alie pôs-se a examinar a malga
escrupulosamente. Nathanael parou a ob-
serval-o.» A. H^rculsno, Monge de Cis-

ter, cap. 18.

— Guardar, praticar, cumprir.— «Co-
mo o dito Poema obriga a advinhar, e

como isso me seja prohíbido pelas Leys
do meu Paiz. eu que as quero obser-
var em todos, vos fnço restituição da
obra bastando a de Casa para me quebrar
a cabaça.» .Cavalleiro de Oliveira, Car-
tas, liv. 3, n.° 3.

— Notar, prestar attenção. — Obser-
var iodas estas circumstancias. — «Mas
piD religião *> espirito d'ella observei °m
obras e palavras supina ignorância. Fi-

queila as provas para quando Deus qui-

voL. rv. — 65.

zpr.s Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camíllo Castello Branco,

pag. 92. — «De caminho fomos obser-

vando que, sendo este rio de Capim de

grandes haveres se acham arruinados

sessenta e tantos sítios ou roças por fal-

ta de quem possa trabalhar, e não ha-

ver dinheiro para comprar pretos nem
a companhia do Pará os querer hoje

fiar.» liem. Ibidem, pag. 201.

Destes accesos extasis me arranca

A Fadiga outra vez. Conserva, ó filho.

Dentro d'atma gravado Isto que observas,

E quando em vt*'0S rápidos desceres

A tão mesquinha habitação terrena.

Aos transportados homens o annuncia.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, CaBt. 3.

— Conter, encerrar.

— Figuradamente: Ponderar, reflectir.

— Observar-se, v. reft, Tomar cuida-

do de si, portar-se com reflexão.

— Syn. : Observar, cumprir. Vid.este

ultimo vocábulo.

OBSERVATÓRIO, s. m. (Do latim ob-

servntorius) . Edificio fornpcido de todas

as espécies de instrumentos para as ob-

servações astronómicas: diz-so vulgar-

mente observatório astronómico; obser-

vatório meteorológico.

OBSERVÁVEL, adj. 2 gen. (Do latim

oh^íervabilis). Que pôde ser observado.

—

Phenomenos observáveis.

OBSESSÃO, s. f. (Do latim ohsessio).

Acto do que persegue alguém.
— Estado do que é perseguido.

— Termo ecciesiastico. Estado de uma
pessoa que se suppõe perturbada, e per-

seguida pelo demónio.
OBSESSO, A, adj. (Do latim obsessus).

— Obsesso do demónio ; homem persegui-

do pelo demónio, sem comtudo ter en-

trado n'elle, nem ter tomado posse da

sua pessoa. Vid. Possesso.

— Substantivamente: Um obsesso.

OBSIA, s. f. Termo antiquado. Nome
dado não só á capella-mór de um tem-
plo, mas ainda a qualquer capella ou al-

tar. Vid. Ussia.

OBSIDENTE, adj. 2 gen. (Do latim ob-

sidus. de obsidere). Que cerca, que põe

assedio.

— Que faz obsesso a alguém.

—

Diabo

obsidsnte.

OBSIDIANA, s. f. (De Obsidio, que a

descobriu na Ethiopia, como disse Plí-

nio). Pedra preciosa bastante crystallina,

que se assemelha ao vidro de uma gar-

rafa : a sua côr é verde escura, e em-
prega-se em pompas fúnebres, como o

azeviche, ao qual ó superior em dureza,

tenacidade, e polido. A obsidíana ví-

trea tem no Peru e no México applica-

ção para varias espécies de ornatos e de

esppíhos.

OBSIDIONAL, adj. 2 gen. (Do latim

obsidionalis, de obsidio, cerco, de obsi-

dere). Concernente aos assédios.

— Coroa obsidional; coroa com que
os Romanos honr.ivam um general, que
tinha ft^ito levantar o .«itio de uma cida-

de, ou livrado um exercito sitiado.

— Moeda obsidional; moeda que se

cunha algumas vezes n'uma cidade sitia-

da, onde ella corre durante o cerco.

OBSOLETO, A, adj. (Do latim obsole-

ti(s). Oue está fora do uso, fallando de
uma palavra, de uma locução.—Syn. : Obsoleto, antiquado. Vid. este

ultimo termo.

OBSTÁCULO, s. m. (Do latim ohstacu-

lum). O que impede, o que se oppõe.

—

Aos meus desígnios apresentam-se mi-
lhares de obstáculos.

—Termo de physica. Tudo o que re-

siste a uma força.

—Diz-se também, no trictrac, das pas-

sagens interceptadas pelo adversário.—Syn. : Obstáculo, difficuldade. Vid.

este ultimo termo.

OBSTANCIA, s. f. (Do latim oh^tantia,

de obst'tre). Termo antiquado. Diffieulda-

df, resistenei.i, estorvo que impede o pa-

pa dii fazer justiça a uma demanda.
—Termo de direito canónico. Difficul-

dade.

OBSTANTE, part. act. de Obstar. Que
faz estorvo.

—Diz-se também: Não obstante; não
embargando, não causando embaraço.

—

«Mortificaram-nos muito por espaço de
quinze dias. Assim mesmo, não obstan-
te as persuasões em contrario, resolve-

mos ir ehrismar.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, p.^tg. 205.

—Diz-se da mesma maneira : Não obs-

tante que.
—Syn. : Não obstante, contra. Vid.

esta ultima palavra.

OBSTAR, V. a. (Do latim obstnre). Cau-
sar estorvo, embaraçar, tolher.

—Pôr-se-lbe diante.

—

A nuvem obsta
ao sol.

—Figuradamente: Oppôr-se, contras-

tar, resistir.

— V. n. Termo antiquado. Ser bastan-

te.—«Nem obsta, que muitas vezes os

mesmos Authores, que a chamaõ Scien-

cia, a denominem Arte, como saõ Gale-

no, 20. Avicena, e outros, 21. em vários

lugares
;
porque ou a Arte se considera

por contraposição à Sciencia; e neste

sentido a definio Aristóteles: Habitns sa-

ciendi vera cum ratione.» Braz Luiz de

Abreu, Portugal Medico, pag. 236, § 41

.

— «Nem obsta também o lugar de S.

Paulo; 19. era quanto dis, que foi arre-

batado atè o terceiro Ceo : Seio hominem
in Christo ante annos quatuordecim

.

»

Ibidem, pag. 509, § 39.

f OBSTÉTRICA, s. f. A arte dos par-

tos.

f OBSTETRICAL, adj. 2 gen. Termo
de medicina. Que diz respeito aos par-

tos.

—

Os preceitos obstetricaes.
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obstetrícia, s. f. (Do latim ohate-

tricium). A scieiícia dos partos, e partei-

ras.

OBSTETRICIO, A, adj. (Do latim ohs-

telricius). (",(»noi'rfieul« aos partos.

OBSTÉTRICO, s. m. Farlciro.

OBSTETRIZ, s. f. (Do latim obstetrix).

Partcirn.

OBSTINAÇÃO, s. f. (Do latim obstina-

tio). Acção (loquf> se obstina; estado do

quo se obstina.

—Teimosia, pfrtinacií.— «Ouatro ini-

migos tom a prudência. Primeira, Preei-

pitaçaó, segunda, Paixaõ, terceira, Obs-

tinação, quarta Vpiíladii: a priíueira ar-

risca, a segundii ceg?», a t-rceira fer.ha a

porta a razaõ, a quarta lU'lo tisna. Três

inimigos t'>m o segnvlo ; Bae.ho, Vénus, e

o Interesse.» Arte de Furtar, cap. 30.

— Syn. : Obstinação, pertinácia. Vid.

este ultimo termo.

OBSTINADAMENTE, adv. (De obstina-

do, com o suffixo «mente»). Com obsti-

nação, com teimosia.— • iMilretsnto p'^lei-

jaráo om Adem obstinadamente ceri.a-

dores, o cercalos, derramando de ambas
as partes sangue. Carregava o peso desta

sobro alguns Portuguozes da armada do

D. Payo, que mostrarão valor illustre em
nasciraeiílo humilde; "S quncs se empe-

nharão na resistência, como se defende-

rão sua Pátria i\o principado alheio.» Ja-

cintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 4.

OBSTINADÍSSIMO, A, adj. superl. de

Obstinado. Muiio idislioado.

OBSTINADO, pnrl. pass. de Obstinar.

Ligado com tenacidade a alguma ideia,

opinião, seíiiimento, etc.— «Mas como a

pertidia Arriana estivesse inda re.còcen-

trada no anii^o de muitos grandes do

Reyno, a quem o respeito e temor de

Recaredo fizera moslrarse Catholicos, não

no sendo de coração ; usando da occa-

siaõ que lhe oferecia o tempo, com a

pouca idade, e menos experiência dei

Rey, se cõjuraraõ cõtra elle, induzidos

por Witericn, que como diz Dom Lucas

de Tuy, era obstinado Arriaiio.» Mo-

narchia Lusitana, liv. 6, cap. 20.

E posto ante o Silveira, com destcnto

o cargo que até «ntão tinlia lhe engeitu,

K que o prxveja diz, porque hum momento

Elle Jalli em dianle o n.vo acceita.

BepUca o Capiião com sotTrimento,

."^conse-lba-o, porem pouco aproveita,

Que o Pacheco obstinado em sua queixa.

E nieto que então dit, te vai, e o deixa.

r. I>E ANDRADS, PRIUEIHO CERCO DE Dll',

cint. l;l, est. 100.

— «Assi o mostrou numa carta, que

escreueo, estando ja em Amboiuo de

volta pêra Malaca, a hum seu denoto e

conhecido dos mesmos públicos obstina-

dos: na qual lhe dizia que a ambos vi-

sitasse da saa p«rM » Lucena, Vida de

S. Francisco Xavier, liv. 4, ca.). 5.— «A

tal sentença digo ser conQrmada noCeo,
se o confessor a deu prudentemente e

como Deos manda, porque se i-IIh di-u

tal sentença .sobre o peccador obstinado

que nam e.slaa emraend«dci, nem arre-

pendido de si:u8 peccados, nam he va-

liosa a tal sentença, netn he confirmada

no (^eo : porque vay contra regra que o

supremo luyz IKSV Christo nosso Senhor
deixou a seus Vigayrus, que sam os con-

fessores.» Frei Barthídomeu d.is .Marty-

res. Cathecismo da Doutrina Christã,

liv. 1.

—

«l*or(|iieex aqui IriMias, i' escii-

ridam cobriram os pouos incn^dulos, e

obstinados, mas em si nascerá o .Senhor

e sua gloria em si gera vista, e riram os

(lenlios a ver lua luz, e os Re.ys a gozar

do resplanJor em ti nascido. .\ qual pro-

phecia claramente foy ojecomprida nestes

três Príncipes Gentias quo do Oriente vie-

ram buscar a luz nasciílaciú Bcttilem, co-

mo nos conta S. .Slathcus no Eiiangelho.»

Ibidem.— «D. Alvar» obstinado om soc-

corn-ra Diu, anlava a liuma, e outra par-

te errando, veiiJo-s- por moraealos so-

Ç')brado, até quo com o trabalhar do na-

vio, lho saltou o leme fora, com que o

impaciente arribím a Baçaim d.'stroçado

com alguns navios do sua conserva; ou-

tros tomarão differenles portos, e ensea-

das.» Jacinlho Friire de Andrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 2.

— Endurecido, eaipedernido.

- Se crer em abusões v de almas traças,

Despregar portentosos vaticínios

K de peito obstinado, ensurdecido

As vozes, com que o Ceo mil vezes falia.

A. D. DA CRUZ, HYSSOPB, Cant. 6.

Mais mo temo a mim mesmo do quo eo tiáo,

receio tanto u excesso de constante,

que degenera o firme em obslinado.

BISPO DO GRÃO PAB.V, MEMORIAS, pag. 1Õ2.

—Diz-se também das cousas: Uma
vida obstinada.

— Diz se de um mal que .se não pôde
fazer cessír.

—

Goita obstinada.

— Substantivamente: Um obstinado,

U7na obstinada.

OBSTINAR, V. a. (Do latim obstinare).

Termo pouco em uso. Fazer com que
uma possoa se ligue com tenacidade a

alguma cousa.

— Obstinar-se, v. re/l. Ligar-se com
tenacidade, aferrar-se.

— Diz-se do um mai que resiste aos

remédios o ao tc.npo.

OBSTRINGIR, i'. a. (Do latim obslrin-

gere). Termo de medicina. Apertar mui-
to, exhaurir.

OBSTRDCÇÃO, s. /. Termo do medi-

cina. Embaraço que se encontra nos va-

sos do corpo vivente.— «Por isso alguns

AA. (e com mais razaô) como Pedro Guar-
da, Luís .Mercado, liondelecio, Jacocio.

o llollerlo lib. 1 . de Coac. príviíolionib.

tcxt. 7. e novissimaoienl) Pedro Miguel

de lleredia tem para sy, que a causa, ou
o morbo, a quem se segue o Catbalep&is

he lium especial modo de obstrucçaõ
com que se oíleudi) o C<»rebro; e naõ
qualquer obstrucçaõ, como succede no
Caro. p na Apop|.'xia.» Braz Luiz d'A-

breu, Portugal Medico, pag. 475, ^ 111.
—Plur. Embaraços chronicos do fi- J

gado ou do baç.<j que se desenvolvem f
entre outros, no curso das febre* ioter-

mittentes pndongadas.
. OBSTRUCTIVO, A, adj. Termo de me-
dicina. <,toi' (.rodnz obslrucçôes.

f OBSTRUÍDO, p'irt. poM. de Obstruir.

— Canal obstruido.

—

Caminho obstruí-

do pela muUidãu.
—Termo de botânica. CoroUa obstrai-

da; corolla fechada pelos pellos e outros

appi-ndicHs.

OBSTRUIR, V. a. (Do latim ob$truere).

Tapar «s hoccas e poros dos vasos do cor-

po animal.

— Esiorvar, impedir.—Obstruir a pas-

sagem.
— Proluzir. formar uma obstrucçaõ.

—Obstruir um canal do corpo vivente.

— O depuaito d'estai aguas obstrue o*

cannef.

OBSUTURAL, adj. 2 gen. (Do latim

ob, o sutura). Terojo de botânica. Que
se applira contra as suturas das válvu-

las, s ni a ellas estar soldado.

—

Diiifões

obsuturaes.
-j- OBTECTO, A, adj. (Do latim obtc-

ctus, de ob, o tectus). Termo de zoolo-

gia. Diz-se das cbrysalidas cuja epider-

me desenha tod.is as partes du insecto.

7 OBTEMPERAÇÃO, s. f. .Vcçáo de ob-

tém per.ir.

I OBTEMPERAR, u. n. (Do latim ob-

temperare, de ob, e temperare). Submet-
ter-se. obe^ieccr.

OBTENÇÃO, s. f. {Do latim obUntio).

Acto de óbl.-r.

OBTENIMENTO, s. m. Termo pouco

usado. Vid. Obtenção.

OBTER, i'. a. (Do latim obtineré). Con-

seguir, alcançar, impetrar. — «Mostram

amar o rei, e se estimam os thesouros

que elle da : prezan-o tam pouco que,

para Ih- obterem as mercês, valem-se

de lisonjns e enganos.» Telemaco, tra-

dacçào de Maneei de Sousa, e Jfrancisco

Jlanoel do Nascimento, liv. 2. — «íiesse

paiz não encontrei outros homeus senáo

alguns guardadores tam agrestes como o

m-smo terreno. Consumi* as noites car-

pindo minha desveolura, cos dias guar-

dando um rebanho, para assim lue sal-

var do brutal furor ío escravo maioral,

que esperando obter a liberdade, mal-

quistava todos os mAÍs com seu senhor,

para por este modo fazor alard.» de sea

zelo e desvelo: cham«vam-lhe Butis.»

Ibidem, liv. 2.

—Em termos do arte e d' scieucia, e

particularmente de chimica, chegar a um
etTeito, a um rosui lado. U^ar hydroge-



OBTU OCAR OCCA 515

neo decompondo -se successivamente pela

agua e pelo acido hydrochlorico rima liga

de potassa e de teÚuro, obtem-se d'este

modo.—Syn. : Obter, conseguir, impetrar.

Obter é alcançar uma cousa que se pre-

tende, di>spja, ou DOS é grata. Conseguir

é alcançar o que se andava diligencian-

do. Impetrar é alcançar do superior a

graça que se havia sollicitado.

Obtem-se cargos, dignidades, favores,

atteoções, etc. Consegue-se o que com
diligencia se busca. /mpeír-a-se graças do

rei, misericórdia de Deus, etc.

OBTESTAR, v. a. (Do latim ohtestari).

Tomar por testemunha, protestar, sup-

plicar em nome do céo chamando-o para

tertemunha.

—Pedir com instancia.

OBTIDO, part. pass. de Obter. Conse-

guido, alcançado.

—

Benefícios obtidos.

OBTRO. Termo Antiquado. Outro.— «E
ao Senhor da terra pague obtro tanto.»

=Em Viterbo, Elucid.

OBTDNDENTE, adj . 2 gen. Termo de

Medicina. Qae corrige a acrimonia dos

humores, fallando de certos remédios.

OBTUNDIDO, part. pass. de Obtundir.

OBTUNDIR, t'. a. (Do latim oblimdere).

Termo de Medicina. Enervar as partieu-

las sgudss e corrosivas.

OBTURAÇÃO, s f. (Do latira obturaiio).

Termo de Cirurgia. Vid. Obstrucção.
-{- OBTURADOR, s. m. Nome dado ás

peças, systemas ou apparelhos destina-

dos a interceptar o escoamento dos flui-

dos.

—Em chimica, placa do vidro que ser-

ve psra tapar.

—Em photographia, tampa de vidro

que tapa o tubo do objectivo.

—Termo de Cirurgia. Nome dado aos

iustnimentosinhos destinados a tapar os

buracos qun sobrevem algumas vezes ás

paredes de uma cavidade, ou a uma di-

visão que separa duas cavidades.

—Termo de Botânica. Corpo de forma

e cores variadas, que acompanha as mas-
sas pollinicas das orchideas e das ascie-

piadeas.—Adj. Diz-se das partes que tapam o

buraco oval do osso itisco.

—MtscKÍos obturadores; dous múscu-
los da coia que tapam o buraco existen-

te entre o osso púbis e o osso do qua-
dril.

— Ligamento obturador; membrana
delgada fixa a toda a circumferencia do
buraco obturador, excepto na parte su-

perior.

f OBTURANTE, adj. 2 gen. (Do laíim

ohturare, por ohtusare). Termo de Medi-
cina. Que tapa, que obstrue.

f OBTURGADO, part. pass. ant. de Ob-
turgar.

OBTURGAR, v. a. Termo Antiquado.
Outorgar, conceder, convir.

f OBTUSAMENTE, adv. (De obtuso, e

o suffiio «mente»). De um modo ob-

tuso.

OBTUSANGULO, A, adj. (De obtuso, e

angulo"). Termo de Geometria. — Trian-

gulo obtusangulo; triangulo que tem um
angulo obtuso.

f OBTUSÃO, s. f. Estado obtuso; fal-

lando dos sentidos.—A obtusão dotado.

OBTUSO, A, arfy. (Do latim ob, e tusus,

part. pass. de (tf nctere). Termo de Histo-

ria Natural. Que é como embotado, em
lugar de ser anguloso e ponteagudo. —
As folhas d'esta planta são obtusas.

—Termo de Geometria. Angulo obtu-

so ; angulo maior que um angulo recto.

— Figuradamente : Espirito obtuso ; es-

pirito pouco penetrante.—Sentido obtuso ; sentido cujas per-

cepções não tem vivacidade, nem niti-

dez.
—Som obtuso; som não agudo.
— Part. pass. de Obtundir.

OBUMBRAR, v. a. (Do latim obumbra-
re]. Termo Myslico. Cobrir com sombra.
— Os anjos obruvavam com mias azas.

— Figuradamente: Eclipsar, pôr em
sombra.

OBUZ, s. m. (Do francez obus). Termo
de Artilheria. Espécie de canhão, de peça

de artilheria com alma á maneira dos

morteiros, e com os munhões na facha

alta do segundo reforço, e igualmente
cylindricos por fora ; com eiles se atiram

granadas, bombas, metralhas, fogos arti-

ficiaes, etc.

— Espécie de bombasinha sem aza.

f OBVENÇÃO.s. f. (Do latira obventio).

Termo de Direito ccnonico. Imposto ec-

clesiastico.

-j- OBVERSO, s. m. (Do latim obversus).

Termo de Numismática. Lado da meda-
lha opposto ao reverso.

OBVIAR, V. a. (Do latim obviare, àeob,

e via). Prevenir um mal, um inconve-

niente.

OBVIO, A, adj. (Do latim obvius). Cla-

ro, que facilmente se mostra aos olhos,

patente.

— Figuradamente: Que se encontra ou
conhece com facilidade.

f OBVIR, V. n. (Do latim obvenire). Ter-

mo de Jurisprudência. Caber ao Estado

por successáo ou d'outro modo, fallando

de certos bens.

OBVOLVIDO, A, adj. Termo de Botâni-

ca. Que se enrola um sobre o outro.

OBYDIÍNTE, adj. Termo Antiquado.

Vid. Obediente.

OBYNTE. Termo Antiquado. Vid. Obe-
diente.

OCA, s. f. Jogo de dados sobre um pa-

pel pintido de varias figuras em suas ca-

sas, no numero das quaes ha um pato

que é chamado óca. Vid. Occa, e Ocre,

que divergem.

OCAJON, s. f. Termo Antiquado. Occa-

sião.

OCAR, V. a. Tornar ôco. :

—Ocar a voz; produzir um som de ma-
neira que a sua saída se assemelhe ao
som de cousa òca.

f OCASIÃO, s. f. Vid. Occasião.—«Mas
como este desejo juntamente com a ida-

de se fosse uelle de dia em dia acrecen-
tando, determinou de nam preder outra
tal ocasiam, pelo que querendo o mesmo
Emperador, no anno de M. D. XXXV.
passar em Africa, a cooquistar o regno
de Tunes, depois da partida de huma
armada que lhe el Rei mandou pêra
ajuda desta empresa. ! Damião de Góes,

Cbronica de D. Manoel, part. 1, cap.

101.

OCCA, s. f. Certo peso usado no Orien-
to e na Grécia, de quarenta onças, equi-

valente a dous arráteis e meio dos nossos.

OCCASIÃO, s. f. (Do latim occasio). Op-
portunidade de tempo, de logar para algu-

ma cousa.—«Poderá neste capitulo alar-

gar rnais o estillo, mas como a perfeita

gloria dos homens se nam pode dar re-

mate, senaõ depois que lho faltam as oc-

casioens de bem e do mal fazer, que he
quando tem acabado o curso dos traba-

lhos deste mundo.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 27.—jE como o foy o que aqui tomou de
pregar, confessar, apauzigar os soldados,

atalhar a muytas offensas de Deos, de
que sobejauam as occasiões, e os escân-

dalos entre tanta gente; que sobre serem
soldados, o, de duas nações tam pouco
conformes (deuendoo ser muyto) auia

annos. qud andauam entre infiéis, que
he o pez, de que sempre leuam quantos

o tocam.» Lucena, Vida de S.Francisco
Xavier.— «Avisou aos moradores de Ba-

çaim, e Chaul das noticias do Capitão de
Diu, 8 despezas da armada, e necessida-

de em que estava para que o ajudassem
;

os qisaes lhe respoudêrão tão fáceis ao

serviço Real, que parecia recebião as no-

vas occasiões de perigo, e despeza, como
premio de que tinhào servido.» Jaeintho

Freire de Andrade, Vida de D. João de
Castro, liv. 4.

Mostra-lhe n triste estado em que está posto

Isto que tem de si bem eotendido,

.Mas muito mais lh'o mostra o grande gosto

Que sentia de vèr-se tão rendido.

Bem v^ que se d'aqai não muda o posto,

Além de ser cada hora mais perdido,

Perderá a occasião que o tempo dava

De dar remédio ao mal que o atormentava.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIHO CERCO DE
DIU, cant.4, est. 8.

A causa porque então foi esta imiga

Alma infiel, do corpo companheira.

Quando o desejo, e a occiísião obriga

Trazer-ltiea vida á hora derradeira,

Não espere ninguém que aqui lh'a diga

Pois dizer-se não pode a verdadeira,

E isto ordem pareceo do Soberano

Eterno Rei, mais que descuido humano.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, est. 7.

"(He muito para ver a diligencia,
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cotn que os boticários se acodem buns

aos outros ritstas occasioens, emprestau-

(1()-sfl vilros, c mtídicamonlos, parn que

os Visitadores os achem providos (In la-

do: e podi-rá succoder, por tiiais quu la-

nham tudo berú apurado, o a potilo, se

não andarem mais ditigiMites em peitar,

que em sti prover, quo lho quobrem lo-

dos os vidros por dá cá aquella palha.»

Arte de Furtar, cap. 4.

—

« Vinte mil cru-

zados dissi! no titulo deste capitulo ? 1'ois

disse pouco, qunrjdo s.'y casos de qua-

renta, o dl) oitenta mil cruzados levados

de codilho em occasioens, que a sabedo-

ria do vulgo ficou cuidando, quo recebia

ElKey uo lanço hum servii;,.) heróico de

graudissimo inleressD.í Ibidem, cap. 10.

—«Se o seuhor Conselheiro, que tal vo-

ta, tivera o peito de bronze, tamanho
como o campo de Alvalade, dizia muito
bem, e duziHitos peitos bastavnõ para

fortificar, e defender Lisboa, e o Weyno
todo : mas he de temer, que naô tomou
nunca a medida a peitos mais que de

perdizes, e galinhas, e que na occasiaõ

se retire, ou và calçar as esporas, para

atar as cardas.» Ibidem, cap. 29. — «E
para assegurar este ponto, devem os Pria-

cipes acaiitelar-S'3 de pessoas, que te

uhaõ a§;gravado
; por mais talentos que

teohaô, naô fiem deites os postos, em
quo pó iem ter occasiaõ de se vingarem :

Plataõ diz, que os Conselheiros haõ de

estar livres de ódio, e amor.» Ibidem,

cap. 30.— «Os Reis visiuhos procuraram
recuperar o que o tyrauno lhe tinha to-

mado em diversos tempos, entre os quaes
o de Arracaõ, o Tágut (que era cunhado
do cercado) seguindo o discurso do de

Siaõ, vinham com grandes oxercitos por

apoderarse do thesouro, e juntamente
da occasiaõ de semelhante desgraça.»

Conquista do Pegú, cap. 2. — «Uepois
passando a Ceilaõ com o General Dom
Jeronymo de Azevedo, militou seis ân-
uos, e foy Capitão de huma Companhia,
aoudu assim em famosa retirada de físl-

vana, como em outras perigosas occa-
siões conseguio muita honra não menos
de esforsado soldado, que de prudente
Capitão, como lemos escrito na historia

daquella Ilha em tempo do Insigne Ma-
thias de Albuquerque, Viso-Rcy que foy

dos Estados do Oriente.» Ibidem, cap.

3.—» Foy seu intento, que comoaquoUa
era a pnmeyra occasiaõ, em que se avis-

tava com o inimigo, importava-lhe muy-
to mostrarse vaieroso, para que os bár-

baros entendessem que eram estimados
em pouco, o os Portuguezes sendo aco-

metedores, pelejaram com brio, e gene-
roso valor para sustentarem a opinião,

que tinhaõ em todo o Oriente.» Ibidem,
cap. 4.— «A primeyra, he que ainda s<?

encontra nelle a própria payiáo do Au-
tor contra o sexo, a qual seria conve-
niente adoçar com o uso da imparciali-

dade, que he virtuosa em todas as occa-

•ioeis, e em Iodai ai matérias seroelhan-

tf!s.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, lir.

1, n." 18.— «Teve muitas occasioens de

ver a sua viresa, examinou a sua viva-

cidade, se he que he couza dillerente

huma da outra, e sem atençéo a este en-
canto namorou-se de (ialolli, irmáa da

Dançarina, que he huma moça morta á

vista desta.» Ibidem, liv. 1, a." 33.

—

«Sey de hum Cioso que veodo-se entre-

gue á morte sem remédio, cuidou mais
em salvar a occasião do seu ciúme do
que na perda da sua vila.» Ibidem, liv.

1. n."37.

No terapo que eatas muaaa aucccdlai

No Kpi8cop:il Palácio, o bom (jonaalvos,

A quem a grande ompreza JidvelUva,

Seiído por neus eapiaa avisado

De que o Bispo tubia ; aproveitar-se

I>a uccaaiaõ que a Sorte lhe ulTrecia.

ANTÓNIO DINIZ Di. CRUt, UYSSOPB, Canl. ti.

— «Licito é que o parente religioso ve-

ja a mulher de seu parente, ou sua pa-

renta. Venha a casa, ajude a alegrar nas

occasiões de contentamento, ea consolar
no desgosto ; componha a discórdia, se

aconteceu entre os casados.» D. Francis-

co iM. de Mello, Carta de Guia de Casa-

dos.—«Todauia náo é costume condem-
uavel, se o não fosse com tal excesso

que desse a occasião, que dou outro,

que de continuo nomeava a mulher por

sua prima, a que um criado seu, haven-
do de lhe escrever, lhe poz no sobres-

cripto; A senhora prima de meu senhor;

porque lhe não sabia o nome.» Ibidem.
— Razáo, motivo, causa, o que da lo-

gar a alguma cousa. — A morte de Lu-
crécia foi a occasião da abolição da rea-

leza em Roma.— «A primeira, e princi-

pal he, pelo grande perjuro que come-
tereis contra Mafamed, e pela authorida-

de, e fé Heal, que os Reys saõ taô obri-

gados a guardar. A segunda he, porque
da parte dos Portuguezes uaõ ha occa-

siaõ alguma de escândalo, antes sempre
se mostrarão amigns, e tanto, que so-

frerão cousas de que bem poderão lan-

çar maõ.» Diogo de Couto, Década G,

liv. 9, cap. 5.— cFicou entendido o mo-
tim, e recolheo-se o decreto do Rey com
boa ordenança por duas razões, que sa

deixaõ ver. Primeira, porque de dous ma-
les se deve escolher o menor : e menor
mal achou, que era possuírem alguns, o

que se lhes tolerava por descuido, ainda

que naô fosse seu, que dar occasiaõ a

todos se perderem, e naô ganhar a Co-

roa, nem o Reyno nada com isso.» Arte
de Furtar, cap. 28.

—Termo de mythologia. Divindade que
se representava sob a forma de uma
mulher nua, calva por detraz, com uma
longa trança de cabellos por diante, um
pé no ar, e outro sobre uma roda, ten-

do n'uma mão uma navalha, e na outra

uma vela estendida ao Tento.

—Circumstancia.

—

A fugida é glorio-

ta n'e$la occa8Íã.o.

—Termo occlfsiaslico Occasiões pro-
ximui do pecc'ido; ()Ci:as:'i"s presentes
qurt podem facilmente conduzir ao pec-
cado.
—I'ur occasião ; accidentalmente, por

tcasu.
—Syn.; Occasião, azo. Vid. este ulli-

mo VDcabulo.

OCCASIONADO, part. pau», de jOnca-

siooar. Causado. — Um ncçideiiíe 9CCa-
sionado )>or umix imprudência.
— .SeryiVo» occasionados ; servidos a

que se deu occ«sião.

—Opportuao, accommodado.

—

Tempo
occasionado.
— Arrisí^sdo, exposto.

—

Avittad^uma
mulher hellu occasionadi á ítuctuiu.—Génio occasionado; g>'.ni > qae pro-

voca outrem a (lerig'), ruina. eti;.

OCCASIONADOR, Ã, adj. (De occasio-

nar, coou o aufliio «dór»;. O*^*^ da occa-
sião.

—S. Pessoa que deu occasião, foi cau-

sa de alguma cotisa.

OCCASIONAL, adj. 2 gen. (Do latim

occaaionalis). Termo didáctico, (^ae si;r-

ve de occasiáOi

—Termo de medicina. Diz-se das cau-
sas por occasião das quaes uma doença
acaba de fazer iuvasno ua economia.
—Termo de philosophla. Causas occa-

sionaes; hypolhese imaginada pela esco-

la cartesiana para explicar a uniãu da
alma com o corpo ; Deus excitaudo por

occasião dos ph.^uomenos da alma, ao
nosso corpo os movimentos que lhe cor-

respondem, e fazendo nascer por occasião

dos movimentos do nosso corpo, as ideias

quo os representam, ou as paixões de
que elles são o objecto; esta hypothi-se

provem da difficuldad^i que os philosu-

phos eucontravam em explicar como as

dtias substancias, alma e corpo, podem
actuar uma sobre oulrn. As causas nalu-

raes não são verdadeiras causas, não são

seuáo causas occasionaes que só actuam
por força e eflicacia da vontadHde Deus.

—Sem connexào, nem ligação com ou-

tro anterior.

— Accidental, imprevisto.

OCCASIONãLIDADE, s. f. (De occasio-

nal, e o suífixo <idada»). Caracter do que
é oceasional.

— O^isli^si^â <^o ^^^ é contingente, ac-

cidental.

f OCCâSIONALISMO, s. m. Termo de

philosophia. Systema das causas occa-

sionaes.

OCCASIONALISTA, s. i'9en. Pessoa se-

ctária do oceaiionalismo.

OCCASIONALMENTE. adc. (De occasio-

nal, com o suffixo <meate>). Por acaso,

otTerecendo-se ensejo.

—

\ão o vi sená*

occasionalmente.

OCCASIONAR, V. a. Dar occasião a al-

guma cousa. — «E se buscarmos a raiz
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destas per.^as grandes, bevemola de achar

no descuido das pagas pequenas, que

occasionaraõ licença nos acrédores, para

stí pagarem de sua mão, sem repararem

na censura de ladroens, que incorrem

polo que levão de mais: e so algum pe-

zar os acompanha, hn de náo acharem

mnis, para se pagar.>m também de dous

perigos, a que se puzerão.» Arte de fur-

tar, cap. 6.— dCosUimam as luulh-^res de

alguns ministros, pela própria razão que

se houveram de abster, n ajudar cooi

grande tento a levar aquella carga a spus

maridos, occasionar-lhes seu prucipicio,

carregando-os do novo com suas desor-

dens, e vindo depois com elk-s a terra.»

D. Francisco Manoel de Mello, Carta de

Guia de Casados.

—Loc. FiG. : Ser causa de alguma cou-

sa.—Occasionar uíi^wei/t a perder a vida.

—Occasionar-se, v. reli. Acontecer,

eiecutnr-se, venticar-so.

—Produzir-SB por occasião, nascer.

OGCASO, s. m. [Do latim occasus). O
occiuentc, em upposição a oriente.—
«Ceo racional, ou Mar animado o des-

creve o sublilissimo Caraííd i. Como Ceo,

saõ uelle estrellas, os olhos; Sol, o eu-

tendimi^nto; espheras, os sentidos. Tem
por Lua, a vontadft; por signos, as de-

iiaeações; por Planetas, os membros;
por Zenilh, a cabeça

;
por iSadir, os pès;

por Oriente, as vigílias; por Occaso o

somno.í Braz Luiz d'Abrcu, Portugal

Medico, pag. 4, § 7.

—Termo de astronomia. O pôr-se o

sol, ou qualquer outro astro, a sua des-

apparição no horisonte.

o sol descia rápido, eja perto

De seu diurno teroio, começava

A desUngir no verde-mar das aguas

A açafroada còr de que se adorna

No occaso derradeiro. Leves gyrara,

Do seguido baixel cruzando emtòrno,

Como um bando de loucas mariposas

Em derredor da ciiarama,—as destfemidas

De férrea proa rápidas muletas.

GARRETT, C&MÚES, cant. 1, cap. 8.

— Figuradamente : Queda, ruina. —
O occaso do império romano.
— O occaso da mitiha vida; o fim

d'ella.

f OCCAZIÃO, 6. f. Vid. Occasião.— «A
alma não se destroc, porem em seme-
lhantes occazioens deve a vida ao gran-

de numero, e á mesma contrariedade

dos seus inimigos; o ódio de huma par-

te lhe gella o coração onde elia rezide,

sufocando os spiritos, e apagando o ca-

lor natural." Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n." 13.—«Ainda que as mo-
Iheres são naturalmente mais ciosas do
que os homens, cumo logo direy, não
deyxarào algumas em occazioens seme-
lhantes de mostrar também ao mundo a

grandeza das suas almas.» Ibidem.— «E
sendo certamente o animal em que a rai-

va, e a ira mais se conserva, essas

circunstancias transformando nas occa-

zioens o seu Ciiime em loucura, a capa-

cilao, e a habilitão a operação das cul-

pas mais horrorozas.» Ibidem.

f OCCEANO, s. m. Vid. Oceano.

Com quanto a Christãa gente lá iinaíma

Esta obra d*apparato mais que dauo.

Fazer porém queima-la determina

Antes que as agaas vivas traga o úcceano:

Não porque delia então tema a ruina

Que procura o infiel povo profano,

Senão para elle vèr que em vão pertende

Ueuder a manha, a quem força não rende.

F. UE ANDRADE, PRIMEIRO ÇEKCO DE DIU,

cant. 13, est, 81.

OCCIDENTAL, adj. 2 gen. (Do latim oc-

cidentaiis, de occidens). Que hca para o

occideule.

—

Povos occidentaes.
— Quadrante Occidental; quadrante

traçado sobre um muro que mira o occi-

dente.

—Diz-se de uma eslrella, quando se

pôe após do sol; e da declinação da agu-

lha magnética, quando o polo d'esta pas-

sa pelo oeste da meridiana.
— S. m. plur. Pavos que habitam as

regiões do occidente.

OCCIDENTE, s. m. (Do latim occidens,

de occiãere, deitar-se, pôr-se). Termo
de náutica. Lado do horisonte onde se

põe o sol, ou qualquer asífO.

— Em um sentido mais restricto, o

oeste, isto é, o ponto preciso onde o sol

se põe no equinoxio.

—Termo de astronomia. Occidente do

eitio ; ponto do horisonte onde o sol pa-

rece pòr-se, quando está no trópico de

Câncer. — Occidente do inverno; ponto

do horisonte onde o sol parece pôr-se

quando está no trópico do Capricórnio.

—Termo de antiga finança. Dominio

do occidente; direito de 3 "/o que se re-

cebia em todas as mercadorias vindas da

America.
—Igreja do occidente ; & igreja roma-

na, em opposição á igreja grega, que se

chama igreja do oriente.

—Império do occidente; parte do im-

pério romano, que pela morte de Theo-

dosio, foi dada a Honório em 395.

— Segundo império do occidente, ou

império romano do occidente; império

que foi fundado por Carlos Magno.

—Parte do globo que está ao oeste do

nosso hemispherio.

—

As regiões do occi-

dente.

Outro, que veio aqui de Benavente,

A rascôa que viu na mancebia,

Diz que é a mais bella dama do uccnieute.

F. R. LOBÚ SOrtOPlTA, POESIAS E PR03AS INÉ-

DITAS, pag. 04.

Comendo alegremente perguntavão,

Pela Arábica lingua, donde vinbào;

Ouem erão ; de que terra
;
que buscarão

;

Ou que partes do mar corrido tinbão.

Os fortes Lusitanos lhe lorn^vão

As discretas respottas que convlnhão : '

Os Portuguezes somos do Occidente;

Iraos buscando as terras do Oriente.

CAM., tus., c»nt. 1, est.'50.

—«A causa do qual danno que Mir
Hócem ali fez, foi porque este Xeque era

senhor de toda aquella comarca, per on-
de lodolos Mouros destas partes do Occi-

dente vâo em romaria a sua casa de Me-
cha : e como este era senhor do campo,
obrigaua a todalas cáfilas destes romei-
ros a lhn pagarem hum tanto por cabe-
ça.» João de Barros, Década 2, liv. 2,

cap. 6.

Este bravo combate, começado

Subindo a luz primeira no Oriente,

Até fiquella hora foi continuado

Em que u Governador do carro ardente,

.Além do meio curso costumado

Quatro horas caminhara ao Occiderite,

Sem estar hum momento ou quedo ou mudo
Nem o grosso canhão, nem o miúdo.

F. DE ANDRADE, PRI.MEIRO CERCO DE DIU,

cant. 14, est. 50.

Mas por se dar melhor expediente

Áquella artilharia que embarcavSo,

As galés se chegarão juntamente

Mais á Villa dos Rumes, do que estavão.

Porém em quanto as terras do Occidente

Hoje os raios do Sol alumiavão,

De bater o canhão grosso não cessa

Go'o seu furor usado, o usada pressa.

IDEM, IBiDEU, cant. W, est. 26.

— jQue nos rogava não infamássemos
nelle os mesmos litulos com qui; nos fa-

zíamos do mundo absolutos senhores;

que não tirássemos a Deos o cuidado de

governar o mundo, pois nascendo no ul-

timo Occidente, queríamos emendar as

desordeiís da Ásia
;
que nos fazia saber,

que nos seus Keinos bavia minas de me-
taes differentes.» Jacinlho t'rf ire de An-

drade, Vida de D. João de Castro, liv.

1.—«Com o sangue de Badur receberão

as armas Portuguezas a maior fama do
mais atroz delicto, deixa mos-lhes na mão
a espada, com que nos degollárão o Rei,

para que com ella mesma nos usurpem
o Reino; tiremos pois dentre nós estas

viboras nascidas no ultimo Occidente

para inficionar a Ásia toda, como severa
discorrendo por seus estragos, que elles

chamão victorias.» Ibidem, liv. 2.

OCGIDUO, A, adj. (Do latim occiduus).

Occidental, do occidente.
—Ampliiude occidua ; arco do hori-

sonte comprehendido entre o verdadeiro

ponto do oeste, e aquelle em que o sol

se põe.

OCCIPICIAL. Vid. Occipital.

OGCIPICIO.s. m. (Do Idlim occipitium)

.

Termo de anatomia. A parte posterior

inferior da cabeça desde o centro do
vertex até ao grande buraco occipital.

OCCIPITAL, adj. ~2 gen. (Do latim oc-

ciput). Que pertence ao occipicio.

—

Mús-
culos occipitaes.
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— O osso occipital ; osso symctrico for-

insiido a pRrcilo posterior e infiífior do

cri II ''O.

I OCCIPITO-ATLOIDEO, A.arf/. Termo

dn (itislotuia. Que diz r(jspoilo«o occipi-

tal o no ntlns.

—

Articulação occipito-

atloidea.

f OCCIPITO AXOIDEO, A, adj. Termo

do aiialorain. «Jii-- <iiz n-speilo ao oixipi-

l;il ft ao axis.

—

Arliculaçào occipito-axoi-

dea.

f OCCIPITO-COTYLOIDEO, A, "(//. Ter-

iTiO d(í obstétrica.— /Vest;/i((ifão occipito-

cotyloidea; prosenlaçáo da parle supu-

rior d» cabeça, quando o occipicio do

feto ciirri^sfionde á cavidade colyloidea,

quer direita, qiirr esquerda, da mãe.

[ OCCIPITO-FRONTAL.itdj. 2 gen. Ter-

mo de anatomia. Que pertence ao occi-

picio e á fronte.

f OCCIPITO LATERAL, adj. 2 gen. Ter-

mo de ()bsti'lri('fl. Presentnção occipito-

lateral; pn'S.-iitação da parte sup-rior

d.i (•.nbr'(;,i, quando o occipicio da crean-

ra corr.^spoiuie ao lado direito ou esquer-

do da bfícia da mãe.

f OCGIPITO-MENINGIANO, A.,adj. Ter-

mo de anatomia, t^ue pertence ao osso

occipital e, á raeniiige.

f OCCIPITO -PARIETAL, adj. 9 gen.

Termo dr' atiatotuia. Que diz respeito aos

ossos occipital e parietal.

—

Siilura occi-

pito-parietal.

1- OCCIPITO-PEDREGOSO, A, adj. Ter-

mo lie anatomia, t^tie é formado pelo

occipital e pela apophyse pedregosa do

temi.firal.—Hiato occipito pedregoso.

f OCCIPITO-SACRO,A, adj. Termo de

obstétrica. Presentação occipito sacra ;

presentação da parte superior da cab';ça

quando o occipicio do f-^to corresponde

ao angulo sacro-vertt^bral da mãe.

1 OCCIPITO SACRO-ILIACO, A, ad}.

Tf.rmo de obstétrica. I'resenlação occi-

pito sacro-iliaca ;
presentação da parto

superior da cabrça, quando o occipicio

do feto corresponde á symphyso sacro-

iliaca, direita ou esquenta, da máe.

OCCISÃO, s. f. (Uo latim occisio, do

occidere). Acção do matar, assassínio.

OCCISIVO, A, adj Oae faz uma occisáo.

— Seguido de assassínio.

OCCLUSÃO, s. f. IfVxho, fechadura.

—

A occlusão de um canal.

— A aproximação momentânea das

bordas de uma abertura natural.

—

A oc-

clusão natural.

—Termo de medicina. Diz-se particu^

larraente do estado da fechadura d'uma

abertura natural. — A occlusão da pu-

pilla.

— Termo de cirurgia. Occlusão das

pálpebras; acto de fechar as pálpebras

por meio de fachas de tatíeta gommado,

nos casos de ophthalmia onde ha muita

photophobia.

OCCLUSO, A, adj. Termo de Medicina.

Tapado, fechado.

OCCOEMBO, 8. n>. Herva brizíleira, co-

nhecida entre o gentio pelo nomo deern-

huaieinho.

OCCORRENTE, purl. acl. da Occonr*r.

Vid. Occurrente.

OCCORRER, v. n. (Uo Utim occitr»v)-e).

Rncoiitrar-SH, olferecer-se.

— Figuradamente: Suggerir, TÍr á me-
moria, ri'cordar-se. — «Pez (iregorio de

Mattos em Ternambuco uma satyra uni-

versal ao clero ii religións. Escapou-ltio

um clérigo, por lhe nSo occorrer o viver

fora d,i cidade.» Bispo do (irão Pará,

Memorias, publicadas por tlamillo Cas-

tello Branco, pag. 139.

— .\flluir, vir a algum.a parte. — «Oc-

correo á praia grande parle do povo, sol-

licito a prrgunlar p^los filhos, parootes,

e amigos, e os uienus empenhados, pelo

commum do Estado. O Capitão foi leva-

do aos Paços do (ioveruador, satisfazen-

do pelo caminho a duplicada», e moles-

tas [jergunlfls.x Jacinlho Freire de An-
drade, Vida de D. João de Castro, li-

vro 2.

— Prevenir, acudir. — tOu pode tam-

bém dizerse, que (ialeno picava logo no

principio a voa Cepbalica
; porque o en-

chimento seria sò particular da Cabeça,

e não de todo o corpo; e (juereria o Mes-

tre occorrer antes ao morbo com pres-

sa, que com segurança.» B. L. d' Abreu,

Portugal Medico, pag. 176.

— Cair. — Sb occorrer no dia S de

dezembro essa festa, bem será.

— Vid. Occurrer.
-j- OGCULO, s. »i. Vid. Óculo.— «En-

contraram-se os discípulos em ferias, e

como frev Clypriano andasse com solidéu

e occulos, perguntado, respondeu ao

condiscípulo: «Amigo, isto é propter far-

sollam.D Bispo do Grão Pará. Memorias,

publicadas por Camíllo Castello Branco,

pag. 137.

OGCULTAÇÃO, s. /". (Do latim occuUa-

tio). Termo de Astronomia. Passagem de

uma estrella ou de um planeta detrazda

lua que a esconde; passagem de um sa-

tellito dtítraz do seu planeta.

— Acção de se occultar; diz-se de al-

gumas av< s que desapparecem em cer-

tas epochas.
— Sonegação.

OCCULTADOR, A, adj. e s. Que es-

conde, e occalla.

OCCULTAMENTE, adv. (De occulto, e

o suflixo «mente»). De um modo occul-

to. — «Aos grandes ânimos de seu avô

Carlos V.. e de seu Pai Filippe o Pru-

dente pareceo esta acçaô digna do seu

valor, mas nunca lhes foi possivel o re-

duzir-so a practica, porque se represen-

tavaõ maiores os inconvenientes, do que

as ulili Jades. Porém este feliz Monarca
confiando em Deos, e naõ fazendo caso

dos temores políticos, veio finalmente i

livrar Hespanha de huma peste, que oc-

cultameute a podia arruinar.» Frei Ber-

nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-

tugal, continuados por iJ. Jos4 Barbosa.
— As escondidas.

f OCCULTANTE, adj. Tisrmo d« Bo-

tânica. Di/.-ge de uma folha applicada

contra a haste, de maneira a subtrahil-a

tolalm^-nte a vista.

OCCULTAR, V. a. filo latim oecMÍíare).

Termo de Physica Kscond»*r á vista om
raio, uma «'Strella, ele.

— Occultar te/w; escondel-os para eti-

tar penhora.
— Encobrir, esconder. — tConheceu a

deusa ser esle Telemaco, filho daquelle
heroe; mas por muito que os deuses so-

brem em sciencia aos humanos, náo pou-

de, todavia, alcançar quem fosse aquelle

respeitável ancião, que acompanhava Te-

lemaco: por quanto os deuses superiores

occultam aos inferiores o que lh''s praz ;

e .Minerva, que acompanhara a Tel^ma-
co disfarçada em Mentor, náo s' dí'iiava

onhocer de Calyps<i.» Telemaco, traduc-

ção de KrancÍ5r,o .>lanoel do .Nascimento,

e Manoel de Sousa, liv, 1. — «Parti de

Ithaca, a in<Jagar dos outros r*>is vindos

do cerco de Troya, notícias de meu pae.

Os que requestavam Penélope minha mfle.

licaram admirados da minha partida; a

qual eu com o maior cuidado lhes oc-

cultei, porque conhecia sua perfídia. Nem
Nestor, cofn quem me encontr'i em Py-

los, nem M^-neiau, que me agasalhou amí-

gjtvelmente em Lacedemonia, souberam
cnriilicar-me se meu pae inda era yi?o.»

Ibidem, lív. i.

Um plataoo froodoio qae bi crescia.

Em CUJO liso tronco tantos vezes

Se iocoãtou, aguaxdaodo a hor.i tirdia,

—Praio dado d'9mar, que é tardo sempre '.

Cuja sombra, em luar pouco propicio

A amantes, o occiUlon de agudas vistas

De curiosoi-profanos e luimigos...

GARRrrr, camOcs. cant. 10, cap. 13.

— Occultar-se, v. refl. Esconder-se,

encobrir-se. — «Se a dôr de Cabeça for-

te se occultar, ou desvanecer de repen-

te, sem subseguir evacuação alguma, nem
haver diminuição no morbo, de que a

dor depende, he signal funesto, e pella

mayor pari" mortal; porque argue abo-

lição, ou »'squecimeiito da faculdade ani-

mal, que ja não sente, nem percebe ob-

jecto algum dolorilico.» Fernão Mendes

Pinto, Peregrinações, pag. 173.

Tal, na Cidade eterna, insigne mármor

Nos afflgura EadymiJo, que dorme.

Da trioomina Déa. rreu Cymódoc*

amante vir, o suspirar Diana

No sussurro, que fai, no bc-^que, o /.íphyn'».

Toma um clarão, que escapa entre os arbustos

Pela, do alvo brial, ondaasta fahU

Da Doosa, quo se occuita.

r. MANOEL DO NASCUUHTO, OS SlAKTTKtS,

liT. 1.

Os fortes Lusos a Calumnia espia,

VsDeassos farpoeas prompta arrame^.
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De vis enganos a caterva ímpia

Na rude plebe de lavrar começa;

Sagaz se occulta do clarão do dia,

E lhe apraz envolver-se em sombra espessa

;

Veste com as roupas da verdade o engano,

Mostra inimigo o forte Lusitano.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cant.

11, est. 8.

— Syn. : Occultar, encobrir. Vid. este

ultimo vocábulo.

OCCULTISSIMO, A, adj. superl.deOc-

culto. Muilo occulto.

OCCULTO, A, adj. (Do latim occuUus).

Que está escondido sob uioa espécie de

mysterio. — Occultas disposições da Pro-

videncia. — «Mais occultas lera as unhas
outro exemplo, qae lem feito variar no

expediente dell>^ muitos Theologos. Dey
ft vender huma pipa de vinagre; o a re-

gatfira foy laõ ardilosa, que a foy ce-

vando com agua pelo b'íl',ique ao com-
passo, que a hia aquartilhando pela tor-

neira.» Arte de Furtar, cap. 55. — «E
destrinçado o caso, fica a cjuza occulta,

e em opinião; e quem a quizor ver deci-

dida veja o Doutor, cjue já tiiquey, que
eu naô professo aqui ensinar casos Aa

consciência : ainda que sey, que a praxe

deste está resoluta nos celieiros do Esta-

do de Bragança, onde so pedem as cres-

cenças aos Almoxarifes.» Ibidem, capi-

tulo 55. — «Inti'ntou ganhar a Cidade de

Argel com huma poderosa Armada que
se ajuntou nos Portos de Itália, que naô
houve o eflfito desejado per occultos jui-

zes de Deos; mas vendo que naô poiia

fazer este damnn á Cidade de Argel, en-

trou no pensamento de lançar fora de

todos os domínios de Hespanha os Após-
tatas Mouriscos, que nella se haviaõ con-
servado por tantos séculos.» Frei Ber-

nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-
tugal, continuados por D. José Barbosa.

Rtchardson também, que abre, e franquea

Do humano coração sacrário occuílo.

No labyrintho das paixões deixando

Sempre hum seguro fio á Mente incerta

Entre profundas carregadas sombras.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA,
cant. 2.

Em sua mesma magest^de occulta,

Deixando a Natureza enigma obscuro,

Indecifrável aos mortaes mesquinhos,

Em quanto ao corpo o espirito se prenie.

IDEii, IBIDEU, cant. 2.

Em seu lugar as gárrulas escolas

Sonharão nome occulto, occulta força

:

D'odio, e de amor combate, e guerra eterna;

Horror do vácuo, e qualidade ignota.

1DE.M, IBIDEM, Cant. 3.

— Não sabido. — «E porque naõ ha
couza occulta, que tarde, ou cedo, se
naô revele, e os murmuradores tudo des-
liudaõ, veyo-se a descobrir o feito, e o
por fazer na matéria : chegarão accusa-
çoens, a quem puxou pelo ponto: de-
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raõ-lhe logo com a escritura nas barbas:

fizeraõ mentirosos os zeladores, e ficaraõ-

se rindo.» Arte de Furtar, cap. 25.

— Encoberto, escondido.

Ah Nymphas! não vereis

Que Eurydice, fugindo dessa sorte,

Fugio do amante, e não da fera morte ?

Também assi Eperie foi mordida

Da víbora escondida.

Olhae a serpe occulta na herva verde.

Quem o rigor não perde, perde a vida.

CAM., eglogaT.

— «Não pode ser esto movimento táo

occulto, que o não entennesse o Tyranno,

que se apercebeo p.ira a defensa, for-

tificando a entrada da Ilha com trinchei-

ras, e estacadas fortes; e quando os nos-

sos ganhassem estes reparos, tinha co-

berto os psssus que guiavão á Cidade com
estrepes, e puas de ferro, tocados de her-

va, onde passando os nossos furiosos da

cólera, e victoria, se perderião sem re-

médio.» Jacintho Freire de Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, Uv. 1.

índa pelos desfechos bem pudera

Conhecer tua occitíía antiguidade
;

Mas se serrado estás, fora asnidade,

Contar-te os anoos, descubrir-te a era.

ABBADE DE JAZBNTE, POESIAS, tom 2, pag.

63(ediç. deilST).

— «Comtudo também algumas vezes

(sem fazer offensa ao livre arbítrio da

vontade humana) a sigiiatura externa do

corpo, he lingua que manifesta os occul-

tos afiectos do animo; porque somo dis

Adamancio, 4. o mesmo silencio da bo-

ca, ssõ vozes com que a natureza .''e ex-

plica.» Braz Luiz d'Abreu, Portugal Me-

dico, pag. 319, § 43.

— Sciencias occultas; a necromancia,

a magia, a alchimia, a astrologia, a ca-

bala, ele, assim denominadas porque os

seus adeptos faz^m d'ellas um mysterio.

— nEsta qualidade de gente antigamente

necessitava de muita habilidade, e de

muito estudo para enganar. Os Doutores

das Sciencias occultas basta diserem na

Era presente que as conhecem para se-

rem estimados. São cridos debsyxo so-

mente da sua palavra, e enganão tão

grosseyramente que enganão as gentes a

olhos abertos.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 3, n.» 11.

— Termo de Philosophia. Qualidades

occultas; certas propriedades que a es-

cola considerava como a causa occulta

de efleitos apparentes, e a explicação

sufficiente d'estes effeitos.

—Termo da antiga geometria. Linhas

occultas; diziam-se linhas auxiliares tra-

çadas sobre um plano para fazer uma
construcção.

—Incógnito, que anda escondido. —
Individuo occulto.

—Sem se dar a conhecer.

OCCUPAÇÃO, s. f. (Do latim occupa-
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fio). Acção de occupar, de se apoderar

de um logar, de um bem.
—Termo de guerra. Acção de se fazer

senhor de um paiz, de uma praça.—Armada de occupação ; armada des-

tinada a conter um paiz vencido.

—Dá-se também o nome de armada
de occupação, áquella que actuando no
interesse de uma potencia amiga ou al-

hada, occupa militarmente suas provín-

cias p.tra as garantir de uma invasão,

de uma surpreza, de uma insurreição.

Diz-so tara bem corpo, brigada de occu-

pação.

—Termo de dináto. Posse em facto do

uma cousa iramobiliaría com direito ou

sem elle.

—

A occupação não conítiUie o

direito de propriedade. — «A qual obra

Rodrigo Rabello por então houve por

escusada, por ter outras da Cidade a que

acudir, e mais vendo que Melrao anda-

va com gente d" gusírra nas terras fir-

mes, e que não havia nellas Mouros de

que temer a entrada da Ilha, depois que

Melique A?rij perdeo estas terras firmes,

o o Hidalcão co'J! snss occupações d.»,

guerr.'\ que tinha no sertão não acudia a

ellas.í Barros, Década 2, liv. 6, cap. 8.

—Termo dfl rhetorica. Figura pela qual

se previne e refuta de antemão as objec-

ções do adversário. Diz-se muitss vezes

jírolepse.

— .\»^gocio, pratica, emprego que toma

o tempo, serviço. — «Andando ao longo

da costa vendo .^quellas obras da natu-

rez."., lançando os olhos a tod.is as par-

tos, porque com a occupação delles o

seu cuidado algum tanto se desvellasse,

viu antro duas pedras, onde a agua fazia

remanso, um batel grande preso por uma
corda fora na terra, e dentro delle dous

remos postos em seu lugar, será nenhu-

ma pessoa, que os governasse, de que se

muito espantou.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglat3rra, cap. 56.—«En-

tre occupações de soldado, conservou

virtudes de Religioso; era frequente em
visitar os Templos, grande honrador dos

Ministros da Igreja, coojpassivo, e libe-

ral com os pobres, devotissimo da Cruz,

cujo sinal adorava com inclinação pro-

funda sem differença de lugar ou tem-

po.» Jacintho Freire de Andrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 4.—«Porque
ainda que todo tempo seja seu, e todo

lhe seja deuido pêra cuidarmos nelle, e

o amarmos pois (como diz sam Bernar-

do) em todos os momentos recebemos

mercês e beneficios de Deos, todauia por-

que por nossa fraqueza e occupações

nam o podemos, ou nam o queremos fa-

zer sempre obriganos o lume natural a

apartarmos algum tempo pêra isso.» Fr.

Bartholomeu dos Martyres, Cathecismo

da Doutrina Christã.— «Nella se ajunta-

rão todos os feruores e resplandores dos

sanctos cõtemplatiuos. e todfs as mise-

ricórdias dos misericor^iiosos, e ocupados
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era a viHa aotiiii. K osta hn a rezfio por-

que a Sái:tfl MH')rt» I«ri'j(i cAIíi na prosfuiln

fcsti n(]iii'll"! Kiia!i)Zi'lhi> um qmí S/íin Lu-

cas cDtita os i-xerricios, o occupações
(iaqiielins duns Sanctns iriniãs, IMu^Ja-

Icria, (í Mnrlhn. « Ibidem — «Km est« cam-
po, pslivemos aluuns dias, sem o orabsi-

xador falar no Sufy rií^m a seus jçovor-

nadofs, pois occiípação quM tirihAra eni

ordonar hum urnwíe convite, quo o Su-

fy mandou dar pçoralraontii, a todos os

grandes o p(>quPnos dn spus rpyiios e sh-

iihorids quH ali iTam chamados.» Fr^i

Gas[(ar da Cruz. Tratado das cousas da

China.— «Crddtís quo ossi' ciiipreRO nos

diverte de outras occupaçoens mais se-

riosas, e qu« o vicio de querer ser elo-

quente, emharaç.i a virtude de ser Sá-

bio.» Cavallf^iro d'Oliví»ira, Cartas, liv.

1, n.» 20.

—O habito do se entrogar ao traba-

lho.

— Drtr OGCupação a alguém; erapre-

gai-o i'm nliiii"! trabalho.

OCCUPADO, pirt. pass. de Occupar.

De que se apoderou.

—

As passagens oc-

cupadas pelo inimigo.

Manda vir das estancias o que intoiro

K o quft nellas está melhor arm.ido,

Manda que lá no iniigo o espingardeiro

Si')lte o chumbo subtil arrebatado.

Que impossível será não ser certeiro.

Tanto dos Turcos he tudo occupado.

Mas o que agora quer dizer meu canto

Eu sei que d irá a todos gosto e espanto.

FRANO. U'ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DK DII),

cant. lil, est. 8R.

Mas t»nto ha ja que os Turcos occupados

Deixei em se embarcar, que o pensamento

Me dá que estão ja todos embarcados.

Quero ir vòr qual agora he seu intento.

Tendo estes nns combales ja passados

Recebido gr.ãa perda e detrimento

Na gente e munições, neste quizerão

Mostrar seu poder todo, e assi o flzerão.

OB. ciT., cant. 20, est. 38.

—Que está tomado, failando de um
espaço, de um logar, etc. — O terreno

occupado por este edifino.— «Hnverá da

ponta d^sta terra Arabi.i, a que ;'lle cha-

ma promontório l'nsidio, á outra terra

fronteira de Africa, em que elle situa a

Cidade de Diro. obra de seis lestuas, a

qual distancia he occupadi com sf>tft

Ilhas, que pareço quer.'rem fechar aquel-
la entrada, principalmente seis que ja-

zera mais vizinhíis á terra de Africa.»

Barros. Década i. liv. 8, cap. 1.

—Que trabalha, que entretém.

Ca vos Oca este Senhor

Pobremente sepultado

:

Senhora, seja lembrado

Que era vosso sancto louvor

O achei sempre occttpado.

GIL VICENTE, OBRAS VARIAS.

—«Nem até o presente ver rainha mu-
lher, qiiK ha sele annos que está viuva

de mim, por eu andar occupado no ser-

viço de V. A. o náo a dt-ixarem faltar

comigo, o que eu rnais senti que todo<

os tormentoí outros que mo deram.»
Diogo dl' (íouto, Década 4, liv. 6, cap.

7.

—

"O G')ver(indor andava muito occu-

pado na pr<'paríiçiõ da .\rmada. porque

determinava hir buscar os Huines, o (i-

cou efnbiraçndo vmi lo que se lhe oIT-*-

reciaõ estoutros irabfllhos de novo, que

naõ menores, nem de menos obrigação

pura .scodir que os das galez, porque es-

tava aquidle Iteino arriscad > a se per-

der de lodo, o que s:'ria destruição do

Kstado.» Mein, Década 6, liv. 8. c»p.

11.— «Também <'m as náos náo h.ivia

tantas muniçõos, o somente com hiima

forja, que tolo dia estava occupada em
repairar as armas dos homens, não se

podia fazer tanta obra como hivia mis-

liir inima forlalezi de madeira, e mais

a terra era tão pesiif'ira. que não pode-

riam os homens aturar hum Irabailio

tão apressado como convinha no fizer

ilaquell.i fortaleza, e adoecendo-lhe no

meio (ia obra, ficava sem g^^nte. e sem
fortaleza.» Barros. Década 2, liv. 6, cap.

5.— «Anelando dom Uasquo da G.imn oc-

cupado nas cousas que comfjriam a sua

torna viagem, mandou el Hei do Cale-

cut dissimiiladami-^!t'^. hum Bramaiia. sob

specia de diz^r que queria ir a Portugal,

com hum seu tilho, e hum seu sobrinho

que trazia consigo, pêra aprenderem le-

tras, e verem o modo que os Christáos

tinham de viuer na R'iropa.» Damião de

(iões. Chronica de D. Manoel, part 1,

cap. 69.~«.\o qual andando assi occu-

pado nestes trabalhos, veo filar secreta-

mente loam machado auisandoo que ti-

uesse boa \\n'\^. na sua f-ota. porque l'u-

latecâo tinha determinado de lha man-

dar queimar a estes trabalhos se lhe acre-

centaram logo protestos de George da

Cunha. Francisco pereira Coutinho, Fran-

cisco de sousa maneias, e outras pessoas,

que lhe com muiu instancia requeriam

que deixasse a cidade, e se fosse antes

que os matassem a todos.» Ibidem, part.

3, cap. 5. — «Mas porque muyla gente

vos hadfl vir com queixumes, e impor-

tunar que lhe falíeis, tende nisso muyto
tento, o o melhor li>' escusardes vos, di-

zendo que estais occupado em cousas

espirituais: e que se nam tem conta com
Deos. e com sua concieneia (como elles

dizem) menos a terá com vosc<).» Luce-

na. Vida de S. Francisco Xavier, liv. 6,

cap. 11. — «K por isso d"zia em outra

parte. O quanto amey vossa ley senhor.

que todo dia náo cuidaua em outra cou-

sa. E por isso vos irmãos que andais

continuamente occupadas em os negó-

cios deste mundo, procuray muyto de

nam criar callos de dureza e frieza p^ra

as cousas de Deos, e de vossa salvação.»

Fr-i Bariholomeu dos Martyres, Cathe-

cismo da Doutrina Christà.

— Preoceupado, prevenido.— < Occupa-
do de t.i''s imaginações, que versavam
no meu espirilu, embrenhei-me n'um fe-

chado bosque, onde ile reoenl» me saiu

ao encontro um velho, que trazia um li-

vro na mão. Tinha idie uma grande cal-

va ; a l«'sla um pou'-o enrugada : a barba
branca lhe descia até a cintura ; o talhe

era alto e magestoso; a {"z inda fresca e

corada; os olhos espertos e vivos; a toi

suave; as palavras sing«l«s e doces. » Te-
lemaco, ira lucção de Manoel de Sousa,
I! Francisco Mafiopl do Nascimento, liv. 2.

— Entreiidi).— «Antes que respondesse

a rainha, entrou na mesma sala outro
cavallr>iro não de m-nos corpo e parecer,

e pondo os giolhos ante ella, se pr''>8en-

tou lambam ás damas de parte docaval-
leiro das Donzellas. que esi« era o que
levava Arlança polo achar occupado na
bitalha ii'c«i'(iiitru5 dfius, que forçavam
Selviana » Franci?cíi de Moraes Palmei-
rim d'Inglaterra, cap 129. —«Cô a qual
obra dana causa a que sua Sanctjdade
iucitisse os Keys e Princip^s Christáos

occupados em guerra de seus próprios

membros, a se ajuntarem com elle sua

cabeça per amor e concórdia, pois nelle

estauáo vnidos per fee.» Barros, Década
1, liv. 8. cap. 2.

—Hora occupada ; hora -m que se

trabalha, estuda

—Figuradamente : Occupado de me-
do ; cheio de medo. apodr-rado de me-
do.—«O cavalleiro das donzellas se foi

polo rio abaixo, por ver se acharia al-

gum vao pêra lhe trazerem o cavallo. e

passar da outra b^nda; lavava a donzelU
pola mão. que inda occupada de m<»do

lhe não lembravi que ticava seu escu-

deiro atado ao pé d' ima arvore, e com
um pao na bô^a. que o ataram os caval-

leirns, porque ná > brad.isse ; e lembran-
do-se Ião tarde, o f^z tornar atraz. » Fran-

cisco de Moraes. Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 128.

—Figuradamente : Occupado de ira e

de soberba; irado e orgulhoso.— <0> gi-

gantes Se poz^raiu a uma parte do cam-
po, Drsmusiando co:u seus companhei-
ros a outra Birrocant»'. que s** viu a si

e aos seus tão chegados ao rira e a es-

perança perdida, occupado de ira e so-

berba, começou diz-^r.» Francisco de .Mo-

raes. Palmeirim dluglaterra, cap. 94—MuUier occupada ; mulher gravida,

prenhe.
— Cheio.—«A cabeça trazia sem na-

da, porque os cabellos mereciam náo ser

occupados d'outra cou<a, somente vi-

nham tomados atraz com uma fita de pre-

to o ouro, somuti los por d Mitro de ma-
neira, que lhe dava muito ar ao rosto.»

Francisco de Miraes. Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 89.

OCCUPADOR. A ndj. e s. (Do latim

occtipitor). t_)iio occupa. que ench".

OCCUPAR, i. (I. (Do latira occupare).
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Apo'ierar-se de um píiz, de uma praça

forte, etc. ; tornar-se senhor d'elle.

— Ternao de jurisprudência. Apoderar-

se de uma propriedade. — Occupar uma
terra.

— Tomar um certo espaço.

—

As aguas

occupam sempre as partes mais baixas.
—-«Sobre os hombros um collar, que os

occupava, também de pedraria de tanta

valia, que a muita sua o f.izia não ter

preço. D Francisco de Moraes, Palmeirim
dlnglaterra, cap. 89.

Tanto era esta parede ao ar alçada

Quanto tem qaalquer homem de comprido,

A qual lá pola borda vai lançada

Do que a Turca bombarda tem batido

;

Por dentro he comdegráoaforteficada

D'onde fcem pelejar pôde o atrevido:

E este at;ilho e reparo a terça parte

Occupavâo daquelle baluarte.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE

DIU, cant. lã, est. 65.

—Terr» da minha pátria ! abre-me o seio

Na morte ao menos. Breve espaço occupa

O cadáver d^am Glho. £ eu fui teafílbo. .

,

Em que te hei desmer'cido, 6 pjtria minha ?

São foi meu braço ao campo das batalhas

Segar-te louros ? Meus sonoros hymnos
Não voaram por ti á eternidade ?

E tu, mãe descaroavel, me ingeitaste I

GARRETT, CAMÕES, Cant. 10, C8p. 16.

— Encher.

o modo ouvi, com que isto effeituárão

Os Turcos, bem espertos nesta guerra,

Huns fardos assaz grandes ordenarão

Da pelle que o boi ja trouxe na serra.

Que na forma redondos se tornarão

Depois que os occxipou por dentro a terra,

E outras bailas também grandes fizerão

Que de brando algodão também encherão.

FBANC. DE ANTJRaDK, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 17, est. 88.

— Tomar um certo espaço de tempo.
— A leitura do seit trabalho occupa duas

horas.— «Se o pregador é excellente em
dizer, parece breve a quem escuta. Os

sermões de missán, se o missionário é

douto, e tem s?! junto com grande con-

ceito, não sã') grandes ainda occupando
duas horas. Taes eram os de frei Paulo
do Varatojo, os de frei .Manuel de Deus
e os de frei Affonso dos Prazeres.» Bis-

po do Grão Par;!, Memorias, publicadas
por Camillo Castello Branco, pag. 135.—«Entrando pelo Acará dentro, rio ale-

gre e de boas terras, occupando o tem-
po em resa, lição e outros exercícios,

para o que folgávamos de ir solitário, e
a que o génio nos inclinou desde os pri-

meiros aunos.» Idem. Ibidem, pag. 209.
— Habitar.— Occupar uma casa, um

quarto.

— Dar que fazer.— «Pelo que em tudo
o que naquells tprra podesse seruir a el

Rei dom Emanuel o faria, se o nis^o

quisesse occupar, o que Vasquo da 'ia-

ma lhe agradeceo com promessa de lhe

voL. rv.— 6C.

pagar bem seu trabalho, então lhe per-

guntou pela pessoa dei Rei de Calecut,

e modo de seu viuer, e estado, ao que
tudo lhe respondeo quomo homem pru-

dente.» Damião de Groes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 39.

—Figuradamente : Preencher, possuir,

fallando de um emprego, de um lugar,

etc.

—

Este homem occupa um lugar dis-

tincto 7ia sociedade.

— Empregar, fazer trabalhar. — «Tra-

zendo á memoria mil contentamentos,

que com elle passara, e vertendo mui-
tas lagrimas pola pena que lhe esta lem-

brança dava, occupava tanto ri'isso o sen-

tido, que algumas vezes perdia o tempo
de comer, estando tão elevada na con-

fmplação desta saudade, que tudo o ai

lhe esquecia.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 4.— «E deueu-

donos occupar todo anno,- e toda a vida

em lembranças, e agradecimentos desta

espantosa mercê, que he fazerse Deos
homem p^r amor dos homens : ao me-
nos obrigamos a Sancta Madre Igreja dar

este mes que vem antes de seu nacimen-

to ao dito mysterio, pêra que nelle nos

occupemôs era amorosas lembranças, e

fazim-nto de graças.» Frei Birtholomeu
dos Martyres, Cathecismo da Doutrina
Christã.

— Tomar.—«Huma generosa piedade

occupou o seu lugar, obrigando-o a par-

tir para os Paizes Estrangeiros determi-

nado a aprender, e a consultar com os

homens doutos o remédio da cruel doen-

ça da sua amada.» Cavalleiro de Olivei-

ra, Cartas, liv. 1, n.° 30.

— Apotíerar-se. apossar-se. — «Então

Mentor, com tom grave e severo, lhe diz :

Acaso, óTelemacol são estes os cuidados

que merecem occupar o coração do filho

d'Ulysses? Tracta antes de sustentar o

credito de teu pae, e vencer a fortuna

que te persegue. Um mancebo que gos-

ta de se ataviar com vaidade, qual ucna

mulher, é indigno da sabedoria, e da

gloria; bem merecida so d'aquelle que
ssbe soffrer o trabalho, e calcar o appe-

tite.í Telemaco, traducção de Manoel de

Souza, e Francisco Manoel do Nascimen-

to, liv, 1.

Que pertendes Paulino? Intimidar-me?

Ora inventa as historias, que quizeres;

Que por mais que os estrajços me ponderes.

Nunca o medo pueril há de occupar-me.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, pag.

69(ed. 17S7).

— Occupar alguém; pedir que lhe pro-

Jigalise algum beneficio.

— Occupar-se, v. refl. Empregar o seu

tempo, trabalhar —«Xerxes occupou-se

em enriquecer de jóias respeitando como
sua Rajnha, e servindo como sua Se-

iihL-ra a huma Ârvv-re.» Cavalleiro d'Oli-

veira. Cartas, liv. 1, n.» 29.

Tua aSronta não he, nem da formosa ,

Gente tua, isto em que ellas se occupárão,
Antes a hei por empresa gloriosa

E com que (se ser pede) inda te honrarão

;

Porque como da forte e valorosa

Gente minha hoje o otficio ellas tomarão.

Ambas as honras tem ellas somente

A que eu á minha dou, tu á tua gente.

F. DE ANDR.\DE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 16, est. 2.

—«Naõ perde a arte seu ser por fazer

mal, quando faz bem, e a propósito es-

se mesmo mal, que professa, para tirar

delle para outrem algum bem, aiudaque
seja illicito. E tal he a arte de furtar,

que toda se occupa em despir huns pa-
ra vestir outros.» Arte de Furtar, càp.
1.—«E muyto mais altamente que a Mag-
dalena se occupaua cõtinuamente emser-
uefftissima contemplação da diuindade
de seu filho, e seus segredos : os quaes
todos (como diz S. Lucas) ella conserua-
uaem sua memoria, e meditaua nelles

de dia, e do noyte.» Frei Bartholomeu
dos Martyres, Cathecismo da Doutrina
Christã. — <E cõ muyta rezâo antecipa
esta memoria, e se occupa nella tantos
diss, porque pêra a cura e limpeza dos
peccados que neste sancto tempo da Qua-
resma pretende, nam ha mezinha mais
efficaz que a lembrança emeditaçam da
paixam do Senhor : porque em só ella

achamos o treslado e espelho de todalas
virtudes, a destruyçam de todolos vicios,

emortificaçam de todas as paixões. ^ Idem,
Ibidem.

—Tratar-se.— «E prouvera a Deos, que
naõ tivera tanto de nobre, naõ só pelo
que lhe concedemos de suas subtilezas,

senaõ também, p-lo que lhe negaõ ou^
tros da matéria, em que se occupa, esu-
geitos, em que se acha.» Arte de Furtar,
cap. 2.

— Occupar-se de alguém, de alguma
cousa ; pensar R'ella.

OCCDRRENCIA, s.
f.

Acontecimento
que se apresenta fortuitamente.

Entrou pois, de hum certame na occnrrencia,

Hum velho com hum moço em competência :

lUa^e o moço. e o velho mais sizudo

Hia vencendo, hia logrando tudo
;

Flor, e fructo coibia no que obrava,

E os fructos sazonava.

ABBADE DE JAZEÍÍTE, POESIAS, tom. 2, pag.

29 ted. 1787).

— «Pelas sabias occurrencias de Se-
ptembro de 1836, tempo em que a com-
missáo trabalhava, e quando, depois de
alguns dias, chegava a este resultado,

foram suspensos os seus trabalhos. Um
relatório circumstanciado e documenta-
do de todo o processo da exploração vai

apparpcer brevemente ao público.» Gar-
rett, Camões, nota E ao canto 10.

—Concurso de tempos, negócios, etc.— «Tenhaõ paciência os Cyrnrgioens
peritos, estudiosos, e expertos

; que tam-
bém a sua reputação padece, e se demi-
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nuo a sua pstimaçaõ; na occurrenciade

tantos Barbjirinhos confiftlíjs, que me-

tidos a Cyrurgioons provados, lho usur-

paõ o oflicio, B lhe estrafçaò o prcdica-

menlo.» Braz Luiz (l'Abrou, Portugal

Medico, pag. 264, § 121.

— Termo de Liturgia. Diz-se do con-

curso do duas festas quo cabem precisa-

mente no inosmo dia.

OCCURRENTE, adj. -2 gen. (De occur-

rens). {}\n} adveui.

—

Caso occurrente,

—

l^egocios occurrentes.
— Termo lie Liturgia.

—

Feslaa occur-

rentes; festas que cnliem no mesmo dia.

— Termo de botânica. Diz se das se-

parações contergindo todas para um eixo

central fictício, e separando assim a ca-

vidade do piricarpo.

— ò'.
f.

}ilur. Diz-se, em vf^z de occur-

rencias. conjxtncções.

OCCURRER, V. n. Vid. Occorrer. —

•

oFinalmuuto em algumas consultas que
AÍIonso d'Alboquerque luue com os ca-

pitães, assi por parto delles como sua,

occurriâo tantas cousas humas em con-

trario do outras, te qui>, per derradeiro

vierôo a concluir que acabassem do ver

o fim desta empresa, que forão buscar

per táo cõprido caminho.» João de Bar-

ros, Década 2, liv. 6, cap. 5.— «Adver-

te porem este A. que isto se deve obrar

só nos lermos em que o Phreuesi ho es-

sencial, e naõ uo quo sobreveyo, e se

seguio a outra febre, como vg. maligna,

ou ardente
;
por que neste caso ainda

que acudamos â cabeça, ainda nos fica por

occurrer ao perigo que se diriva da fj-

bre.» Braz Luiz d' Abreu, Portugal Me-

dico, pag. ;i80. § 82.

-} OCCURRIDO, part. pass. de Occur-

rer.

OCCDRSAR, V. n. (Do latim occursare).

Termo pouco em uso. 0(íerecer-so, apre-

sentar-se, oocorrer.

f OCEANIÃ, s. f. Nome geographico de-

signando o grupo da ISova HoUauda, e

as ilhas disseminadas no Oceano Paci-

fico.

f OCEANIANO, A, adj. Que se asseme-

lha a um Oceano. — As ventanias ocea-

nianas.— /.rtgros oceanianos.

f OCEÂNICO, A, adj. Termo didatico.

Que vive no Oceano.

—Que pi-rtonce ao Oceano.

f OCEANIDES, s
f. plur. Nymphas do

mar, filhas do Oceano.

1.) OCEANO, s. m. (Do latira oceamw).

No sentido aotiqualo e primitivo, no
tempo de Homero, designava um gran-

de rio que os gregos julgavam correr em
roda do globo terrestre.

—A extensão de agua salgada que cer-

ca toda a terra.

o tempo que durou o seu império,

(Peior que o do cruel Ciracusano^

o seu Reino sentio t.il vitupério,

T.ies infoitimios. roílcs, t.Tntn.d^no.

Qus em quanto aluinlac e«ta bfmi«pUeri«

.Sol, c Atímião^i la no Ocano,
Durará ntillu viva eHta memoria,

Nem sei «e vtrí iiiaíi, n «ntigi gloria.

F. DE ANDRADC, l'BIUEinu CIRCO DE DIU,

caDt. 1, e*t. 31.

Alguoe a quem o «ror<^ aioda aio lalu,

Por fugirem du jugo Lusitano,

{juá\ o ferido cervo corre e aalta

A buHcjr o rem^lo de seu dano,

.Sobem logo nu rocha que be roais alLi,

E be \Av abrat-ar co'a Lugo decano,

1 ludo chegando ja despedai^adon,

Cnire oa peixes llcArio sepultados.

OBB. QT., cant. 2, est. 13.

Felit, feliz eotendimento humano.

Se em taos indagatòes, se em taea estudos

Mui longe do confuso Labyrintbo

Das humanas p.ii.\õcs, de infdUBlos erros.

Aprende a conhecer, e amar o Eterno,

Só do bens larga Fonte, immenso Oxano.

J. A. DE MACLDU, VIAOEU tXTATICA, Cant. 1.

Tem limite o vasUsaimo Oceano,

Intransgrediveis a Razão tem marcu^,

Nem pode, alem dos quaes, dar mais bum passo.

IDEU, IBIDEM, cant. 2.

Impaciente Empédocles jd vejo.

Que julga {'I vilo discurso, ú vàa idéas !>

Suor do Térreo Globo o vasto Oceatw,

IDEM, IBIDBM, cant. 2.

Este o feudo da estima, g do respeito,

ijae eu primeiro paguei, Naçào soberba.

Que aspiras a empunhar no vnsto Oceano,

Sem conhecer rival, o aiul Tridente.

IDEM, IBIDEM, canl. 2.

—Diz-se das partes do Oceano. — O
Oceano Pacilico.

—O mar em geral.

Lá na parte onde o Sol d'entr"Oceatio

Súlt;i o primeira raio matutino,

Hum tal parecer vi, táo svbrehuoiaDo,

Que uão creio que haja outro mais divino

:

Para meu mal o vi, para meu dano.

Pois lhe sou tào sujeito, que imagino

Que se não dou remédio a mal tão (orte

Começarei nos teus ter maiulo a morte.

F. DE ANDRADE, PKlMEmO CERCO DE DIU,

cant t, est Ti.

Antes que aquelUi vez la no uceauo

O sol mettesse a leve roda usada,

Aquelle heróico esprito mais que humano
Solto ja da prisão fna e pesada.

Entra no Eterno .assento, e Soberano,

Deixando a terra triste e acompanhada

De lagrimas, de dúr, de sentimento

Por esta grave perda e apartamento.

IDEM, IBIDEM, cant. 19, est. 98.

Já piío o aério Cume, e Lux immensa

Já se dilTunde, e se m'espalha em torno.

Como do meio do profundo Oceano

Costuma algar-se escolho alto, e fragoso.

Que vè Da eterna base espedaçar*se

Com fúria inútil resonante vágx.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 1.

Este monstro o maior do escuro Inferno?

Mas tu, qual nOceuno erguido escolho.

Zombas das ondas, que bramindo estalão

IDFJI.IBlor.SI.

Feliz navegador, que tens domado
A íuíia dOexuno embraracida,

A quem paree4 qoe « humilha 6 Fado,

K a cujos pawoe vai Fortuna un.da

:

Pms l«m Luiua .S'a;áo tio forte l>rtda

Feito fjAr, por armas tá" temí-ja,

Qu'eache co'a fama de seu nome a Terra.

Se a psz eoae«de, se toUnisa era fuwn.

IDEM, oníEKTE, caat. R, e«t. 2.

fiege a mancfcra (allador apilD-.

—Ala... amaina!» Eu pawadaa «alreila b&cca

Por onde seus tributo* d'«gua a d'oura

Leva ao Oceano n no dXlysiea.

Juni» da torre «ntigt e veneranda,

— Hojetam profanado monumento
Du glórias de Manoel ftocbora deece.

caJiliETT, CAM., caDt. I.cap. 8.

—Termo de mythologja. A divindade

presilifido á immpfisida le dos mares.

—

Uma estatua do Oceano.
— Figuradamenlrt : Immensidade, gran-

de quantidade.

— Figurada e po«"licamfnt<? ; Oceano
das edades ; o tt^mpo.

—Figuradamente : Os desertos, Oceanos
de areia.

2 ) OCEANO, A, adj. (Do latim «c^;a-

nus) Termo de poesia. Concerneote ao

Oceano.
— Figuradamente: O que é tempcstuo

so como o Oceano.

OCHARIA, s. f. (Do grego õehé,. Vid.

Ucharia.

OCHAS, s. f. plur. Termo antiquado.

l'sa-S'.' na seguinte locuçáo: Andar 'is

ochas ; riiar, contender, bulhar.

OCHAVA, s. f. Termo antiquado. A
oitava parte de qualquer cousa, peso e

medida.

OCHAVILHA, s. f. Termo antiquado.

Vi I. Ochavd.

OCHAVO, A, adj. Oitavo.

OCHENTA, .<. /. Termo antiquado. Oi-

tent.n.

OCHLOCRACIA, s. f. [Du grego och-

los, (' krutos . Governo da populaça. —
A democrnciu d>"jenera em ochlocracia.

OCHLOCRATICb, A, adj Qae diz res

peito a ocblorracia.

f OCHNACEAS, s. f. pUtr. Nome de

uiua família de arvores e arbustos dico-

Ijledoneos d^s trópicos, separados dos

terebinthaceos.

•j- OCHRACEO, A, adj. Que é de um
vermelho desmaiado.

OCHRE, ou OCRE, s. f. Do latim ochrn).

Terra fina, ordiíiariaiient-' de côr araa-

rella. qie s^rve na pintura.

f OCHROPYRA, s. f. NoTie dado por

alguns médicos » febre amarella.

f OCHROSIA, s. f. TerTio de botâni-

ca. Doença dos vegetaes, duranl-» a qual

elles aiuarellecem.

I OCIDENTE. Vid. Occidente.— «EsUt
a Cidade de Lara em ho senhorio de Pér-

sia situada entre humas s-^rras mais pêra

o ocidente que Ormuz. He cercadj de

muro miijrto forte de pedra e geso, e em
parte t«'ra laços de azulejo que parecem
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muyto bem. Tem dentro muito boas ca-

sas df taypas francesss.» Autoaio Ten-

reiro. Itinerário, cap. 3.

OCIENTE, s. »i. Termo antiquado. Vid.

Oecidente.

OCIO, s. m. (Do latim otium). Desoc-

cupaçâo, ociosidade. — «Acompanhou a

D. Estíváo da Gama na jornada do Es-

treito do mar Roxo, e fez desta viageoj

hum roteiro, obra uíil, e grata aos na-

vegantes. Tornando a Portugal, se reti-

rou á sua quinta do Cintra, deseançando

ua lição dos livros, sempre exemplar no

ócio, e na occupsçáo. Outra v^z cingio

espsda para seguir as bandeiras do Em-
perador Carlos na jornada de Tunes, on-

de a seu nome ajuntou gloria nova.»

.lacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Cistro, liv. 4.— «Gozava neste

tempo .Malaca de huma profunda paz,

asse/ita ia sobre as amizades, e commer-
cio dos Priacipes visinhos, porém el Rei

de Viantana aehando-se com forças para

intentar qualquer ompreza grande; o po-

der, e o ócio Ihd trouxerão á memoria,

muitos aggravos esquecidos, que dos Reis

de Patane havia aquella casa recebids.»

Ibidem, liv. 4.

Reinava a doce paz na santa Igreja;

O Bispo, e o Deaõ, ambos conformes

Em dar. e receber o bento Hysíope,

A vida em ócio santo consumiaõ.

'

X. DINIZ DA CRU7., HYSSOPE, canfr. 2.

E Vossa Senhoria ao Ócio entregue.

Dorme profundamente? Acorde, acorde

Desse moUe lethargo. que é já tempo

;

Veja o que deve a si, aos seus maiores,

Á grande Dignidade, que, brilhando

^ Com sens rayos, o cerca magestosa

;

^deixe a vil Lisonja, que o arrastra.

iDKX, IBIDEM, cant. 2.

Na bigorna se bat« a horrenda espada

;

Em dura laoçi além se al-^nga o ferro,

Além se erguião reforçados muros,

Pelo at vão rompendo as grossas Torres...

Ah ! OoLava o mortal ócio traoquillo

!

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

— «Mas, para resalvar de escândalo,

desempenharei o caracter especial prolo-

getico. Ahi vai : A quem, se não a vos-

sês, na of;iosida le heroes, se devia ofle-

recer este bazulaqut- em ócio concebido
e em ócio guisado? Defendaoi-no, pois,

de dentes e liiiguas inimigas e malignan-
tes.» Bispo do Grão Pará, Memorias, pu-
blicadas por Crimillo Castellii Branco, pa-

gina 57.

—Occupação entretida, que não exige

grande ponderação, nem applicação.

— Fidga. (u tempo de folga.

OCIOSAilEKTE, cdv. (De ocioso, e o

sufuxo emente >). De um modo ocioso.

—Com ijciosijade.

OCIOSIDADE, s. f. (Do latim otiositas).

Desoccupação, vicio de perder o tempo
sem occupação provt-itosa.—«Aristóteles,

que sempre contradiz a seu Mestre Pla-

tão, affirma que mais mal fazem á Re-
publica os ricos no tempo da paz. que os

pobres; porque com o poder se eximem
da obediência das leys.e com a ociosida-

de estão prestes para motins, e com as ri-

quezas aptos para os sustentar: impedem
a reformação dos costumes, relaxaõ a

modéstia do povo com gastos supérfluos

no comer, e vestir, incitando o vulgo a

desobedecer.» Arte de Furtar, cap. 19.

— «O jogo em todis os estados é ruim
officio, se é officio, quando não passe de

occupação cortezãa, e que anda annexa

á ociosidade dos poderosos.» D. Fran-

cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de

Casados.

Não se accoitam

MoUemente na purpura paterna

Os filhos de João, nem se crem grandes

Em torpe ociosidade vegetando

Ã sombra do diademaque em soas frentes

Descuidadas não pesa :—Henrique o gi'ande,

sábio Henrique, o protector philosopho.

OARRETT, CAii., cant. 8, cap. 8.

—Negligencia, descuido, preguiça, in-

cúria.— «Se eu lesse o meu escrito antes

de o inviar a V. P. pôde ser que este

esteve me não obrigasse a ociosidade de

fazer outra copia em que mudasse o def-

feito.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1. n.° 14.

OCIOSO, A,adj. (Do latim oíiosi/á). En-
tregue á ociosidade.— «Com tudo Duarte

pacheco em todo este tempo nam esteue

ocioso, mas antes se apercebeo de tudo

o que lhe era necessário, e porque dan-

tes lançara abrolhos de ferro no vao, os

quaes por serem curtos se somiram tan-

to dentro da vasa, que não empecerão
aos imigos, mandou de baixa mar Bncar

nelle estacas dareca tostadas, com pon-

tas muito agudas.» Damião de Góes,

Cbroaica de D. Manoel, part. 1, cap. 89.

Approva o novo Rei por proveitoso

o conselho que o Cunha lhe mandara,

E fora nesta empresa assaz ditoso

Se assi como o approvou o executara;

Mas a vida passou alli ocioso

Sem tratar do que enl.To bera começara,

Com que a fortuna então fugir lhe obriga

Que sempre do ócio inerte foi imiga.

FRANCISCO DG ANDRADE, PRIUEIRO CERCO DE
DIU, cant. 8, est. S8.

— «A Deosa Vénus, minha Senhora,

he muy ociosa, e muy maligna. O seu

mayor divertimento he humilhar a so-

berba das fermosas. captivando muitas

veses a bellesa á disformidade.» Cavallei-

ro de Oliveira, Cartas, liv. 3, n." 10.

—

• Do dito consta ha gente ociosa nesta

terra ser aborrecida e quem ho nam ga-

nha nam no comera, polo que a cada

hum convém catar modo e maneira de

vida com que sf sustente: e trabalha ca-

da hum de buscar ha vida, porque ho
que ganha livremente ho goza e gasta na

sua vontade, e ho que lhe fica per mor-
te he dos filhos e netos, pagando soo-

mente direitos reais, assi dos frutos que
colhem como das fazendas em que tra-

tam, que nam sam pesados.» Frei Gas-
par da Cruz, Tratado das cousas da Chi-
na, c.^p. 10.
— Inútil, sem proveito,— aLogo que se

retirou o inimigo, mandou D. João Mas-
carenhas enterrar os mortos, que esta-

vão nas ruinas do baluarte, sendo leva-

dos de hum sepulchro a outro. Forâo

enterrados juntos pela estreiteza do lu-

gar, e do tempo: faltando fúnebres hon-
ras, e piedosas lagrimas a tão honradas
cinzas : porém dormem com saudade
maior da Pátria em humilde jazigo, que
aquelles. qu^ em urnas de alabastro dei-

xarão de huma vida sem nome ociosa

tnea.oria.i> Jacintho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 2.—«Na-
quelle dia te poram diante dos olhos to-

das as culpas grandes e pequenas, e te

pediram conta ate das palauras e pensa-

mentos ociosos, e te lançaram nas penas

eternas: nam porque peccaste, mas por-

que nam lanaste os peccados com o san-

gue do cordeyro de Deos que te foy dado :

o qual tu 'íesprezaste, nam te aprouei-

taudo de seus sacramentos, nem viuen-

do conforme ao que no Baptismo profes-

saste.* Frui Barlholomeu dos Martyres,

Cathecismo da doutrina christã.

—Sem exercicio.— «Porém depois que
vio que sua estada era ociosa, e que mais

damnava a si, do que aproveitava aos ou-

tros, tornou-se recolher com perda de

alguma gente, que lhe a artilheria dos

navios matou.» João de Barros, Década
2, liv. 7, cap. 5.— «Nos outros baluartes

não estavão as armas ociosas, porque em
todos se peleijava, para cem a diversão

facilitara entrada pelo de Sant-Iago, on-

de havia rebentado a mina. Ordenou tam-

bém Rumeeão, que se batesse a Igreja

da Fortaleza, que podia ser arrazada por

estar eminente, crendo naquelle lugar,

seria mais sensitiva a offensa.» Jacintho

Freire de Andrade, Vida de D. João de

Castro, liv. 2.

— Substantivamente: Vadio, homem
sem occupação alguma. — «E que direy

das innumeraveis unhas, que se toléraõ

na grande Cidade de Lisboa I Envergo-

nhala-hemos com Cidades muito mayo-
res, que ha na China, nas quaes ha taõ

grande vigilância nisto de unhas de gen-

te valia, que de nenhuma maneira esca-

pa pessoa viva, de que se naõ saiba quem
he, o que trata, e de que vive, para evi-

tar roubos, e outras desordens, de que
saõ autores os ociosos, e vagamundos em
grandes Republicas.» Arte de Furtar,

cap. 56. — «Por isso também antes do

prologo não pedimos licença aos ociosos

para lhes dedicar a obra, que também é

da moda : fique uma por outra e sempre

coherentes.» Bispo do Grão Pará, Me-
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morias, piiblirmlís prir nsmillo CssIpIIo

Braiir.o, pag. 47.

—Syn. : Ocioso, ])re(iuiçoso. Vid. este

ultimo terfjio.

OCO, A, adj. Vasio, vácuo, vúo.

—FiguradAmenle: Louco, desvairado,

vaidoso.

Ac|ui nisceo n Moda, o d'.aqni manda

Aos vaidosoR mortien as várias formas

Do fieges, dd voetidos, de touc^ulof,

1)0 jogos, do biinqiietos, de paluTran,

Único empret{o de aibe<;iiii uuis^

A,. D. i>A CHUZ, iiYSSOPE, cant. 1.

OCONTECER. Termo errado mu vez de

Acontecer.

OCRA. Vil. Ocre

OCRE, s. /. Vid. Ochre.

—Ocre lie bismuth ; o bismuth oxydado.

—Ocre de colrre vermellw ; o cobre oxy-

dulado terroso.

—Ocre marcial escuro; o ferro hydra-

tado terroso.

—Ocre }iutrcial azul ; o ferro phospha-

tado terroso.

—Ocre de nickel; o nickel arseniatado.

—Ocre de vitríolo; o ferro subsulfato

twroso.

I OCREA, s. f. (Do latim ocrea). Ter-

mo de botânica. Vagem completa exis-

tente na base do peciolo das polygoneas,

e oulrfts plantas de folhas alternas.

OCREOSO, A, adj. Que é da natureza

do ocrí'.

—

Ti',rra ocreosa.

OCTACORDO, ou OCTOCHORDO, s. m.
(Do grego úkló, o chordé). Termo de mu-
sica antiga. Lyra di'. oito cordas.

f OCTAEDRICO, A, adj. Que diz res-

peito ao octaedro, que tem os seus cara-

cíeres.

OCTAEDRO, s. m. (Do grego oktò, e

hedra). Termo de geometria. Corpo soli-

do de oito faties.

—Octaedro regular; octaedro forma-

do de oito triângulos equiláteros, igual-

mente inclinados «ra sobre o outro.

—Octaedro symetrico de base quadra-
da; ociaedro formado de oito triângulos

isosceles iguaes.—Adj. Crystallisaçáo de uma forma
octaedra regular.

f OCTAETERIDS, s. f. Termo de as-

tronomia. Periodo de oiio antios.

OCTAGENARIO. Vid. Octogenário.

.OGTAGESIMO. Vi*. Octogésimo.

1 OCTANA, adj. /'. Termo do medici-

na, ftíòreoctana; febre intermitlente que
vem todos ns oito dias.

OCTANDRIA, s. f. (Do grego oktô, ean-
dros). Termo de botânica. Nome dado,

no systema de Linneu, a uma classe e a

três ordnns, compreliemlondo as plantas

que tem oito estames livres, iguaes e náo
adbereiítfS ao pisiillo.

f OCTANDRICO, A, adj. Que pertence

á octandria.

f OCTANDRO, A, adj. Teroio de bo-

tânica. Qun tem oito estames em cada
llor.— ['liinidH octandras.

f OCTANTE, ». í)i. Termo de astrono-

mia. Instrumento dfl reflexão, inventado
pelo aslriiiioino Jnflo Hadlcy etn 1731, e

que servi' para obserrar as alturas e as

distancias respectivas dos astros.

—Distancia de quarenta « cinco graus
entre dous astros. — A lua existe nos

octantes; ella está a quarenta e cinco

graus do sol.

—Nome de uma constellaçfto situada

no pí)lo aiJslr.Hl.

f OCTANTHERO, adj. (De octo, e an-
tbera). Termo de botânica. Quo tem oito

authcrns,

1 OCTASTYLO, adj. Termo de arcbi-

terlura antiga. Que tem oito columuas
de face.

— S. m. Um octastylo.

f OCTATEUCO, s. m. Os oito primeiros

livros do Antigo Testamento.

OCTAVA. Vid. Oitava, o Outava.- «P.

aueudo ja hutn mes que hia naquella

grão volta, quando veo â segunda octaua
da Páscoa que eraõ viute quatro de Abril,

foi dar em outra costa de terra tirmo.»

João de Barros, Década 1, liv. 5, cap.
2.— «Nestes recados andaráo ha segun-
da, e terça feira, e ja seguro de lhe pa-
recer que nada do que sentrelles trataua

era ungido, a quarta derradeira octaua
pf la manha se chegou mais a terra, e foi

surgir junto das quatro nãos dos Chris-

táos, que eraõ de Cranganor, homens
baços, de cabello comprido, vestidos ao

modo 1'ersio.» Damião de Góes, Chroni-
ca de D. Manoel, part. 1, cap. 38.

+ OCTAVARIO. Vid. Oitavario.

-j- OCTAVO, A, adj. ViJ. Oitavo. — .E
assi sereis perpetuas moradas do spirito

sancto por graça, e por gloria. "1 Em o

Domingo da sanctissima Trindad** se lea

a pratica que acima está escripta sobre o
octauo artigo da fee que diz Creo em spi-

rito sancto.» Frei Bartholomeu dos .Mar-

tyris. Cathecismo da doutrina christã.

7 OCTIDI, s. m. (Do latim octo, «dies).

Oitavo dia da década no calendário re-

publicano.

f OCTIPEDE, adj. Que tem oito pés.

\ OCTOBRACHIDEO, A, adj. Termo de
zoologia. Que tem oito appendices em
forma de braço.

I OCTOCARBDRETO, s. m. (De octo, e

carbureto^. T"rmo de chimica. Carbureto

de hydrogeneo extrahido do gaz de illu-

minação comprimido.

7 OCTACERO, aí/;. Termo de zoologia.

Qu>i tem oito cornos ou teutaculos.

7 OCTOCDLEO. A, adj. Termo de zoo-

logia. Que tem oito olhos.

f OCTODACTYLO, A, adj. Termo de

zoologia. Que tem oito dedos

f OCTODECIMAL, adj. -2 gen. Termo de

Miiieraloifia. Que t^m dezoito faces.

f OCTOFIDO, A, adj. Termo de Botaui- ,

ca. Que é cortado em oito partes.
j

OCTOGENÁRIO, A, ndj. (Do latira oeto-

(jenuriuH). Que tem oitenta ânuos.
— .s. m. e f. Pessoa qie tem oitenta an-

no?. — «Como de pães a tilhos as dirir-

sas gerações se continuam > fnireteoem

sem divisáo, semelhantes a túnica incon-

sutil do Cbristo, assim a cidade antiga

se transmuda imperceptÍTflm>-nt>> na rio-

va cidade; e como o octogenário, na vi-

zinhança do tumulo, não vè á rrxia de
si, nem pae. nem irmáos, nom amigos
da infância, mas filhos, mas n^tos, mas
existências todas virentes, todas cheias

de vida.i A. Herculano, Monge de Cis-

ter, l'rologn.

OCTOGÉSIMO, A, adj (Do latim orjoge-

simui). Diz se daqucíle numero que na

serie tica depois do septuag-simo nono.

ou dos 79. ou antes dos oitenta e nm.

f OCTOGONAL, adj. 2 gen. Termo de

Geometria. Q.ii- t''iii oito an^culos.— Ter-

reno octogondl.-~A"igur.« octogonal.
— Diz-se taiobiin de um solido cuja

base tem oito anKulns.—/^)/ramid« octo-

gonal.

—

Prininn octogonal.

OCTOGONO,s. »rt. (Do grego oktô, ago-
nia). Ttrmo de Geometria Polygono de

oito lados.— í'//i octogono.

—Termo de Forliíicação. Praça que
tem oito baluartes.

—Adjertivamerite : Synonjmo de octo-

gonal.

OCTOGYNIA, s. f. Termo de Botânica.

Oriem do system-t de Linneu, que con-

tém as plaulas de oito pistillos.

7 OCTOGYNICO, A, ad/. Que pertence á

octogynia.

t OCTOGYNO, A, adj. Termo de BoU-
nica. Que tem oito pistillos.

—

Flores octo-

gynas.

OCTONARIO, A, adj. (Do latim octona-

rius). lie oito.

7 OCTONEO.A.arfy. Termo de Historia

Natural. Qu-" ó disposto de oito por oito.

7 OCTOPETALO, A, adj. Que tem oito

pétalas.— Corolla octopetala.

I OCTOPHYLLO, A, adj. Que é compos-
to de oito fili.ilos.—FoUias octophyllas.

-j- OCTOPODO, adj. Termo Didáctico.

Que tem oito pés.

— S. m. pi. Pamilia dos moilascos de

oito tentaculos.

f OCTOSEPALO, A, adj. Que tem oito

sepalas i>ii p>-ças-no calvx.

f OCTOSTYLO, adj. Termo de Historia

Naiur«l. Qu-* tem oito estyleies ou oito

appendices

OCTOSYLLABO, A, adj. Que é de oito

syllabas.

I OCTOVALVO, A, adj. Termo de Botâ-

nica. Qu'' trii) oito válvulas.

OCTUBRO, s. m. Vid. Outubro —«Da
qual recebeo posse pelo ceptro delia que
lhe foi entregue eio Alcácer dosai, a vin-

te sele dias de Octubro doanno de nossa

redempçaõ de mil quatro centos nouenta

e cinquo.a João de Barros, Década 1, liv.

4, cap. 1.
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E depoU disto em Roma,

soo com Ires dias chouer

em octubro, o Tibre toma

agoa tanta, em tanta somma,

que foi espanto de ver.

GAUCIA DEHEZE.SDE, MISCEIXANKA.

—iNo começo desta Chronica fica di-

to quomo este iauencivel Rei morreo na

villa Daluor, uo regou do Algarue no an-

no de mil, e quatrocentos, e nouenta, e

cinco, no rLes de Octubro, e foi enter-

rado na Sê de Sylues, cidade do mesmo
regno, e auendo ji qaatro annos que fa-

lecera, El Rei dom Emanuel ordeoou,

que seus ossos se trasladassem ao con-

uento da Batalha, da auocaçaó de uossa

Senhora da Victoria, da Ordem de Sam
Domingos dos pregadores.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 45. — «De Moura veo ha Rainha a

Alcácer do sai, onde ha el Rei estava

sperando, no qual dia que foram xxx.

de Octubro os recebeo o mesmo Bispo

Deuora. Acabadas bas festas que se em
Alcácer f.-zeram a tam real, e tam bem-
aueuturado casamento, £1 Rei. e ha Rai-

nha partirão pêra Lisboa, uude se has

festas renouaram.» Idem, Ibidem, part.

1, cap. 46.

-j- OCTUPLO, A, adj. (Do Istim octuplus).

Que contém uito vezes uma quantidade,

um numero.
OCTDRIDADE, s. f. Termo Antiquado.

Vid. Auctoridade.

OCULAR, adj. '2 gen. (Do latim ociílaris].

Termo^de Anatomia. Que pertence ao olho.

—Nervo ocular.
—Testemunha ocular; pessoa que tes-

temunha o que viu.

—Termo de Historia Natural. Pennas
oculares ; as pennas da cauda do pavão,

malhadas com pintas que parecem olhos.

—Lwwe ocular; o olho.
—Lente ocular ; lente que envia ao olho

os raios parlilos do objecto, e reunidos

pelo objectivo.

OCDLARMENTE, adv. (De ocular, e o

suffixo «mente»). Pelo auxilio dos olhos.

—Eu cotivenci-me ocularmente.

OCDLATISSIMO, A, adj. (Do latim ocu-

latissimus). T^rino pouco em uso. Muito
applicado, muito desvelado.

f OCULI, s. m. Termo de Liturgia. O
terceiro domingo da quaresma, cujo in-

tróito começa por este vocábulo.
-}- OCDLIFERO, A, adj. (Do latim oculus,

e ferre). Termo de Historia Natural. Que
tem um olho.

7 OCDLIFORME, adj. (Do latim oculus,

& forma). Termo de Historia Natural. Que
tem a forma de um olho.

OCULISTA, s. rn. (Do latim oculus). Me-
dico que trata especialmente do estudo e

do tratamento das doenças dos olhos. —
í/m celebre oculista.

—Homem qu^í prepara as peças con-
cernentes á prothese ocular, e á repre-

sentação das doenças do olho.

—Homem que vende óculos.

ÓCULO, s. m. (Do latira oculus). Instru-

mento de ver ao longe, composto de um
ou mais canuJ')s com li-otes, que au-

gmentarji os angubs visuses, e approxi-

mam mais os objectos, e são os de longa

mira, ou de punho. — «A mim me con-

sentiram os meus padres para a falta de

dois graus de vista o uso que me tirou

m^is: hoje vou emendando; e o peior é

q;)ii o óculo de punho parece moda, co-

mo se, pelo stT, fosse vaidade.» Bispo

do (irâ j Pará, Memorias, publicadas por

Camillo Csst^^llo Branco, pag. 137.

—Term.-i de Artilheria. Óculos díspor-

tinholas das peças; aberturas circulares

praticadas nas portinholas, e que dão

passagem ao prolongamento das peças,

que se tiram ou se põe quando se quer.
— Óculo polyedro ; facetada a lente,

para multiplicar o objecto, a lente é con-

vexa, polyedra.

—Óculos ; duas lentes convexas, ou
concavas em seu arco, collocadas sobre

o nariz, servindo as convexas para as pes-

soas de vista cançada, e as concavas pa-

ra as pessoas de vista curta.

—Loc. popul/r: Caixa de óculos; ho-

mem sem préstimo nem valimento al-

gum.

f OCULO-MUSCULAR, adj. 2 gen. Ter-

mo de Anatomia. Que se refere aos mús-
culos do olho.

-{- OCULO-ZYGOMATICO, adj. Termo de

Medicina.— Traço óculo- zygomatico ; tra-

ço que do grande angulo do olho se es-

tende até ao zygoma.
OCULOSO, A, adj. (Do latim oculosus).

Que tem muitos olhos.

OCULTAR, r. a. Vid. Occultar.— «Quan-
do vos acheis só com hum sinal sempre
espero que mo mandeis, porque sendo-

uie absolutamente necessário para enco-

brir hum defeito, sey que he impossível

que o empregueis em parte alguma do
vosso rosto sem ocultar huma perfeição.»

Cavalieiro de Oliveira, Cartas, liv. 2,

n.o 87.

j- OCULTO, A, adj. Vid. Occulto.— «Es-

ta morte do Príncipe dom João foi mui
sentida, e lamentada nos Regnos de Cas-

tella, por lhes naõ ficar outra sperança

de poderem auer herdeiro barão, senaõ

no parto da Princesa .^dadarna Margaida,

que ficara prenhe do Príncipe dom João,

da qual sperança logo dalli a poucos dias

Deos per seus ocultos mysterios hos dis-

tituio, porque Madama Margaida sendo

jà prenhe de sete meses pario ha crian-

ça morta. » Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. 26.

f OCUPAÇÃO, s. f. Vid. Occupação.—

-

«E o bacharel por descuydo, ou negli-

gencia, ou outras ocupações, ou por mis-

tério de Deos, mandou buscar os ditos

papeis por hum seu filho moço de que
elle muyto fiaua. O qual filho buscando

o dito cofre, chegou por acerto a elle

Lopo de Figueiredo escriuão da /azenda
do Duque, homem de moyta confiança,
o qual a requerimento do moço o ajudou
a buscar todas as escripturas, e papois,
que no cofre ftstauam, mais com tenção
do seruiço do Duqu.'^, que do que adian-
te se siguio.» Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 28.— «O que
pela singular religi.nm, e deuaçaro deste
Príncipe me moueo a screuer estas cou-
sas, pola ventura mais largamente, e com
mais palauras do que o as ocupações de
vossa Magestade poderam sofrer, mas eu
o fiz pêra que nada passasse por silencio

do pertencente a gloria deste mui alto

Príncipe, parente de vossa M«g'"'stade.ii

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 3, cap. 57.

f OCUPADO, part. pass. de Ocupar.
Vid. Occupado. — «Ataees Rey da Lusi-
tânia, inda que na verdade fosse Chris-

tão, todavia seguia a seita dos Arrianos,

o qual destruhio a antiga Cidade de Coim-
bra, e a tornou a edificar junto do Rio
Môdego, á custa do trabalho e suor dos
naturaes da terra, e de muitos servos de
Deos, e ao tempo que estava mais ocu-
pado na obra, sobreveyo Hermenerico,
Rey dos Suevos, que andava da outra
parte do Rio Douro.» Monarchia Lusi-

tana, liv. 6, cap. 3.— jMas aos mouros
per nossos peccados, e castigo permitta
Deos terem ocupada ha mór parte de
Ásia, e Africa, e boa de Europa, onde
tem Impérios, Regnos, e grandes senho-
rios, nos quaes uiuem muitos Christáos

debaixo de seus tributos, alem dos mui-
tos que tem captiuos, e a todos estes fo-

ra mui pe.rjudicial tomarem-se os filhos

dos mouros.» Damião de Góes, Chronica
de D. Maiioel, part. 1, cap. 20. — «An-
dando assi o Vicerei ocupado neste ne-
gocio, chegou Afonso dalbuquerque a
Cananor, o qual em surgindo mandou o
Vicerei conuidar pêra a cea, e o mesmo
fez ao outro dia ao jantar, o qnaL aca-

bado ficando ambos sos o Vicerei lhe di-

xe, que em hum capitulo de huma car-

ta que tinha dei Rei lhe mandaua que
lhe entregasse a gouernança da índia.»

Ibidem, part. 2, cap. 37.— «Andando as-

si ocupado nestes negócios mandou el

Rei de Bintam dizer per hum messagei-
ro ao Senhor de Siaca seu vass.illo, que
se lhe desse a cabeça de George botelho,

o casaria com huma sua filha, porque
elle era o que lhe fazia a guerra mais
que nenhuma outra pessoa, o que qui-

sera poer em obra, mas a traição lhe foi

descuberta per hum homem daquella co-

marca que fora seu captiuo, e elle solta-

ra sem lhe leuar resgate.» Ibidem, part.

3, cap. 79.— «Partido dom Garcia chegou
eom bom tempo a Cochim, onde andan-
do ocupado no que compria ha carga
das nãos chegou Lopo soarez, que mu-
dou o posto a tudo o que elle fazia, do
que desgQStoso nam quis mais entender
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em nada, posto que lho Lopo soar(!Z en-

coiiKniiiassii.» Ibidem, ()arl 3, c«p. 81).

— iiNesle camitilin partindo Buraldo do

Stíisel om tarra du Giiimura, com criados

e outra gHutD qu«' louaua, loinou o c.as-

IhUo dfi Culo, ocupado do ladrões, esal-

tuadoros dt*. cariíinlios, (jui; faziaõ mui-

tos lualiiS p<M' l.iiJa .'Kiuella (XiiiiarcR, " o

pos pacifico a obudiDUcia dt» B >zoiu Hei

de borgoiiha, cuja toda aquella pr<iui»-

ciaora.B Ibidem, part. 4, cap. 71.

—

«Mas estus c.jino seja gc.utH popular, ain-

da quo ocupada nos tratos da torra, pa-

rece que naiu devem bera sabi^r ba ver-

dade disto, e que mayor devo ser iia su-

ma que se ccdbe di>s direitos reaes, pi)r-

que be ha terra uiuy grossa, e as ln»^^ca-

dorias íouiiase uiuilo grossas. u Fr. Gas-

par da Cruz, Tratado das cousas da Chi-

na, cap. 11.

—

«Eloda huma uuite e aas

vezes duas e três noites estaio coiitinua-

meole ocupados eoi representações hu-

nua após outra: c;íii quanto ba estas re-

presoiitavões ba de aver mt'sa posta com
muito couier e beber.» Ibidem, cap. 14.

OCUPAR, V. a. Vid. Occupar.—«Den-
tro da qual há três Uegioens notáveis,

chamadas Goihia, Suécia, e Noroega, da

primejra das quaes forão naturaes os Go-

dos (tão celebrados no ilundo, pelas ter-

ras que ocuparão e batalhas que vence-

rão) da segunda os Suevos que senho-

rearão grande parto da Lusitânia, como
adiante veremos.» Monarchia Lusitana,

liv. 6, cap. 1.—aQue ocupou também a

Lisboa por lha entregar seu cidadão e

morador Lusidio, que tinha o governo

delia.» Ibidem, liv. 6, cap. 9.

Se acazo algum dos toes diligenceia

Saber iLstuto em que me ocupo agora,

Ptílo nau precizar a vir cá fora,

Eu lhe digo o que faço nesta aldeia.

' ABBADB DE JAZENTE, POESIAS, tom.2,pag. 101

(ediç. 1'87).

-}• OCYTOCICO, A, adj. Termo de ob-

stétrica. Que fíivorece o parto.

—

Bebidas

e piiulas ocytocicas.

ODA, s. f. Vid. Ode, termo mais

usual.

ODALISCA, s, f. Mulher escrava do

harém imperial, ligada au serviço das

mulheres do sultão.

ODE, s. f. (Do latim oda). Entre os

antigos, poema destinado a ser can-

tado.
— Modernamente : Poema dividido em

estrophes similhantes pelo numero o me-

dida dos versos.

—Ode heróica ; ode em honra e lou-

vor dos heroes para festejar os seus fei-

tos. O seu assumpto e estylo são nobres

e elevados.

—Ode ei>odica, ; é a que se occupa de

matéria philosophico-moral.

—Ode sapliica; tem por objecto a re-

gularidade njs estancias, que são de qua-

tro versos cada uma ; assim chibada por

ter sido muito cultivada por Sapho, poe-

tisa grega.

—Ode auncrtuidicn ; é a que cauta as

do(;uras dus pr.nz-res da vida.

OD£U,ouODEO,«.m. (Do latim odtium].

Edilicio dxsiiiiiild ,'i re|ii.-tii;ã<> da musica
que devia ser cantada nu ihealro.

ODI. Segun to klguns (;si.ri[>lores, é

corrupi;ão do árabe <juadi, nome appel-

lativo e geral, dado pelos mouros a to-

dos os rios, e qiie qutir dizer rio.

ODIÃ, &'. m. Brinde, oiTerta, mimo.
ODIADO, pari. pass. de Odiar.

ODIAR, I). a. Detestar, abominar.—«E
vendo que seus emolos toiuavaõ a maõ
com el i(i'i para u lirarem da grandeza,

e privan^a devida a lio, e sogro, quiz

fazer viduntariainente o que receava se

viesse a fflZer por necessidade, e ausen-

tando se da Corto esteve em suas terras

reiirado da vista dei Rei, com o qual o

acabár.iõ seus inimigos de odiar em
forma, que o Infante entendeo convir á

sua honra, moslrar se ao mundo sem
culpa.» Frei B>>rnardo de Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados por

D. José Barbosa.

—Odiar alyuem com outrem; f.izer

que lhe tenham ódio.

—Odiar-se, v. reli. Tornar-se detes-

tado, aborrecido.
—Syn. : Odiar, aborrecer. Vid. este ul-

timo leriijo.

ODIENTO, A, adj. Termo popuUr.
(jue guarda ódio, rancoroso.

—

Caracter

odiento.

ÓDIO, s. m. (Do latim odium). Ran-
cor íigadal, inimizade, com desejo ilo que
succeda mal á pessoa a quem temos ran-

cor.— «Pela qual razom nasce na Igreja

de Deos grande escândalo, e muitas ve-

zes acontece, que he embargado o ser-

viço de Dcos, eo Sacriticio, se ha de fa-

zer, o antre os outros Christaãos, de que
devem seer esquivados, recudum gran-

des ódios, e infâmias nas pessoas, e

grandes perdas nos seus direitos, e nos

outros autos lydeiuos, que lhes por es-

so som embargados.» Ord. Affons., liv.

5, tit, 27, § 3. — «E como (die lho não
(juizesse oizer, vieram em tanta rotura

de palavras, que aflastados um do outro

com as lanças baixas se encontraram nos

escudos, e feitas em peças se toparam

dos corpos com tanta força, que elles e

os cavallos vieram ao chão, e erguendo-

se com as espadas arranca.las, começa-
ram com tamanha braveza, como se an-

tre elles houvera algum odio ile muitos

dias.» «'rancisco de .Moraes, Palmeirim

d'Iuglaterra, cap. 81. — "Na verdade, se

no tempo d'agora os principes assim fu-

gissem ou mostrassem odio as lisoiijarias

e palavras ociosas, nem ellas fariam mal

aos súbditos, iie.n dacunariam o credito

delles : os bons haveriam o preuiio do

sua virtude, os mãos ile suas obras, e

todos nesta vida receberiam o galardão

de seu merecimento.» Ibidem, cap. 9 8.

— «l'or certo, Alf-rnao, disse o iaipera-

dor, \(')i ine t'-n ies posto '-ra uma das

maiores afTruntas, em que me nunca vi.

.Não sei que paciência ba^te pêra per-

doar o odio, que vos lenho, senão fora

trazendo-me novas da saúde de meu ne-

to.* Ibidem, cap. 121 . --«Passadas tret

dias, i;sian lo Dragonalte melhor dispos-

to das ff ridas, quiz despedir o do Sâlva-

ge, que ibi-. não soíTria o coraçáu verem
sua casa quem lhe tanto mal fizera, e a

que tanto odio cobrara.» Ibidem, cap.

130.— < Finalmente andand<i f.slas cou-

sas assi embuça lai entre os Parseos. quo
sempre por ellas tiveram odio aos Ará-

bios, e principaliaenli* porqu-- foram ven-

cidos por elles.» Barros, Década 2, liv.

10, cap. 6.— iAIhiu Jisto lhes deu mar-
iolas, e outros vestidos, d<iqu<! foráo loui

satisfeitos, e logo per mandado de (^a-

coeia ficarão nas nãos. Peito este con-
certo, hauendo [iambalas partes muita
amizade, e comunicação, vieráo h is mou-
ros a saber, que eraó hos nossos Ohris-

táos, ho que causou tornar-se tudo isto

om odio, e desnjo de hos matarem, e

lhes tomarem his mos.» Da.miáo de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1. cap.

37. — «Conselhos bons saõ muito bons
de dar, mas muito màos de tomar: ruui-

tos os d«õ. e poucos os lomaõ. Conse-

lhos mãos tem duas raizes: ou nascem
de odio. ou de ignorância : por peores

tenho os primeiros; porque a ignorân-

cia procede da fraqueza, e o odicrresui-

ta da raalicia; e a loalicia he peor ini-

migo que a fraqu"za.> Arte de Furtar,

CAp. 30. — «Octávio amante de Poncia

Posthiimia lhe tirou a vida, por que ella

duvidou dcj o receber por seu marido.

Não pude chegar a mais crueMade o ciú-

me quando chega a converter em odio

o mesmo Amor.» Cavalleiro do Oliteira,

Cartas, liv. 1, n." 13.

Este lhe descubrio. que tio aceso

KlHei em odio estava, porque via

o seu Reino duqueUa gente preso

Que elle tão altamente aborrecia.

Que por tirar de si Lio grave peso

Com todo seu poder trabalharia.

Vendo tempo e logar em que eete iraigo

Pode^ise destruir sem seu perigo.

F. UE ANDRADE. PRUIClttO CE«CO DK DIU,

caot. 6, est. 18.

— «De donde, ó alma miuha, procedia

tanto rigor consigo mesmo, senaõ do co-

nhecimento que tinhaõ de que cousa he

peccado, e do •'utraobavel odio que lhe

tiuhsô.» Padre .Manoel Bernardes. Exer-

cidos Espirituaes, pig. 133.—«Maudá-
raõ gente a liulia Oriental para que naô

houvesse conquista nossa, em que a su-

g>'içaò a Csstella naõ levasse a ella os

Olandezes como inimigos. Puzeraõ sitio

a Cidade de Malaca no ^nno de mil seis-

centos e quarenta, e por falta de soecor-
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ros Teio finalmente a capitular, e a fa-

zpMa 01andf>za o ódio da Monarquia de

Hespanba.x Kr. B-roardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados

por D. Jos^Barbusa.— lEra (como temos

dito) este tyranno Brama de naçaõ, e

cuydando que os Pegús com ódio que

lhe tiniiaõ, e por escusarem o perigo

próprio, consentiram na morte de s-^u

amado filho, ajuntou dos seus Braniás

hum exercit'.», armandoo abundantemen-
to, e na iraperi,'il Cidade de Pi'gú reco-

lheu tantas provisões, que pudessem bas-

tecella para rauytos annos, furtificádoa

com excesso. íi Conquista do Pegú, cap.

2.— tPolo qual crecpo ho ódio dos Bra-

menes contra mi, e dalli por diante tite

disfavores JelRey. que se moveo por ze-

lo de seu deos e do deos de S"us Bra-

meues.B Frei Gsspar da Cruz, Trata-

do das cousas da China, capitulo 1.

—

«E se algum disser que conhece e ama
a Deos, e nam cumpre seus mandamen-
tos, he mentiroso: porque a proua do

amor he nam offender o amado : E as-

si quem tem ódio a seu próximo, em
trèuas esta em trèv.is anda, e h° homi-
cida. E se discer que ama a DEOS min-

te. E o que ama a seu próximo viue e

anda em lume : e nos outros nisto co-

nhecemos que estamos treslados da mor-

te a& vida, porque amamos os próximos.»

Frei Barthoiorat-u dos Martjres, Cathe-

cismo da Doutrina Christã.—«Tinha en

tendido el Rei D. João pelos avisos do

Viso-Rei, que a segurança da índia ne-

cessitava de tt^r a todo o tempo forç.is

promptas para t>das as occurreacias do

Estado; e que os estragos de Cambaya,
junto com o respeito, criavão ódio nos

Príncipes visinhos, cnji raina era para

outros exemplo.» Jicintho Freire d'Ân
drade. Vida de D. João de Castro, livro

4. — «Ministro antigo e estima io da no-

br(?za sem ódio do vulgo, cujas boas par-

tes no sobrinho s-i contr.igulavão.» F.

Hanoel de Mello, Epanaphoras, pag. 21.

Os pincéis de La Brum não são mais fortes,

Quando as batall}as de Alexandre pinta,

Se no duéllo de Tancredo, e Argante

Ódios, fúrias, amor retrata , e mostra.

J. A. DE MVCEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 2.

Não se chegae a ouvir meu canto cengo

;

ào jutUca me Detis algum podengo:

Que se tem mortal ódio

Ao Sarapatél que é pae do bródio,

como terão carinho

a um rei que lambe os dedos ao toicinho?

BISPO DO GRÃO PABÀ, UEMORIAS, pag. 80.

Assim no coração lhes falia o ódio,

E o cjmpriram a«sím. Todo no appreste

Da jornada fatal andava o ânimo

Do malfadado moço que em sua cholera

Rei dera o ceo ao povo lusitano.

GARRErrr, gamões, cant. 10, cap. 3.

— olnevitavel. queres dizer: — inter-

rompeu D. João d'Orneilas, deslisando

imperceptível sorrisT. — E justamente

esse cadáver que te brada por ella...

Bem sei que a tua alma tpm vacillado e

descrido, e o teu ódio esfriado.» Ale-

xandre Herculauo.*Monge de Cister, ca-

pitulo 23.

— Sy\. : Ódio, o.ntipathia. Vid. este

ultimo vocábulo.
— Stn : Ódio, aborrecimento, rancor.

Ódio é uraa paixão cega e enraizada

no coração viciado pelo capricho, inveja

e paixões. Aborrecimento é um afíeclo

dimanado do conceito que forma nossa

imaginação das más qualidades do obje-

cto aborrecido. O rancor é ódio invetera-

do- e occulto, e por isso mais vil e trai-

çoeiro que o ódio.

O ódio faz-oos olhar o objecto que odia-

mos com ira : o aborrecimento faz-nos

olhar o objecto que aborrecemos com
desgosto : o raiicor fíz-nos olhar o obje-

cto rancoroso com animo maléfico.

ODIOSAMENTE, adv. (De odioso, e o

suffixo «mente»). Di^ uma maneira odio-

sa, com ódio.

ODIOSIDADE, s, /. Caracter do que é

odioso.

ODIOSÍSSIMO, A, od/. superl. de Odio-

so. Muito odioso.

ODIOSO, A, adj. (Do latira odiosus).

Qa>^ excita o ódio, fallando das pessoas.

— Mulher odiosa. — «E no fim mandam
dar muitos açoutas aos ladro 'S, que sam

os malfeitores mais odiosos que ha na

terra: e os aç')Uies sam de maneira que

delles morrem muitos.» Frei Gaspar da

Cruz. Tratado das Cousas da China, ca-

pitulo 17.

— Diz-se das cousas.— «Posto que Fi-

lena ficou hum pouco descontente quan-

do vio estas palavras, com tudo, pare-

ceo-lhe bom ppnhor pêra esperança de

mai'jr preço, pois das más viria a me-

lhores. Inda que Clarinda lhe mandou
espressameate, q'ie não curasse de mais

cartas por serem odiosas.» Barros, Cla-

rimundo, liv. 2. cap. 6. — iX vingança

mais crufl que se póle tirar dn hum ini-

migo, he na minha opinião fazer-lhe

bem. Outra qualquer o autorisa para

continuar tratamentos odiosos ao seu

contrario.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas,

liv. 1, n.» 12.

Tam nobre Creatur* ?—Inda os lamentos

E a não-valiosa mágoa ia alongando

O exasperado Archanjo... Eis que o abrazado

Boqueirão se lhe rompe... .\vistí o Abysmol...

E, entam, que odiosa ideia lhe resurgel

F. MAS. DO NASCIMENTO, OS MARTTBES, Uv. 8

— .S. m. Homem que merece o ódio.

ODO, s. )n. Arvore sagrada entre os

Canários, cujos ramos de si se mergu-

lham, |5 rebrotam em volta do tronco.

ODOMETRO, s. m. (Do grego hodos, e

metron). Instrumento mecânico com que

se mede o caminho que se tem andado,
tanto a pé, como de carro.

— Instrumento que adaptado a certas

machinas serve de notar as voltas da
manivella executadas pelo manobrador.
ODONTAGRA, s. f. Termo de Medici-

na. Dôr dos dent'^s. precedida muitas

vezes de um inchaço íluxionario da face.

f ODONTAGRO, s. m. Instrumento pa-

ra arrancar os dentes.

ODONTALGIA, s. f. (Do grego odous,

odontos, e algos). Termo de Medicina.

Dôr à'^ dent^^s, mal de dentes.

ODONTALGICO, A, adj. Que diz res-

peito á odontalgia. — Os accidentes odon-

talgicos.

— B\na contra a odontalgia. — Elixir

odontalgico.

j- ODONTIASE, s. f.
Termo de Medi-

cina. Ueunião dos phenomenos aos quaes

dão logar o desenvolvimento dos germes

dentários, a sabida dos dentes e sua

queda.

j ODONTICIA, s. f.
Remédio secreto

contra o mal dos dentes.

f ODONTODERMES. s. w. plur. Classe

de cogumelos, cujo chapéo é guarnecido

de dentes p'ir cima.

f ODONTOGENIA, s. f. Geração dos

dentes.

I ODONTOGNATHO, s. m. Nome de

um género de peixes malacopterjgios

abdoroinaes.

ODONTOGRAPHrA, s. f. Descripção dos

dentes.

f ODONTOGRAPHICO, A, adj. Que per-

tence á odontographia.

ODONTOIDE, ' at?/. 2 gen. (Do grego

odontos, e eidos). Termo de Anatomia.

Que tem a forma de um dente. — Apo-

physe odontoide.

j ODONTOIDEO, A, adj. Que diz res-

peito á apophyse odontoide.

—

Lirjamen-

tos odoutoideos.
-j- ODONTOLITHO. s. f. Incrustações

que S'> forraa-n na base dos denfs.

ODONTOLOGIA, s. /. (Do grego odon-

tos. e loqo-). Tratado acerca dos dentes.

f ODONTOLÓGICO, A, adj. Que diz res-

peito á odontologia.

f ODONTOLOGISTA, s. 2 gen. Pessoa

qu-^ escrev-^ acerca dos dentes.

I ODONTOMO, s. m. Termo de Cirur-

gia. Tumor produzido pela deotina, co-

berto sempre de Uma camada mais ou

menos esppssa de esmalte, e prodiizinno-

se fferalmii-nto sobre o lado d'um dente.

ODONTOPETROS, s. m. plur. (Do gre-

go odontos, e petros^. Termo de Historia

natural. Dentes de peixes petrificados.

ODONTOPHYA, s. f. (Do grego odon-

tos, e plii/o). Svnonymo de dentição.

[ ODONTORTHOSLA, s. f. Parte da arte

do dentista que se occupa das deformi-

dades congenitaes ou accidentaes dos

dentes para as corrigir.

-}• ODONTOSE, s. f. Synonymo de deri-

tição.
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f ODONTOSTYLO, A, adj. Termo de

Zoologia. Diz-so <li! lima (umch.i cuja co-

liiiii'-!lfl iillerei;»^ iiitia liubrn (iBiiUforrixi.

ODONTOTECHNIA, s. f. A arln do d'iU-

tislA.

f ODONTOTHECA, s. /. Termo de Ana-

tomia. C«[<siiU ou folliculo (ItMiUrio.

OÍOR, s. >n. ^1)0 lalim odur). Impres-

são particular que certos corpos produ-

zem MO órgão lio olfacto por suas tima-

uações voláteis.

Os soua caboltos soltos ^piraram

Hum odor, qu'a nenhuns raortacs sonlidos

Nuncft cliegou, e aesi na fonte entmram,

Ou'he denlAo para cá ifellas morada

Mas d'liuroa só das outras emprestada.

ANTÓNIO FEKnElRA, ÉCLOGA 1,

— «E O Infnnle dom Henrique Car-

deal lirt Portugal me dixe, quo no snno
do, mil, e quinhentos, e cinqtioeala, e

cinco, que hn s-ssenia annos depois do

falp' imento dei Kei dom losm. quft cs-

lando ello no couuento da Batalha, tnan-

dara abrir ha sepultura dosl« glorioso

Rei, e vira o corpo inteiro do modo ar-

riba dito, e sentira sair delle hum sua-

uissirao odor.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 1, cap. 45.

— Impressão que, os corpos deixam no
ar, o farejam os animaes com um chei-

To eiquisito O lobo sente o odor da
pólvora.

— Odor eléctrico; odor que se sente á

approximação de um corpo eleclrisado.

— Odor de santidade; odor agradável

que se diz espalharem as sj^puliuras dos

santos.

— Morrer em odoT de santidade ; mor-
rer c;ii estado de graça.

— Figuradamente: Impressão feita na
alma, comparada á impressão feita no
sentido do olfacto.

ODORADO, A, adj. Em vez do Adoora-
do. Doente, raol.^sto, queixoso.— Part. pais. de Odorar.

ODORAR, V. u. T^rmo antiquado. Fa-
rejar, sentir pelo olfacto.

— \'. n. Ter olfacto.

ODORATISSIMO, A, adj. superl. de
Odorado. Muito cheiroso.

t ODORATIVO, A, adj. (Do latim odo-
7-ativus). (juc tem a faeuldade de odorar.
ODORATO. Vi.i. Olfacto.

ODORÍFERO, A, adj. (Do latim odori-
/ec). Que exhaia vapor cheiroso.—F/òres
odoríferas.

.\JU com mil refrescos e manjares,

Com vinhos odoríferos a rosas,

Em cr^'stallinos paços singulares,

Formosos leitos, e ellas mais formosas

;

Emllm, oom mil deleites não vulgares,

Os esperem as nymphas amorosas,

D'aroor feridas, para lhe entregarem

Quanto d'eUas os olhos cubiçxrem.

CAM., Les., cant. 9, est. 41.

—Figuradamente : Aprazível, bom, de-

leitavel.

— Syn. : Odorífero, cheiroso. Vid. es-

te uitiiDo termo.

f ODORIFICO, A, adj. Termo didácti-

co. Que pro<luz odor.*

ODORIFUMANTE, adj. 2 gen. Termo de
Poesia. (Jurt faz fumarada exbalaado odor,

e aromático cheiro.

t ODGRINA, s. f. Termo de Chimica.

Baso salilicavel, de um odor repugn»nte,

quo se encontra no óleo empyreumati-
co-animal,

ODORO, A, adj. (Do latim odorus). Fra-

grante, aromático, rescendente.

I ODOROSGOPIA, s. f. l'rocesso pelo

qual so apreciam as emanações odorífe-

ras que dimanam di maior parto dos

corpos.

ODOROSO, A, adj. (Do latim odorosus).

Termo de Poesia. Odoro, que oxhalavít-

por cheiroso, rescendente, odorífero.

ODRE, «. m. (Do latim uter). Vasilha

para vinho, azeito, etc, construída de

pelle de bode, curada de corto modo.
LOC. FIGURADA E POPULAR : Estor

/tíiío Win odre ; estar muito bêbado.

ODREIRO, s. >n. (Do latim uirarius).

Homem quo faz ou vende odres.

ODRINHO, s. m. Diminutivo do Odre.

Pequeno odre.

I ODYSSEA, s. f. Poema de Homero,
contendo a narração das aventuras de

Ulysses.

— Figuradamente : Toda a narração

de aventuras variadas.

— Em estylo fariíiliar, as viagens, a

vida, as aventaras do uma pessoa.

—

Con-

tae-rne vossa odyssea.

f OENANTHAL, s. m. Termo de Chi-

mica. Essência obtida pela dístíllação do

óleo cie rie.iiio.

OENANTHE, s. m. (Do grego oinos, e

anthos). Género da família das umbellí-

feras, lias quaes muitas espécies são ve-

nenosas.

f OENANTHICO, A, adj. Que diz res-

peito ao aroma dos vinhos.

— Termo de Chimica. EtheT oenanthi-

co ; óleo essencial do vinho.

— Acido oenanthico ; acido que so ob-

tém decompondo o ether oenanthico por

uma solução quente de potassa cáus-

tica.

f OENANTHINA, s. /". Termo de Chi-

mica. Substancia viscosa.

f OENANTHYLO, s. m. Termo de Chi-

mica. Radical hypothetico ^lo acido oenan-

thico.

I OENELEON, s. m. Termo de Pharma-

cia. Mistura de grosso vinho o azeite de

que se faze.u as fomentações.

f OENOGALA, .<. m. Bebida composta

de vinho e de leite, de que se serviam

os hy(>pocraticis.

I OENOLO, s. j>i. Termo de Phsrmacia.

Nome genérico dos uieòiiamontos líqui-

dos destinados ao uso iutorno, prepara-

dos com vinho e princípios medicamen-
tosos.

f OENOLOGIA, ».
f.

Tratado sobre os

vinhos ; arl'- de fazer o vinho.

f OENOLOGICO, A, adj. QBe è relati-

vo á oeiio|(i(íi«.

-J
OENOLOGISTA, «. m. Homem que es-

creve sobre os vinhos, sobre o fabrico do
vinho.

f OENOMANCIA, s. f. Termo de Anti-

guidade. Adivinhação que se fazia com
o vinho li-stinado ás libações.

t OENOMANIA, .V f. Termo de .Medici-

na. Nome (lado an (/eiirtxm tr«>n«M», pro-

vení^-nte do .ihiisodos licores ale,r>olicos.

f OENOMEL, <. m Termo de Pharma-
cia. Xarope que leni por base o vinho,

e na composição do qual o «ssucar é subs-

tituído pelo mel.

f OENOMETRIA, s. f. Kcr/u). modo de

medir a qualidade do vinho com ooeno-
metro,

t OENOMETRICO, A, adj. Que dizres-

reito a oenom^tria.

f OENOMETRO, s. m. Instrum-^nto pró-

prio para conhecer os pesos específicos

dos vinhos

f OENOPHILO, A, adj. Que gista <io

vinho.
— .Socítírfarfe oenophila; sociedade que

faz o comraercjo dos vinhos.

f OENOPHOBO, A, ndj. Que aborrece

o vinho

f OENOPHORO. s. m. Grande vaso on-

de os antigos deitavam o vinho.

— Official que linha cuidadodoriobo.

-{•OENOTHIONICO, A, adj. Termo de

Chirnien. Syiionymo de sulfovinico.

OESNORDESTÉ, s m. (Do francozoMcst-

nordest). Vento médio entre o norte e o

este.

OESNOROESTE. s. m. (D ifranc-íz owest-

nord-ouest). Ponto do céo, e vento mé-
dio eiitrr' o noro^st''' e O oeste.

OESSUDDESTE, s. m. (Do francez ouest-

sudouest). Ponto do horizonte, evento que
medeia entre o neste e o saduesle.

OESSUESTE, s. m. (D.i francez ouest-

sud-eH). Vento médio entre o este e o

sueste.

OESTE, s m. (Do francez ouest). Pon-
to do céo, opposto ao do l>^ste, vento

Occidental, occaso, lugar do pôr do sol,

vento que sopra dVste ponto.

— Oeste quarto do noroeste ; zephyro,

favMiío, etc.

OETA, s. f. (Do francez ona(e). Espécie

de algolão, que cresce em volta de al-

guns frnctos do Oriente, ao qual serve de

invólucro.

— Modernamente: Diz se da lã, seda

ou algodão preparado, e que collocado

entre dous estofos, torna os vestidos mais

quentes, sem lhes augmentar muílo o

peso.—Oeta de lã.— Oeta de seda.—Ge-

la de algodão.

— Km Portugal, dá-se genericamente

este nome ás vestias.
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OFFACINO. Vid. Omphacino.
OFFEGARjií. H. (Corrupção àoisufíocar).

Tenuo da proviucia da Beira. Tomar res-

piração (iifticilmente, anh<'laracceli'rado.

OFFEGO, s.m. Respiração tomala dif-

ficilmetite, á similhança do individuo que
tem asthtna.

OFFEGOSO, A, adj. Que tem offego. Vid.

Offeguenlo.

OFFEGUENTO, A, adj. Atacado de of-

fego.

— Adcíoso. despjoso.

OFFENDEDOR, A, adj. e s. Que of-

fende.

OFFENDER, v. a. (Do latina offendere).

Causar uin ujsl physico.—«E como doon

Francisco pela experieucia da entrada de

Quiloa, sabia a manha destes Mouros que
mães se seruiaõ das janelas e eirados

que das ruas, leuaua entre a gente de
armas, besteiros e espingardpiros repar-

tidos que lhe despejauaõ os lugares al-

tos donde os offendiaõ.» João de Barros,

Década 1, liv. 8, cap. 8.

Deste esforço leal estimulados

Em tamanho furor todos se accendem,

Que em meio surgem dos Christãos soldados

E com tudo o que podem os offendem.

Ja os duros fortes ossos eucurvados

Com mil frechas subtis os ares feadera,

Sabe o redondo ferro da bombarda,

Sabe o chumbo subtil Ui da espingarda.

r. DE ANDBADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

c^nt. 7, est. 54.

Procura o moço assai por dar effeito

Áquella obra que tinha começada,

Mas elle e o Mouro estão de tão máo geito

Que alcançá-lo mal pôde com a espada.

Aquelle Sousa a quero elle hc sujeito

Que no muro está então, de lá lhe brada

Que encolha o braço a si, depois o esteada,

E co'a ponta da espada o imigo offenda.

ID^H, IBIDEM, cant. 17, est. 14.

Huns com vores ja fracos lamentáveis

Da morte ja visinha se queixavão,

Outros com altas vozes incansáveis

Que dessem cruel morte encommcndavão

;

Arteficios de fogo innumeraveis

.\Ui se vêem, que huns a outros se apagávão.

E assi o fogo que sempre os damna e o/fende

Esse agora de si mesmo os defende.

IDEM, IBIDEM, cant. 19, est. 40.

.\chão também de todo consumidas

Ja quasi as munições, com que offendião,

E que com forças tão enfraquecidas

Não somente assaltar ja não podião.

Mas que se acaso fossem commettidas

De qualquer leve força, se porião

A risco de acabar-se, e de perder-se

Sem poderem somente defender-se.

IDEM, IBIDEM, cant. 20, est. 40.

—oTu me pediste viuendo no mundo,
que no perdão dss culpas que fazias con-
tra mi me ouuesse como tu te auias com
aquelles que te offendião, e injuriauam,
e que te perdoasse eu como tu perdoa-
ua«. Digo que seja assi, que por essa me-
dida te quero medir, perdoandote se per-

doaste de coração.» Frei Bartholomeu

dos Martyres, Gathecismo da Doutrina
Christã.

—Figuradamente : Produiir mal mo-
ral.

—

As obscenidades offendem os ouvi-

dos pios.

—Não guardar obrigação moral de jus-

tiça, de urbanidade ou civilidade. — «A
terceyra, que amemos o próximo spiri-

tual, e sanctamenle, assi como nos aue-
mos de amar a nos, e nam carnalmente,
s. que amemos o próximo por amor de
Deos, cuja feytura he, desejandolhe a

graça de Deos, e os outros bens dalma,
e de tal maneyra o amemos que lhe nam
façamos a vontade, nem consintamos com
elle era algum peccado, porque agrauar,

ou offender a Deos por amor do próximo,
nam he charidade, mas destruyçam del-

is.» Fr. Bartholomeu dos Martyres, Ga-

thecismo da Doutrina Christã.— «O que
tudo o Senhor fazia e ordenaua pêra que
nos commouesse e incitasse a estranhar

e abominar o peccado, e conhecêssemos
que não ha cousa mais abominauel e

horriuel que offender a Deos. O que cla-

ramente mostraua nesta ley penal, cas-

tigando a iDolher parida, a qual parecia

deuerse antes per isso honrar e priuili-

gear.» Idem, Ibidem. — cBasta, lhe tor-

nei eu, que a mentira seja mentira para

tornar-se indigna d'um homem que falia

em presença dos deuses, e que tudo de-

ve sacrificar á verdade. Qaem falta á ver-

dade offende os deuses e a si mesmo

;

pois falia contra sua consciência. Cessa,

ó iMarbal! de acouselhar-me uma cousa
indigna de ti, e de mim.» Telemaco, tra-

ducção de Manoel de Sousa, e Francisco
Manoel do Nascimento, liv. 3.

—Produzir dôr, causar desgosto, des-

prazer.

—Figuradamente : Lesar.

Eu, pois, por escusar tal esquivança,

A razão sujeitei ao pensamento,

A quem logo os sentidos se entregarão.

Se vos of/ende o meu atrevimento,

Tnda podeis tomar nova vingança

Nas relíquias da vida que ficarão.

CAM., SONETOS, n.* 140.

Mas onde vou? Não m'entendo.

Com que olhos eu olharei

Hum pae, a quem tanto olfendo?

Que novo modo de antolhes!

Porque neste atrevimento

Devera meu sentimento

Para elle não ter olho»,

Nom para alia pensamento.

IDEM, SELEUCO.

—«Lembre-vos que esta batalha é so-

bre vossa fermosura, e qualquer offensa,

que se me faça, offende a vós: favore-

cei-me nisto, poiso não fazeis no ai, que
eu nas cousas de vosso serviço desejo

mais a vieloria, que nas de minha von-

tade o remédio, que me sempre negas-

tes.» Francisco de Moraes, Palmeirim de
Inglaterra, cap. 23.

Aepii, Senhor, aonde mais me o/fende

Vosso temor em passo tão estreito,

Aqui da Fé o fogo mais se acende

Quando melhorconheço meu defeito.

noLlM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM,
cant. 2, est. 3. .

.

./-.— (lO Livreyro que a socorria com Li-
vros não querendo offende-la, fez pouco
escrúpulo de lhe fiar os Tratados de Chi-
romancia.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas,
liv. 1, n." 40.— dPera que a mesma po-
breza, a quem offendera, lhe desagra-
uasse ao Senhor, o ali visse quanto mais
saborosa ella seria que a riqueza se fos-

se tam voluntária, e acabasse em fim de
perder os vãos temores, que todos lhe te-

mos, dizendo muytas vezes a si mesmo,
eis aqui o de que tanto medo tinha.»

João de Lucena, Vida de S. Francisco
Xavier, liv. 5, cap. 3.

— V. n. Lesar.— «O capitão desta ar-

mada, espantado de ver as nossas nãos,
e modo de que vinham, cuidando que era
algum nouo género de-cosarios, encami-
nhou pêra eiles com toda sua frota a pon-
to de guerra, mas Fernão perez sem dar
sinal de se querer defender, nem offen-

der, foi seu caminho direito ancorar na
ilha de Tamam.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. A, cap. 24.
— iMr topada, tropeçar.

—Offender-se, v. refl. Escandalisar-se.—«Com tanto que V. M. as não exceda,
disse eu, seguro-lhe que nenhuma se of-

fendera de que as imite. V. M. me quer
tirar do bico huraa confissão que lhe não
posso fazer.» Cavalleiro de Oliveira, Car-
tas, liv. 1, n.o 10.

OFFENDICULO, s. m. (Do latim offen-
diculnm). Impedimento, estorvo.

—Cousa que se depara no caminho, e

que faz dar encontrão.

OFFENDIDO, part. pass. de Offender.

Que recebeu uma offensa.

—Irritado, escandalisado. — «No qual
recolher Manuel de la Cerda quasi como
offendido do que lhe D. João d'Eça res-

pondeo, quando lhe diziam que se lan-

çasse pela corda abaixo, não quiz ser dos
primeiros que embarcaram, mas hum dos
derradeiros, recebendo bem de affronta

por isso, por mostrar que não era elle o
homem que se recolhia senão quando
era tentar a Deos.» João de Barros, Dé-
cada 2, liv. 7, cap. 9.

—Lesado.

«Conde!»

Bradou convulso, e a mão ao ferro leva

O insotfrido guerreiro. Mas tranquillo

o rival lhe tomou : «Sois o/fendido :'

Desafiroatae-vos ; ferro e braço tendes.

Nem vos fujo eu : porém a minha espada

Jamais demandará um peito que ella...

GARRETT, CAMÕES, cant. 9, Cap. 12.

—Diz-se também das cousas. — Nossa
gloria offendida.
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—Que recebeu uma ferida, uooa leséo,

fallamJo do um orgáo.

'-SubstantivauHMíle; Um offendido.

—

(Mas quo será se virem o Sulião Míha-

mu(i armado na campanha ? Uuem duvi-

da, quH todos os offendidos seraõ nossos

soldados? Fizeréo muitos Reis tributários

á força de armas, e dado, que delias mes-

mas hoje recebem amparo, mais facilmen-

te esquece hum beneficio, que huma in-

juria.» Jacinlho Freire do Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 2. — tSe

meus po(!cados foraô l'«v.'s, sn foraõ pou-

cos, se nascerão srtmonte de isjnoraticia.

so o offendido naô fura meu Rmli mptor,

que morreo por mim ; já o pejo fora mais

tolerável.» P. Manoel Bernardes, Eier-

cicios Espiriluaes, parle 1, paragra-

pho 13.

OFFENSA, s. f. ^Do latim olfensa). In-

juria de facto nu de palavra. — «A qual

obra acreditou tanto iiussss cousas, que

nfio tardou muito vermos quanto apro-

Tcitou com eilfs, havendo sermos homens

que tiiibamos duas parles, huma pêra

muito temor, e outra pêra grandemente

amar
;
por mal, sermos mui esquivos vin-

gadores de offensas; e por bera, em ex-

tremo liois na amizade, o cumpridores do

uossa palavra.» João do Barros, Década

2, liv. 7, cap. 3. — «E posto que te pa-

rece que he natural condição de amor,

naõ ha quem soffra amor com tal condi-

ção; que as suas delle saõ querer, e

recear; a desconfiança de hum pezado

amante converto a sobeja affeiçaõ em
offensa, atfronla, e a escolha da vonta-

de, naõ ha do obrigar a erros de enleu-

dimenlo.» Francisco Kodrigufs Lobo, O

Desenganado.— ic finalmente aqui. e em
toda a parte tenho visto «ente que engole

com toda a facilidade as offensas, e as

injurias que he onde pôde chegar a de-

pravação do gosto, quando aquelles bo-

cados se náo comem pelo amor de Deos,

porque só rntáo seria virtude.» Cavnllei-

ro de Olivi-ira, Cartas, liv. l, n.» 16.

—

tlsto podia soceder sem milagre, eu mes-

mo tenho visto muitas veses, que a in-

sensibilidade de hum motislruo vinga a

olfensa que o rigor de huma bellesa faz

a muitos homens de bera. Náo me atre-

To a diser que as liberdades que a Phi-

losophia Cynica permitia ao Amor, forão

a vordadeyra causa do qu.' Crates inere-

ceo a Hipparchia.» Idem, Ibidem, liv. 3,

n." 10.— j Depois de começada a guerra

até se alcançar a vitoria, he licito, e jus-

to fazer ao inimigo todos os damnos, que

se julgarem necessários para a satisfação,

ou para a vitoria, sem offensa de inoo-

contes.» Arte de Fartar, cap. 21.— «A
honra de cada um, e a consciência se-

jam n'esle triste caso os conselheiros.

Com agudeza definiu este ponto em pou-

cas palavras um discreto: Soflra o mari-

do á inalh"r tudo. senão offensas; e a

mulher ao marido offensas, e tado.i> D.

Francisco Manoel de Mello, Carta de Gaia

de Casados.
— Figuradamente : O sentimento da

offensa f-Mta.

—Termo pouco em uso. A arção de
dar encontrão.
— Loc. ; 'Sem offensa doi ouvido$ pios ;

diz-se quando se proferem lermos obsce-

nos.

— Peccado, falta, fallando em termos de

devoçfio. — «Ma.ifora impedida com ventos

Contrários, o que Deos perraittira por mé-
ritos do seu profuta Maliaoied, por sua

santn casa d>', .Méoa náo receber alguma
oilensa; e que estas cnusas da ousadia

nossa tudo oram descuidos de tanto lley,

e Principe, como havia naquellas partes.

»

João de Barros, Década 2, liv. 8, cap. 6.

—«O Principe consulte, e cuide bem o
que decreta; porque naft parece bem re-

tratado, salvo for em quadro com bom
pincel; mris cora penna nem de palnvra.

n.-.ó fica gentil-homem. Se e erro fi>r pe-

queno, melhor he sustentallo, se naõ se

st*«uir d•dll^ grande damno, ou alguma
offensa de Deos ; porque prepondera mais
o credito do Principe.» Arte de Furtar,

cap. 30.— uCasÚKou com seueridade pe-

cados piiblicos, e offensas de N. S-nhor
principalmente deshonestidade de gente

ecciesiastica em a qual auia mui grande
soltura, e euitou todo modo de extor-

soens, e violências, não pretendendo mais
que o bem das almas, vsou de muita cle-

mência com os culpados em que sontia

conhecimento do suas culpas, o que per

si nam podia faz-jr cometia a pessoas de

muita confiança.» D.sraiáo de Góes. Cbro-

nica de D. Manoel, part. 3, cap. 27.

—

«Outros muitos saô os Isnns, que causa

o peccado jrcnial. o ca l-\ hum pôde con-
siderar: porque p.íem obstáculo aos ef-

feilos da ^raça d'^ Deis: em quanto du-

ra o acto da offensa naõ perdoa Deos
nada, nem costuma conceder os s^us

dons.» P. Manoel B-^rnardes, Exercícios

Espirituaes, part. 1, u«g. 217.

OFFENSÃO, s. f. [Do latim offensio).

.Vccommf-tlimento, assalto, otTeiisa, inves-

ti l,i. Opj õf-Si^ a deferifão.

DEFENSIVA, s. f. Termo de Milícia pou-

co em uso. .\ssalto, accommettimeuto,
investida, offensáo. Oppõe-se a defen-
siva.

I OFENSIVAMENTE, adv. (D,í offensi-

vo, e o suflixo •mente»'). D> um modo
oíTensivo.— Proceder offensivamente con-

tra o i ti imi ijo.

DEFENSIVO, A, adj. Próprio para of-

fender.

—Que ataca, que serve para atacar.

—

Armas offensivas.— «K bem o eiit«ndeo

DauiJ quando depois d« tantas prouas
de seu grande animo, e tanta experiên-

cia da guerra, pedia a Deos sahisse em
seu fauor com lanf-a. e adarga, ou com
'*spad,i, o rofela; co.aii quiMn ssbi». que
nem por elle o emparar, e ser seu ese»-

do, e armas defensiuas, ficana couarde,
nem fraco polo ajudar a vencer os ini

migos CIMO as ofiensiuas. > Joáo do Lu-
cena, Vida de S. Fiancisco Xavier, liv.

6, cap. 1.— tAssi como t«riib''m o Apos-
tolo Sanctiago compara a maa língua a

fogo que se ateou em huma grandn mn-
la. V. u mesmu Fropbeta Dauid em ou-
tro Psalmo dczía. .>am ha espada mais
aguda que a lingoa maldizi-nlD, nem ba
outras selas e armas mais offensiuas que
os dentes .• a ooca do homem.» Fr. Bar-

tbolomeu dos Hartyres, Cathectamo da
Doutrina Chustã.
— 1 ratado olíensivo, liga oHensiva

;

tratado, liga pi-ia qual os Estados seuin-
peiíham para onlrar conjunctamoote em
guerra contra um outro Esiado.— iiuerra offensiva; guerra que faz o
aggressor; guerra na qual s<i ataca o ini-

migo.

OFFENSO, A^ adj. (Do latim offensus).

OíTensivo.

— Lfs.i lo, olTendido.

OFFENSOR, A, s. (Do lalim oífeiuor).

Pessoa qu- oifeode.— «Oh alma Chrislaá.

e mais offensora de Christo; com a sua
fé, o sem a sua graça; torna em ti para

te veres, e vè-te para emehdares tal mons-
uuosiifl le » Padrn Manoel B*.'rnardes,

Exercícios espirituaes, part. 1, pag. 206.

OFFERECEDOR, A, adj. e s. Que of-

fer.Te.

OFFERE ER, v. a. [Do lalfra o/ferre).

Propor uma cousa para quo se acceite.

—Offerecer um presente, dinheiro, ele
—€0 cavalleiro Neg^o, depois de passar

com o vulto do Miraguarda as palavras

quo o amor lhe offerecia, virando-sa a

Alb,i)zar C(>nhf'ceu iielle os eUfimos em
que lalava, e levantando a voz, dissp.»

Francisco de Moraes. Palmeirim dTngla-

terra, cip. 89. — «O cavalieiro pediu a

r.iiuha, pois el-rei os desfavorecia, que
ella os amparasse e mauda&^o áí daj.as

lhe não fizessem tamanho aggravo. que
promutliam dalli por dianl*" gastar o

tempo e offerecer suas f irças em servi-

ço delias e de todas as donzellas.' Ibi-

dem, cap. 129.

A ioda qne cm pequena brere partp.

Olha o que a minha índostrá le otfertee

Nesta breve pintara em cada parte.

Quanto n Celeale Globo orna • mm ntte.

ROUM I)K MOURA, NOV. DO HOMEM, CWl t.

est. 33.

—tO delle capitão môr cô prazer da

victoria, e o Síu com trist''za de não ter

aceitado o que lhe ella danle offerecia

por parte delRej de Porlagal, Principe

aquém ell ) des>^j<ua conhecer escrair.»

Joáo de Barros. Década 2, liv. 2, cap. 3.

— «E que quando naõ achassem em el

Rei de Calecut vontade de o querer por

amigo, em tal caso de stia .parte lhe de-

clarasse gu*rra. e lha fezess*», aleio do
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qufl lho mandou, que trabalhasse muito

por 1'imar Molinde, para de sua parte

agradecer a el Rei o gasalhado que feze-

ra 8 Vasquo ds Gama, e lhe dar hum
presente que lhe mandaua, e entregfir o

seu embaixador, e offerecer sua amiza-

de para o que lhe delle comprisse.» iia-

miác de Góes, Chronica de D. Manoel,

part 1, cap. 54. — «Eu acompanhei os

embaixadores, como ho costume da cor-

te Romana, e depois os fui visitar, e lhes

offereci toda minha ajuda, em nome de

vossa Magestade, ao seruiço de seu sere-

níssimo Rei, em todo o que elles ouues-

seai mister de vossa Magestade, a qual

cousa lhe foi muito agradável e entre ou-

tras cousas que dixerão de seu Rei, de

neuhuma cousa folgaua tanto como de

ser conjunto per linha de parentesco a

vossa Magestade.! Ibidem, part. 3, cap.

57.— «Oâ qual vinha muito cobre ao cas-

tello de Sancta Cruz, o que sabendo el

Rei de Dará, pela paz, e amizade que ti-

nha com i'l Rei dom Emanuel, mandou
offerecer ao capitam que ficara no dito

castello do cabo de guer, e a Meleque

xeque da cabilda de hizarara quatrocen-

tas lanças, e por capitão delias hum seu

sobrinho.» Ibidem, part. 4, cap. 21.

—

«O qual seguindo seu Cãminho, chegou

a Cochim, onde o dom Duarte mandou
visitar a nao offerecendolhe a fortaleza,

mas Dioguo lopez foi tam bem ensinado,

que nsm respeitando a dom Duarte to-

mar posse delia contra seu regimento lhe

mandou dizer que em casa de Dioguo

pereira se recolheria esse tempo que ou-

uesse destar naquella cidade. i- Ibidem,

part. 4, cap. 73. — «Com que depois do

falecimento dei Rei, se partio mui con-

tente destes regnos, e fez sempre em Ve-

neza, onde o eu ainda conheci, e con-

versei muita honra, e cortesia aos por-

tugueses, offerecendolhes sua amizade,

e presvemo quando lhes qualquer cousa

delle comprisse.» Ibidem, part. 4, cap.

81.— «De longe se verá o aífecto não me-
nos do que se divisa o Parnasso com os

dois cumes b.iutisados na Aganipe. .4c-

ceitem estas expressões correntes e cla-

ras como a agua que o rústico offereceu

a Xerxes, em signal de que daria mais
se tivesse.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas porCamillo Castello Bran-
co, pag. 54.

—Em mateiia de religião, fazer uma
offerta.— Offerecer nm sacrifício.— «Po-
rém considerando na misericórdia de
Deos, e merecimentos de Christo, pedi-

remos a este Summo Sacerdote, que of-

fereça por nós estes para alcançar-mos
aquella ; e proporemos viver com a re-

forma, que pede taô alto estado.» Padre
Manoel Bernardes, Exercícios Espiri-

tuaes, part. 1, pag. 214. — «Como se

dissesse. O ardentíssimo amor que vos

tenho, me força deixamos minha carne,

e sangue, em sacriQcio, e em manjar de

vossa alma : pello qual vos encomendo
muyto que em lembrança deste amor,

offereçaes este sacrifício e comaes este

raaojar.B Frei Bartholomeu dos Martyres,

Cathecismo da doutrina christã.—«Pre-

guei n'estrt freguezia quando crismei e

em dii de Reis. Alé a falta d'isto fazia

crescer a attençáo no pallido auditório.

Consolei-os e animei-os a offerecerem a

Deus a myrrha da mortificarão.» Bispo

do Grão Pará, Memorias, publicadas por

Camillo Castello Branco, pag. 182.
-—Dar, apresentar.

Verei os que vem a ella,

E mais Terei quem m'estrovâ

De ser eu o maior delia.

Tem. Es tu também mercador.

Que a tal feira Vúffefeces?

Diabo. Eu não s«i se me conheces.

Tem. Paliando com salvanor,

Tu diabo me pareces.

GIL VICENTE, AUTO DA FEIRA.

— «Não poude socegar toda a noite

com o sentido nas duas Senhoras a quem
V. S. me disse que me offerecêra por

Amante.» Cavalleíro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.'' 46.— «Coiisolsy os attribula-

dos, alleviay os enfermos, amparay os

perseguidos, socorrey os tentados, man-
tende os pobres, e famintos, acodi pela

causa das viuvas, e orfaõs : vós sois o re-

médio de todos, e a todos podeis, e de-

zejais fazer bem : se eu sirvo para ins-

trumento vosso nesta obra, eu me offe-

reço com todo o coração.» Padre Manoel
Bernardes. Exercícios Espirituaes, part.

1, pag. 40.

— Prestar-se.— «Pareceu-lhes que se-

ria de grande importância fazer junto da

barra daquelle rio de Siríaõ huma For-

talesa, de cuja fabrica, e defensa Salva-

dor Ribeyro offereceu encarregar-se en-

t^re tanto que FUippe de Brito avisasse

ao Visorrey da índia, como fes.» Con-

quista do Pegú, cap. 3.

— Offerecer o braço a uma senhora;

apresenlar-lhe o braço para a acompa-
nhar, ou por civilidade.

—Offerecer combate; apresentar bata-

lha.

— Offerecer-se, v. refl. Propôr-se a si

mesmo para ser acceite. — «iNa qual es-

perança elle se não enganou; cá saben-

do Afíonso d'Albcquerque sua fortuna,

elle o consolou, offerecendo-se ao resti-

tuir em seu estado.» João de Barros,

Década 2, liv. 6, cap. 2.— «Estas novas

se espalharão logo por Gôa. a que aco-

diraõ lodos os Fidalgos, e Capitaens a se

offerecerem pêra aquelle negocio, sendo

o primi^iro D. Francisco de Menezes, a

que o Governador aceitou os offerecimen-

tos mandando-lhe que se preparasse pêra

o outro dia se partir com alguns navios

diante, em quanto D. Álvaro do Castro

se fazia prestes » Diogo de Couto, Déca-
da 6, liv. 7, cap. 7.— «Havendo vinte e

hum dias que Dom Payo se tinha hido
de Adem sem os Turcos o saberend, quiz t

desaveotura que fugisse hum dos natu-
raes da Cidade, e se fosse ao arrayal dos
Turcos, e sendo levado ao Baxà lhe dis-

se como os Portuguezes eraõ hidos, e

que a Cidade estava com pouca gente,

offerecendo-lhe pêra os meter dentro
nella por hum passo muy escuso.» Ibi-

dem, liv. 6. cap. 5. — «E mandar cha-
mar os Fidalgos, e Capitaens do conse-
selho a quem deu conta do que passava,

e lhes declarou que sua tenção era em-
barcarse logo, pedindolhes que se 6zes-

sem prestes pêra o acompanharem. To-
dos lho louvarão muito, e se lhes offe-

receraõ com muito gosto.» Ibidem, liv.

10, cap. 5. — oE no tempo que se esta

obra fazia, mandou afastar o arraiai con-

tra a parte da cidade o que vendo Lou-
renço de Brito, e que el Rei nam daua
licença a gente de guerra, mas antes a

tinha toda ao redor da cidade, desejou

muito de aver lingoa pêra se informar
do que passaua, ao que se lhe offerecco

hum carpinteiro da fortaleza, pêra o que
logo fez hum cepo que armou fora da
tranqueira defronte da porta.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

2, cap. 16. — «Pêra o que se fazendo

prestes lho deu hum mouro, sobrinho
doutro que tinha captiuo. auiso de como
a huma legoa a traues Dalmedina estauáo

cinco destes aduares em que poderia dar,

sem o sentirem, offerecendosse por guia

ate o poer sobrelles.» Ibidem, part. 3,

cap. 13. — «Os outros embaixadores fo-

ram dei Rei de Narsinga de Calecut, de

Cambaia, de Veagapor, de Onor, e de

outros, offerecendosse todos a Afonso
Dalbuquerque, pêra o que lhe delles

cumprisse, de maneira que erão tantos

os embaixadores, e outras pessoas prin-

cipaes que cada dia vinhão a Goa, que
parecia ser a corte de hum grande Rei.»

Ibidem, part. 3, cap. 16. — «Comtudo
por ter menos que fazer mandou tirar

dous jungos dos Chins do lugar onde os

el Rei mandara poer, pêra guarda da ci-

dade, e os entregou a seus donos, di-

zendolhes, eassi a todolos da sua nação,

que elles estauáo em sua liberdade pêra

fazerem o que quisessem, mas que lhes

pedia que se nam fossem ate verem o

que passaua em Malaca, pêra disso ie-

uarem nouas a sua terra, o que elles fe-

zeram offerecendosse para o seruirem

em tudo o que lhe delles fosse necessá-

rio.» Ibidem, part. 3, cap. 18.—«Donde
se partio aos quatro dias do mes Dagos-

to, sem passar cousa que de contar seja

ate chegar a Dio. onde depois de surto,

o mandou visitar Miliquiaz capitão, e

gouernador da cidade por el Rei de Cam-
baia, offerecendosse a fazer tudo o que

lhe delle comprisse.» Ibidem, part. 3,

cap. 44.— «E que pêra sua desculpa lhe

mandaua Camallo seu famaliar com hum
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seraiço do que somente lhe pedia que
tomasse a voutade sem t^r respeito ao

pouco valor delle, iJiogo iopez bem eri-

tondflo a causa do sua viuda, o que dis-

simulou recebendo o messaxeiro com 8Í-

naes de muito gosto, offereceadosse a

fazer por suas cousas corno per hum ser-

uidor dei Hei seu senhor, em cuja cun-

ta bo elle tinha, e a Meliquiaz seu pai.»

Ibidem, pari. 4, cap. 60. — «Tercoyro

homem si; offereceo para descer, porem
com condição que o retirassem ao pri-

meyro signa! que elle desse.» Cavatleiro

de Oliveira, Cartas, liv. 1, o." 15.

— Apresentar-se, dar-se. — íK. Esse

poder tinha eu de V. A. porá condemnar,
o absolver quando se offerecessem cou-

sas, que parecessem ser mais seu servi-

ço fazello assi.» Diogo de Couto, Déca-

da 4, liv. 6, cap. 8.—«D. Manoel de Li-

ma desembarcou, e foy ao Governador,

que o recebeo com muita honra, esti-

mando muito sua vinda pelas muitas

partes que este fidalgo tinha, e muito
grande experiência das cousas da Índia,

e porque tinha neile bum grande com-
panheiro pêra os trabalhos que se lhe

offereciaõ.» Idem, Década 6, liv. 3, cap.

7.—dOffereceado-se-me bastantes refle-

xoens para fazer nesta matéria, permiti

que divida a minha caria em duas p.nr-

tes; o dando-vos tempo para criticares

esta primeyra que vos iuvio, tomarey
pouco para fazer a segunda, que vos

mandarey depois de amanha.» Cavallei-

ro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 29.

— Expôr-SB, arriscar-se.—«Isto se en-
xerga mui bem na pouca lembrança que
tendes das obras e serviços do snr. Ura-

goualte, que aqui está; que sendo tanto

pêra lembrar, os pondes em esquecimen-
to, e não vos lembra que sendo tal pes-

soa, tamanho príncipe, tão singular ca-

valleiro, e da massa dos mais famosos e

melhores deste tempo, engeila sua com-
panhia, conversação e amizade por vos
servir, offerecendo-se a tantos perigos

conformt^s a vossa tenção.» Francisco de
Moraes, Palmeirim dlnglaterra, capí-

tulo 130.—Syn. : Offerecer, dar. Vid. este ul-

timo termo.

OFFERECIDO, part. pass. de Offerecer.
Proposto para sir acceite.

—

Henhora ot-

ferecida.

—Apresentado, dado.
— Exposto, arriscado.

—Termo antiquado. Peitado.

OFFERECIMENTO, s. m. Acto de offe-

recer, a cousa olíerecida.—«Também vie-

ram neste tempo Embaixadores de hum
Rey Gentio da Ilha Jauha com hum pre-

sente, e offerecimentos de grande ami-
zade a Affonso dAlboquerque, ao qual

elle respondeo, e mandou hum dos Ele-

fantes que alli foram tomados, por se-

rem do muita estima ; e assi lhe veio

hum Embaixador diíl-Hey de Sião em

companhia de Duarte Fernandes, quft

elle lá tinha enviado com os Cbijs.» bar-

ros. Década 2, liv. 6, cap. 7.— »Pera es-

ta passagem quiz aprazer a AíTonso d'AI-

boquerque, c mandou-o visitar com hum
presente de cousas da Pérsia, e offereci-

mentos da parte do Xeque Isma*;!, mos-
trando desejar ler amizade, e prestança

c<jm Elhey de Portugal, e com elle Ca-

pitão mór, pois eslava naqu»llas partes

da India em sei lug^r.» Ibidem, liv. 10,

cap. 2.—«Todas lhe tiveram em merco
tamanho offerecimento e a vontade que
pura elle mostrava, pedindo-lhe que lhe

diss^^sso seu nome, pêra saber a qu^m
tanto deviam. Meu nome, respondeu ellp,

é tão pouco conhecido, que volo não
queria dizer, pola pouca esperança era

que co'elle vos posso pôr.» Francisco de

Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 28.

— «Que elle tanto que teve o recailo do

Rey, logo lhe escreueo cora muytoslou-
uoros dos bons des»jos, que moslraua

de receber a fé, e grandes offerecimen-

tos pêra o ajudar sobre ella em tudo o

que se offerecesse.» Lucena, Vida de S.

Francisco Xavier, liv. 6, cap. 2, — «De
que logo fez ler as scrílas em Arábigo,

e mostrou graõ contentamento do con-

theudo nellas, fazendo grandes offereci-

mentos a Pedralures, dizendolhe que dalli

por diante elle se tinha por irmaó, e al-

iiado dei Rei de Portugal, e que em ter

hum taõ grande, e poderoso Rei por ir-

mão, e smígo se tinha por mui ditoso

nisto, e em outras praticas estiueraõ hum
bom pedaço.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 1, cap. 57.—«O
que acabado estando o Vícerei ainda em
Dabul lhe deraõ cartas de offerecimen-

tos de Miliquiaz, e outras dos Portugue-

ses que captiuara em Chaul, em que lhe

screuíam sobelo resgate de suas pessoas,

e quão bem de tratados delle eram, mas
a visítaçam de .Miliquiaz era mais para

pelo mesageiro saber o que o Vicerei fa-

zia, que uaõ por desejo que tiuesse de

sua amizade.» Ibidem, part. 2, cap. 38.

— «Pelos quaes embaixadores mandou
Afonso Dalbuquerque a este Rei de laoa

hum Elephante de guerra dos que toma-

ra em Malaca, e outras peças, fazendo-

Ihe per suas cartas muitos offerecimen-

tos.» Ibidem, part. 3, cap. 19.

—

lEutre

os quacs ouue muitos recados de corte-

sia, e offerecimentos, cheos denganos,
porque a tençam de Afonso Dalbuquerque
era tomar a cidade ou peio menos pren-

der Miliquiaz, e a de Miliquiaz era de

lho fazer o damno que podesse, se pêra

isso vira tempo.» Ibidem, pari. 3, cap.

44. — «Os quaes chegando a Tristão da

cunha, lhe fezeram cada hum delles par-

ticularmont)> muitos offerecimentos, lou-

uaudo as grandezas, e magníticencias deL

Rei dom Emanuel, e vigilância que li-

nha nas cousas da Fe, e guerra que con-

tinuadamente fazia aos intieis.» Ibidem,

part. 3, cap. 55.— «Finalmente moaido
destas praticas determinou mandar hum
embaixador a Afonso dalbiquerquH com
cartas pêra elle, c pêra fl Ri dom Ema-
nuel. ch<'as de muitos oiferecimentot.»
Ibidem, pirt. 3, cap. 68 -^- «K se elle

soubi^ra quem vós sois, e quanto mais
vos lembra a honra e >> proveito, item

curara de vos fazer o offerecimento, que
TOS fez acerca de Meai**,: mas a pouca
impressão que fez em vós, e vosso claro

desengan I. Itio ilaria a cooh'ic»ír.» Ja-
cinlho Frfir- A" Andrade. Vida de D.

João de Castro, liv. 4. — «Disto se poz
acima hum fií-mpl'). em quanto o offe-

recimento ora alT<-ctu particular, qu*> lam-
bera occorre no discurso da Meditação.

As obras de Christo posso ajuntar as de
sua Háy Saotissiraa. e de t<idos os San-
tos.» Paire Manoel Bernardes, Exercí-
cios Espiritnaes, part. 1. pag. 63.

—Termo de jurisprud<'ncia. Acto pelo

qual se prof)ôe pagar o que se devw, ou
de fazer alguma nutra c^iusa, a fim de
prevenir inia acção judiciaria.

—

OUere-
cimentos sufficiuntes.

—Offerecimentos reaes ; offerecimen-

tos nos quaes a proposição de pagar o

que so deve é precedida da exbibiçáo da
somma a pai;ar.

OFFERENDA, s. f. Vid. Ofírenda.

E os votos são «ubUmu pensunsiUa,

Sio Offerenãos exUaig udtaUs,
Vúos ild Mente, que se guiod* ms Astro*,

Correndo immensa espa>;j. AqaelU Deo«a,

Que o berço tem noa Ceoa, que be dom àsM Nome*,

Que das Artes be M<i, d'eU*s he premia,

D« nugestade, « da betleu ctieíi,

Tae3 holocaustos com pruer acolbe.

J. A. DE MACEDO, TIAOni BXTATICA. CtOt. 2.

—Syn. : Offerenda, oblação. Vid. este

ultimo liTiiio.

OFFERENTE, s. ou adj. 2 gen. [Do la-

tim offrirens). Quj ufferece.

OFFERTA, s. f. Dom offerecido sobre

os aliares, nos templos, nas egrfjas. —
<Paz este rio Milo buma grande ilha,

per nome .Meroe, a que agora chamáo
Elsaba, ou Nobá, donJe dizem os da ter-

ra que era senhora a Rainha Sabá, ou
Maqueda, e que dalli partio p''ra Hieru-

salem a ver-se com el Rei Salamam, que
da mesma ilha foi lambem senhora a

Rainha Candaces que mandou o Eanu-

c ), per nome indic a Hierusalem com
offertas ao templo.» Damião de Góes,

Chrouica de D. Manoel, pari. 3, cap. 62.

—Tudo o que se offerece a alguém

para lhe provar sua dedicação.

Nem se gjDh« o par^Uo

ScnSo com otffrtx^ maitu.

Gmftm, voo eu muito aslnba

Empenho bno» salU qaa tiaha,

K aUurdo o meu cavallo,

E foi-mo fv-r^ado alag:\l-o

Porá acarretar rannha,

E flquai desbaratado,

ou. TicEirr*, rAMÇAS.
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—«Alem destas pessoas que Affonso

d'A!boquerque despachou pêra fora, des-

pois que tomou a cidade, mandou tam-

bém hum caualleiro per nome Gaspar

Chanoca a elRey di5 Narsinga. fazendo-

Ihe saber como tomara aquella cidade,

com offertas que fazendo elle guerra aos

Mouros do Ueyuo Decaii, elle por os seus

porlos do mar os apertaria de maneira

para totaimoiite os lançarem da Índia.»

Barros, Década 2, li?. 5, csp. 3.— «En-

tre as quaes forão algumas offertas que

elle Affonso d'Alboquerque lhe prometia

pêra segurança da pessoa delle Rozto-

mocan, em quanto não linha recado do

Hidalcão stíu cunhado.» Ibidem, liv. 7,

cap. 6. — «Finalmente por as grandes

offertas que Melique Az fazia de sua pes-

soa, e da Cidade pêra negocio de com-

mercio, leixou AtTonso d'Alboquerque

nella por Feitor com alguma fazenda a

Fernão Martins Evangelho, e por seu Es-

crivão Jorge Corrêa, e a tiào Eoxobregas

pêra a eiles carregarem de biscoito, e

outros mantimentos, e cousas que se ha-

viam mister para -as feitorias d'ElRey.»

Ibidem, liv. 8, cap. 5. — «E porque ja

com esta côr de nus lançar de Malaca,

podia encubrir seu principal intento, co-

meçou de tor algumas intelligencias com
os principaes Jaós qu'? viviam em .Mala-

ca, principalmente com Ulimutirája em
quanto viveo, e depois com Patê Qaetir,

e Çuria Deva, que eram os mais podero-

sos, os quaes liberalmente lhe fizeram

offerta de suas pessoas, e o feito mui
leve de acabar, apressando-o muito que
Tiesse a elle.» Ibidem, liv. 9, cap. 4.

—

«Finalmente per estes termos, ecom of-

fertas geraes acerca da guerra que tinha

com o Turco, e Soldão do Cairo, fez

huma grande instrucção a Fernão iiomes

de Lemos, o qual partio cm companhia
de Abrahem Bec, e do Embaixador a onze

de Maiu de quinhentos e quinze.» Ibi-

dem, liv. 10, cap. 5.— «Seguindo Afon-

so dalbuquerque sua viajem pêra Cana-
nor, fui ler a Onor, onde o Timoja veo

ver com muito refresco da terra, a quem
Diogo meodez deu huma carta dei Rei

dom Emanuel, que Timoja estimou em
muito, e fez sobslo que lhe el Rei nella

screuia grandes offertas, pêra todalas

cousas que cumprissem a seu seruiço.»

Damião de Góes, Cbrouica de D. Manoel,
part. 3, cap. 10. — «Tem este maldito

Ídolo de renda cada anno segundo aili

nos affirmáraõ, trezentos mil cruzados,

a fora as offertas, e peças ricas dos seus

abomináveis sacrifícios, que se orçaõ em
muyto mayor qualidade.» Fernão Men-
des Finto, Peregrinações, cap. lt)2.— «E
ao tralarse da sepultura, sa lhe achou
escondida entre as vides secas, que lhe

serviaõ de cama, huma panella de di-

nheiro, que ajuntava vendendo as offer-

tas dos devotos, contra o voto da pobre-

za, que professara.» Padre Manoel Ber-

nardes, Exercícios Espirituaes, part. 1,

pag. 472.

— OíTerf.cimento.

—

«Além do emprésti-

mo da Cidade, lhe enviarão as donas, e

donzellas em hum cofre a pedraria, e

jóias, com que a fraqueza feminil S'?rve

ao poder, e á vaidade : offerta de que não
podiâo esperar retribuição, ou usura:

donde se vè, quanto melhor servidas são

dos Povos as virtudes, que as tyrannias

dos Regentes.» Jacintho Freire de An
drade, Vida de D. João de Castro, liv.

3. — «D. João de Castro lhes pedio dez

mil pardaos, com que o Povo o sérvio

promptamente. E as mulheres de alguns

cidadãos ricos lhe mandarão quantidade
de jóias, com huma carta cheia de hon-
radas queixas pelas não haver aceitado,

nem despendido na primeira offerta;

mostrando-se as de Chaul, ainda que no
exemplo segundas, na offerta maiores.»

Ibidem, liv. 4.—Pôr á oiteTlA algum santo, relíquia;

expol-os á devoção; tirar com essa expo-
sição offertas, e esmolas dos fieis.

OFFERTAMENTO, s. m. Termo anti-

quado. Offerecimento, offerenda, obla-

ção.

OFFERTAR, v. a. Fazer offerta.

—Ufferecer.

Que eu os espero forte

;

Não para resistir-lhe coufiado,

^as a seus pés prostrado,

Para a mortal ferida.

(Tnda quando me custe a doce vida)

De novo o triste cora<;ão lhe offerto

A peito descuberto.

J. X. DE MATTOS, RIMAS.

— «Telemaco. que mui inconsiderada-

mente se alegrara de ser tam bem tracta-

do por Calypso, reconheceu emfim sua

astúcia, e o acertado dos conselhos, que
.Henlor acabava de lhe dar; e em breves

palavras lhe respondeu : Desculpa, ó deu-

sa 1 a minha magoa: por ora so me com-
pete afiligirme; pode ser que o tempo
me dè mais valor para aproveitar-me da

ventura que me offertas; permitti-me,

n'estes breves instantes, chorar a perda

de meu pae: tu conheces, melhor que
eu, o quanto elle é credor de minhas
lagrymas.» Telemaco, traducção de Ma-
noel de Sousa, e Francisco Manoel do
iNascimento, liv 2.

OFFERTEIRA, s. f. A mulher que con-

duz as fogaças que se consagram e of-

ferecem a algum logar santo. Vid. Fo-

gaça.

OFFERTORIO, s. m. Oração que pre-

cede a oblação do pão e do vinho.

—Oblação do pão e do vinho.

—

O sa-

cerdote está no offertorio.

OFFICIADA, s. f. Termo antiquado.

Missa offerecida.

OFFICIADO, A, part. pass. de Officiar.

— «A Missa foi de Diácono, e Subdiaco-

no, officiada com todolos frades, capel-

laens das nãos, e sacerdotes quQ hiam
narmada, e outras Pessoas que enten-
diam de canto, em que houue pregaçam,
sendo presentes muitos dos da terra a

todo o oflicio diuino, com grande espan-
to, e acalampnto.B Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 1, cap. 55.—Egreja bem ou mal officiada; egre-

ja em que se fazem bem ou mal os offi-

Cios diviflíiS.

OFFICIADOR, s. m. Homem que offi-

cia.

1.) OFFIGIAL, s. 2 gen. Pessoa que
tom um «fficio, um cargo, um emprego.
— «Esta povoação Suez ao presente não
he habitada de mais gente, que de offi-

ciaes de fazer navios pêra as Armadas
que o Soldão fazia, e ora o Turco faz

pêra a índia, e de gente que está em
guarda destas velas.» Barros, Década 2,

liv. 8, cap. 1.

—S. m. Homem que exerce por au-
ctoridade do soberano officio de justiça,

de fazenda, militar, marítimo e terres-

tre.— «A saber, que os Juizes, e Verea-

dores, e outros Officiaaes sejam enlegi-

dos pelos homens boôs dos lugares, as-

sy como ataaqui forom, e he contheudo
nas Hordenaçones do Regno sobre ello

feitas.» Ord. Affons., liv. 2, til. 40. § 3.

— «Finalmente passadas estas palauras

do fundamento de sua vinda, começou
de tractar em se fazer fortaleza naquiílle

lugar que tinha elegido o f.íitor Gonçalo
Gil, a qual elKey promelteo logo, e to-

dolos offciaes da terra pêra isso.» Bar-

ros, Década 9, liv. 9, cap. 4.— «E que
não comprasse nenhum cravo, nem da-

nassem o preço que nelle estava posto

pelos Officiaes d'ElRey de Portugal; e

que não o querendo fazer, protestava

por todas as perdas, e damnos que disso

resultassem.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 3, cap. 3. — «Acabado este devoto
acto (que moveo muito aquelle Rey) foy

dalli levado às suas próprias casas a ca-

vallo, acompanhado do Capitão, e de to-

dos 05 Cidadãos, hindo diante delle a

guarda do Governador cõ os seus Offi-

ciaes.» Idem, Década 6, liv. 7, cap. 5.

—«Estando com este trabalho, tornou a

faltar o vento a Leste, e tornandolhe a

virar a popa, lançandolhe o leme à ban-
da, não lhe acodio a nào, antes foy agu-
çando de lò, p como o vento era rijo,

levoulhe o papafigo da verga grande, com
o que acodiraõ os Officiaes tomar o da
proa, porque o não perdessem, e antes

quizeraõ ficar de mar em travez, que
sem alguma vela.» Idem, Década 6, liv.

9, cap. 21.—«E porque na capitulação

das terçarias foy concertado, que em
quanto durassem o senhor dom iManoel

irmão da Raynha, que ainda era moço,
andasse em Castella el Rt-y para compri-

mento disso, o anno passa-lo lhe orde-

nou, e deu casa honrada com todos seus

I

officiaes dos seus próprios moradores.»
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Garcia Ho Rezende, Chronica de D. João

II, c«p. 47. — «E « lodos spus officiaes

mores. Mordomo mor, Veador da fazen-

da. Guarda mor. Cunareiru mor, Por-

teiro mor, Veador, « MhsUc salas, fez

muyli) grandes mercês, <* a todolos ou-

tros vestidos de rinas sodas, f brocados,

o outras mercês.» Ibidem, cap. 117.

—

*V.

porque se ouucsse dn assinar ludo o que

se dftspachasso lho faria muylo damno a

sua irifirmidade, mandou fazer dous si-

naes, hum grande e hum pequeno, en-

talhados em ouro, pijra que como letra

de forma assinassem ludo, e quando as-

si vinhão os despachos com «s yislas

postas nellfs «I Uoy daua o sinal, e per

qualquer official que presente era se

assiiiaua ludo disnte doUe com muylo

resguardo, e ou o liz muylas vezos dian-

te delle per seu mandado.» Ibidem, cap.

183.— ,tl)íílli tomou Vasquo da (iama sua

derrota raminho do Melinde, luas antos

de sair da cosia do Malabar screueo hu-

ma carta a el Rei de Calecut, em que

lho contaua todalas Ireiroons, que lhe

os Mouros da terra tinhaiu ordenadas, e

mao trato que recebera do Calual, e dou-

tros officiaes, pelo que se partira sem

se despedir deli-», com tudo que hia mui-

to desejoso de o seruir. » Uaraiâo do Góes,

Chronica de D. Manoel, pari. 1, cap.

43. — t\s quaes palauras, e outras, di-

tas dambalas partes, o Vicerei se alo-

uantou da cadeira era que eslaua, e se

foi pêra dei Rei, e lhe pos a coroa na

cabeça, e a maiidou entregar a seus of-

ficiaes com as mais peças que lhe tra-

zia, dizeiídolhe que el Rei seu senhor

lhe daua licença para em todas suas ter-

ras mandar laurar moeda douro, praia,

e cobre, e que podesse vsar todalas li-

berdades, o prominencias que a Rei per-

tencem, do que ludo se fezeram eslro-

meiítos públicos.» Ibidem, pari. 2, cap.

8.—«Mas com quanlo vsaua este modo
de acatamento com os officiaes mores,

p< stos a parlo tilulos demasiados, nos

despachos que daua, o cartas que se del-

les faziaõ usou titulo de senhoria, e nam
dalteza alguns annos depois que reinou

como o eu tenho visto per muitos alua-

ras, asiguados da sua maõ.» Ibidem,

part. 4, cap. 84.— «K quando saem fora

nam sam vislas porque vão nas cadeiras

fechadas do que lemos dito acima quan-

do falamos dos officiaes, nem quando
entra alguém nas casas uam as ve, se-

nam se acertam por curiosidade por bai-

xo do pano da porta, qaorer ver os que
entram quando ho geiílo estrangeira.»

Frei Gaspar da Cruz, Tratado das cousas

da China, cap. 15. — «E este moço lhe

foy causa a elles de seu livramento

:

porque como por elle se enloodiaiu com
os officiaes da justiça, pudoram mostrar

muilo bem ser culpa.» Ibidem, cap. 25.

—Officiaes marirt/ieiVt)»,- mestres, cou-

Ira-mestres, e guardiões. — «Sobre ludo

opn

qoo no porto to encarregaaéo nãos de

mercadores, o que se tiíio podia fazer

sem o elle, ou s^us officiaes saberem,

no que em ludo conlrariaua ao que lhe

prometera, que mandasse |)rouer nisto

com breuidade, porque era ja tempo do

se parlir.» Damiio do Guês, Chronica da

D. Manoel, pait. 1, cap. 59.

— Officiaes de egreja; os empregados

Leigos, taoi como os sacristães, etc.

—Officiaes de justiça; os ministros

occupados na administração da justiça,

arrecadação e dospoza da fazenda nacio-

nal.—«Nem menos sosquecijo de prouer

logo na ordem dajusliça, «se iuformar,

e inquirir dos officiaes delia, e hos que
achou culpados mandou castigar, segun-

do ha qualidade dos erros em que eram
comprehendidos.> l)amiâodo Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 1, cap. 9.

—Officiaes da camará; juizes, verea-

dores, etc.

—Termo popular. Um official de jus-

tiça; oflicial que executa os mandados
dos juizes e dos magistrados.

—Homem de guerra, que tem um pos-

to, um ciommando.—Official de infante-

ria.— Official de cavallaria.

— Officiaes superiores ; os ofticiaes da

um posto elevado, laes como coronéis e

generaes. Ha lambem officiaes inferio-

res, quo são os sargentos, cabus, anspe-

çadas.

— Official maior; nome dado otJlr*o-

ra aos majores da praça e do regimento.

— Officiaes gerae» ; os generaes de di-

visão, os geiioraes de brigada.

— Official de companlna, o official de

corpo ; diz-se dus ofticiaes ligados a um
regiment(\ em opposiçâo aos ofáciaes de

estado maior.

—Officiaes mecânicos ; artifices.— «Es-

tes desatio.s acostumaõ tambom os offi-

ciaes mecs:iicos, sobre quem sabe mi-

Ihor seu ofticio, e assi oulras pessoas so-

bre qualquer boa manha das que os ho-

meus tem.» Damião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 2, cap. 6.

— Official da cozinha ; pessoa que admi-

nistra a cozinha.

— Diz-se nas ofGcinas e varias admi-

nistrações de fabrica e grandes casas.

—Officiaes tia alma; sacerdotes que
ensinam o caminho recto para a vida

eterna.

i.) OFFICIAL, s. m. Termo antiqua-

do. Livro em que so encontram escriptos

os ofticios divinos, taes como horas, bre-

viários, ele.

3.) OFFICIAL, adj. -2 gen. Que emana
do governo.

—

Noticiai official.

—Candidato official; candidato pro-

posto pelo governo. — As candidaturas

officiaes.

— Declarado, proposto em virtude de

uma aulhoridade reconhecida.

—

fíespos-

ta official.

— Vid. £x-ofticial.

OPKI

OFFICIALÃO, t. m. Augmontativo do

Official. Termo Popular. Ufh ial muilo
indiisirioso, habil.

GFFICIALIDADE, ». f. Jurisdicçáo de

official.

— Cargo do cifíicial.

— Logar ondo so administra a justiça.

— A ofticialidade d'um regimento; a

tolalidado ilos olliniaes de palfiite.

OFFICIALMENTC, ado. iDo official, e o

suftiii •mente»/. De um modo ofticiai,

por offirio aiiiheolico.

OFFICIANTE, part. act. de Ofliciar.

Oa» oflii;ia na Igreja.—/'adre officiante.

— Subslanlivamonle : O ofticiante,irt-

cejtsou o altar.

— A ofiiciante ; diz so em um conven-
to do freiras, a religiosa que é da sema-
na no coro.

1.) OFFICIAR, V. a. Fazer o officin di-

vino na fgreja.

2.) OFFICIAR, V. n. Fazer o soo ofhcio.

— Pariiiíipar, escrever officialmente.

OFFICINA, j. f. (Do latim officina).

Lugar onde se trabalha em algum officio

merhaiiico. — «Ho pagode, c officinaa

dello eráo do tamanho de hum grando

conuento dos nossos, tudo de cantaria

muito b^m laurada, os telhados cubertos

do ladrilho. Chegados a porta do [lagr)-

de, o Calual tomou Vasquo da <<am« pe-

la mão.» Damião de Goos. Chronica de

D. Manoel, pari. 1. cap. 40.— íMostrou-

me depois Mirbal os armazéns, arsenaes,

e mais officinaa onde so fabricam as

naus. Inquiria-lhe eu com miudeza as me-
nores circu(ustaucias ; e assentava quan-
to aprendia, para me não esquecer ponlo

algum importante.» Telemaco, traducçáo

do MaoorI de Sousa, >< Francisco Manoel
do .Nascimento, liv. 3.

— Figuradamente: Diz-se dos lugares

onde se ensinam, ou põe em pratica as

virtudes ou vícios.

— Termo de Medicina. As partes que

elaboram alguns líquidos.

—

As officinaa

do sangue. — «Republica discursiva, ou

Cidade Vivente na Terra o define enge-

nhosamenle o profundo Azolioo. Nello.

saõ mármores funda mentaes. os ossos;

e tantos os Palácios particulares, quan-

tas as officinas, e membros.» Rraz Luiz

dAbreu. Portugal Medico, pag. 5. § 8.

— Officinas do conx'ento ; o refeitório,

cozinha, despensa, adega, etc.

— Lugar oruio os plisrmaceutieos pre-

param ou guardam .ís substancias medi-

camentosas.
— Figuradamente: Lugar onde so es-

tuda ou se compõe obras de seiencia.

OFFICINAL, adj. 2 gen Que se en-

contra na ofticina.

— Composições officinaes; medicamen-
tos que devem encontrar-se todos pre-

parados nos pharmacoulicos.
—Plantas officinaes; plantas que en-

tram nas diversas preparações, e que se

encontram nas boticas.
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OFFICIO, s. m. (Do latim ofjicium).

Cargo publico civil, em cousas de justi-

ça, fazenia, milícia, etc. — «E nom
vindo hy, ou se partindo ante d'hy, pa-

gue ppra as obras da Cidade, ou Villa

com brancos por cada vez, e o Escripvão

da Almotaçfiria screpva-o logo, e dè o

scripto ao Escripvão da Gamara, que o

ponha em recepta sobre o Procurador

sob pena dos Officios, e de os pagarem

em dobro: e se o pi^scado for muito, de-

pois que almotaçsdo for, o postas suas

mostres, nom seja theudo d'hi mais

star.» Ordenações Âffonsinas, liv. 1, tit

28, § 9. — «Inssíi mais o dito Vicente

Esteves, que o Monteiro Moor linha jur-

diçom, como tem, sobre os Monteiros da

Gamara, e Monteiros de Cavallo, e os

Moços do monte, que errassem em seus

officios, nu fezessi^iíi o que nora deviam

de os privar dos officios, e poer outros

em seos loguos, e mandallos aa cadea, e

dar-lhes pena, qual entendessem que

mereciam com direito, segund<j esto mais

compridaoMote se contem em huma car-

ta, que o dito Lopo Vazques dello tera.»

Ibidem, liv. 1, tit. 67, § 16. — «E com
justa rezão devo ter esperança, que por

a confiança que em elle temos pêra bem
fazer no Officio, quo de Nós tem, lho

faça comprimento de Justiça, e nom con-

fiando delle que o assy faça, peita-lho do

seu aver tanto, pm- que o faz mover de

boõ propósito.» Ibidem, liv. 3. tit. 28.

— «E elle a entregou ao Duque, e lhe

fez deixar o officio de veador da fazenda,

o o fez camareiro- nior do Príncipe seu

filho el Rcy dom loão o terceiro nosso

Senhor, e o officio de veador da fazenda

deu ao Conde do Vimioso, e em fim dei-

xou el Rey por sou testamenteiro o dito

Conde de Villa nona pollo amor que lhe

tinha, e o que dcllii conhecia.» Garcia

de Rezende, Chronica de D. João II, ca-

pitulo 59. '- «Vcyo hum homem a pedir

hum officio que vagara s el Rey, a que
disse que o tinha dado, e o hosnera lhe

beijou a mão. El Rey ficou enleado, e

disselhe : Vos enleiídesteme: respondeu:
Senhor si. Disselhe el Rey: Que he o

que vos disse : e o homem tornou: Dis-

seme vossa Alteza, quo ja o tinha dado.»
Idem, Ibidem, cap. 105. — «Servindo
elle no anno de M D. XLIIII. o officio

de thesoureiro do doposito era Cochim,
veo ter aquella cidade hum Bispo de Cran-
ganor, per nome lacobo, Galdeo de na-
çam, o qual per sua dignidade, e hones-
tidade ponsaua no mosteiro de Sancto
António, da ordem de São Francisco,
onde adoeceo deofermidade, de que veo
a falecer, o qual Pêro de Sequeira, por
ter com elle alguma amisade, hia visitar

muitas vezes.» Damião de Goos, Chroni-
ca de D. Manoel, part. 1, cap. 98.
— Arte mechanica. mister.—«E bon-

de lançam cavallos de vitite marcos, poe-
rom os officios, ou mesteres da maior

renda om preço de quatro marcos; e do
mais somenos em mais pequeno preço,

segundo entenderem que he razom.» Or-

denações Âffonsinas, liv. 1, tit. 31.

— Termo Popular. Homem de sete

officios ; o ladrão.

— Outro officio; locução dirigida ao

que não mostra aptidão para alguma
cousa, que deseja fazer.

— Uccupação, modo de vida, empre-
go.— «Isto por razaô de ser guarda-mòr
do mesmo tombo, officio mui próprio dos

chronistas, por sor huma custodia de to-

da a scriptura do Rey no.» João de Bar-

ros, Década 1, liv. 2, cap. 2. — «Hum
Gentio homem de pnuca sorte, que usan-

do mal de seu offcio, despovoou a Cida-

de, e s^m ser julgado, elle se condemna
á morto ; e outro Mouro com titulo de

Rey, e quo restituo as minas do outro,

sem culpa vem a morrer. per condemna-
çào do outrem.» Idem, D«cada 2, liv. 9,

cap. 7. — «Francisco da Cunha homem
Fidalgo pelejou sempre com hum f.tlcaõ

com muito valor, o destreza, fazendo ti-

ros tão certos, como se toda a vida usa-

ra aquelle officio.» Diogo de Couto, Dé-

cada 6, liv. 10, cap. 13.

Poucas vezos vi buscarem

homens bõs para lhos darem

;

vimos cõ muitos officios

homens de erros e vícios,

vimos as partos clamarem.

GARCIA DE PIEZENDE, MISCELLANEA.

— «E assi per palaura pedio perdão á

clerezia, caualleiros, e pouos de Portu-

gal, com cooheeiniorito de algumas cou-

sas que fizera como não deuia, e a rauy-

tos homens fez com muyta temperança

muytas mercf'S de tenças, e quitas offi-

cios, e beneficios, satisfações em dinhey-

ro, segundo cada hum o merecia.» Gar-

cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 212. — «Nam quis mandar no anno
de mil, e quinhentos, e hum mais que
três nãos, e huma carauella grande de

que deu a capitania a loam da noua ga-

lego de naçam, bom caualleiro, que em
Africa tinha f-^ito muitos seruiços ao re-

goo e seruia entam de alcaide de Lis-

boa, officio que naquello tempo se nam
confiaua senam de homens fidalgos de

consciência.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 1, ca^. 63.

—

«Acabada a Missa el Rei chamou André
pirez landim seu escrivão da Gamara,

que depois foi da fazenda, e da dei Rei

dom loam terceiro seu filho, e lhe dixe

que fosse a casa de dom Aluaro, e lhe

dixesse da sua parte quo o auia por sus-

penso de seu officio até sua mercê, e es-

tiuesse preso em sua casa ate elle orde-

nar outra cousa, e que logo lhe desse

quinhentos cruzados os quaes entregaria

aquelle homrra por satisfação da injuria

que lhe era feita.» Idem, Ibidem, part.

3, cap. 40. — «Os capitães da ordenan-
ça, como fica dito foram Gaspar vaz. Pê-

ro de moraes, loam rodriguez, Ghristo-

uam leitam, todos quatro mui esforçados

cíiualleiros. e bons soldados, do que de-

ram manifestos sinaes em Itália onde
muito tempo exercitarão a guerra, e te-

ueram nella cargos, e officios honrados.»
Idem, Ibidem, part. 3, cap. 46. — «Nas
quaes cartas lhe screuia que lhe desse

o dito officio, e suspendesse delle Nina-

chetu Gentio que o seruia, a qual res-

posta anila despachou logo George dal-

buquerque, George botelho, por ser ami-
go dei Rei de Campar; e saber a terra,

e lingoa pêra o trazer em huma gsleota

que lhe pêra isso deu.» Idem, Ibidem,

part. 3, cap. 63. — «Era mui continua

em suas oraçoens, e deuoçoens, cosia,

e lauraua, ocupando todas suas damas,

o moçíis da camará no mesmo officio,

castigaua o Príncipe, e Infantes seus fi-

lhos quando o mereciam, sem perdoar a

nenhum delles.» Idem, Ibidem, pari. 4,

cap. 19.

Esta conlinaaíão, este exercício,

Esta sede de sangue, de que fallo,

o fez chegar a tanto neste vicio,

Que ja ss não contenta de mandallo;

Mas usando d'algoz e baixo officio,

Por estas próprias mãos vai derramallo.

Para que ao seu cruel e bruto intento

Não seja a dilação impedimento.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DtU,

cant. 1, est. 13.

Logo aquella infiel gente profana

Com grãa grita á Christãa se vai direita,

Qual move o pique, qual a partasana,

Qual também do zarguncho se aproveita;

D'outras armas também cem que mais dana

Usa então, que a panella cheia deita

Do negro pó, deita outros arteíicios

Que léinçar fogo tem por seus officios.

IDEM, IBIDEM, cant. 15, est. 71.

— «E destes ha alguns taõ destros,

que provém todos os officios em seus

criados, para lhos pagarem serviços pró-

prios com salários alheyos: e saõ os peo-

res; porqlie com as costas quentes em
seus amos, procedem atToutos nas rapi-

nas.» Arte de Furtar, cap. 33.— «O que

em nós executaõ, bem se deixa ver na

reformação dos vícios, na extinção das

heresias, e no augmento das virtudes.

Seria Portugal huma charneca brava de

maldades, seria huma sentina de vícios,

seria huma Babilónia de erros, se o San-

to Officio naõ vigiara as malda''es, naõ

castigara os vícios, e naõ extinguira os

erros.» Ibidem, cap. 40. — «ElRey de

Arracão mãdou naquelle tempo a Filippe

de Brito de Nicote por Embayxador ao

Rey de Tangut (com o qual o Brito tinha

grade conhecimento, e credito) sobre a

repartição do thesouro, joyas, e Estados

do cruelissimo f\ey de Pegú, em exei u-

çào da qual embayxada se deteve Filippo
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de Brito perto <le. seis mozps. e »ohan-

do, aiii'!» qu«! não cmn quâlo KIRey »s|)e-

rnvfl, stj fit^ com <ilc. coriliiiuoii'!»» <om seu

officio deChatiga.» Conqnista do Pegú,

cap. 3.— < Aos quinzPBiiiiosdn Império de

Tybfirio Ces«r, seinl" l'()nciu l'ilalo gnuer-

n8'ior de Iui!i'n, c Hcrodes Priíicipe do

(ialii«a, e rL«lippo seu irmão 1'riiic.ipe

da região de Ilurea, é de Traclioiiilidis,

c Lisania Friíicipt) de Albiliiin : sendo

Anrias, e Cíyplus summos Sacerdotes,

disse Deos n loáu fillio de Zachariasquo

andaua no desi-rlo, que saissn As gentes

a exercitar o officio do precursor do Mes-

sias, pêra que era escolhido • 1'rei (tar-

tholomeu dos Martyres, Cathecismo da

Doutrina Chrislã.— «Não te»e, entretan-

to, rasão o IJilelho para táo seccamente

responder. U serem do mesmo officio lhe

causou displiiencia. Deveria agradecido

lembrar-se que o sr. conde, honradnr

dos vivos, que náo somente dos mortos,

com merecimento, lhe fizera elogios n'uma

oitava da su& lleytrique.i<ln chamando lhe. »

Bispo dl) Grão Para, Memorias, publieada»

por Camillo Caslello Branco, p.^g. 108.

—Obrigação, dever.— «E como a elles

acompanham cora os estudos da Filoso-

fia, e sagrada Thecdogia aprendendo pri-

meiro a lingoa latina, e procedendo era

tudo pela mesma ordem, que se guarda

uas vniuersidades de Europa : menos he

agora tempo de faltarmos de quantos en-

tro elles tem feito, e fazem o officio de

pregadores euangelicos com immenso
fruyto das almas dos seus naturais.» Lu-

cena, Vida de S. Francisco Xavier, liv.

6, cap. 18.—«As nãos dos imigos feze-

ram mui bem seu officio, em quanto Co-

jeatar andaua rodeando, e combatendo

a nossa frota, no qual teuipo com hum
tiro grosso cora que lirauam da nao Cyr-

ne, arrombaram a do Principe de Cam-
baya de maneira que se foi ao fundo, e

trás ella com o tiro da mesma bombarda
outra das milhores armadas, que era de

Miliquiaz senhor de Dio, uas quaes, e na

Meri liuha el R(3Í de Ormuz toda sua es-

perança.» U.iímiào de Góes. Chronica de

D. Manoel, part. 2, cap. 33. — aProueo

a Se de pessoas muito edoneas, e de ho-

mens virtuosos e letrados, e assi teue

muito bom Cabbido, e que muito bem
fazia sou officio, e o ajudaua, o assi tra-

balhou de prouer sempre todos os mais

dos benefícios que proueo, e a Se de to-

do necessário, c de muitos regimentos

pêra os ofticios diuinos se fazerem nelle

como compria.» Ibidem, part. 3, cap.

27.— «Como uaquelle dia fazia officio de

Capitão General de tanta, e taõ lusida

gente, tiuha-se vestido de gala á Hespa-

uhola, o posto sobro o colete do Anta

peyto espaldar, deytado a ilharga hum
largo, e oulco alfanje com as guarnições

de ouro.i> Conquista do Pegú, cap. t).

—Officio divino . officio que os sacer-

dotes nzam no breviário.

—Ofticios divinos; lado o que 89 reza

e faz nss egrejis eru honra de Deus. e

de seus hantos. — <E que tanto que íio

• licto Sprilal fosse acabado, mandtua que

se tirassem cada anuo dous captiuos po-

bres Portugueses, que servissem no di-

cto Spntal aos Officios Divinos, por tem-

po do hum anno, e no lugar destes en-

trassem hos que se tirassem trás elles,

e assi pêra s-mpre succesivtinente.» I>.i-

mião de Góes, Cbronica de D. Manoel,

part. 1, cap. 1. — «Pêra os que viessem

acharem nos religiosos consola«;am pêra

suas almas, e consciências, recebendo

nelle os sairamenlos da Kgreja e ouuin-

do iis ofticios diuinos.» Ibidem, part. 3.

cap. 53.

—Officio de df.funloi ; preces pelo bem
das almas.— «Despois de o corpo ser na

Egrpja, e lhe fazerem todolos ofticios dos

defunctos em pontilic.al. foi sepultado na

mesma capella, onde jazia enterrada a

Kainha donna Isabel sua mài, lilha do

Infante dom Tedro.i Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel.

—Officio (ío missa; sacrilicio augusto.

— «Os does eraó, as sagradas vestiduras,

tanto para os ministros, como para os

clérigos, para seruirem a toda maneira

do sacrificio. se. t.into ao officio da .Mis-

sa como ao das vésperas, as quaes cha-

mam túnica, alraategas. casulla, capa, e

assi ornamentos do Altar.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 58.

— Officio sacerdotal; a profissão de sa-

cerdote. — «Nenhum Sacerdote podo ter

manceba, senam de todo deixar o officio I

sacerdotal, ficando de todo inbabd pêra

nunca poder sacrificar, nem tratar as

cousas diuinas. Se entre nos alguns dos

Bispos, ou sacerdotes tiuer filho bastar-

do, os priuão logo, sem uenhuma remis-

ssó de quantos beneficies tem, e da di-

gnidade Episcopal, esacerdoial.» Damião

de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, cap. 61.

—Santo officio. Yid. Inquisição. —
«Para o segundo da Paz temos cinco, três

delles para o sagrado, e saõ o Santo Of-

ficio, o do Ordinário, e o da Consciên-

cia; e dous para o profano, que saõ a

Mesa do Paço, e a Casa da Supplicaçaõ.

Para o terceiro da Guerra lemos dous
;

hum que se chama também da (íuerra.

e outro Ultramarino.» Arte de Furtar,

cap. 30. — «Introduzio-se em Portugal

em seu tempo o Officio da Santa Inqui-

sição, a quem deo grande favor, e au-

gmentou por todas as vias possíveis. Trou-

xe a Portugal os Padres da Companhia,

que entaõ coraeçavaõ em Roma debaixo

da iustituiçAÕ do Padre Ignacio de Loio-

la, movido da fama, que corria de sua

doutrina, e bom exemplo de vida, e des-

prezo do Qjunoo, e cousas delle.» Frei

Bernardo de Brito, Elogios dos Reis de

Portugal, continuados por D. José Bar-

OPP!

bosi.—fí>ompre é bom, por isso. senrir

ao trihunnl do santo officio e estar bem
entali liado com a ordem. .Nunca vi sair

era Poftutíaí jesuítas, nem doininicos em
auto de fé.* Bispi do (iráo Para. Memo-
rias, publicadas por C. Castello Hraaco,

pag. 90. — «S'>ubo m no sanlo officio.

Lin irjqnisidor, nosso amigo, escreveu

ao Knral que mandasse aquelíe padrn para

o Brasil. O mesmo favor »e fn a uio có-

nego regular, sendo neral nieu lio D.

Pedro da (jloria. » Ibidem. —«Com a sen-

tença do santo officio, n que Leonor con-

fessa »a iiôo crerem sacrauienuis da ejfre-

ja, corapoz o marido uma allegsçéo la-

tina exceljpntemento trabalhada a pri-

mor de elegância.» Ibidem, pag. 101.—
tO livro .\femoria.i recônditas que, sendo

impresso em Villa franca de ?(iza na

Saboya, Irai logar de impressáo em Hol-

landa. é do padre Anionio Vieira, bera

quo alguns o imputem a um promotor

do santo officio de Évora, de appellido

Lampreia.» Ibidem, pag 149.

—Ai-officio; locução latina, designan-

do por f)brigaçáo e regimento
;
por de-

ver.

—Por officio; por habito, por pro-

fissão.— «Saõ os Sacerdotes, e Peligiosns

por officio Anjos: se o naô forem tam-

bém nas virtudes, naó ha para elles

redemçaó, como para os outros homens.»

Padre Manoel Bernardes, Exercícios Es-

pirituaes, part. 1, pag. 209.

—

tPalta o

roer as unhas, grande fonte de consoan-

tes, fértil campo de alegres despropósi-

tos: mas o auihor não faz coplas por of-

ficio, e só do curiosidade, como o ronde
Lucano, que disse, perguntado: Hazeii

coplas.* Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Cistello Branco,

pag. 55. — «Ha muT pouco tempo que

soube que era bum Académico da Aca-

demia Francesa, e lembra-me que en-

contrando as suas obras antes de saber

esta Lingua. as tinha por obras de hum
Carpinteyro d- officio, e náo de hum
Academie.o de nom^» <2avalleiro de Oli-

veira. Cartas, liv. 1. n.° 37.

—Figuradamente; O officio do amor.
— «E por isso dir. S. loão na sua Canó-

nica, se algum disser que ama a Deos,

mas nâ guarda seus mandamentos, he

mentiroso : porque então verdadeiramen-

te amamos, quádo seus mádamentos guar-

damos: porque coroo esta dito. o próprio

officio do amor he fogir de dar descon-

tentamento ao mundo.» Frei Bartholo-

meu dos Martyres. Cathecismo da Dou-

trina Christã.

— Olficina da casa real; officina no-

bre.

—Acto officioso.

— Carta, despacho official do chefe mi-

litar, do ministro de estado.

—Officio noctxirno: as matinas, parte

principal do ofticio divino, e que dere

rezar-se nocturnamenle.
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— Officio de Nossa Senhora; rczh, que
conota de psalmos, hymnos, etc, em
honra da Virgt^m Santíssima.

— Entre sapateiros, é a alcofa da fer-

raments.

—Officio de sabbado ; deveres religio-

sos do sabbado judaico.—Livro do officio; livro que contém
as oraçõ-^s cantadas ou recitadas para o

serviço divino.
—Homens dos officios; servidores das

ucharias, etc.

—Funcção, dever.— O officio dos den-

tes è dilacerar, cortar e rasgar.

— Officios; nome de um jogo, em que
se imitam as art«s fabris, estando um no
meio da roda, e faz algum gesto, ou acto

pertencente a algum dos officios, que es-

colheram os que jogam, e se quem to-

mou esse a que o gesto allude, não imi-

ta o que fez o do meio, perde uma prenda.

—Loc. : Fazer boiís. ou maus officios

a alguém; fazer-lhe bem ou mal nos
seus negócios, prelenções, etc.

—Oração que cada ecclesiastico deve
dizPT todos os diss.

OFFICIOSAMENTE, adv. (De officioso,

com o sufíiio «mente») De uma ma-
neira officiosa.— Offereceu-se officiosa-

mente.
—Por ofBciosidade, sem ser por obri-

gação.

OFFICIOSIDADE, s. f. (De officioso,

com o suffixo «idade»). Caracter do que
é officioso.

—Serviço voluntário, não obrigatório.

OFFICIOSO, A, adj. (Do latim officio-

sus). Promplo a fazer bons officios.—Qnfi tende a ser útil, agradável, fil-

iando das cousas.—Mentira, falsidade officiosa ; menti-
ra, falsidade que tende á utilidade dos
outros.— «Exlprminando do seu Moral as

falsidades charilativas, p officiosas qne
parecera aprovadas por Platão, menos
admitirião as outras de que falo. 9 Caval-

leiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, n.» 28.

—Diz-se do que tem o caracter de sim-
ples communicação da parte do governo.— Noticias officiosas.

i OFFRECER, v. a. Vid. Offerecer.

Acorda Magalhães, e ja se parte

A olfrecer-vos. Senhor claro e famoso,

Tudo o que nelle pôí sciencia e arte.

Tem claro estylo, e engenho curioso,

Para poder de vós ser recebido,

Com mão benigna, de animo amoroso.

CAM., ELEGIA 4.

Em hum mal outro começa,

Que nunca vem só nenhum

;

E o triste que tem hum,
A soffrer outro se offreça

;

E só pelo ter conheça,

Que basta hum só que tenha,

Para que outro lhe venha.

CAM., CAUTA 2.

— «Se es yroso, e brauo, cuida na

mansidam cora que se entregou à prisam,

e deixou fazer em si tudo quanto quize-

ram s^us inimigos, a tudo se offrecendo
como cordeiro sem resistência. » Frei Bar-

iholomeu dos Martyres, Cathecismo da
doutrina christã.— «O primeiro, he des-

conhecimento, ou esquecimento do be-

neficio. O segundo, he dissimular o be-

neficio, nam querendo por elle dar gra-

ças, e louuores, e pior seria se chegasse
tè o desprezar, e vituperar cora a lingoa.

O terceiro grão, he nam retribuir com a

obra, podendo e offrecendose lugar, e

tempo : e pior seria se retribuísse mal
por bem, o Ibidem. — «Pello que (como
diz S. Agostinho) a sò Deus offrecemos
sacrifícios, e a sò elle fabricamos, e con-

sagramos templos, e altares, ainda que
as vezes he á honra de alguns sanctos,

nos quaes entendemos hõrar a Deos, e

nosso Senhor lesu Christo, ao qual sò

adoramos como Criador, e Senhor, e nel-

le sò pomos nossa confiança, como autor,

e dador de todo bem.» Ibidem.

Além disto presumo, naõ ignoras,

Que o farfante Deaõ da Igreja de Elvas,

Esquecido da sua dignidade,

N'uma porta travessa, o bento Hyssope,

Pela baixa lisonja persuadido.

Vem, sem brio, o/frecer ao gordo Bispo.

A. D. DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 2.

OFFRENDA, s. f. Dom offerecido nos
altares, nas igrejas, oblação, oblata.

— Tudo o que se offerece a alguém
para lhe provar sua dedicação.

Pelo seu Redemptor aoDteu , foi MartjT

;

Mas declina, por ora o Arbitro summo
Hóstia encetada: offrenda requer solida.

F. M. DO NASCIMENTO, OS MARTYRES, 1ÍV. 'S.

Dos prodigios adoro o Deos, que engeita

Da minha vida a offrenda. Eu, que não valho

A corpos sepultar de tantos Martyres,

de Maurício, em torno, attento busco.

Co'elle deparo em recem-vindas neves.

IDEM, IBIDEM, cap. 7.

Oífrendaa recebeu de hymnos celestes

:

Pela última vez as chordas fere,

B este adeus derradeiro á pátria disse,

Cortando-lhe o alento infraquecido

Agora os sons, agora a voz quebrada.

GABRETT, CAMÕES, CaDt. 10, e«p. IS.

OFFRENDAR, v. a. Termo antiquado.

Obradar aos altares.

—Dar ofTertas pela alma de algum de-

funto.

OFFDSCAÇÃO, s. /. (Do latim offusca-

tio). Acção de offuscar.

—Termo de astronomia. Nome dado
aos enfraquecimentos passageiros que ex-

perimenta o brilho do sol, sem que este

astro seja eclipsado pela lua.

—Figuradamente : Cegueira do enten-

dimento.

OFFUSCADO, part. pass. de Offuscar.

Impedido, fallando da vista, da luz. —
Offuscado por grandes arvores.

t OFFUSCAMENTO,s. m. Acção do of-

fuscar. Vid. Offuscação.

OFFUSCAR, V. a. (Do latim offuscare).

Impedir o etTeito, já da vista, já da luz,

já de uma e de outra cousa.

Sem que a excelsa razão sepulte em sombra,

Offuscando-llie a luz, tolhendo os voos.

Qual ser costuma nos mortaes se he grande!

Pregados em seu rosto eu tinha os olhos.

Com celeste prazer miuh*alma toda

Em sobre-humanos néctares s'engolfa.

J. A. DF. MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, C3nt. i.

—Por extensão: Tornar pouco visível.

—Impedir de vêr, deslumbrar.

—

O sol

me offusca os olhos.

— Por extensão : Esconder, occultar,

encobrir.

—Figuradamente: Impedir, filiando da
vista, do espirito, e do coração.

— Offuscar-se, v. refl. Desapparecer,
deslumbrar, fallando da luz, do espirito,

e da razão.

OFFUSCO, A, adj. Escuro, offuscado,
fusco.

• f OFERECER, v. a. Vid. Offerecer.—
íE que seja ponido por Lpj Santa, pro-
va-se pollo que se lê no Auto dos Após-
tolos, quando Ananiss, e Safira sua mo-
Iher com tençaõ emguanosa oferecerão
ao Apostolo Sam Pedro o preço dos bens,
que venderão, por entrar em sua com-
panhia

; o porque lhe mentirão soneguan-
do a parto delle, morrerão loguo, e esto

por pena de sua mentira.» Ord. Affons.,

liv. 3. tit. 127, § 1.

tOFERTA,s. f. Vid. Offerta.— «Esten-
dem em todo ho navio muitas bandeiras
de seda, põem na proa do navio ho dia-

bo pintado, ao qual fazem muitr.s reve-
rencias e ofertas o dizem que ho fazem
pêra que ho diabo nam faça mal ao na-
vio.» i<rei Gaspar da Cruz, Tratado das
cousas da China, cap. 27.

t OFICIAL, s. m. Vid. Official.— «Ha
em Cantam quatro casas destas pêra qua-
tro oficiaes principaes, e en cada provín-
cia na cidade que he cabeça da provín-
cia ha cinco casas destas : em Cantam
nam ha mais que quatro, porque como
ho governador de Cantam seja também
governador de Cansi, nam reside em Can-
tam, se nam em huraa cidade que esta

no estremo de huma das províncias, pêra
que seja mais fácil ho recurso dambas
as províncias em os negócios.» Frei Gas-
par da Cruz, Tratado das cousas da Chi-
na, cap. 6.— «Esta nesta terra de todos
os ofícios muita cantidade de oficiaes,

e muita abundância de todas as cousas
pêra ho uso comum necessárias, e assi

se requere porque ha gente he muita. E
porque ho calç.ido he cousa que mais se

gasta, de çapateiros ha mais oficiaes que
dos outros ofícios.» Ibidem, cap. 11. —
«Porque avemos atequi falado muitas ve-
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zes em regedores da China, o oficiais da

justiça e daqui por dianli; avemos de tra-

tar particularmente deiles e de seu go-

verno. Será bom sab'irse ho nome co-

mum que tem na terra pêra que daqui

por diante usemos delle.» Ibidem, capi-

tulo 16.

f OFICIO, s.w. Vid. Officio.— «Osque

regem ha terra, que sain principacs no

reyno, tom cada hum limitada ha renda

segundo ha calidade de sua pessoa e oli-

cio requero: d<i maneira que a elle o aos

seus nada falta, mas nam lhe sobeja tan-

to que com isso se possam engrossar.»

Frei Gaspar da Cruz, Tratado das cousas

da China, cap. 8.— «Por pay e may tra-

zem doo três annos : o se he Loulhia em
tendo ha nova deixa ho oficio que servo,

e vay estar cm sua casa três annos em
tristeza, os quais acabados torna aa cor-

te a requerer oficio.» Ibidem, cap. 14.

— «Todo ho homem que na China tem

qualquer oficio, mando nu dignidade por

el Rey, se chama Louthia, que quer di-

zer em nossa lingua senhor. Como este

titolo se lhe ponha dilo-em^s em seu lu-

gar.» Ibidem, cap- 16.— «Os ofícios lo-

dos se dam .de três em três annos e noj

nhum se da por mais tempo, e todos sam

providos a homens que nira sam natu-

raes da terrn, o dcm lhos assi porque

nam se movam por afeyçam nas cousas

da justiça que pertencem a seus ofícios,

e também porque se nam façam podero-

sos arreigando se na terrra pêra que assi

se evitem alevantamentos.» Ibidem, ca-

pitulo 17.

OFIOMACO, ou OPHIOMACHO, s. m.

(Do grego op/i is, e w«f/i<''i. Espécie de la-

garto que combale as serpentes.

OFIRIO, ou OPHRYS, s. m. (Do grego

ophrys). Planta que somente lança duas

folhas, e no meio d'ellas um talo com

flores brancas, similhanles ás do mei-

mendro.
OFREÇOM, s. f.

Termo antiquado. Ac-

ção de ofierecer, ollerecimento.

—Peitas, luvas, serviços, presentes,

regalos, jantares, comedorias e outras

cousas, que para remir algum vexame,

se offereciam ao alcaide, ou senhor da

terra, ou a seus officiaes e ministros. =
Em Viterbo, Elucidário.

OGANHO, adv. (Do latim hoc anno).

Termo antiquado. Este anno.

OGANO, adu. ant. Vid. Oganho.

OGE, adv. Vid. Hoje.

OGEA, ou OJA, s. /". Avo de rapina do

tamauho do francelho.

OGEITO. Vid. Objecto.

OGERIZA, s. /'. Termo pouco em uso.

Antipathia.

—Vulgarmente diz-se geriza.

OGIVA, s. f. Termo de architectura.

Na architectura gothica, nome Jado a

curvaturas salientes chamadas nervuras,

que nos cruzados das abobadas se cru-

zam diagonalmente ao vertic, indo de

OH

um angulo a outro, e produzem nas abo-

badas estes compartimentos angulares

que nVIlas Sn observam.
OGIVAL, adj. 2 gen. Que apresenta

ogivas.
—Archilecliira ogival; architectura das

grandes catbedraes da idade media, cha-
madas gothicas.

OH! Interjeição que serve para expri-

mir desprezo, lastima, alegria, admira-
ção, e outros aflectos da nos.sa alma.

Peru. Dou eu ja ó dem', o* amigua

Que me a mi levío o mou.

F. /.* f)h que i^ronde eaber vir,

K que gr»n uber-me a vontade

!

GIL VICKNTE, FABÇAS.

Olhae aquellc argumento

;

Além de bella, aviB.tda!

Oh nem tanto, nem tno pouco!

Vede vos o que failaie.

Moça. Ogu no saber andais.

cám., scleucu.

Km mtos da cruel morto entregue virJu

Todo o que quiz mostrar rosto direito,

Por onde com mór medo se retiráo

1)0 que trou.terXo antes forte peito.

Oh quantas vezes chorão e suspirão

Porque aquelle lugar he tão estreito,

Pois quanto lhes dilata esta fugida

Tanto cresce o perigo de sua vida.

F. DK ANDHADE, PMMeiRO CERCO DE DIU,

cant. 12, est. 13.

— «Oh verdade incomrautavel Deus
meu, Senhor meu, e tfdo meu bem:
apartai com a susve violência de vossa

graça meu coração do amor do século.»

Padre Manoel Bernardes, Exercicios es-

pirituaes, part. 1, pag. 2.3.

.Mas já que tu, oh Bispo revoltoso,

E teu infame, adulador Cabido

A mudar me obrigais com vis Cabalas

Detaõ santo propósito, — até onde

Chega dos Laras o valor, e o brio

Desta veí provareis. Isto dizendo,

Levanta-se furioso ; e sem respeito -

Ao real Rober, que ganbado tinba.

A. DINIZ DA CRUZ, HYSsorE, Cant. 4.

Oh graude Fundador da minha Palha,

(Aqui brada o Deaõ) se maOs tiveras,

E se pernas, e pés te nau faltarão.

Os pés, e maus humilde te beijáiai

.Mas se manco, e maneta aqui te vejo,

E á franceza vestido, a mal na<5 hajas

Que á franceza te beije a fria face.»

IDEU, IBIDBM, cant. 5.

tCtetro t«ntard« mim, oh quanta magoa !

{O Deaõ exclamou^ oh quanto pejo

Me custa. Padre mestre, o cunfõwa-lo

!

Outro tanto de mim dizer oaõ posso,

K com tudo naõ passo dos sessenta

;

Ma? isso c do burel virtude innata.

IDEM, IBIDEM, cant. 5.

Mas de todos ta foste, o/i gram Gonsalves,

Quem as primici.is colhe ; todos brindaõ

.\ teu grande valor, ã lua astuci,k

;

Era quanto tu, no coUo recostado

OITA

Da preiaxla Consorte, entra ua mos BUIIM*,

Do Bispo, e do DeaS te eatavaa rindo.

IDEM, IBIDEM, cant. t

.

Tu, oh Poro miado, • Povo grotao,

Que doa Touro* ao barbaru combate,

Prendido dos MTlo* M*ciatr*do«,

I..á na Prara aasiiUu galtufetro.

Tu teatemuniu foat* , • 00 futuro.

iDOi, IBIODI, cant. 7.

—< Oh ! nlo me dl(a*,

NMo me digu, wnhor, qn* sou amigo.»

—«Nio o diga ! Porqu* 7i

—«Porque laMpula
O cnra^io do eacravo. Aougo é (alap.

0« de Macio, de Goa e MoaMmtiiqu*,

Todos fkltaran : e eu fui ««Bipre . .

oahrett, CAM/ies, cant. 3, cap. 9.

o retratto. .Oh' jamaU nJo acri ditto

Que em pontoa de boora e gefMr'«e brio

Kique I^ii de CamAaa de outran v«ietdo.

Ouardae-u vóa. aeohor, guarda*.o ; i «mm»;

A um inimigo tal amor o cede.

IDE», IBIOKM, cant. 9, cap. U.

Clara • brilhante a lua. uh 'qua

.Nalma do vate, esse astro, a bora, ositio

Náo suscitam amargas ?

IDEM, iBii>E]f, cant. 10, eip. 13.

Com a trémula mio laoteia as chordaa

Daqiiella lyra onde troou a glAria,

Oode gemeu amor, carpiu laudada.

E a p<,tna. . .— uh 'eque patna o« ecoe ibe amua'.

lOEM, IBIDEM, cant. 10, cap. U.

OINOLEO, s. m. (Do grego oiiws, vi-

nho, e. lãiim oleum, óleo). Termo de phar-

macia. Preparação pharmaceulica, eojo

exi^ipieiíte é o vinho,

OINOLICO, adj. Que respeita ás pre-

parações oirioleas.

OIRAS. Vid. Ouras.

OIRO. Vid. Ouro.— «.Não fallarímos na

ambição ? Paliemos. E' publico que ben-

zia agua chamada dosmilagres; massem
lhe darem uma libra da cacau (para a

mãe de Deus, dizia elle) oáu ia a agua.

Pregava contra o oiro, prata, pedras,

etc. ; mas mandava levar um menioo Je-

sus ao auditório, clamando.» Bispo do

Gráo Para. Memorias, publicadas por Ca-

millú Castellu Brauco, pag. 199.

OITAVA, s. f. (De oiUvoí. Uma das

oito partes iguaes em que qualquer cou-

sa é dividida.

—Uma das oito partas em que se di-

vide a onça da libra ou marro.

—Espaço de oito dias durante os quaes

celebra a igreja alguma festa s<denn)e.

Costuma também dar-so este uorae «o

dia oitavo de alguma festa ou solemni-

dade.— «Alli se deixou estar até a pri-

meira oitava, que chegou El-Rey de Ter-

nate, e com ell-» o Principe de Bachaô,

que era seu genro, com huraa muito ar-

rezoada .\rmada de Corocoras, em que

vieraõ perlo de cinco mil homens de pe-

leja.» Diogo de Couto. Década 6, liv. 9,

cap. 10.— <A derradeiraoitava desembar-
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cou Bernaldim de Sousa no lugar, em que

o ffz Fernaõ de Sousa de Távora, na

maneira segainte.» Idem, Ibidem.

— Termo poético. Estancia de oito

versos.
— Termo de musica. Conjuncto de oito

notas, como desde dó outra vez a ãó.

— Voz que completa o diapasão.

— Termo de jogo. As oito cartas se-

guidas do mesmo metal, no jogo dos

centos.

OITAVADO, pari. pass. de Oitavar.

—

«Na cidade de Fucheò, ha qual como te-

mos dito he cabeça da província de Fu-

quem, esta aa porta do veedor da fazen-

da huma torre muito pêra ver fundada

sobre quarenta colunas todas inteiriças

de pedra oitavadas, as quaes tem em
roda cada huma doze palmos e de com-

prido podiam ser pouco mais ou menos
de quarenta palmos, porque nam pude-

ram os portugueses medirlhe ho com-
primento, mas isto lhes pareceo que po-

diam ter de comprido.» Frfi Gaspar da

Cruz. Tratado das cousas da China, cap. 7.

OITAVAR, V. a. (De oitavo). Dar a fei-

ção nctogona, de 8 lados, ou faces.

— Irapôr o ónus do oitavo, fazer qual-

quer terra oitaveira.

— Dividirem oito partes, para cobrar

d'ellas o oitavo.

— V. n. Pagar o oitavo, ser oitaveiro.

— Termo de musica. Formar oitavas,

ou diapasões, nos instrumentos de cor-

das.

OITAVARIO, s. m. (De oitavo, com o

suffixo «ario»). O espaço de oito dias de

festa ou solemnida'ie de santo.

— Livro que contém a reza ou officio

ecclesiastico de alguma oitava.

— Termo de historia. Tributo que se

paga das cousas vendíveis, em Roma, e

que pertencia ao fisco.

— Oitavario ro)nano ; livro onde vêem
jantas as lições determinadas para todos

os dias dos oitavarios.

OITAVEIRO, adj. Que é obrigado a pa-

gar o oitavo da venda dos fructos, que
produz; diz-se das terras.

— Obrigado a dar de oito um; a oita-

va parte.

OITAVO, adj. (Do latim octavus). Que
completa o numero de oito.

— S. m. Oitava parte, ou porção.

— Diz-se do filho de um indio quar-

teirão e de uma branca, oudeumaquar-
teirona e de um branco.
— Tamanho de um livro, cujas folhas

são eguaes á oitava parte de uma folha

de papei.

— Ant. Foro que pagam os reguen-
gos, e outras terras, que d'elle são en-

carregados ou pensionados de tudo o que
produzem.

OITEIRO. Vid. Outeiro.— «Alem daca-
Va tem toda a via hum desar muy gran

de esta cerca, que tem da parte contra-

ria ao rio fora dos muros e cava hum

oiteiro pequeno que descobre toda ha
cidade dos muros pêra dentro.» Fr. Gas-

par da Cruz, Tratado das cousas da Chi-

na, cap. 6.

OITENTA, adj. '2gen. num. Numero que
resulta de dez multiplicados por oito.

—

«E foy entregue ha Infanta dona Beatriz

onze dias do mes de Janinro de mil qua-

trocentos e oitenta e hum annos. E ha

Infanta dona Isabel foy solemnemente

recebida, e ficarão ella e o Infante dom
AÍTonso nas ditas terçarias, e os senho-

res, e embaixadores forão logo despedi-

dos.» Garcia de Rezende, ChronicadeD.
João II, cap. 21. — oE com estas vrcss,

que diantií forão, e com muytas e muy
boas carauelas, partio Diogo de Zambu-
ja com sua armada da Cidade de Lisboa

vespora de Sancta Luzia, doze dias do

mes de Dezembro do dito anuo de mil o

quatrocentos e oitenta e hum » Idem,

Ibidem, cap. 25 — «E a quinta feyra de-

pois de comer fez el Rey sua mostra com
seus oitenta mantedores, e após elle a

fizerão todos os auentur^iros, que pas-

sarão de cincoenta.» Idem, Ibidem, cap.

128.—fNo aono de mil e quatrocentos e

oitenta e cinco, desejando el Rey o des-

cubrimento da índia, e Guine, que o In-

fante dom Anrique seu tio primeiro que
nenhum Príncipe da Christandade come-

çou, mandou no dito anno sua frota á

dita costa, armada, e prouida pêra muy-
to tempo como compria, e por capitão

mar delia mandou Diogo Caõ caualleiro

de sua casa, que outra vez ja la fora por

seu descubridor. » Idem, Ibidem, cap.

155.—«E assi enuiou dizer a el Rey ou-

tras cousas como homem muy prudente,

e pêra começo de Christiindade muy ne-

cessárias, antre as quaes foy, que elle lhe

oedia por mercê, que certos moços pe-

quenos de seu Reynn, que lhe luaudaua,

lhos mandasse logo fazer Christãc.s, e en-

sinar a ler e escreuer, e aprenderem
muyto bem as cousas de nossa Fé, pêra

que estes em tornando em seu Reyno,

por saberem ambas as linguas, e costu-

mes que saberiTim, poderiam a Deos e a

elle muyto seruir, e aproueytar a todolos

de seu Reyno. Com a qual embaixada o

dito erobaixador chegou a el Rey estan-

do em Beja no começo do anno de qua-

trocentos e oitenta e noue.» Idem, Ibi-

dem, cap. 156.— «Nesta primeira ida de

Castella foi Diogo da Sylva de Meneses,

por seu aio, e depois de dom Emanuel
tornar de Castella, foi là enuiado outra

vez no anno do Senhor de mil, e qua-

trocentos, e oitenta, e três, pêra andar

na Cortp dos Reis, atte ho tempo em que

se hauiao de fazer hos casamentos do

Príncipe dom Afonso, e da Princesa dona

Isabel segundo forma dos contistos, mas
chegando a Freixinal, primeiro lugar de

Castella, se tornou, por se has terçarias

desfazerem.» Damião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. l,cap. 5.— «Estando

ja prestes pêra partir, aos xvj. dias do
mes de Dezembro apareceiara ala mar
mais de oitenta paraos, os quaes el Rei
de Cananor lhe mandou dizer que eram
dei Rei de Calecut, que o vinham come-
ter, que de seu conselho se devia chegar
bem a terra, pêra o elle (se necessário

fosse] mandar socorrer, porque com qua-

tro velas que tinha seria impossiuel def-

fenderse de tantas, e a muita gente que
nella vinha.» Idem^ Ibidem, cap. 63.

—

«O que vendo o capitão Coje Abrahem,
antes que de todo se desordenassem os

seus, se pos nas costas delles, com oiten-

ta frecheiros, e assi se hia recolhendo em
boa ordem, dando sinaes de mui esfor-

çado caualeiro, ate chegar a tiro de pe-

dra da fortaleza, onde com sos oito far-

taques fez rosto aos nosáos, pêra os de-

ter, e dar lugar aos seus que entras-

sem pêra dentro.» Idem, Ibidem, part.

2, cap. 23.— «Da banda da porta Daguz,

desda torre que estaua junto do mar deu
a capitania a Francisco dabreu, e a dous

seus irmãos, filhos de Joam Fernandez

do arco da ilha da madeira, na qual es-

tancia aula cinco torres e oitenta braças

de muro, dalli pers cima com a porta de

Guarniz deu a guarda a Christouam Frei-

re, em que hauia oito torres, e cento, e

catorze braças de muro.» Idem, Ibidem,

part. 3, cap. 12.—«Com tudo depois de

comer, e repousarem dom Bernardo man-
dou tocar as trombetas e com toda sua

gente recolhida, e oitenta almas que ca-

ptiuara, e muito gado grosso, e meudo
se foi para dom Joaõ, que o recebeo com
muita alegria, lançandolhe os braços no
pescoço, e a benção, por quão bem o ti-

nha ffiti).» Mem, Ibidem, cap. 48.

—

«.4pos isto aos xxvi dias de Junho sahio

da cidade o adail Vasco fernandez césar

com setenta lanças, com que a três le-

goas da cidade deu em huns Aduares de

que captiuou oitenta mouros dos prin-

cipaes, e lhes tomou muito gado, e ou-

tro despojo, com que so tornou Azamor.»
Idem, Ibidem, part. 4, cap. 30. — «El

Rei dom Afonso anrriquez em huns pri-

uilegios que deu aos caseiros de Sancta

Cruz de Coimbra, na era de César M,

cento, e oitenta, e quatro diz assim.»

Idem, Ibidem, cap. 71,— «Sucedeu esta

queda do Reyno dos Suevos (segundo a

melhor rota) pelos annos de Christo, qui-

nhentos e oitenta e cinco; quatro mil e

quinhentos e quarenta e três, da Crea-

çaõ do Mundo » Monarchia Lusitana, liv.

6, cap. 17.—«Depois alguns movim^-ntos

politicos fizeraõ, que se tomasse a reso-

lução de o mandarem para o Castello da

Ilha, e Cidade de Angra, donde foi tra-

zido para o Palácio de Sintra, em que
acabou a vida de hum accidente de apo-

plexia a doze de Setí'mbro de mil seis-

centos e oitenta e três.» Fr. Bernardo de

Brito, Elogios dos Reis de Portugal, con-

tinuados por D. José Barbosa.— «Tinha-
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mos já perdido oitenta honaens, e mais
|

de conto feridos, o pela estreiteza, e ruim

qualidade dos mautimeatos, muitos aii-

davão unfurmos. As munições em gran-

de parte gastadas, tinhiio reduzidos os

nossos a perigoso estado; o que enten-

dido por Cogrt (/jfar de alguns escravos,

que fugirão da Fortaleza, mandou refor-

çar as balarias, crondo, que não pode-

rião durar os ânimos em tão quebradas

forças.» Jacintbo freire, Vida de D.João

de Castro, liv. 2.— «Diverte se com be-

Uiificiar os pobres nos seus estaleiros.

Entro feitas o imperfeitas, terá oitenta

canoas. Tem feito mais de oitocentas,

que distribuo pelos seus domestii;os. Sen-

do liberalissimo C(jm todos, tratu sua fa-

mília com abundância.» Bispo do Gráo

Pará, Memorias, publicíidas por Camillo

Castello Br.mico, psg. 197.

f OITENTÃO, adj. m. (De oitenta). Ter-

mo Familiar, ^uo tem oitenta aunos ; diz-

se as mais das vezes da pessoa, que re-

presenta fsl.H idade sem a ter.

f OITENTONA, adj. f.
Vid. Oitentão.

OITIGURO, s. m. Fructo do Brazil do

casca parda, áspera e tosca, porém mui-

to excellente e gostoso.

OITITDRUBÂ, s. f. Fructo do Brazil, do

tamanho de uma laranja ; tem caroço,

preto de uma banda, onde uma pessoa

se vê como em um espelbo.

OITO, adj. num. card. (Do latim octo).

Numero par composto de duas vezes qua-

tro.— «Pêro por mui rendavel, que o of-

ficio, ou mester seja, nom lho poeram

em menor valia que oito marcos de pra-

ta na Stremadura, e nas outras comarcas,

em que lançam cavallos, e armas de qua-

renta marcos.» Ordenações Affonsinas,

liv. 1, tit. 71, cap. 4, § 2.—«De (Juiloa

foi dom Vasquo por caso das correntes

ter a huma enseada, oito legoas abaixo

de Molinde, o posto que muito desejasse

de ver el Rei, pêra lhe gratiticar a boa

companhia que lhe fezera da outra vez,

o uam pode fazer, com tudo el Rei o

mandou visitar per hum degradado per

nome Luis de Moura, que alli deixara

Pedraluroz Cabral.» Damião de Góes,

Chrouica de D. Manoel, part. 1, cap.

68.— «Antes que el Rei fosse de Lisboa

pêra Almeirim, ordenou de mandar Tris-

tam da Cunha a Índia por capitam de

huma armada, da qual, e do que nesta

viajem fez se dirá adiante, no anno de

mil, e quinhentos, e oito. em que tor-

nou.» Idem, Ibidem, cap. 102.— «Depois

de o Vicerei rop<usar alguns dias em Ca-

nanor, e prouer nas cousas que com-
priam, se parlio pêra Cochim, onde che-

gou aos oito dias do Março, o foi rece

bido, assi do Afonso dalbuquerque, co-

mo de todolos Portugueses, e dei Rei com
muita festa, e alegria.» Idem, Ibidem,

part. 2, cap. 40. — «O Viso-Rey dom
Francisco d'.\lmei la d.-spois que se ex-

pediu de Tristão d'Acuuha passado o fei-

to de Panane, ficou uaquella costa do

.Malabar com alguns uauios : e mandou
huma armada de oito vel;is com dom
Lourenço seu íilho, que fosse dar guar-

da as nãos de Cauauor.» Barros, Década

2, liv. 2, cap. 7.— «Mandou oIRmj o an

no do quinhentos e oito dezasele velas,

que partirão em duas capitanias: pri-

meira era de treze, oito que ião pêra a

carga da especearia por serem nãos gran-

des, de que erão capiíâes Tristão da Sil-

ua filho de Aiíonso Tolez de Meneses,

João Rõiz Pereira filho de Reimáo Pe-

reira, Vasco Carualho tilho de Aluaro de

Carualho.» Idem, Ibidem, lir. 3, cap. 1.

— iA(Tonsod'Alboquerquei primeira cou-

sa em que entendeo, como pos os pès em
Cochij, polo estado em que Goa estaua

(segundo teue uoua por Patamares, que ião

e viuhão com assaz perigo por terra) por-

que o tempo não seruia pêra aauios gran-

des : foi mandar gente em oito catures a

remo, que em seis dias chegarão a tioa.»

Idem, Ibidem, liv. 7, cap. 1— «A qual

armada partio elRey em duas capitanias :

huma de oito uaos deu a Jorge de Mello

1'ereira tilho de Vasco Martinz de Mello,

o qual ia pêra ficar na índia por capitão

da fortaleza de Cananor ; e das outras

quatro ia por capitão Garcia de Sousa.»

Idem, Ibidem, cap. 2.— «E ainda uão era

bem em sima, quando arrebentou pelo

campo Ascari Mirza irmão do Rejr dos

Magores com oito mil de cavallo escolhi-

dos, que se vinha recolhendo de Baro-

che, por Ei-Rey seu irmão lhe ter man-
dado recado que se recolhesse, e ficasse

com aquella gente na sua retaguarda, co-

mo o hia fazendo.» Diogo de Couto, Dé-

cada 4, liv. 9, cap. 10.— «O Governador

receando que os inimigos lhe fugissem

pêra o rio de Baudora, que estava dian-

te meia légua, mandou a hum Capitão,

que tanto que a batalha se travasse, fosse

com oito navios, (que lhe nomeou, e a

quem mandou recado,) e tomasse a boca

daquelle rio.» Idem, Ibidem, liv. õ, cap.

5.—«Acabados os negócios que o Gover-

nador tinha pêra fazer, se embarcou, e

foy ter à barra de Surrate, aonde D. Ál-

varo seu filho havia oito dias que esta-

va.» Idem, Década 6, liv. 5, cap. 7. —
«Martim Corrêa da Silva parlio em na-

vios muito ligeiros, e em oito dias fo)'

àquella fortaleza, e tomou posse delia, e

Dom Artur de Castro se embarcou com
D. Jeroiiymo de Menezes pêra Baçaim,

que entregou a fortaleza a Jorge Cabral,

e dahi se passou a Goa.» Idem, Ibidem,

liv. 7, cap. 3.—«Esta noite se embarcou
Jorge Cabral, e teve taõ ruim, e traba-

lhosa viagem por partir tarde, que poz

oito mezes no caminho, porque chegou

a Lisboa em outubro.» Idem, Ibidem,

liv. 9, cap. 2. — «Levava o Visorey dez

galeoons, oito caravelas, o galez, e perto

de ciocoenta navios de remo, aotre ga-

leotas, fustas, e Catures.» Idem, Ibidem.

— <.1a Ilha de Santiago cabeça de todas

as do Cabo Verde esperou pela Armada
Castelhana, em que se eiubarcáraò oito

mil homens com o sou G-.neral D. Pradi-

qui! de Toledo Osório, Marquez de Valdue-

za.» Fr. bernardo de Bntj. Elogios dos J
Reis de Portugal, continuados por D José 1
Barbosa.— < Dep(jsto do Throno seu Irmão

el Rei D. AÍTouso sexto, foi jurado Prín-

cipe, e Governador do R-íino em vinte e

sete de Janeiro de mil seiscentos o ses-

senta e oito.» Idem, Ibidem. — «O pri-

meiro cuidado do seu Governo foi a con-

clusão da paz deste Reino com o de Cas-

tella que se publicou em Lisboa a dous
de Harço do diti anno de mil seiscentos

e sessenta eoito.» Idem, Ibidem.—« Pou-
cas palavras explicam a liberalidade do

ministro : fr. Joào era inimigo de jesuí-

tas, e visiti do conde d>; Oeiras. Bispo

aos quarenta c oito aonos de edade ;

bispo sem ter exercitado na sua ordem
alguma cathegoria.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, psg. 5.— «Hoje se lira al-

gum em varias partes; e em Avíules,

junto a esta cidade, se achou uma pedra

com oito dentro que pesavam coisa de

70 a 80 mil réis, não na muitos annos.»

Idem, Ibidem, pag. 9.

— Usa se em lugar de oitavo.

—

Sodia
oito de fevereiro chegou seu pae.
—Anno de oiio; o anno 8 d'um sécu-

lo. No exemplo seguinte é o anno de

1508.— «E certo que segundo foi gran-

de a frota que o anno de oito deste Rej-

no partio, se ella chegara inteira na or-
j

denança que elRey a mandaua, muito I

mayor trabalho lhe ouuera ainda de dar

do que elie imaginaua : porque nella o

mandaua elRey vir, que fora para elle

termo de morte não ieixar acabado o que
elle fez, que alem de ser hum dus mães
illustres feitos que se na índia fezeráo,

ficara em risco de se perder.» Barros,

Década 2, liv. 3, cap. 1. — <0 outro da

índia: e ainda (segundo se affirmou) a

tenção d'elRey era que se Diogo Lopez

de Sequeira que este mesmo anno d» oito

mandou com quatro velas a descobrir a

cidade de Malaca, descobrindoa, ficar

naquella parte em outra capilauia mór,

pola grande distancia que aula de hu-

ma a outra.) Idem, Ibidem.
— S. m. Caracter ou algarismo que

representa este numero. |— Carla de j)g*r que tem oito pontos

uu sigiiaes.

OITOCENTESIMO. adj. num. ord. (De

oito, e centésimo). Que completa o nu-

mero drt oitocentos.

OITOCENTOS, adj. num. card. (.De oito,

6 centoi. Oito vezes cem. — «E como
quer que a Aldèi nom seja de muita

gente, tem acerca de sy Marbella, o da

outra parte do mo,ile moram oitocentos

Be»*steiros, homens para grande feito, e

crede que nom nslt allí aquolla Aldòt,
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seuom coma segurança, que tem do so-

corro.» Inéditos de Historia Portugueza,

tom. 2, p3g. 5ú8.— «Para o que impor-

ta saber quf? Carlos o graale, começou

a reynar em França pelos annos de Chris-

to setecentos e sessenta e nove, pouco

mais ou menos, e aveudo jà trinta que

reynava, foy eleyto Emperador pelo Pa-

pa Leaõ, na festa do Nacimento de Chris-

to, que foy o primeiro dia do anno de

oitocentos e dous : e na dignidade Im-
perial viveo treze annos, e hum mez, pois

faleceo aos vinte e oito de Janeiro, en-

trando jâ o anuo de oitocentos e quinze.

»

Monarchia Lusitana, liv. 7, cap. 12.

—

«O Kwi d'esta província he grande se-

nhor porque segundo dizem, tem emcir-

cuito seus senhorios mais de oitocentas

legoas, 8f.)ra alguns Keis, e senhores que
lhe obedecem, e pagam tributo douro,

do qual ja os da terra tomarão o gosto

que lhe os mouros que antrelles viuem,

deram de muito tempo a esta parte, e

lhe nos acrecentamos, em quasi setenta

annos que a que descobrimos estas pro-

víncias.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoei, psrt. 2, cap. 10.—«E assise

acabou de todo a execuçam desta bita-

Iha, que durou desno meo dia ate n^jite,

em que morrerão dos imigos mais de três

mil afora os Mamaluquos que de oito-

centos que eram, sos xxij escaparam de

serem mortos, ou captiuos, e ttirhocem

com medo que o entregasse Miliquiaz ao

Vice-rei, se acolheo logo pela poste a

corte dei Rei de Cambaia.» Idem, Ibidem,

cap. 39.— jRpsolutoo Marichalemir quei-

mar os paços, mandou desembarcar dous
tiros de metal que entregou a Pedrafon-

so daguiar seu sota capitam, pêra os le-

uar diante, e sem querer tomar o pare-

cer dalgumas pessoas que lho desacon-

selharam mandou tocaras trombetas, ao

som das quaes abalou com obra de oito-

centos homens, e todolos capitães de

sua frota, mandando dizer a Afonso Dal-

buquerque sua determinação, que o po-

dia seguir, ou fazer o que lhe pareces-

se.» Idem, Ibidem, cap. 43. — «Partido

Afonso Dalbuquerque com xix. velas, e

oitocentos Portugueses, e seiscentos Ma-
labares frecheiros, e adargueiros, antes
de ter passada a ilha de Zeiland, tendo
ja tomada huma nao de Cambaia, lhe

deu hum tL-mpjral com que se perdeu a

gale de Simam martinz, sem se delia sal-

uar mais que a gente, e hum tiro de ar-

telharia.» Idem, Ibidem, part. 3, cap.
17.— fO que sabido peios de Xiatima se

ajuntarão oitocentos de cauallo, e estan-
do Iheabentafuf no castello de Mirauel,
com cento, e sesenta de cauallo, que era

a três legoas do lugar donde estaua a

cabilda de Abida lhe diíeram que viuham
os de Xialima sobrelle.» Idem, ibidem,
cap. 32.— «Da serra de Benimagre foi ter

dom loam a Almedina, onde foi bem fes-

tejado de cide Alemeimam, auisandoo

que fosse a bom recado, porque arrecea-

ua que antes que chegasse a Tite se en-

contrassem com elle os .\lcaides dei Rei

de Fez, que traziam oitocentos de ca-

uallo, e seis mil homens de po, e que
asii o sabia de certo, per escuitas que
trazia no campo.» Idem, Ibidem, cap.

49.— «Acabado este feito da tomada de

Malaca, que se fez cõ oitocentos homens
d'armas Portuguezes. o duzentos Mala-

bares de espada e adarga, por aquelle

dia nâo fez AlTonso d'Albjquerque mães
que forlalecerse nesta ponte : e ao segun-

do, porque de duas casas grandes vizi-

nhas a ella tola a noite lhe tirarão com
mil modos de tiros que fazião muito dau-

no, mandou a ellas estes capitães, lorge

Botelho, Affonso Pessoa, e Simão Mar-
tinz.» Barros, Década 2. liv. 6, cap. 6.

—

«Tem alcançado no Estado da índia im-
portantes victorias pelos seus Vice-Reis,

e Capitães Geaeraes Caetano de Mello de

Castro, Vasco Fernandes César de Mene-
zes, e outros. .Mandou fazer moedas de

ouro de oitocentos reis, de mil e seiscen-

tos reis, de três mil e duzentos, de seis

mil e quatrocentos, e de doze mil e oito-

centos.» Fr. Bernardo de Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados por

D. José Barbosa.

OITONAL. Vid. Outonal.

OITONO. Vid. Outono.
OITUBRO. Vid. Outubro.— «Quiz a for-

tuna que com a conjunção da lua nova
de oitubro, de que nos sempre tememos,
Teyo hum tempo tão tempestuoso de chu-
vas e ventos que nâo se julgou por cou-

sa natural, e como nós vínhamos faltos

de amarras, porque as que tínhamos eraõ

quasi todas gastadas, e meyas podres,

tanto que o mar começou a se empollar.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 53.

OJARVÃO Vid. Orgevão.

OJE. Vid. Hoje. — «Em huma quinta

fiíjra dendoeuças, andando el Rey cor-

rendo as Igrejas, se pos huma molher em
joelhos diante delle, e chorando muyto
lhe disse: Senhor, pollo dia que oje he,

e a honra das cinco chagas de lesu Chris-

to, peço a vossa Alteza que aja nuiseri-

cordia comigo. » ijarcia de Rezende, Chro-
nica dep. João II, cap. 102.— >iB>iijarei

as mãos a vossa Alteza pelo mandar vir

o mais prestes que poder ser, porque
nisso fará muito seu serviço, e a mim
muita mercê, oje í,.;is dias de Octubro de

-Viil, e quinhentos, o desasete, ao qual

Gonçalo mendez çacoto per seu esforço,

e valentia encarregou el Rei dom loam
terceiro de capitam desta cidade de ça-

tim.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 23.

OLÁ. Vid. Holà.

ÓLA, s. f. Termo asiático. Espécie de
palmeira.
— A folha d'esta palmeira serve para

cobrir os tectos das casas, e preparada

serve também para n'ella se escrever,

com um esiylo, ou p. inteiro. — «'E se a
povoação era quasi tola de madeira, e

as casas cuberias ue olla, (como geral-
mente se usa naquellas partes,) tarabem
viam outras torres, muros, e arquitectu-
ras de icelnor parecer, e defensão, que
era grosso povo, que enchia todolos lu-
gares altos, e baixos, que estavam em
vista da ribeira.» Barros, Década 1, liv.

6, cap. 2.— «E se pegava, dava lugar a
que o apagassem, com que a gente da
terra tinha assas de trabalho

; porque
como este era o seu aposento, não havia
outro amparo senão aquella pouca de
olla, de que as casas eram c libertas, e
defendia a ellas do Sol, e chuva, porque
ambas estas cuusas escaldava aquella po-
bre gente da terra.» Idem. Ibidecn, cap. 9.— Ola de ouro; lamina, ou folha de
ouro.
— Figuradamente : Ola de repudio ;

libello ou escriptura de divorcio.

OLAIA. Vid. Olaya.

OLANDA. Vid. Hollanda. — «Para que
rasga Qllanda, onde basta iinho? Para
que come galinhas, e perdizes, e tem
viveiro de ruías, se pôde passar com va-
ca, e carneiro? Para que dispende em
doces, e conservas o que bastava para
cazar muitas orfans?» Arte de Furtar,
cap. 43. — «Pois quem vos parece que
sayeys a ver: homem vestido de olanda,
e seda? taes uam se acha no ermo, senam
nos paços dos Reis. Pois quem saieys a
ver, Propheia? aftirmouos que mais he
que Propheta. Este he aquelle Anjo do
qual esta escrito, Ex aqui eu enuio a
meu Anjo diante de li, pêra que te apa-
relhe o caminho. 1 Deste Euãgelho ir-

mãos meus somente duas doutrinas vos
quero encomendar.» Frei Barlholomeu
dos .Martyres, Compendio da Doutrina
Christã, liv. 2.

OLANDILHA. Vid. Hollandilha.
OLANDILHAS, s. m. plur. Os que, nas

procissões, costumam ir vestidos de olan-
dilha azul, roxa, etc.

OLARIA, s. f. Ofdcina de fazer louça
de barro.

ÓLAS, s. f. plur. Os livros de chroni-
cas do reino de Pegti.

OLAYA, s. f. Arvore vulgar, de flores

em ramalhetes, de cores diversas.

OLE, interjeição de quem se admira.
OLEADO, part. pass. de Olear.— -S. m. Panno preparado com um

verniz ou uma camada de substancia
impermeável. — Um casaco de oleado.

OLEAGINEO, adj. (Do latim oleagi-

jieusj. De oliveira.

— Coroa oleaginea ; a que se dava
ao que sem se achar em batalha, con-
seguia por obsequio a gloria do Irium-
pho.

OLEAGINOSO, adj. (De oleagineo, com
o sutiiio «oso»). Oleoso; que contém
óleo.
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OLEAR, V. a. (Díioleo). Untnr de óleo.

— Olear os moveis.

OLEASTRO, s. m. (Do latim oleaster,

oleastri). AzBinbiijo, ou «zambujeiro, ar-

yoTc
OLEATO, s. m. Termo deChimifta. Sal

formado pf^la corabinaçfio do acido olei-

co, C(im uma basií.

OLECRAN, ou OLECRANEO, s. m. Ter-

mo d(i Anatomia. Apophyso da extremi-

dade hllmt^ral do cotovelo.

OLEICO, adj. Termo do Chimica. Diz-

se de um acido quii existo no azeito ou

óleo commum.

f OLEIFERO, adj. (D.i óleo, e do la-

tim ferre). Qii(^ produz óleo.

-[- OLEIFICANTE, adj. Tormo do Chi-

mica. Diz SI) do um gaz composto de

átomo de carbono, o oulro do oxygeiíeo.

f OLEIFOLIADO, adj. Tormo de Bo-

tânica. Diz se do vegetal, cujas fi)lhas se

assemelham ás da oliveira.

f OLEIGENO, adj Que tem a proprie-

dade de proiluzir um liquido, do appa-

rencin oh^osa.

-[- OLEILA, s. f. Termo do Chimica.

Nome dado ao azeite.

OLEIRO, ou OLLEIRO, s. m. O que faz

louça de barro. — «Veuceraõ os oleiros,

porque primeiro se amaçou o barro, de

quf? foy formado Adão, o depois se lhe

talharão, e cozerão os vestidos. Aqui en-

trão os ladroeos com a sua /irte, alle-

gando, que muito ant'^s d) primeiro ho-

mem a exercitarão e'ípirito3 mais no-

bres.» Arte de Furtar, cap. 3.

f OLENIO, ou OLENSE, adj. Perten-

cente ou rehitivo á cidade de Olenus.

— S. O natural de Olenus.

OLENO, eu OLENUS, s. w. Termo de

Zoolofíia. Geneio de insectos coleópteros,

subpentáraeros, da família dos fúngico-

las, composto de duas esi>ecies.

1.) ÓLEO, s. m. (Do latim oíeum). Li-

quido gordo, unctuoso, e inflammavel, .,

extrahido de certos corpos tegetaes, ou

animaes. — Óleo de amêndoas. — Óleo

de linliaça. — Oleo de fígados de baca-

Ihatt. — «Seria como a moorsala de hum
roy de Espanha, redonda com hum es-

teyo no meyo tara grosso como a perna

de hum homem pela coxa, pintado dou-

ro e de azul, e de tintas tinas e óleos.

A tenda toda entretalhada de cetim de

cores, com muytas laçarias e alcatifada

de ricas alcatifas: e com muytos coxins

de seda.» António Tenreiro, Itinerário,

cap. 17.

i>e3ce em tanto a revulta e a crueldade

D'onde a todos mortal damno succcde,

Ja descem de lá alguns da Chribtaudado

A que a fei id;i estiir lá em cima impede

;

Qual com queixosa voz, e piedade

Para a alma que sahe remédio pede,

Qual pondo n;ts feridas óleos, ovo.

Se torna a receber outras de novo.

F. DK ANDRADK, 1>HIMKLH0 CEHCO QS DIU,

cant. 19, est. 80.

OLEO

— «Mas crescendo o morbo se com-
mixturaraô o Oiirrhodino remédios que
attenuem, aquentem, e resolraò, como
he o Castoreo, e a quantidade do Oleo

de macella acrescentada por este modo:
ú,. Oleo Hoziido, e de macella an vnc.

ij Castoreo drar.hm. j. vinagre rozado

vnc. j. misce. Alguns acrescentaõ oleo

anethino; mas como este no sentir de

Galeno appiicado á Cabeça provoca so-

mno, naõ st-rà taõ seguro o uzar delle.»

Braz Luiz d'Abreu, Portugal Medico, p.

464, § 51. — "Tal como este foy outro

cm Campo mayor, que se. gabou sabia

fazer huma arca de foguetes em forma

do girandola; o que haviaõ de sahir del-

ia de soslayo todos juntos, como rayos,

a ferir as barbas do inimigo com fer-

roens de settas. Por mais louco tive ou-

tro, que trouxe a este Reyno hum se-

gredo lio armas de papel, que disse sa-

bia fazer, untadas com certo oleo, que
8S fazia impi'n''traveis a pnwa ie mos-
quete, e t.^õ leves como a camiza.» Arte

de Furtar, cap. 31. — «O ferrador, que
encrava a besta, e também de noite as

acutila, para ter que curar, e de que co-

mer. Os boticários, que mcxora azeite da

candéa no emplastro, que pede oleo de

minhocas na receita. O cordoeiro, que
vende por nova do trinque a amarra, que
teceo lie duas velhas, que desmanchou.»
Ibidem, cap. 54. — jEste discreto Italia-

no não se esqupceo de estabelecer na

sua Relação a possibilidade de seme-

lhante caso, dizendo que o nosso corpo

he composto de Óleos, de Gordura, e de

Licores, cujos mixt >s oni".errão tanta ma-

téria própria para o fogo, como senão

acha em outro algum dos corpos que co-

nhecemos.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas,

liv. 1, n." 15. — «A Caparrosa, depois

de destiilada, ou tão calcinada, que já

não tenha oleo, nem cousa que fiar ue

si, chamão colcothar.» Curvo Semedo,
Polianlhêa Medicinal, pag. 808.

— Pintado a oleo; oleado. — «Os es-

tribos saiu como ariçaveis de bestas do

tempo antigo, porem de mais ferro: e ho
freo he quasi ginete e de menos ferro,

com cabeç.TJas estreytas e retrancas, e

peytoral tudo pespontado, e dellcs pin-

tados de azul e de oleo, de que alguns

trazem as sellas, e nas ancas dos cava-

los trazem huns xareis de seda ou bor-

cadilho que lha cobre toda, com força-

dura do relroz de cores.» António Ten-

reiro, Itinerário, cap. 17.

— Dizse por antonomásia do oleo con-

sagrado de que se usa na igreja para o

baptismo, chrisma, nas ordens ecclesias-

ticas e outras ceremouias. — Oi sanctos

óleos. — «Ao domingo polia maiihãa ce-

do el Rey muy deuotamente ouuio Mis-

sa, e com muytas lagrimas, e grande

contrição, e arrependimento de seus pe-

cados tornou a comungar outra vez, e

mandou com muyta pressa a Lagos pol-

òWíO

lo oleo da santa Tnçáo, com a qual teyo

o Prior dí dita Vilh com tolas as cousas

nec-^ssarias.» Garcia de Re/.>índe, Chroni-

ca de D. João II, pag. 212. — «Quando
algum de vos estiuer doente mande cha-

mar os sacerdotes pêra que orem sobre

elle, e o vDJuam com oleo: e serlheam

periloados seus peccadoç : e também às

vezes receberaa a saúde corporal, quan-
do releuar pêra a saúdo da alma, ou
quando tiuer ardentemi-nte fee, e con-

fiança que por virtude daquelle sacra-

mento <» Senhor Iht^ restiluyraa a saúde e

forças corporais. » Fr'M Bartholomeu dos

Martyres, Compendio da Doutrina Chris-

tã, liv. 1.— «Baldaraõ-se as peitas, frus-

Irarafi-se as intercessoens, perd>va('» se

os gastos, e a paciência ;
.• appellay p^-

ra o barqueiro, que de Deos vos pôde
vir o remédio; porque se o buscardes na

fonte limpa, que reprende com sua cla-

reza tantas aguas torvas, arriscais vos a

huina enxurrada de Ministros, que vos

tir.^ô o Oleo, e mais a Chrisma.» Arte de

Furtar, cap. 38.
— Ra-^par o oleo e chrisma de quem é;

diz se da pessoa, que faz «cçóes, que a

degradam do seu ser e dignidade, ou
que renuncia a dignidadfs. officios,

etc. ; e se reduz a quando não as tinha.

—Oleo de Apparicio ; preparação phar-

mac3utica, que tomou o nome do inven-

tor.

—Loc ADV.: A oleo; diz-se da pin-

tura fjiia com tintas preparadas com oleo,

que geralmi-nle é o de nozes ou linhaça.

2.) OLEO, adj. Que tem oleo.

f OLEOCEROLADO, s. m. Termo de

pharmacia. Ceroto, nome di^ certos me-
dicamentos compostos principalmente de

Cera f azeite.

OLEOGINOSO. Vid. Oleaginoso.

-j- OLEOL, ^. m. Termo de pharmacia.

Oleo tixij, natural.

7 OLEOLADO, s. »>i. Termo de phar-

luacia. Oleo medicinal, por infusão ou
decorçáo.

f OLEOLATADO, s. »i. Termo de phar-

macia. Medicamento composto de óleos

esseneiaes.

I OLEOLATO, s. m Termo de phar-

macia. Oleo essencial.

f OLEOLICO, adj. Diz-se de um me-
dicamento cujo excipiente é o oleo, ou

azuite.

7 OLEOLITO, s. i/i. Termo de phar-

macia. Medicamento que tem por exci-

piente o oleo.

•}- OLEOMEL, s m. Espécie de oleo,

que, segundo Dioscorides, estila de uma
arvore de Palmyr*.

-{- OLEONA, s. f. Termo de chimica.

Maturia liquida que se obtém pela dis-

lillaçáo de uma mistura de cal e acido

oleico.

I OLEORICINATO, í. ^ Termo de chi-

mica. Sal que resulta da corabinaçáodo

acido uleoncinico com uma base.
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OLEORICINICO, adj. Termo de chimi-

ca. Diz-se de um acido produzido pela

saponitlcação do óleo de riciuo.

OLEOSIDADE, s. f. (De oleoso, com o

suffixo «idade»). Uiictuosidade; qualida-

de do que é oleoso.

OLEOSO, adj. (De óleo, com o suffixo

«oso»). Da natureza do óleo; que tem

óleo.

—Termo de medicina. Ouriça oleosa;

semí-lhante a azeite ; unctuosa.

OLERIA, s. /. Vid. Olaria.

OLFATIVO, ou OLFACTIVO, adj. Ter^

mo de medicina. Que pertence ao, senti-

do do cdfacto.

OLFATO, ou OLFACTO, s. m. (Do la-

tim olfactus). Sentido e orgáo coUocado
na cabeça dos animaes, por meio do qual

percebem os cheiros.

Quando da enxovia, que asqueirosa

Ollende por immanda olfato, e Wsta.

MANUEL THOHAZ, INSULANA, liV. 9, OÍt. 22.

— «Falta O tabaquear que ajuda mui-
to a compor, espirrando descripções ás

vezes, que p.ircce sevadilha da mais ir-

ritante, dos mamillares do órgão do ol-

facto.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
pubiicsdas por Camillo Castello Branco,

pag. 55.

OLFATORIO. Vid. Olfativo.

OLFEGO. Vid. Oífego.

OLGA, s. /. Lí^ira, courella de terra,

capaz de produzir cânhamo.
OLHA, s. f. (Do hespanhol oUa). Pa-

nella de carne; comida feita de carne,

chouriço ou presunto, grão de bico, er-

vilhas, hortaliça e outras cousas.

— Olha podrida; caldo feito com car-

ne de boi, porco, perdizes, carneiro, etc,

cozido juatacnente com diversas hortali-

ças e legumes.

—Vaso de barro ou metal, que serve

para cozer a carne.—Fazer a olha gorda; ser causa de
alguma ulilidado ou proveito, ou de vi-

ver bem e com abundância.—Não ha olha sem toucinho; diz-se

para notar que o valor de uma cousa de-

pende da sua perft-irão, não devendo fal-

tar-lhe nada do mais principal, e tam-
bém para motejar alguém, que repele

sempre a mesma cousa.

OLHADA, s. f. Olhadura, lançar de
olhos.

OLHADO, |iarí. pass. de Olhar,— «Mui-
to foi olhado o cavalleiro de todos, sem
se saber determinar de que nação seiia,

pnrque quanto ao atavio de sua pessoa
e de suas armas, parecia christão; o tra-

jo da dona, que trazia tornava a parecer
o contrario; e esperando por vêr sua de-
terminação lhe viram mandar o escudei-
ro contra o exercito dos turcos, o qual
levando o rosto coberto, entrou na tenda
d'Albayzar e em lingua grega lhe disse:

Senhores, aquelle cavalleiro que alli es-

tá, diz que havendo dias que serve aqael-

la senhora, que comsigo traz, nunca suas
obras tiveram tanto mereciaiento ante
ella, que lhe outorgasse o seu amor.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 161.

Cobertos de baldões, e de impropérios.

Dos Ricos ignorantes, e dos Grandes,

Com mofa, e com desprezo saõ olhados. >

A. D. DA CRUZ, HYSSOPB, CaDt. 1.

—Mal olhado; imprudente, falto de
circumspecção.
—Cousa mal olhada; mal acceila, mal

feita, imprudente.
—Que tem olhos.

—

Pão olhado.

— S. m. Quebranto; doença que o po-
vo crédulo, e supersticioso julga proce-
der do olhar de algumas pessoas.

—Dar olhado; dar quebranto olhando.
OLHADOR, s. m. (Do thema olha, de

olhar, com o suffixo «dôr»). O que olha
ou vigia em resguardo ou recado ; obser-
vador.

—Nome de uma espécie de peixe.

OLHADORA, s. f. (Do Ihema olha, de
olhar, com o suffixo «dura»). Acção ou
acto de olhar.

—Vista rápida, fugitiva, lançada sobre
pessoa ou cousa.

OLHAL, s. m. A abertura ou vão que
atravessa de lado a lado os arcos de ar-

cadas, pontes, etc.

OLH'ALEGRE, adj. 2 gen. Que tem olhos
alegres, vivos e buliçosos.

OLHALVA, .s. f. Em Leiria, é a terra

que se lavra duas vezes no anno, e dá
duas novidades.

OLHÃO, pbir. OLHÕES, s. m. Aug-
mentativo de Olho.

OLHAR, V. a. (De olho). Fitar com a

vista, examinar com a vista, observar
com a vista; dirigir os olhos para.

Olha Dofar insigne, porque manda
o mais cheiroso incenso para as aras.

.Mas attenta? ja cá d'est'outra banda
De Roçaigate e praias sempre avaras

Começa o reino Ormuz, que todo se anda

Pelas ribeiras, qae inda serão claras

Quando as galés do Turco e fera armada
Virem de Castel-Branco nua a espada.

CAM., Lus., caiit. 10, est. 101.

— «Que olhas, Albayzar? Esta é a se-

nhora Targiana, que do longe vem vêr

teus feitos, porque tua fama é dina de
tudo. Albayzar, antes que respondesse

nem fizesse outra mudança, ouvindo o

nome de sua senhora, que em tantos tra-

balhos o pozera e de todos o salvara,

saltou do cavallo e a pé, tirando o elmo,

lhe fui beijar as mãos, dizendo.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 84.

(ímpia voí, que estalou uelies, ultrice) '

Ressumbrava no rosto á Druida, a Mágoa,

Tal Quadro olhando, e os lances da Fortuna :

Eis rompe as reflexões, e assim perora '

F. MANOEL DO NASCDJENTO, OS MABTTRES,
UV. 9.

—Figuradamente: Considerar, exami-
nar com o espirito, attender.

Cara Esposa, rendamos a Deos graças.

Olha quanto é comnosco provideote.

Que nos manda estes Hóspedes honrados.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MARTYBES,
Uv. 11.

Estas razões, Senhores, nos obrigaõ

A olhar, como própria, a honra sua.

Ella ultrajada se acha indignamente

Pelo altivo Deaõ; pois costumando

(Xós testemunhos somos, nós o vimos!)

ANTÓNIO DINIZ DA CRLZ, HY3S0PE, Cant. 3.

—Absolutamente : Fazer uso dos olhos.—Todos olham e jiuo vêem nada.
— Vigiar, dispor com previdência, vi-

gilância.

Qual no longo estandarte vai mostrando
Quanto tem d'esperança, ou arreceio,

Qual descobre se amor lhe he duro ou brando.

Nenhum sua tenção deixa no" seio.

A Melique Tocão, que então o mando
Em Diu tinha, a nova disto veio,

Tudo com diligencia olha e concerta

Onde o temor o avisa, onde o desperta.

F. DE ANDRADE, PRIMEIBO CERCO DE DIU,

cint. 1, est. 43.

— V. n. Olhar para; dirigir a vista

para.—«Saindo do claustro e entrando
na portaria do mosteiro, olhou para o
alto d'aquella formosissima casa, e ven-
do um leão nas armas de S. Bento pos-
tas no estuque, poz-se a chorar dizendo
a frei Agostinho de Santa Maria que era
o porteiro.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, pag. 116.— «Pôde si^r, sem temerá-
rio juiso, que algum d'estes cavalhi^iros

.desfizesse algum aggravo e indireitasse

algum torto, se elle menos rectamente
olhasse para alguma criada, e destas
queixas talvez nasça a quixotada de la

pluma, bem entendido que era capaz em
Basto, e com menos annos para fazer o
mesmo que no Porto.» Ibidem, pag. 63.
— «Olhay nesta Corte para Dom Pablo
Ximenes de Aragão, e vede as outras to-

das cheyas de Dom Pablos. Fazer rir aos
Monarcas seria honra para elles, e fazer

rir as Divindades seria disoredito para
mim? Não Senhora.» Cavalleiro d'01ivei-

ra. Cartas, liv. 1, n.° 2.

—Quem tal diria? o parvo do mancebo
Babada a olhar para ella uma hora inteira. .

E porílm... e poríim—toma-a nos braços,

E desanda a correr como um damnado,

Para a levar a terra de baptismo,

E fugir—dizia elle lá comsigo

—

Da tentação.

GARRETT, D. BRANCA, Cap. 20.

—Olhar para, ou a ; estar voltado para.
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pstar dcfrontft dn.

—

Esta saliência doedi-

ficio olha ]>ura baixo. — A cidade olha

para o rio.

íA na entrada da porta este profano

Pelouro ajçora vai fazer o eíTeíto,

Onde o Sousa, temendo qualquer dano,

Hum bom reparo tinha então ja feito;

Bato o canlitlo também do muro o pano

Que para a fortaleza otha direito,

E a torre da mi^n.igem buscar veio

Que cata di> baluarte ponta em meio.

F. DE ANDHADK, PRIMEIRO CKBCO DE DIU,

c»nt. n, eat. 56.

— Figiiradamonte: Olhar /lara; atttni-

der a ; considerar om.
— Olhar para o futuro; pr(^dizer o fu-

turo, fazer prophecias. — «Lembro-iiití por

este estilo de prcdiçoffns, das Bandarri-

ces de hum irisigtie çapateyro Porliigu-^z,

que dando tanihnin etn olhar para o fu-

turo tem fnito dar muitas V( Itas ao juiso

a alguns dos meus Compatriotas, quii se

persuadirão, e não sey se ainda crem que

os seus Vaticínios se cumprirão, e se ef-

feituáráo.» Cavalleiro d'01ivi'ira, Cartas,

liv. 1, n.o 43.

— Olhar por: vigiar, vigilar.

—Olhar por si ; vij<iar-se, acautelar se.

—OWiAT pelo bum, pela fazenda; vigiar

pelo bem, pela fazenda.

— Olhar para uma mulher; reqnes-

tal-a.

—Olhar asdespezas; orçal-as, fazel-as

com cuidado, n-gralas.
—Não olhar as despezas ; ser perdu-

lário.

—Olhar-se, V. refl. Considerar-se, ver-

se ao pspelho.
— S. m. Olhar, a acção de dirigir a

vista; lance d'idhos; a vista.

—

Lançou-

Ihe um olhar.

— O aspi"cto dos olhos^^Olhar triste,

carregado, alegre, vivo, pensativo.

Com rasgos de capricho, e de anegáça,

(Como as da Gallia todas) o olhar vivo.

Subtil, meigo, o surrir. desdém nas falias.

Voluptuoso, o ademan, talvez altivo,

£, a pár c'o senhoril, arte, e descuido.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MARTYRES,

liv. M.

OLHEIRA, s. f. (De olho, com o suffiio

«eira»). Signal ou circulo livido, por bai-

xo dos olhos, causado por insorenia, e

por alguma indisposição, ou excesso.

IJsa-se couimuminente no plural.

OLHEIRÃO, s. m. Olho grande. Vid.

Olheiro.

OLHEIRO, s. m. O que vigia os obrei-

ros, e trabalhadores.
—PI. Olheiros; foios ou fojos, d'onde

rebenta a agua profundamente do chão,

amoUece a superfície e empoça.
OLHETADO, s. m. Termo de agricul-

tura. Couce da vara da vinha, que se dei-

xa curta, para que nbente com mais
fiirça.

OLHIBRANCO, adj. (De olho, e bran-

co). K)n-- liMti os olhos brancos.

OLHINEGRO, adj. (I)h olho, e negro),

yuf, i(Mii os ollios pretos.

OLHINHO, s. m. Diminutivo de Olho.

— il'or hum olhinho (]uo perdoo, Deos

sabe aon<le, pódc ser que bebendo ecn

alguma taverna, quer que lhe dém mais

do que vai toda a sua cara : ainda lhe

(ii;<)U outro olho, isso lho basta.» Arte

de Furtar, ca-). 36

OLHIZAINO, «íi/. Que olha atravessa-

do; que olha de traves. — Quasi sempre

os que são olhizaiaos são considerados co-

mo tendo má iiidole.

OLHIZARCO, adj. (De olho, e zarco).

Que tem os olhos zarcos, ou azues.

—Termo de equitação. I)iz-se do ca-

vallo que tem cada olho da sua côr.

OLHO, s. m. (Do latim oculis). Orgáo

da vista situado na orbita, e de forma

mais ou menos globular, no homem, nos

quadrúpedes, nos pássaros, peixes, etc.

— «E depois de visto, como singular Prín-

cipe que era, e muy esforçado Rey, dis-

se ao Coronista, que estaua muyto bem
escrito, e que não tirasse, nem posesse

palaura, porque tudo aquillo, e muyto
mais era veniade, que elle o vira muyio
bem |)or seus olhos, e que assi ficasse

escrito, porque assi era verdadeiramen-

te.» Garcia de Rezende, Chronica de D.

João II, cap. 154.— «Sam taõ destros no

tirar, que nas guerras, que tem com os

Portugueses Ibes metem as frechas pelas

jiiniuras das armas, pelo que se acostu-

marão a huns laudeis de panno de linho,

que os cobre da cabeça ate os pès, im-

butidos dalgodaõ, taó grossos que as fre-

chas etubaçaõ nelles, mas estes frechei-

ros lhes nao tiraõ jignra por este respei-

to senaõ aos olhos, e saõ nisso taó cer-

tos que matam muitos. » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 56.

— «Chegando onde a batalha se fazia,

espantado de sua crueza, quiz saber de

Targiana a causa delia: e levantando os

olhos, e vendo-a tão fermosa, esqueceií-

se do que lhe quizera perguntar.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 87.

Desta arte o coração, que livre andava,

(Postoquc ja de longe destinado)

Onde menos temia, toi ferido.

Porque o frecheiro cego me esperava,

Para que me tomasse descuidado.

Em vossos claros oíhos escondido.

CAM., SONETOS, n.' 80.

Dos olhos, com que o sol escurecia.

Levando a lui em Uigrimas banhada,

Ue si, do fado, e tempo magoada.

Pondo 08 olhos no Ceo, assi dizia...

IDEM, IBIOEM, U.' 99.

Despois de apparelhados desta sorte

De quanto tal viagem pede e manda,

ApparelhAmos a alma para a morte.

Que sempre aos nnul»s ante oe olhos anda

Para o •ammo Poder, que a etherea cArt«

Buale&ta •''> co'a vist^ veneranda,

Itnptorí^mofl favor que n'>B guuiMse,

K que noMofl corae';/>« aipirasea.

CAM., LU8., cant. 4, est. W.

—«Dous olhos tem V. Magestade como
duas Estrellas; o se tivera dous mil, ca-

da hufn como o Sol, todos teriaò bem
que Ter, e que vigiar em seu Império;

tart grande na extensão, que se mede com
a do mundo; e taõ alto, e soberano na
grandeza, que se levanta até o Ceo.t Ar-

tt de Furtar, cap. 67. — fKoi el Rei D.

Filippe de riipô estMura, mais sobre pe-

queno, que grande, de presença grave, e

respeitada, teve a testa grande, os olhos

fermosos, e aiues, o nariz bem tirado,

a boca grossa, e corada, com o beiço de-

baixo derrubado, a barba bem composta,
e loura : seu retrato se tirou em idade de
sessenti e oito annos.t Pr. Bernardo de

Brito. Elogios dos Reis de Portugal, con-

lirmados por I>. .losé Barbosa. — «Digo,

minha Senhora, outra v»'z. que não posso

advinhar onde pila o achou para respon-

der justamente a V. .M. porem declaro

que eu mesmo sem o conhecimento, nem
a capacidade, nem o spirilo da Princesa,

tenho dado com o pé. e com os olhos

neste mesmo defeito não só em qualida-

de de defeito, rnas como sinal de todos

os defeitos.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 3, n.o 13.

Tal o Governador, e ElRei estava,

Porqua altas confusões o combatiâo,

Nenhum dellee a língua desatava

Somente ambos dos olhos se serviáo.

K se á fama se cri, ella afArmava

Que assi bem meia hora ambos estaríáo.

Porque cada hum estava tio confuso

Que perdôráo das linguas o antigo oao.

r. DE ANDRADE, PBimiRO CBMOO DB Dli;,

cant. 6, est. 83.

Pois he melhor morrer, que o« destavotes

SofTrer de buma cruel, e de buma ingrata.

Que bellos olhos tem, mas saS traidores.

ABBADE DB JAZtNTE, POXSIAS, tOm. 2, psg.

127 (ediç. de t"87).

— «Cuido se alentaram, por que os

olhos publicavam os sentimentos da al-

ma daquelles tristes e pobres desterra-

dos.» Bispo do Grão Pará. Memorias, pu-

blicadas por Camillo Castello Branco, pag.

182.

Aqui^ para tomar maior alento,

Um pouco se callou : e em alvo pondo.

Como quem pensa em cousas mais prafundaa,

Os turvos oího.i, prega um grande escarra.

Com que assustou os Circunstantes todos.

A. BINIZ DA CRII. HVSSOPE, cant. 7.

Com os olhos, que os lábios Bio ousaram—

Ab! se eu não fora jm desfraçado oscibtb.

Que corado que eu tjnba para dar-lbe!

GAiinrrT, cahòbs, cant. 10, cap. 10.

Coos lábios semi-abertcs os immoveis

nihos prefidos tem no elherco asaaate.
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Como que vão buscando o inimenso, e certo

Giro eterno dos Astros scintilantes.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, VIAGKM EXTÁTICA,

cant. 1.

Cheio de assombro, extático detenho

Na frente de Demócrito meus olhos.

As azas audacissimas desprega

De universal Saber na esfera immensa;

Architectando de Átomos errantes

Mundos, Mundos sem ílm no espaço eterno.

Com riso insultador desdenha os homens.

IDEM, IBIDEU, cant. 2.

Depois que vezos mil na estranha, e grande

Mole fitei maravilhados uihos,

Por longo tempo absorto, contemplando

Aquella d'alto engenho obra estupenda,

Ao Britanno imraortal sagrei com votos

Sincero o coração, minh'alma Ingénua.

IDEU, IBIDEbl.

Parece que inda volve, e que inda alonga

Os claros olhos aos remotos Astros,

E que luz Filosófica respirão.

IDEM, IBIDEM, cant. 3.

—Figuradamente: — aPorque se só a

esperança do bem, que se dilata, afflige

a alma; que será o temor do mal, que
se pressente '? Ah meu Deos ! se chega-
rão os olhos de minha alma a rer algum
dia vosso alegre rosto?» P. Manoel Ber-

nardes, Exercícios Espirituaes, part. 1,

pag. 328.

—Buraco da agulha, por onde se pas-

sam os fios, de qualquer matéria, para

com elles bordar, cozer, etc.

—Buraco que tem algumas cousas, pa-

ra enfiar-se, como as contas, pérolas,

etc.

—Aro das ferramentas, em que se met-
te cabo, e que é de differente feitio, co-

mo o do machado, da enxada, do al-

vião, do martello, etc.

—Olho de agua ; pequena nascente, que
rebenta da terra.— «He habitada de mou-
ros Alarves e seraa de quinhentos, seis

centos moradores que vivem per lavoiras

e sementeiras de trigo, cevada, e legu-

mes, que aqui lavram: por virtude de
hum olho de augoa doce que era rlla

nace, com que regam huma quantidade
de terra quanto ella pode abranger.»

António Tenreiro, Itinerário, cap. 54.

—Cada uma das gotas de azsite, ou
gordura, que nadam sobre outro liquido.

—O circulo de cores que tem o pavão
na extremidade das pennas da cauda.
—Vão do arco de ponte por onde pas-

sa a agua, e também a abertura que tem
o moinho para por elle entrar a agua que
faz mover a roda.

—Figuradamente: Attenção, cuidado,
vigilância.

—Termo de Typographia. Desenho re-

presentado pelos caracteres typographi-
cos.

—Na letra e, chama-se áquella peque-
na abertura que tem na cabeça, e que a

distingue do c.

—Cada um dos buracos, que forma a

massa do pão, queijo ou outras cousas.

— Lustre, vista, apparencia ; luzimen-
to dos estofos, pedrarias, etc.—Abater, abaixar os olhos; olhar para
baixo, para objecto baixo ; fixal-os no
chão.—«Conheça pois o entendimento o

que lhe for permittido cõ simples vista,

abaixando os olhos diligente, humilde, e

sossegadamente, sem próprio esquadri-
nhar, antes prudentemente recuse im-
pulso violento por não se debilitar, e op-

primir a natureza demasiadamente, mas
com tudo se naõ poder deixar de afli-

girse, nem por isso se perturbe nem des-

confie, mas sofra com humildade, e pa-

ciência.» Fr. Bartholomeu dos Martyres,

Compendio de Espiritual Doutrina, cap.

11 (ediç. de 1653).—Abrir os olhos a alguém; avisal-o, fa-

zer-lhe conhecer o seu engano, ou ce-

gueira.—Andar em olho ; expor.—A olho; visivelmente, ou como se

mostrasse o objecto ; a esmo, sem poso,

nem medida, ao arbítrio de alguém.—Até aos olhos; excessivamente, ex-
tremamente, com excesso; de modo ex-
cessivo.
—Abrir os olhos; estar attento, para

que não o enganem.—Abrir os olhos; conhecer as cousas
como ellss são; vir ao claro conhecimen-
to das que são úteis, e das que podem
produzir damno ou prejuízo.

—Figuradamente : Abrir os olhos a
alguém; tiral-o do engano em que esta-

va, dar-lhe a conhecer o que ignorava.—Abrir muito o olho ; estar com olhos
longos, desejar com ardor, ou acceitar

vivamente uma cousa, assentir a ells.—Alegrar-se os olhos a alguém; ma-
nifestar-se com elles o regosijo extraor-

dinário, que lhe causa um objecto agra-
dável.

—Alçar, ou levantar os olhos ao ceu;
levantar o coração a Deus, implorando o

seu auxilio.

—A olhos piscos; fechando quasi os

olhos para dirigir a vist*.—A seus olhos; á sua vista, em sua
presença.
—Arrazar-se os olhos de agua, ou de

lagrimas; cobrirom-se de lagrimas, an-
tes de desatar a chorar.—A olhos vistos; de modo que se co-

nhece de repente, ou em breve qualquer
diflerença.— «Ficára-lhe molesto o peito,

e a olhos vistos ia demudando; e as es-

peranças que os Médicos me dávão, não
lhes vinhão do animo; e o meu amado
Consorte, que se sentia avizinhar da mor-
te, colhia quantas forças tinha para me
esconder a sua mágoa, e dissimular os

padecimentos, que pela minha sensibili-

dade lhe serião mais insupportaveis.»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-
cessos de Madame de Seneterre.

—Com os olhos fechados; sem des-
confiança, sem reparar em inconvenien-
tes.

—Figuradamente ; Com os olhos fe-
chados ; ás cegas, ás apalpadellas ; íq-

consideradamente, desattentaménte, sem
reflexão.

—Cahirem os olhos com somno ; ter
muito sonlno.—Correr com os olhos alguma cousa,
ou logar ; olhar rapidamente.
—Examinal-o, olhando-o.—Como os olhos da cara; diz-se pa-

ra mostrar o apreço, que se faz de uma
cousa, ou carinho e cuidado com que se

. trata.—Com os olhos attentos ; com atten-
ção, cuidado, e vigilância.—Com outros olhos; com differente

affeição, e de differente modo que antes.—Conhecer-se em alguém algitma cou-
sa pelo branco dos olhos; não ter dados
em que fundar-se o que blasona de ter

penetrado a intenção de outrem.
— Crescer, luzir a olho; alegrar-se á

vista de alguma cousa, que se deseja, e

espera conseguir.

Abel he pastor l

Amigo de Deos e bom servidor.

Por isso lhe crescem a olho seus gados.

GIL VICENTE, AUTO DA HISTORIA DE DEUS.

—Dar nos olhos; executar alguma ac-
ção de propósito, de caso pensado, para
offender ou desgostar alguém.—Diante dos olhos; á vista, em pre-
sença de alguém.—Ditosos olhos que o vêem; costuma
dizer-se quando se encontra uma pessoa,

que se não via ha muito tempo.—Dormir com os olhos abertos; dor-
mir acautelado, e com precaução, para
se não deixar surprehender.
— Chorar por um olho só; fingir mais

sentimento do que realmente se tem em
occasião de desgraça.—Chupar os olhos a alguém; fazel-0

gastar muito dinheiro, por capricho, ou
com petições importunas, incessantes.—Com as lagrimas nos olhos

;
pres-

tes a desatar em choro; lacrimoso, cho-
roso.

—

«El Rei de Cochim estaua na ci-

dade quando se Duarte Pacheco des-
amarrou de diante da fortaleza, e em che-
gando onde elle estaua o veo receber à

praia cora muita alegria, mas quando vio

questaua posta a speratiça de se perder,

ou ficar em seu regno, em huma tam pe-
quena companhia, em comparaçam do
exercito dei Rei de Calecut, que com sua
gente cobria aterra, e com os paraosin-
topia os rios ilo Malabar, coín as lagri-

mas nos olhos lhe pedio, que pois já
delle, nem de seu regno se não podia

fazer conta, nem em todos elles auia po-
der, nem resistência contra seu imigo,

lhe rogaua que com os seus buscassA
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modo dft se salvar, qiio pois j« ostaiin

certa sua perdiçam, e do todo seu esta-

do, que proueito se lhe podia scfçuir de

perecerem em suas terras, sem lhe po-

der valler homens, a que tanto bi^m com
razão queria, vendoos tatn animados a

morrerem, polo iiurarem dos trabalhos,

o perigos em que o sua triste ventura ti-

nha posto. I Damiáo de (loes, Chronica

de D. Manoel, part. 1, cap. 84.

—Dar olho ; dar olhado.
—Dar de olho; fazer aceno com el-

les, e dar a entender com este aceno

alguma cousa; acenar, fazer signal com
o olho a alguém.—Encheras olhos ; contentar, satisfazer.

—Estar com os olhos em alguma cou-

sa; despjal-8, cubiral-a.

— Estar comos olhos longos; esperar

com muito desejo, e olhando ao longe,

á espera do que se deseja.

— Estar em olho de alguém ; ser ob-

servado por alguom.
— Entrar com o? olhos fechados; ás

cegas; metter-se em um negorio, ouad-
mittir uma cousa desattentaroente, sem
eiame, nem reflexão.

— Em um abrir e fechar de olhos, em
um volver de olhos; em um instante.

— Envidraçar-se os olhos ; tomarem
o aspecto do vidro, como succede aos

moribundos.
— Emmagrerer, ou crescer a olho ; a

olhos vistos, notavelmente, de modo que

se conhece depressa a differença.

— Fechar o olho ; expirar, morrer.

— Fecliar, cerrar os olhos ; dormir.

— Fechar os olhos; fingir que se não

vê, ou não sabe, usar de conniveneia.

— Fechar os olhos ao perigo ; não at-

tender.
— Fitar os olhos em alguma cousa;

olhal-a com attenção e cuidado.

— Fallar com os olhos ; dar a enten-

der Com um olhar, ou aceno de olhos, o

que se quer dizer a outra pessoa.

— Figuradamente : Abaixar ot olhos;

humilhar-se, obedecer promptamento a

uma ordem, etc.

— Ir-se os olhos a alguém, em alguma
cousa; desejal-a com ardor.

— Meus olhos; expressão carinhosa : o

que ha de mais querido.

— Mostrar aos olhos, ver a olho; evi-

dentemente.
— Não pregar o olho ; não poder dor-

mir em toda a noite.

— Offender os olhos ; causar-lhe mal

ou damno.
— Figuradament«< : Offender os olhos

;

dar escândalo, servir de escândalo, fazer

alguma cousa contraria á honestidade,

ao pudor.
— Olho calvo : falto de pestanas, ou

com a pálpebra arregaçada, apanhada.
— Olhos de gato; diz-se da pesíoa,

que tem os olhos *'Sverdinhados, ou de

P6r varia.

— Olhos de sapo; os que sôo incha-

dos, esbugalhados, o que purgam muito.

— Olhos que te virmn ir; diz-se para

signiticar que a occasião, que uma vz
se perdeu, náo volta mais.

— Olhos rusgados ; olhos grandes, que
se descobrem muito, por serem amplas
as pálpebras.

— Olhos guc saltam , arregalados, es-

bugalhados, muito abertos e volumosos,

como que saindo da orbita.

— Olhos vivos; os que sáo brilhantes,

buliçosos, o alegres.

— Olho vivo; usado como interjeição:

serve para indicar o cuidado que deve

pôr-se em uma cousa.

— Olho vivo ; attenção : diz-so para que

se tenha cuidado com alguma cousa.

— Olho no Chrislo que é de prata ; ma-
neira de advertir, que se vigie alguma

cousa com receio que a furtem.

— Olho alerta; cuidadosamente, com
vigilância, o attenção para evitar um
perigo, engano, ou fraude.

— Olho de vesugo ; apodo que se ap-

plica ao que tem os olhos tortos.

— Olho remelíoso; remellante, cheio

deremella. Usa-se também como expres-

são de desprezo.

— Olho de Deus, ou da Providencia

;

protecção de Deus.
— Olhos de ciúme; ciosos.

— Olhos no chão, em terra; baixos,

com humildade.
— Termo poético. Olho do céo ; o sol.

— Buraco da fieira, por onde passa o

metal que se ha-de adelgaçar.

— Bat-^que, orifinio de umas duaspol-

legadas de diâmetro, praticado na parte

superior e anterior dos toneis horisontaes

que serve para lhe introduzir o liquido,

e tiral-o depois de fermentado.

— Olho de perdiz ; certo lavor que

tem a fifíura d'i um olho pequeno feito

pelos passamaneiros.
— Olho de perdiz; uma espécie de

callo, que se forma entre os dedos dos

pés.

— Termo de astronomia. Olho rfo raw-

ro, vulgarmente chamado olho de boi;

eslrella fixa da primeira grandeza, jun-

to das Ilyadas.

— Termo de botânica. Olho efe í>oi, ou

buphthalmo ; espécie de planta do género

buphthabno, mui commum na Peninsula.

— Olho da planta; o botão que se vai

desenvolvendo, ou as folhas tenras do

meio.— Olhos de couves.

—Termo de pharmacia. 01ho& d« ca-

ranguejo ; concrt-ções calcareas, de for-

ma espherica, que se encontram no in-

terior dos caranguejos e que antigamen-

te tiveram uso em medicina como absor-

ventes.

—Termo de physica. Olho artificial;

instrumento n.sado nas eiplie-ações de

physica para explicar os effeitos ila vi-

são.

—Olho de boi; nuvem que costuma
formar-S'! em uma montanha do Cabo
da Boa Esperança, e qu'i produz tem-

pestades; negrume no ar que precede o

tufão nos mares das índias; nuvem gros-

sa de varias cores tristes.

—Tertao de nau\ica. Olhos d« boi; bu-

racos por onde passam os cabos adiante

do navio.

— Olhos das bigotat ; furos em que la-

bora o colheilor.

— l.or. : A olho nn, ou detarmado

;

com a vista desarmada ; diz-se quando
se olha se.T auxilio de óculos, ou de

qualquer outro instrumento óptico.

—Termo de mineralogia. Olho de ga-

to; onyi, p^dra preciosa, variedade da

agatha.

carbunclos, ametista*,

turquevH, e cbrygolitas,

ç^flras, olhou de gato,

JagSçaa, de tudo ha tracto,

e outras mais que nS st dita*.

C. DK REZKNDK, MISCELLAHEA.

— lE como sejam as várzeas darroz ao

estender dolhos parecem muitas embar-
ções ao longe vindo a vela, que parece

virem cortando pola terra at» que ho-

mem faz volta a elles e elles a homem
que lhe descobre os grandes cascos que
tem, nam lhe aparecendo antes mais que
as velas.» António Tenreiro, Itinerário,

cap. 9.— «Três braceletes de ouro. e pe-

draria : hum anel grande com hom olho

de gato, e rubis à roda, hum fermoso

olho de gato solto, o que tudo se carre-

gou sobre o feitor da .\rmada. e aquelle

anuo foy pêra o Reino. O Visorey tam-
bém levou seus brincos, e antes de dar

à vela se foy ver com elle hum filho do
Midune, Key e Ceitavaca, de o que pas-

sou com o Visorey naõ se sab-^. Depois

de o ouvir deu à vela pêra Còchim.a Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 9. cap. 1.

—Termo de mineralogia. Olho d« per-

diz : pedaços de lava que conté->m am-
phigenos alterados, brancos e friáveis.

— Espécie de silica mular, de côr par-

dacenta argentada, mui apreciada em
França.
— Olho de peixe; Tariedaia de spo-

phyllita, mais conhecida pelo nome de

ichlbyophthalrao.

—Olhos do queijo ; os váos, ou poros 1

grandes que elle tem. 1
— Olhos (ío .«oí ; os raios que penetram

pelas aberturas, ou tisgas do$ ramos das

arvores.

—Olho de gallo ; espécie de uvas.

—Olho de lebre; oulra espécie de uvas

—Olho de lebre; doença. Vid. Lag-

ophthalmia.
—Pór os olhos em alguém, ou em al-

guma cousa; diriííir a vista para, titar

os olhos em. — «.\ssim que cora estas e

outras, que lhe disse, o fez ir seu cami-

nho: e passados alguns dias. sem achar
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cousa qup lhe impedisse, chegou á vista

daquella gram cidade de Constantinopla

utu domingo hora de vespora. E vendo

os paços do iiijperador e apousentamen-

lo de foliuarda, poz os olhos n-^lles.»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 25.— «Esta determinação ven-

ceo, e com ella se forão ao imperador,

que, a seu pedimento, se mandou trazer

a sua sala real, onde acompanhado de

seus capitães, recebeo o embaixador. O
qual depois de entrado, pondo os olhos

em cada um, bem lhe pareceo, segundo

o que via, que primeiro que se a cidade

tomasse, haveria que fazer.» Ibidem,

cap. 157.

Segue tu, Sousa, a ElRei tão apressado

Que eu do Governador hum pouco canto,

O qual depois que á tolda foi tornado,

Entendendo bem toda a gente quanto

Cumpria da infiel vida privado

Ser o imigo Sultão, com grande espanto

Os olhos nelle põe, e inda duvida

Se das mãos se llie foi são e com vida.

F. DE ANDRADE, FIUHEIRO CERCO DE DIU,

cant. 'í,est. 12.

—Passar utn papel pelos olhos ; lêl-o

sem ponderação, e mal.
—Pór os olhos, ou ter us olhos em

alguma cousa; cubiçal-a.—Pór alguém no olho da rua; ex-

pulsar (ie casa, pôr no meio da rua.
—Pôr os olhos em alvo; reviral-osde

sorte, que só se veja o branco d'elles.—Pôr-seao olho do sol; bem de fren-

te, de chapa, d'oude os seus raios vêem
mais direitos.—Quatro olhos ; diz-se vulgarmente

das pessoas que trazem óculos.
—Quebrar um olho ao diabo; fazer

o melhor, mais justo, e razoável.
— ísaltar alguma cousa aos olhos, ou

metter-se pelos olhos; ser manifesto, bem
claro e pateut°, que logo á primeira vis-

ta se faz conhecer.—Ser todo olhos ; estar solicito e at-

tento, para conseguir e executar alguma
cousa, ou para vêl-a e eiaminal-a.
— Ter alguém em olho; estar vigian-

do-o, observando o que faz.

—Figuradamente : Ter alguma cousa
nos olhos; presente, ao seu cuidado, em
vista.—Ter bom olho; entender, ter discer-

nimento.

-^Ter lume no olho ; ser atilado, en-
tender as cousas.

— Ttír olho á sua utilidade ; respeitar,

clhar.— Ter olho em si; vigiar-se, haver-se
com tentu, e resguardo.—Ter olho em alguém ; cuidar n'elle,

prover á sua conservação, e melhoras.— Ter os olhos cheios de alguma cou-

sa, ou pessoa; gostar de raver-se u'ella,

estar namorado dVlla.—ler sangue nos olhos; ter brio, pun-

donor ; ser homem de valor, ser mui hon-
rado, estar ardendo em sede de vin-

gança.—Tirar os olhos a alguém por algu-

ma cousa; pedir-lh'a muito, importunal-a

por ella.—Trazer alguém em olho, ou de olho;

vigiar os seus passos e acções.
— Trazer em olho ; notar, ter conta,

fazer caso.
—Tirar os olhos a alguém; causti-

cal-o, impaciental-o com palavras enfa-

donhas, com rogos importunos.
— Valer, ou custar os olhos da cara;

valer, custar muito uma cousa, dar o

maior preço, prezar muito.

—Figuradamente : Vér com os olhos do

coração ; da affeição, com parcialidade af-

fectuosa.

— Vender a alho; sem conta, peso nem
medida.
— Vér alguém com bons olhos; ter-lhe

boa vontade, afleição.

—Termo de náutica. Vento pelo olho;

ponteiro, pelo rosto, pelo meio da proa,

de todo em todo contrario ao rumo que
se levava.
—Adágios :

—A mão na dor, e o olho no amor.
—Nem olho em carta, nem mão em

arca.

— Mais vêem quatro olhos que dous.

—Quem não é mulher, muitos olhos ha
mister.

—Na face, e nos olhos se lê a letra do
coração.

—Quem com mau visinho ha-de visi-

nhar, com hum olho ha-de dormir, e com
o outro vigiar.

—Olhos verdes, em poucos os veredes.

—Com o olho, e com a fé, aão zom-
barei.

—Ao invejoso emmagrece-lhe o rosto,

e iucha-lhtí o olho.

— Contas na mão, e olho ladrão.

— Olho mau a quem viu, pegou ma-
licia.

— Quebrarei a mim um olho, por que-
brar-to a ti outro.

—Quando o nó se faz piolho, com mal
anda o olho.

—Se não dorme meu olho, folga meu
osso.

—Se não vejo pelos olhos, vejo pelos

óculos.

—Quem quizer olho são ate a mão.
—Os que faliam com olhos fechados,

querem vêr os outros enganados.
—Mais ^èem dous olhos, que um.
—-Fui para me benzer, e quebrei um

olho.

—A palha no olho alheio, e não a tra-

ve no nosso.

—O mal do olho cura-se com o coto-

velo.

— Não o posso vêr dos olhos.

—O cavâUo engorda com o olho de seu
dono.

—Tem olhos de toupeira.

—Velo com o olho, comel-o 'com a
testa.

—Onde a galiinha tem os ovos, lá se

lhe vão os olhos.

—Pão com olhos, e queijo sem olhos,

e vinho que salte nos olhos.

—Seus são os olhos, e meus são os

dolos.

—Aos olhos tem a morte, quem no ca-

vallo passa a ponte.

—Os mortos aos vivos abrem os olhos.

—Corvos a corvos não se tiram os

olhos.

—Graça de olhos, tarde envelhece.

—Os olhos, e os aunos não medem de
uma maneira.

—Graça de olhos força a peitos livres

a dar o coração de graça.

—O marido antes com um só olho, que
com um filho.

—Tenhas porcos, e não tenhas olhos.

—Um olho no prato, e outro no gato.

—Não ha cousa encuberta, senão aos

olhos da toupeira.

—Ha olhos que de argueiros se pa-

gam.
OLHUDO, adj. (De olho). Que tem olhos

grandes, rasgados.

OLIBANO, s. m. Termo de pharmacia.
Incenso macho.

f OLIGARCHA, s. m. (De oligarchia).

Parlidario da oligarchia.

OLIGARCHIA, s. f. (Do grego oligos,

pequeno numero, e arché). Governo d'um
pequeno numero de pessoas.

—Aristocracia limitada, e um curto

numero de pessoas privilegiadas.

f OLIGARCHICAMÉNTE, adv. (De oli-

garchico, com o suflixo amentcp). Se-

gundo o systema oligarchico.

OLIGARCHICO, adj. (De oligarchia, com
o suflixo «ico»). Concernente á oligar-

chia.

OLIMPO. Vid. Olympo.

Descubro Prometheo, e o velho Atlante,

Que a Poesia co'os pincéis Divinos

Nas expresivas fabulas nos pinta.

Hum com fogo dos Ceos dá vida ao barro,

Outro opezo sustém do excelso Olimpo.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 2.

OLIVA, s. /. Azeitona.
—PI. Olivas; doença que vem ás bes-

tas entre a queixada e o pescoço.

OLIVAL, s. m. Campo de oliveiras, ter-

reno plantado de oliveiras.— «Esta terra

he miiyto fértil e boa: ha nella muytos
olivais de azeitona cordovil. E junto des-

ta vila estaa hum castelete roceyro.» An-
tónio Tenreiro, Itinerário, cap. 31.

—

aEm este lugar ha muytas larangeyras,

e alfaroubeyras, e olivaes: he habitada

de alarves gentes bravas mal obidjentes

aos Turquos : e daqui nos partimos com
o rosto ao pouente e a longo de huma
serra per terra chaâ.» Ibidem, cap. 34.
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OLIVAR, adj. "2 gen. Quo tem a fórraa

do azeitona, ou qiin sy parece cora esl«

fruclo.

—Termo de anatomia; Eminência cli-

var; protuberância situada sobro o tron-

co da mediilla obloiifça na face anterior,

e ao indo lias eminências pyramidaes.

OLIVEDO, s. m. (Do iatim oUvelum).

Vid. Olival.

OLIVEIRA, s. f. Trrmo de botânica.

Género de plantas da família das oloa-

ceas, cnjas espécies sfto arvores ou arbus-

tos que crescem na Europa meridional,

na Ásia tropical, nos pni/.'s extra tropi-

caes da Austrália, no (iabo da Boa Espe-

rança H raras vezos na America septen-

trionni. Comprehunde duas espécies prin-

cipaes, que sáo a oliveira comiuum, e a

oliveira da America, que dão a azei-

tona.

Ctèi: Creio qufl a vara lia d'andar,

S*isaô vai de»a maneir.'^.

Ku nSú Bou vo««a oliveira

Que a liaveLS de varejar.

Renego deatas res^oelos

:

Vae mu\to aainha.

OIL VICENTE, F>RÇAS.
í .11 j , • .uiU.

—
' «Huns sam comparados a oliueiras

carregadas de jzeytona, s. aquelles em
que resplandece charidado, e misericór-

dia: dos quaes diz a diuitia escriptura,

Estes sam os varões de misericórdia,

cujas virtudes ficam em perpetua memo-
ria. Nòsoutros peccadores enlam colhe-

mos os ramos destes, quando uos occu-

pamos em cumprir as obras do miseri-

córdia, segundo nossa possibilidade.» Fr.

Bartbolomeu dos Martyres, Compendio
da Doutrina Christà, liv. 2.

OLIVEIRINHA, s. f. Diminutivo de Oli-

veira.

OLIVEL, s. í/l. Nivel, lançamento em
recta horisontal, em todo o longor da
cousa que está ao livel.

— Estar uma cousa ao clivei da ou-
tra ; em igual altura, e lançamento ho-
risontal com ella.

— Instrumento de madeira, sobre o

qual está traçada uma linha, que forma
com a sua borda inferior dous ângulos
rectos; e tem dependurada da outra bor-
da superior por um lio, uma bola do
chumbo.
— Termo de carpinteiro. Peça de ma-

deira pregada horisontalmento de uma
perna da tesoura á outra, para nào abrir.

OLIVELAR, V. a. Pôr a oiivel ; apla-
nar.

OLIVEO, adj. Yermo Poético. Concer-
nente á oliveira.

OLLA. Vid. 01a.

OLLARIA. Vid. Olaria.

OLMAFI, s. »i. (int. Martim.
OLMÈA, s. /'. Certa droga.

OLMEDAL, s. i»i. Malta, bosque de ol-

meiros.

— Terreno inoulto povoado d« olmei-
ros.

OLMEDO, s. m. Vid. Olmedal.

Seja t«>ia <Jon4 »nt«i e ou teu* rl);area

Km uenlidiui endeizas, tie piedono

Em teua altar«< hiunidoí da prantn

UepuE o cora^flo quo inda arquejava

(Juaado o arranquei do peito malnofTrjdo

A In do Tejo— ao Tejo, Ci deuaa, ao Tejo

Me lera o penaamentu que «avoat;!!

Tiniido e ucofArdado entr^ oi otmfdQ$

Que a» pobres aguas d'este Seoa regam.

GAnnETT, CAiá., caot. 1, cap. 1.

OLMEIRO. Vid. Olmo.
OLMO, s. /»?. Ulmo; gonero do plan-

tas dicotyledoneas, da farailia dasaraen-
thaceas, cujas espécies são arvores ou
arbustos indígenas e exóticos, de madei-
ra forte, solida e fácil de lavrar.

OLOGRAPHO, ou HOLOGRAPHO, adj.

(Do grego holos, todo, e grapltein. es-

crever). Escripto todo pela sua máo. —
TeMamento olographo ; escripto todo pe-

la mão do testador.

OLOR, s. m. Impressão que os eíflu-

vios dos corpos produzem no olfacto;

cheiro.

— Figuradamente: Odor, uncçáo odo-
rífera. — Olor «pírtfMaí.

OLOROSO, adj. (De olor, com o suf-

fixo oosop). Odoroso, cheiroso, odorífe-

ro; que eihala cheiro, rescendente.

OLVIDADO, part. pass. de Olvidar.

OLVIDAR, V. a. Esquecer, deslembrar,

perder da lembrança, da memoria.
— Esquecer ; deixar de amar ou que-

rer.

— Olvidar-se, d. refl. Esquecer-se.

OLVIDO, s. m. Esquecimento, deslem-

brança ; falta de memoria, de lembrança
;

perda da lembrança que so tinha de al-

guma cousa.

.Mais cansado qu» pio, ajo^lhei-m*

Sútire os degraus do tumulo ; insensivel.

Nu recostado braço a frente inclino,

E descabi n'um languido delíquio,

Que nem morte, nem aomno, mas olvido

Suavíssimo é da vida. Somno embora

LUe rliamaria, se as visòes tam claras.

Mais r.ipto d'alma em extasi sublime

Que im:igem van de sonhos, as não visse.

OARBETT, CAM., cant. 3, Cap. 19.

— Esquecimanto, cessação de amor,
carinho ou amizade, que d'autes se ti-

nha.

OLYMPIADA, s. /'. (Do latim objmpias,

adis). Termo de chronologia. Período de
quatro annos, que decorriam entre as

duas celebrações consecutivas dos jogos

olympicos. Um século corresponde, pois,

a vinte e ciuco olympiadas. A primeira

olympiada começou no anno 776 antes

de Jesus Christo, anno em que os jogos
foram organisados, e em quo Corebus
ticou vencedor.
— PLur.: Olympiadas; sobrenome das

musas.

OLYMPICO, adj. íDe Olympo, com o

8uf(ii'> «ico» I. Pertencente ao Õiympo, ou
08 j'igos que se celebravsm na cidade

de Olympia.

OLYMPIO. Vid. Olympico.
OLYMPO, ». rn. (Do latim Olympu»).

Termo Poético. O céo.

Aqui '. Oenio rbega; e dfrnbado

feia tem, que beja hiimiMemente,

[Meta •orla fallou : «Nume tariral

Cuj'' grande pxdot. cuja Tingaoça

A Terra faz tremer, o o mesmo tHymjiu ,

A teus pés hoje chega a íieohona.t

A DINIZ Da cruz, HTStorE, eant. 2.

— íE, bem que roxo, sobe accelera-

do ao Olympa, chega lava io em suor. e

coberto 'le negra [loeira á assembleia dos

deuses, a quem faz amargos queixumes.
Júpiter agastado contra Apollo, arroja-o

do Olympo, e o despenha na terra. Sua
carroça dava por seu instincto o quoti-

diano gyro, distribuindo regularmente

aos mortaes os dias, as noites, e o al-

ternado das estações.» Francisco .Manoel

do Nascimento, Aventuras de Tclema-
co, liv. 2. — «Agastado o Amor de laes

palavras, fugiu: e Veous remontou-se ao

Olympo. Por grande espaço vi sea carro,

o suas duas pombas em uma nuvem de

ouro o azul ; depois desappareceu. Ao
baixar os olhos para a terra, ja náo en-

contrei Minerva.» Idem, Ibidem, liv. 4.

— «Uma densa nuvem, que Júpiter for-

mara nos ares, salvou os Dauoos; e um
temeroso trovão declarou a vontade dos

deuses : parecia que as eternas abobadas
do alto Olympo se desfaziam sobre os

fracos mortaes : os relâmpagos cortavam

as nuvens d'um a outro pólo; e. no mo-
mento em que deslumbravam os olhos

co'o penetrante clarão, tornavam os vi-

ventes a recahir em temerosas e noctur-

nas trevas. Uma copiosa chuva, que en-

tão cahiu, separou os dous exércitos.»

Idem. Ibidem, liv. 17.

Oteunoitie, «^oi^l, lanhado estava

No Livh> arcaã6'ift DmUdo inuBobil,

Tu devias entrar no Templo «tetao.

Que a Sapiência Ifvanlou no ulyitipo.

1. A. DK SLACEDv), VUOEM [.XTATICA., Mllt. 1.

ExUsis foi somente, e conduzido

De hum Génio habitador do excelso Olympo
(Eu a meu Udo o vn, que me franquia

Fecrolhadoe umbracs de alcroo •»».
K nhum centro de lui me uoMtra o Qoadr*

Da varia .Natureza, e s«mpr« a meama.

OBR. ar., cant. 1.

—Figuradamente: O monte Parnaso.

OM. Antigo suftixo, por ÃO. Vid.

OMAXEM,^. f. ant. Imagem.
OMBCLLIFERãS. Vid. Dmbelliferaa.

OMBRADOR, 5.»i. Antigo oftinio da casa

real.

OMBREIRA, s. f. Cada uma das peças,
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que estão lerantadas verticalmente, do

cada parte da porta ; uma é batente, ou-

tra couce. Vid. Hombreira.— «Entrando

por esta porta, se faz hum pateo muy
grande e quasi quadrado, que será quasi

de carreira dum cavallo e no meo faz

hum corredor pouco menos da largura

da porta, que corre dereito da porta ate

hum tavoleiro muy grande que esta no

cabo do pateo, ho q:)al he tudo lageado

de pedras quadradas com ombreiras que

daram pola cinta a hum homem e vay

alto na altura da entrada do portal, que

fica soo hum degrao no cabo delle ao

tavoleiro, e bo pateo nos lados deste cor-

redor he baixo que decem a elle por

degraos.o António Tenreiro, Itinerário,

cap. 6.

OMBRIA. Vid. Umbria.
OMBRIDADE. Vid. Hombridade.
OMBRINA. Vid. Sombra, peixe.

OMBRO. Vid. Hombro. — «E dizendo

mais Oseas. Fleuitetrogauit eum. Mostra

que esta luta foy d'espirito e d'oraçaõ na

qual se mostra a grandeza d'espirito dos

Sãtos, e o muyto que valem, e quão bai-

xo lhe fica todo o mundo, e por isso diz

que eynarcuit fcemur. E daqay vereis que
por isso diz que o reyno he da casa de

Jacob, para mostrar a força dos que re-

conhecem vassallagem a este Senhor e

que estaõ ombro com ombro com Anjos,

e podem proiiar força com elles, porque
o mesmo espirito rege a todos, e os al-

lenta a todos.» Paiva à'Andrade, Ser-

mões, part. 1, pag. 207.

OMBROMETRO.s. m. (Do grego ombros,

chuva, e metron, medida). Instrumento
para medir a chuva.

OMEGA, s. m. A ultima letra do alpha-

beto grego.

—Figuradamente : Final, o fim.

OMEN. Vid. Homem.
OMENAGE, ou OMENAGEM. Vid. Home-

nagem.—«E leixando tudo em ordem pê-

ra stí acabar como a cal fosse feita em
breue tempo com officiaes que pêra isso

hião ordenados, tomou a omenage delia

a Lourenço de Brito copeiro mòr d'el-

Rey dom Manuel, (que coroo ja disse-

mos) hia pêra capitão delia, ou d'outr8

que se auia de fazer em Coulão.» Bar-

ros, Década 1, liv. 9, cap. 4.

OMENTAL, adj. 2 gen. de Omento.
OMENTO, s. m. Termo de Anatomia.

Vid. Zirbo.

OMEZIO. Vid. Homizio.
OMICIO. Vid. Homicidio, e Homizio.
OMICRON, s. m. O o breve do alpha-

beto grego.

OMILD... As palavras que começam por
Omild .., busquem-se com Humild ..

OMILI... As palavras escript.ns com Omi-
li..., busquem-se com Homili...

OMINADO, part. pass. de Ominar.
OMINAR. Vid. Agourar.
OMINOSO, adj. (iJo latim ominosus).

Que contém agouro.

OMNI

OMISSÃO, s. f. (Do latim omissioyiem)

.

\ acção de omitlir, de deixar de fazer

alguma cousa.
— Falta, negligencia, esquecimento,

descuido.—Peccado de omissão ; do que deixa
de fazer o que deve, e pôde, por oppo-
sição ao de commissão.

OMISSO, adj. Frouxo, descuidado.
OMISTIQUíÒ. Vid. Hemistichio.
OMITTIR.u. a. (Do latim omittere). Dei-

xar de dizer, de fazer alguma cousa, fal-

tar, calar, esquecer, olvidar, deixar.

—Figuradamente : Não mencionar, pas-

sar em claro, em silencio.

OMIZIÃO. Vid. Homizião.
OMIZIAR, V. a. Pôr em homizio. Vid.

Homiziar.

OMIZIEIRO, s. m. ant. Vid. Homizião.
OMIZIO. Vid. Homizio.—«E demais re-

creciam muitas mortes, e omizios antre

os parentes delias, e aquelles que casa-

vam, porque estes, que taaes casamentos
faziam, nom aviam escarmento per jus-

tiça, segundo de direito deviam aver.»

Ord. Affons., tit. 13, § 1.

I OMM-ALKITAB, s. m. Livro ou tábua
dos decretos divinos em que os musul-
manos pretendem que eSTá esoripto em
caracteres indeléveis o destino de todos

os homens.
OMNIA, s. f. Pomar ou horta de mui-

tos e vários fructos, na ribeira de Santa-
rém.

OMNIBUS, s. m. Carruagem publica de
grande capacidade para conduzir muitas
pessoas de um poulo em outro nas cida-

des populosas, a horas determinadas, por
preço estabelecido, e módico.

OMNICOLOR, adj. (Do latim omnis, e

color). Que está matizado de todas as co-

res.

OMNIFORME, adj. (Do latim onniis, e

forma). Que podo tomar toda a classe de
formas.

OMNIGENERE, adj. (Do latim omnis, e

género). Que pertence a todos os géne-
ros, a todas as espécies.

OMNIMODAMENTE, adv. (De omnimo-
do, com o suftixo «mente»). De lodosos
modos, que abraça e comprehende tudo,

sem limite, nem restricção.

OMNIMODO, adj. (Do latim omnimo-
dm). De todos os modos, que abraça e

comprehende tudo, sem limite, nem res-

tricção.

OMNIPARENTE, adj. 2 gen. Termo Poé-

tico. Que produz tudo, pai universal.

OMNIPATENTE, adj. 2 gen. (Do latim

omnis, e patente). Patente, publico, aber-

to a todos, de todos os lados.

OMNIPOTÊNCIA, s. f. (Do latim omni-
potência). Supremo poder, poder para

todas as cousas; é atlributo de Deus.

—

«Pois, Alma minha, se isto crés, como
concordaõ as tuas obras com a tua fé ?

S í Deos he de taó alta magestade ; como
o desacataste? Se sua Omnipotência he
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infinita
; como te atreveste a r.^sistirrihe U

Padre Manoel Bernardes, Exercícios Es-
pirituaes, part. 1, pag. 84.

Porem quem pode prescrever limites
Aos esfpr<;ns de eterna Omnipotência ?

Da ímmensi creação no immenso Império
De outros órgãos talvez, d'outra ligara

Sejão dotados semoventes Seres,

Que habitadores de tão vastos Corpos,
Como na Terra nós, no espaço vivão !

J. A. DE MACEDO, VIAGEM E.\TAT1CA, CaBt. 4.

— Poder absoluto, sem limites.

OMNIPOTENTE, adj. 2 gen. (Do latim
omnipoterts, omnipotentis). Todo podero-
so, que pôde tudo; diz-se rigorosamente
fallando de Deus. — aPotentis:ÍLiio Mo-
narca de toda a redondesa da terra, de
Oriente a Poente, sem que outro Prínci-

pe Christão (salvo o que possue o Abe-
xim) em tudo o que Deos Omnipotente
pôs entre os Trópicos de Cancro, e Ca-
pricórnio tenha domínio de hum palmo
de terra, senaõ o nosso Rey, e Senhor,
e os infiéis. Mouros, e Gentios, que tão

dilatadas regiões, e differentes climas ha-
bitaô como vasssllos, ou confederados
revereuceam, e tremem de seu glorioso
nome.i Conquista de Pegú, cap. 1.

A sua iuclinarão perversa o incita

A que em nenhuma lei tirme se assente,

Porque tão devoto entra na mesquita

Que fez a Mafamede a Moura gente,

Como quando o Cliristâo templo visita

Que honra a Deos Verdadeiro, Omnipotente.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 2, est. 84.

Recebe agora a cura juntamente

A três mortaes encontros bem devida,

E delia, co'o favor Omnipotente

Recebe desta vez saúde e vida.

Este que d'entre o imigo fogo ardente,

D'entre o ferro infiel, duro, liomecida.

Mil vezes escapou, depois o vento

E o mar, o coiisumirão nhum momento.

IDEM, IBIDEM, CaDt. 1», eSt. C7.

Ve-la diante do padre omnipotente

Como ua salva do Ida se amostrara

Ao mui feliz troiano! . . . que, se a vira

Tal o que ja por vista menos bella

Vulto humano perdeu, nunca seus galgos,

Barbara lei !—o houveram devorado.

Que primeiro desejos o acabaram.

GARRETT, CAMÕES, CaUt. 7, Cap. 17.

o omnipotente padre não resiste

Aos feitiços do angélico semblante,

Áquella doce nuvem de tristeza

Com riso misturada :—qual a dama
Em amorosos briucos maltrattada.

IDEM, IBIDEM, Cant. 7, est. 18.

Eu theatro já fui maravilhoso

Dos milagres do braço omnipotente

;

Quando chamou do CáLos tenebroso

A Terra, eu berço fui da humana gente :

Saucto Povo de seus dons mimoso

Entre us meus «scolheo ; então patente

Se descobrio com magestade tanta,

Que inda o Synai convulso o Mundo espanta,

j. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 1, est. 31.
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Com ma vor. omnipotenle o Ntdrn

De tudo fle toroou berilo ftcundo :

Com flua voz na cúpula azulada

Ficou Oxo, eaplendcote o Sol joeundo :

E traz co'o moto da C«le«te Esíera

O Estio, o Outono, o Inverno, a Primavera.

IDEH, IBIDEM, caut 10, est. 20. *

K'» Gentes Inda indómitas, e feras,

Mal nus chuças liumildes recolhidas,

Communicou lous raiou luminosos,

Fez-lhea vir de si mesma a imagem pura.

Apenas obnervou que accesos olhos

Na pinlur.i dos Ceos apascentavio,

1)0 bra^o Omnipotente contemplando

Ksflus sem flm maravilhonas Obras.

IDWM, VIACBtl EXTÁTICA. C&nt. 1.

Bem como á voz omnipotente surge

Do cego abyitmo a miquina da Terra,

G repentina a luz se espalha, e brilha.

Assim das Artes, das Siiencias todas

Surge & voz de Aristóteles a base,

Que jatdra até alli na sombra involta.

IDIM, IBIDEM, cant. 2.

— Por eitoiisão, diz-se da pessoa que

tem um poddr absoluto, e sem limites

fixos.— tSoahor, diz o outro, eu darey

a V. m. huma Quinta, que tenbo muito

boa, e dizima a Deos, ou a Vossa Senho-

ria (que também entraõ Senhorias nisto)

já qurt he omnipotente na Corte, se me
livrar de huma tormenta de accusaçopns,

que actualmtMito chovem sobre mim, em
qun lue arrisco a sahir conGscado, ou

com a cabeça menos.» Arte de Furtar,

cap. 25.

—Substantivamente: O Omnipotente;

Deus.

Quando apenas das mãos do Omtiipo(e>i(«

Tinha do Mundo a Machtna sabido,

O Tempo novamente produzido,

Se^mostrou contra os homens inclemente.

ABBADE DK JAZKNTE, POESIAS, tom. 2, psg.

38 (ed. 1787).

Deste globo da Terra, etiuasi ignoto

Nos espaços sem Hm. e onde espalhados

Por mão d'OmMipoIen(e os Mundo girào ;

E so o ToscanoCeo d'Astros he cbeio,

Que no tlirono MediOL^o dócil formáráo,

o teu engenho inuccessivel abre

Nova estrada ao Saber.

1. A. DE MACEDO VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 3,

j- OMNIPOTENTEMENTE, adi-. (De om-
nipotente, com o suflixo «mente»). Com
omnipoteiiria.

f OMNIPOTENTISSIMO, adj. superl.

de Omnipotente.

I OMNIPRESENÇA, s. f. (Do latim om-
nis, e presença). Faculdade de estar ao

mesmo i.Miipo cm to. las as partes.

-f
OMNIPRESENTE, adj. Que está pre-

sente eui iod«s as partes.

-j- OMNIPROGRESSO, s. m. (Neologis-

mo). Progri^sso »pplicado a tudo.

OMNISCIÊNCIA, s. f. Conhecimento
infinito, ou de todas as cousas, que só a

Deus pertence.

OMNISCIENTE, adj. (Do latim omritum.

e sciente). 0'>c "he tudo ; rigorosamente
só se diz tle Deus.
— Eiicjclopedií-o, erudito

; que poi-
sue muitos e variados conhecimentos.

f OMNIUM. —Diu de Omnium Suncto-
rum, iiprt?5âo que signilii;«va dia de to-

dos os Santos ido Ifllini omnium. genitivo

do plur. de umni'i, e aanctorum, geiiitivo

do plural de sanclus). — eOutrosj man-
damos, que os Hoestrcs das Cavallariai

dís Hordens, e Pri(d do Hospital, e Com-
mendadores. e Freires das ditas Hordens,
que tenham cada bum delles cavallos

aquidles que os nom teem, assinando-lhe
tempo a qui* os ajam e tenham, a siber

alaa dia d'Omnium Sanctorum primeiro

que vem; e mandamos, que aquelles que
nom teverem os ditos cavallos ataa o di-

to tempo, que so forem nossos vassallos,

ou de cada hum dos sobreditos, que per-

cam aquella conthia, que de nós ou del-

les ham por aquelle anno que os nom
teverem, e paguem a nos outro tanto,

quanto som as couthias, que de nos teem
os outros CavAlleiros nossos.» Ord. Al-

fons., liv. 5, tit. 119, § 4

I OMNIVOMO, adj. Termo de medici-

na. Qu'' voiuila tudo quanto como.
OMNÍVORO, adj. Diz-seindislinctamen-

te dos animaes que se sustentam de to-

da a sorte de alimentos.

f OMO, s. m. Termo de zoologia. Gé-
nero de insectos coleopteros pentameros
da família dos cicindelidos, composto de

três espécies.

f OMOALGIA, í. f. Termo de medici-

na. Dôr de espádua ou de bombro.
-j- OMOALGICO, adj. Perteacenie á

omoalgia.

f OMOCERA, s. f. Termo de zoologia.

Género de insectos coleopteros, subpen-
tameros, da f«milia das cyclicos, com-
posto de cinco espécies.

OMOCLAVICDLAR, ». m. (Do grego

ómos, e clavícula). Termo de anatomia.

Ligamento que uue a apopbyse coracói-

dea da omoplata a clavícula.

OMOCOTYLA, s. f. Termo de anato-

mia. Cavidadb da omoplata que recebt

a cabeça do humero.
OMONIMO. Vid. Homonymo.
OMONOPAGIA, *. /". Termo de medi-

cina. Dôr na quarta parte da cabeça.

OMOPUâG... As palavras que começam
por Omophag..., busquem-se com Homo-
phag...

OMOPLATA, s. f. (Do grego omos, bom-
bro, e /)í(iíu.<, largo). Termo de anato-

mia. Osso largo e triangular situado na

face dorsal do thorax. e que forma a par-

te posterior dos hombros ou espáduas.

OMPHACINO, ou ONFACINO, adj. (Do

grego oiíi;</i(jA:tort). Termo de pharmacia.

Díz-se do óleo ou azeite, feito de azeito-

nas verdes

OMPHALOCELE, s. f. (Do grego omp)ui-

los. e kéle. tumor). Termo de medicina.

Hérnia umbiUcal.

OMPHALOIDEO, adj. Termo de ana-
tomi» (^uncerneiiis ao umbigo.
ONA, «. f. A'na, medida de quatro

palmos.

ONAGRA, í. f. (Do grego onufjrosj.

Termo d.í boisnica. Género de plantas

naiuraes da America, composto de mui-
tas espécies herbáceas ou subfruclesceu-
let.

ONAGRE, s. >n. (Do grego onagroi].

Termo luiiitar. Machioa antiga de guer-
ra, para lançar pedras de grande tama-
nho.

ONAGRO, 5. m. (Do grego onagro*).

Termo de zooli^ia Jiimerito bravo.
— Pedra do onagro; b'Zoar que se en-

contra, segundo dizem, na cabeça, e oa
maxilla do onagro.
ONANISMO, s. f. (Ue Onan, filho de

Juda. que, segundo a escriptura, espar-

gia sua semente pela terra para oáo ter

filhos, e morreu subitamente aualdiç-oa-

do por Deus). Uasturbaçáo, excitação dos
orgáos genitaes por meio de toques, es-

fregaçõos, ou por qualquer outro que não
seja indicado pela natureza para a ge-

ração, sempre que não baja o concurso
de outra pessoa oa animal.

ONASTRO, s. m. (l)o grego onoi, bur-

ro, com o suffixo «astro*]. Grande burro.

1.) ONÇA, s. f. (Do latim uncia). De-
cima sexta parte do autigo arrátel, e a

oitava do marco.

—A onça dos boticários tem 8 drach-

mas; e nas casas de moeda corresponde

a '/( ^^ marco.— tE na parte da prata,

e peso de marco, em que for achado
erro de mea onça, pague por pena qua-
tro centos reis, e por erro de quarto de

onça, pague duzentos reis, e por erro

d'oitava d'onça pague cem reis.» Ord.

Affons., liv. 1, tit. 5, § 39.

—Da se esie nome a algumas moedas
em Uespaulia, Malta, Sicilia, etc.

—Por onças; mui pouco, mui parca-

mente.

i.) ONÇA, s. f. Uammifero do género

gato, muito feroz. — «Alem deste ponti-

fical lhe manduu el Rei jóias de grande

ualor, e hum Elephante, e huma Onça
de caça com hum cauallo Pérsio que lhe

mandara el Rei de Ormuz com hum ca-

çador da mesma prouiocia que trazia a

Ouça sobelas ancas do cauallo, posta em
huma coberta neruada, e dourada muito

bem feita.» Damião de Góes. Chronica

de D. Manoel, part. 3, cap. 54. — «Al-

guus dias depois de Tristão da cunha
ser em Roma, e toda sua familia, e dos

que com elle hião, e assi Nicolao de fa-

ria, com o b)l«pha(ite, e Onça, ordenon o

Papa que fezesse sua entrada no primei-

ro Domingo da Coresma, xii dias de Mar-

ço, no qual dia se foi ante manhã a

humas casas, e jardim do Cardeal Adria-

no, que esltô junto da cidade.» Ibidem,

cap. 55.— «Nas ancas do qual hum ca-

çador Pérsio leuaua huma ouça de caça.
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que lhe mandara el Rei Dormuz, h« qual

onça, (í hum Elephante.» Ibidem, part.

4, cap. 84.— «Já quo a acabava de cor-

rer, em uma parte, que as aguas faziam

remanso, viu um balei com quatro re-

mos e quatro onças por remeiros de ma-
ravilhosa grandeza, presas a umas ca-

deias grossas, na popa por governador

um liáo envolto em sangae, como que
se náo mantinha d'outra cousa senão no
dos passageiros.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, csp. 99.— «Vi-

nham dous homens a cavallo, e cada

hum delles trazia huma onça, os quties

sabiam caçar montaria com ellas, e logo

a estes cavallos seguiam outros acuber-

tados com saias de malha de armas á

sua usança, e trás os cavallos vinha o

presente.» Barros, Década 2, liv. 10, cap.

4.— «E as casas e mouro nam servem de

mais que curarem humas quatro onças

mansas ensina las a caçar que o Sufy es-

timava muyto, e por seu mandado se cu-

ravam.* António Tenreiro, Itinerário, c.

9. — «Feito /-ancho em terra, acesas as

fogueiras, prendidas as redes aos tron-

cos, dormiu-se a somno solto. Na ma-
drugada bramia defronte a onça; e os

Índios sem medo a remedavam. Nôoveiu
nem a vimos. Chegando ao porto, dor-

mimos n'elle, isto é, no matto, e ao ou-

tro dia partimos para a Cas«-Forte.i

Bispo do (Irão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pag.

195.

ONCO. Vid. Anco.
ONCOTOMIA, s. f. (Do grego ogkos, tu-

mor, e tome, secção). Termo de cirur-

gia. Acto de abrir um tumor com ins-

trumento cortante.

ONDA, s. f. (Do latim unda). Porção
de agua que se levanta acima da super-

ficio do mar ou do rio.— «Porém Palmei-

rim a que a razão ajudava a S'!ntir mais

a de seu irmão, foi tão triste, que ne-

nhuma cousa o fazia contente, passando
o tempo em ir-se todolos dias passar

aquella saudade ao longo da praia onde
o mar batia: com sua idade pouca, brin-

cando nas ondas delle, esquecia parto

da paixão, que o apartamento de seu ir-

mão lhe fazia.» Francisco de Moraes,
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 8.—«Todo
o dia andou assim sem saber onde guia-
va : já quo queria anoitecer ceou de al-

guma cousa, que achou no batel, por-
que quem alii o mandara não o mandou
desapercebido do necessi^rio: chegada a
noite a passou em cuidados desespera-
dos de que se nunca achava isento, e
com eiles andou outros oito dias traves-

sando as bravas ondas do mar: no fira

dos quaes se achou bem arredado da
Gram-Brptanha e mais de Constantino-
pla, onde então era seu propósito ir, que
aquella lembrança o fez ser mais triste

e descontente do que nunca fôra.e Ibi-

dem, cap. 59.

Já na agua erguendo vão com grande pressa

Com ad argênteas caudas branca escuma

;

Doto co'o peito corta, e atravessa

Com mais furor o mar do que costuma
;

Salta Nise, Nerine se arremessa

Por cima da agua crespa, em força summa ;

Abrem caminho as ondas encurvadas,

De temor das Nereidaa apressadaií.

CAU., LUS., cant. 2, est. 20.

— «Lembro-vosque El-Rey Xerxes, que
pelo seu grande poder, e pela sua bella

presença, foi respeitado como o mesmo
Júpiter, vendo arruinar-se pelo impeto
das ondas, a famosa Ponte que tinha
mandado fabricar sobre o Estreyto do
Httliesponto.í Cavalleiro d'01iveira. Car-
tas, liv. 1, n.o 18.

Quatro Teies o pae desse atrevido

Moço, que o carro ardente mal regera.

Na terra a sua luz tmlia estendido

Antes que o Escorpião o recebera,

Quando no porto ja bem conhecido

De Dia a vella inchada recolhera

o Marinheiro, o faz com que se esconda

curro ferro lá Ba salgada onda.

T. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 4, est. 80.

Fez-se isto entrando o mez que a fiel gente

Do Eterno Rei celebra o nascimento,

Cortando o mar a armada vai contente

Com grào favor di-s ondas e do vento

:

£ tal foi, que tomou mui brevemente

Lá dentro em Baçaim recolhimento.

Cabe a ancora da proa, o fundo afl«rra,

Soa o canhão no mar, soa na terra.

IDKU, IBIDEM, cant. t>, est. 29.

Cem esta companhia deixa a terra

De Constantino, e ao Cairo faz a via,

£ recolhe 'também para esta guerra

Outros três mil á sua companhia;

Huns dos que Damiata dentro encerra,

Outros dos que creou Alexandria,

Outros dos que outros poitos habitavão

Dos que as Mediterrâneas ondas lavão.

IDEM, IBIDEM, Cant. 12, est. 110.

Sendo ja chegada a hora da partida

Hum monda, outro executa o mandamento,
Sahe logo a ancora curva, constrangida

De duros braços, lá do tundo assento.

Sobe a entena ao mais alto, onde estendida

A vella, em si recolhe hum manso vento,

remo cahe, e as ondas revolvendo

Faz com que a aguda proa as vá fendendo.

IDEM, IBIDEM, caut. 14, est. 21.

Dura este bravo assalto e furioso

At6 que de Latona o filho louro

Nas ondas ja mettia o lummoso
Carro, d'oude espalhara os raios d'ouro.

Confuso então assaz, « ja medroso

Aquelle antes soberbo, e ousado Mouro,

Náo se atreve a esperar a força brava

Que antes como a vencida despresava.

IDEM, IBIDEM, cant. 14, est. 69.

Nem tanto nesta pia obra se assenta

Que nella só consuma a noite e o dia,

Mas quando o Sol nas ondas se aposenta

E a noite polas terras se estendia.

Arrimada a hum bordão, em que sustenta

O seu pesado corpo, se sahia

EUa de casa então, a djr effeito

Ao que lhe pede o forte, viril peito.

IDEM, IBIDEM, cant. 16, est. 34.

— «Em quanto assim me consumia em
inúteis lamentos, deviso a longe um co-

mo denso bosque de mastos de navios.

Estava o mar coalhado de velas, que os

ventos enfunavam ; o o bracejo d'innu-

naeraveis remos alastrava as ondas de
escuma : em todos os lados soava con-
fusa gritaria. Via-se na parte dos Egy-
pcios, que corriam espavoridos ás armas

;

e outros que desejavam encorporar-se na
armada que viam aportar.» Francisco

Manoel do Nascimento, Aventuras de
Telemaco, liv. 2.

Se a conversação minha te aborrece.

Já não digo, cruel, que me respondas;

Mas se quer, lá de longe sobre as ondas,

A meus saudosos olhos apparece.

3. X. DK MATTOS, RIMAS.

Ouves? Rija celeuma aos ares sobe

E fere os ventos que nas ondtis folgam.

—«Terra, terrais bradou gageiro alerta.

GARRETT, CAMÕES, Cant. 1, Cap. 4.

— «o viajin te corre terras e mares; o

viandante náo passa da terra, nem troca

as fadigas da estrada pelos perigos das

ondas.» {Notada primeira edição). Ibi-

dem, nota F.

Prestes á terra envia os mais valentes

Marinheiros, e intrépidos Soldados,

Que ás altas Nãos conduzâo diligentes,

A' ignota Corte os Lusos enviados

:

Assim mandou : nas ondas transparentes

Vão já vogando os remos alutados

;

E, mal nas praias húmidas tocavão,

A mageslosa habitação buscavão.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cant.

7, est. 2.

•—Brenhas de ondas ; ondas umas so-

bre outras, grande quantidade d'ellas.

Hir tentar da fortuna o movimento,

E dos ventos cruéis a dura guerra 7

Vêr brenhas de ondas ? feito o amor em serra

Levantado de hum vento e de outro vento?

CAM., SONETOS, pag. 168.

— Cortar, fender, sulcar as ondas

;

atravessar o navio pelas ondas em di-

recção proximamente contraria á que
trazem ou á do vento que as impello,

dividindo-as para um e outro lado.

Eis logo o marinheiro diligente

Qu'isto esperava só, isto o detinha.

Levantando do mar o férreo dente.

Faz a vella cahir, que presa tinha:

Ja o vento amigo a fere brandamente,

Ja corta a proa aguda a onda marinha.

Ar, agua e terra os dous hnje apartava.

Que o fogo apesar delles ajuntava.

FRANC. D*ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 3, est. 105.

O qual no Gm do mez que o Sol recolhe

E no animal de Frixo lhe dá entoada.

Solta a vella, e do fundo o ferro colhe

E para Goa corta a onda salgada

:
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K para Opitâo d» terra eacollie

Da animou gente iUuttre « honrada

Que compigo troumra ooiprnhelra

O valero!<o António da Silvaira.

OB. ar., cant. 8, «ai. 02.

Por<m .mtea que as veilaa no ar deapregua,

E com aRuda proa aa onílaa fouda,

Doiía a Bjr.m BixA a f:ida(le entregue

(O que Janlzaro er») que a defenda

;

E porque main oiiaado ne eocarregue

Daqueila dufenaAoque ibe eocommenda,
Lbe deixa alli duzeoton defenaores

De trabalbo e perigos BofTredorea.

OBn. ciT., caht. 13, est. 21.

Corta a frota infiel inda arrogante

Contra a Maduafabat a otida marinha,

nio que da Cidade estar distante

Cinco legtiaa. ja dúue a ttistoria minha;

E não sendo paesada ainda avante

A fortale^ vio assaz visinha,

Faz-llie a devida salva e corlezia

Co'o furor da mortal artilbarie.

08R. ciT., cant. 13, est. 62.

Fendendo as ondaB vai a proa aguda

Sem ter algtim favor de linho ou faia,

Porque como cncubrir-se o Sousa estuda

Néo quer que ou hum se estenda, ou outra c;tia;

O curso da maré só lhe dá ajuda

Para ir buscar do baluarte a praia,

Mas tão depressa vai co'o favor delia

Que bem pude escusar o remo e a vella.

OBB. ciT., cant. 11, est. 6.

Fendendo as onda» vai a aguda proa

Ufania mostrando em tudo, o gosto,

O estandarte de varia seda voa

Com ordem em legares vários posto,

O tambor, o o clarão guerreiro soa

Com mais horrendo som que bem composto.

Na popa o rico toldo rogagante

De que o mar he também partecipante.

OB. ciT., cant. i^, est. 22.

Apoz isto mandou cora desusada

Festa, maior quiçá do que convinha, •
Celebrar-se lá dentro aquella entrada

Do pequeno soccorro que então tinha.

Súlta a vell.A com pressa a breve armada

E tão ligeira corta a onda marinha,

Que quando a Aurora os frios raios lança

Ja nem a mais aguda vista a alcança.

OB. CIT., cant. 18, est. 7.

Ioda ellas juntamente vem cortando

Mas perto ja da terra, a onda salgada.

Quando o pelouro ardente fulminando

Em meio delias todas faz a entrada

;

E inda que a todas vai amedrontando.

Em duas sós deixou efleituada

A sua impetuosa fúria imiga,

Que em pedaços ao fundo ir as obriga.

OB. ciT., cant. 18, est. 17.

Com mór pressa nas barcas Tão entrando

Da com que a« baluarte antes snbirão,

E ja as ondas começão de ir cortando

Para tornar-s« la d'onde partirão

;

Mas como entre si vão arrazoando

De quão pouca gente era a quem fugirão,

Em todos tal vergonha sobreveio

Que pôde então mais nelles que o receio.

OB. crr., cant. 16, est. 25.

— «Calypso TÍvia iiiconsolavtsl da au-
sência ^'Ulysses : sua afflic(;ãii tornava-
Iho posada almmortalidalií. Já sua grut-

ta nôo resoava com os suaves accentos

do sua voz: as nymphas que a serviam
não ousavam fallar-lhe. H>^petii)as vt-zes

passiiiava molaiiculica pur bfitrn as flori-

das leivas, cutn que iitna continua pri-

mavera matizava SIM illia; mas estes de-

liciosos siliog, iuuge de mitigAr-ibe a dòr,

avivftvrtin Ihi; a trisle saudfdc d'Uiy.sst'S,

que latitas vezes tivera junto a si : e

quantas outras nâo ficava suspensa so-

bre as margens do mar, que regava com
suas iagrymas, voltada de continuo con-

tra aquella parte por onde f) baixel de
Ulysses, cortando as ondas, s« Iranspo-

zera á sua vista?» Krancisco Manoel do
Nascimento, Telemaco, liv. 1.

Em tudo singular, tu grande em tud'i,

Das letras na cultura o Mundo illujitras;

Até do immenso mar cortando as Ofidas*

Descobrem teus Ueroes bum Mundo ignoto.

J. AGOSTINHO URMACBDO, VUGBU BXTATICA,

cant. 4.

—Figuradamente: ímpeto, impulso,

successo violento.

—

As ondas da revolu-

ção.

—O Ó5to, inquietação, nlt«raçáo.

—

As
ondas da soberba.

— Ondas 171ÍC faz a labareda; ondula-
ções.

— Onda marinheira ; a mais alta que
faz o mar na saca, e resaca.

—Pi. Ondas; ondulação do fluido lu-

minoso, reverberação e movimento da

luz.

—Ondas das roupas, dos cabellos, etc.

;

fofos, dobras em forma de ondas.
— .Movimento de ondulação que se

multiplica porcirculos concêntricos á su-

perfície da agua tranquilla, quando foi

levemente ferida no centro por alguma
pedra ou corpo qualquer.

ONDADO, adj. (Do latim ondatus). A
modo de onda, ondeado.

ONDE, adv. (Do latim unde). Designa
o lugar em que alguma cousa esta ou
succede. Vid. Aonde, D'onde.—«As Car
las, perque sedaõ Escripvaáes aos Chan-
celleres, e Escripvaã-^s das Correições por

mercees, que Ni3s queremos fazer. Ha de
dar todas as Cartas de Escripvaninbas
de todo o Regao, de que Nós fazemos
mercee, com que os Escripvaães nom ham
nosso mantifuento, ca onde os Escripvaães
ham mantimento nosso, em tal caso as

Cartas devem passar pelos Veedores da
Fazenda.» Ord. Affons., liv. 1. tit. i, § 9.

— «Mas vendo os poucos quo eram. e

que os do campo acodiam aos que oUe
seguia, fez volt.t porá villa, na qual foi

mui mal tratado dos Mouros, porque lhe

mataram alguns caualleiros, e feriram

muitos e a elle com huma lança darre-

messo, que lhe passou hum r.oiete, com
tudo chegou onde cstauam os que dei-

xara na villa velha.» itaiuião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 50.

— «Duarte Pacheco nam contente deste

desbarato, foi aiuda seguindo os imigos

ham bom pedaço às bonobardadas. e so-

bre issrj saltou em terra, onde qu>'imou
dous lugares sem achar neiííiuma resis-

tência, o que feito se tornou ao passo
ià as quatro horas dejiois de meo dia,

que tanto durou este negocio, começan-
do pella ruenháa.» Ibidem, part. 1, ca-

pitulo 87.^«Com esta vitoria, e despo-

jo $e tornou dom Lourenço a Caoaoor,
onde foi recebido d^ Lourenço de brito,

e dos Portugueses, <: dt-l Rei, com muita
ahgria ile iodo o pouo da cidade, exce-
pto dos Mouros, que ficaram mui atimo-
rizados deste desbarato. > Ibidem, part. 2,

cap. 12.— <K logo dahi a poucos dias os

mouros alaraes da comarca vieram cor-

rer por três vezes o campo, a que lhes

os nossos, que enlaõ podiaõ ser ate cin-

coenta de cauallo, sairaio com alguns de

pò. o os seguiram da primeira vez ate

os azambugeiros, onde matarão três, dos
quaes os dous derribou Lopo Barriga, e

George da Maia, o terceiro, e das outras

duas vezes lhe sairam também, em qae
matarão alguns delles. de que sempre
coube a Lopo B.irriga hum, porque co-

mo esforçado caualleiro, em todalas coa-

sas em que so achou, se foi sempre hum
dos primeiros.» Ibidem, cap. 18.— «Çu-
falarim, posto que fosse sentido de Fer-

não perez dandrade. e achasse nelle e

nos outros capitaens que alli estauam
resistenci.i, foi desembarcar duas horas

ante manhã, antre a pouoação de Agna-
cim e Renestarim. Miliquicufgorgi. a mes-
ma hora chegou a çancalim. onda es-

tauâo as Cotias de Goa, com as qaais veo

sobre Renastarim, e ganhou a estancia,

posto que cora muita resistência, em que
morrerão alguns dos seus, e dos nossos

de que hum f<d George de sousa.» Ibi-

dem, part. 3. cap. 5. — sPorém porque
ao tempo que os nossos batéis poyauáo
a gente em terra, acharão rasto dos Mou-
ros que se recoihião contra huma serra:

mandou .4fFonso dAlboquerque a seu so-

brinho dò António cõ ate cem homens
no alcãço delias, onde os nossos passa-

rão assas de trabalho. 1 Barros. Década
2, liv. 2. cap. 1.— nAlTonso dAlbuquer-
que vendo que tardauáo per espaço de

dous dias, mandou â ilha onde os linha

enuiado, a Diogo Fernaodez Pereira mes-
tre da sua nao em hum batel, e achou
somente hura homem, que per descuido

quando se eiles recolherão âs nãos, ficou

em terra: do qual .4lTonso dAlboquer-
que soube a sua partida e as causas por-

que (segundo conlamosV> Ibidem, cap.

5.— sPor quanto o Çamorij auia de tra-

balhar muito que a fezessem em o por-

to de Chálle, que hn a baixo de Calecut

três leguoas, cá nos concertos sempre
insistio nisso, como fez despois que es-

tas duas pessoas la foráo : porém nunca
Francisco Nouueira e Gonçalo Mendez a

quiserão aceitar, senão no lugar do Ce-

rame, onde se fez vcomo a diante r«re-
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mos).» Ibidem, liv. 7, cap. 7.—«Um do-

mingo pol« manhã fra quando o eaval-

leiro da Fortuna chegou á ciHade de Lon-

dres, onde naquelles dias estava toda ou

a maior parte da cavallaria do mundo.

E porque lhe pareceu quií antr>s de jan-

tar não podia haver batalha, foi-se a uma
ermida que ahi perto estava.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

36. — «Acabadas as justas do segundo

dia, retraidas as damas, o cavalli^iro se

recolheu ás tendas, onde ceou, do que
lhas monjas mandaram, contente algum
tanto do acontecimento do suas aventu-

ras e nâo dos favores, de quem o fazia

passar por ellas » Ibidem, cap. 144.

Mas antes, valoroso Capitão,

Nos conta, (lhe dizia) diligente.

Da terra tua o clima o região

Do mundo, onde raoraes, distinctamente;

E asside vossa antigua gera<;ão,

E o príncipe do reino tào potente,

Co'os successos das guerras do começo;

Que sem sabel-js, sei que são de preço.

CAM., LUS., cant. 2, est. 109.

— «E destas vimos muytas em lugares

estreitos, e passos entre algumas serras,

e lombadas do dito deserto, onde havia

alguma agoa encharcada que alli vinhaõ
beber : e manada achávamos de dous três

mil delles.» António Tenreiro, Itinerá-

rio, cap. 60.

Tanto que estes louvores acabarão

Km dam no dos Christãos logo entenderão,

Que este acto por tão pio então julgarão

Como esfoutro que pouco antes fizeráo.

Logo algumas bombardas assentarão

DaqueUas que os Christãos antes perderão.

Junto d'hum cães que estava edificado

Lá onde o Mandovim he nomeado.

F. DE ANDRADE, PRlMEinO CERCO DE DIU,

cant. 11, est. 10.

Repara-se também o baluarte

Que o da Villa dos Rumes ser dizião.

Lá onde setenta homens o estandarte

De Francisco Pacheco então seguiào;

E porque elle assentado estava em parte

Otxde, durando o cerco, não podião

Soccorrê-lo a miúdo, se lhe lança

Então do que ha mister grande abastança

IDEM, IBIDEM, cant. 13, est. 42.

— «Na manhã de 20 alvejou-nos o dia

na igreja de Garaparú, onde dissemos
missa, e por falta de maré ahi pernoita-
mos. No dia 21 fomos com a maré para
o sitio da Mocajuba, que fica em agra-
dável local.» Bispo do tirão Para, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello
Branco, pag. 172.

—Interrogativamente: Onde? Em que
parte, em que lugar?— «Onde he que a

Princesa Poreia achou o defeito do pé
pequenino me pergunta V. M.? Como o
posso eu saber ou advinhar? Se V. M.
fisesse esta questão á mesma Princesa
que declarou o defeito era natural, mas
faser-me huma pergunta a que devo res-

VOL. rv. — 70.

ponder sobre o entendimento de outrem,

como quer V. M. que eu ache nesse caso

a concordância do numero e do géne-

ro?» Cavaileiro de Oliveira, Cartas, liv.

3, n.o 13.

—«Irei, sim» rompe o vate, continuando.

Alto, o discurso que atélli na mente

Gomsigo meditando revolvera,

vilrei, sim. Não achais que devo, amigo?»

—«Deveis o quê?i>

— «Tr.

»

—«Onde?»
—«Onde é meu fado.»

GARRETT, CAM., cant. 4, cap. 2.

—Por onde; pelo qut5.— «E porque ao

presente elle era em Malaca, o Hidalcão

seu senhor o mandaua a duas cousas, a

primeira lançar dali Pulate Can como
perturbador desta paz, mui encarniçado

nos roubos da terra, per onde sem licen-

ça do Hidalcão cometera entrar naquella

ilha : e a segunda assentar esta paz com
elle capitão.» Barros, Década 2, liv. 6,

cap. 9.

ONDEADO, part. pass. de Ondear. Vid.

Ondado.
ONDEANTE, adj. <2 gen. Que faz ou

forma ondas, ondulante.

—

O cabello on-
deante.

—

A roupa ondeante.

Mas se o frio he maior, cândidos véllos

Conduzidos do vento os campos cobrem.

Quando o Inverno desprega inertes azas.

Com triste escuridão tapando os ares;

Ou com miúdas gotas condensadas.

Nas orideaníes messes csparsldas.

Ao desvelado Lavrador conduzem.

Depois de longo aílan, tristeza, e pranto.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 1.

ONDEAR, V. a. (De onda). Fazer ondas
em algum lavor.

— Dar a feição de ondas.

—Figuradamente : Agitar, causar um
movimento semelhante ao das ondas.
— V. n. Fazer ondas a agua, mover-

se em ondulações.

Lá, no centro do abysmo, n'iim Oceano, [grimas.

Que ondéa, e que se espraia, em sangue, e em la-

Se árgue, entre rochas, negro atroz Castello

:

Da Desesperação, da Morte é fabrica.

P. MANOEI, DO NASCIMENTO, OS MARTYRES,
liv. 8.

—Figuradamente:

Os rerdenegros teixos corpolentos

Cruzão daqui, dalli, troncos annosos;

Cedros, que ondeão co'o soprar dos ventos,

Alli dilatáo ramos pavorosos;

Melancólicos timbres, e ornamentos

Do sepulchro os cyprestes luctuosos

Tanta tristeza dão na selva escura,

Qu'inda he menor o horror da sepultura.

J. A. DE MACEDO, ORIENTE, cant. 11, est 19.

—Mover o corpo, como o bêbado ; bam-
balear-se, agitar-se.

—Ser levada uma cnus»! pelo in^pulso

das ondas, vogar. Iliicluar.

— V. refí. Ondear-se ; racver-se cora as

ondas.

f ONDEIAR. Vid. Ondear.—«Uma nu-
vem de Sintas respondeu ao .siljillar das
dos esculcas arabps: algumas das fitas

de escuma, ondeiaram, dHrivaram pela

corrente e desvaneceram-se no dorso es-

curo e scintillante das aguas. O Chrys-
sus recolhia os primeiros despojos de
um terrível combate.» Alexandre Her-
culano, Eurico, cap. 9.

ONDEQUERQUE, adv. (De onde, quer,
e que). Km qualquer lugar.

ONDINHA, s. f. Diminutivo de Onda.
ONDULAÇÃO, s. f. Acção e effeito de

ondular.

—Termo de historia natural. Pintura

imitando ondas que se encontra na plu-

magem de certas aves.

—Termo de physica. Movimento cir-

cular que adquire um fluido pelo impul-
so de um corpo estranho.

ONEIROCRICIA, s. f. Adivinhação por
meio dos sonhos; explicação dos sonhos.

ONERADO, part. pass. de Onerar.

ONERAR, V. a. (Do latim onerare). Car-

regar.—Onerar de impostos.

—Onerar-se, v. refl. Carregar-se; im-
pôr-se oiius.

— Figuradamente: Gravar-se.

f ONERARIO, adj. (Do latim onera-
rius). Diz-se dos navios mercantes dos
antigos.

ONEROSAMENTE, adv. (De oneroso,

com o suflixo «mente»). De um modo
oneroso.

ONEROSISSIMAMENTE, adv. superl. de
Onerosamente.
ONEROSO, adj. (Do latim onerosus).

Gravoso, pesada, incommodo, molesto,
—Não gratuito; em que ha mutuas

obrigações e prestações.—«E com dize-

rem, que se arriscaõ a perder mais nos
duzentos, gualdripaõ os cento, a que
chamamos menos, e ficaô muito serenos
na consciência, pela regra dos contratos

onerosos; como se no seu houvera al-

gum risco, quando elles tem todo o jogo

na sua maõ, e baralhaõ as cartas, e fa-

zem o que querem « dextris, e fV sinis-

íris.B Arte de Furtar, cap. 25.

—Que ti'm obrigação de encargos, tra-

balhos.

—

Doação onerosa.
—Que impõe ónus. — Clausulas one-

rosas.

f ONESTAMENTE. Vid. Honestamen-
te.— «E Mandamos, que se os sobreditos,

ou cada hum delles quizerem hir a Juí-

zo falar a alguns Feitos seus, ou daquel-

les, que com elles viverem, segundo su-

so he declarado, varri simplesmente sem
outra asuada, nem bamdoria, e falem

onestamente ao Juiz, e com temperan-

ça, e á parte contraria, ahguando, e re-

fertando seu direito mançamente como
devem.» Ord. Affons., liv. 3, tit. 51, §3.
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ONESTAR. Viil. Honestar.

ONIÃO. Vid. União.

ONIROCRICIA. Vid. Oneirocricia.

-[- ONIROPOLO, )i. m. O quf iisfoin»

os soiitios de «Iguena, e os irilerpreU ou

adivinha.
-j- ONISCIDOS, s. m. plur. Tormn da

zoologia. Knmilin de crusluceos, cujo ly-

po é o «•TiiTi» unisco ou cioporto.

-[ ONISCIFORMES, s. m. jdur. Termo

de zoologia. Kainilia de myriapodos, cu-

jas espécies se parecem alguma cousa

com o biidio de conta.

ONISCO, ou ONYX, ou ONIX, s. m. (Do

grego onyx). Termo do ruiuerflloí^ia. Va-

riedade de agalha, de cores mui deter-

minadas, nlvaceiílft, gris, rosada, etc, re-

pelidas varias vezi^s, mas que dão á pe-

dra um aspecto nacarado.

—Termo do zoologia. Nomo que os

antigos davam ao porcellio ou bicho de

conta.

-}• ONISCODA, s. /'. Termo de zoologia.

Género de crustáceos decapodos qui- cons-

ta de uma única espécie originaria das

costas de Inglaterra.

f ONISCOGRAPHIA, s. /•. (De onisco,

e do grego graphein, descrever). Descri-

pção do porcellio ou bicho de conta.

-[ ONÍSCOGRAPHICO, a,lj. (De onisco-

graphia). l'erti''iii'Hiito á oiiiscographia.

-[ ONITICELLO, s. m. Termo do zoo-

logia. (li'nero de insectos coleopteros pen-

tameros da família doslamellicorues, (;om-

posto de vinte e luas i-species.

f ONITIDE, ou ONITIS, s. tn. Termo
de zoologia. Género de insectos coleo-

pteros pontameros da familia dos lamel-

licornes, composto ile trinta e uma es-

pécies.

ONIUDO, s. m. ant. Christão.

ONJUDO, «»ií. Ungido.

f ONO, s. m. Termo de náutica. Ini-

cial ou abreviatura com que nos escri-

plos maritiiiids, o na rosa de marear se

designa o rumo e o vento que se deno-

mina oesnoroeste.

f ONOBROMA, s, f. Termo de Botâni-

ca. Género de plantas da familia das

compostas, cujas espécies são hervas

originarias das regiões orientaes.

-j- ONOBRYCHEAS, s. f. plur. Termo
de botânica. Tribu de plantas legumi-

nosas, cujo lypo ó o sanfeno ou onobry-

cbis.

f ONOCEPHALA, s. f. Termo de Zoo-

logia. Género de insectos C(deópleros

subpei! ta meros da familia dos longicor

nes, composto de oito espécies.

ONOCENTAURO, s. »i. Monstro fabu-

loso, nieio homem, e meio burro.

f ONOCLEA, s. f. Termo de Botânica.

Género de fetos polypodiáceos, cuja es-

pécie lyiiica cresce na America boieal.

f ONOCLEOIDEAS, s. f. pi. Termo de

Botânica. Tribu de plantas polypodiá-

coas, que tem por typo o género ono

clea.

ONOCROTALO. Vid. Pelicano.

1 ONOLATRIA, s. /. unt. Culto medi-

co do jumento, ou coiiliani;a exagerada

que os antigos tinham nas virtudes ine-

diciíiats d/is diirerentes partes do mes-
mo animal.

ONOMANCIA, f. f. Adivinhação su-

persticiosa da fortiHia de alguom, tirada

das h'tras do nome.
ONOMÁSTICO, arlj. (Do latim onomas-

licus). ijui' S'- compõe do nomes, ou que

tem iHinie.

f ONOMATOLOGIA, s. f. (Do grego ono-

ma, e hxjox, tratado). Sciencia dos no-

mes ou das classificações nominaes, no-

menclatura.

f ONGMATOLOGICO, adj. (De onoma-
tologia, coui o suflixo «ico»). Que res-

peita a iinoin«t<diigÍA.

f ONOMATOLOGO, s. m. O que escre-

ve alguma onomalologia ou se dedica ao

estudo d'esla sciencia.

ONOMATOPEIA, s. f. (Do grego onoma,

nome, e pokò, eu finjo). Termo de Khe-

torica. bigura pela qual so da a uma
coMsa o nome do som que faz, ou da 7oz

que forma.
— Vocábulo que imita o som natural

da cousa sigtntieada.

ONOMATOPICO, adj. (De onomatopeia).

Relativo, ou pi'rti'nc'nte a onomatnpeia,

que onci"rra onomatopeia, imitativo do

Som da cousa significada.

f ONOMATOPOSIS. ou ONOMATOPOSE,
s. /". !Nome disfarçado.

ONONIDE, s. m. Termo de Botânica.

Género de plantas da familia das legu-

minosas papilionaceas, cujas espécies são

herbaci as e originarias pela maior parte

das regiões banhadas (lelo .Mediterrâneo,

ONONIMO. Vil. Homonymo.
ONONIS, .s. m. Planta espinhosa.

-|- ONOPORDIO.ouONOPORDO, s. m. Ter-

mo do B itanica. Género de plantas da

familia das compostss, cujas espécies são

hervas grandes mui ramosas, e de tron-

co espinhoso, que crescem abundante-

mente nos lugares estéreis da Europa e

da Ásia central.

f ONOSERIDE, s. m. Termo de Botâni-

ca. Género de plantas da familia das

compostas, cujas especios são hervas vi-

vaz''s, originarias de Nova Granada.

ONOSMA, .<;. f. Termo de Botânica. Gé-

nero de plantas da familia das asperifo-

lias, cujas espi-cies crescem coinmum
mente nas regiões que confinam com o

Mediterrâneo.

\ ONOSMODIO, s. m. Termo dn Bo

tanic.v (ieii-ro de plantas da familia das

asperif dias, cread.i para caraclerisar uma
hervn quo cresce na America boreal.

I ONOTAURO, s. m. Quadrúpede ge-

rado de um touro, e de uma jumenta, ou

de um jumento, e de uma vacca; ou de

um cavallo, e .le uma vacca, ou de um
louro o de uma égua.

ONRA, ou ONRRA. Vid. Honra.

ONTEM. Vid. HoDtem.

j ONTHOCHARIDE, ou ONTOCHARIS,
s. m. Ti-rino (!>•, Zoologia lienenj de in-

sectos coln.ópttiros p>;utamHfos da familia

dos lamellic<jrnes, composto de tre& es-

peci'-s.

-}• QNTHOECO, «. m. Termo de Zoo-

logia. Gen''rii de insectos coWóptoro»
peutáucros da família dos lamellicuroet,

compost'1 df tr>^s espécie*.

•[ ONTHOPHAGO, a. m. Termo da Zoo-

logia. (i'!nero de iusect'^ coleópleroi

peutámeriis da familia dos cltvicurues.

ONTQGONIA, «. /. Historia da produc-

ção dos seres organisadus na superfície

da terra.

7 ONTOGONICO, adj. (De ontogenia).

Btlativ ) (lu pcrl''nccule á onlogoQÍa.

ONTOLOGIA, s. f. (Do grega ontos,

e Inijoí, tratado). T^írmo de Pbilosopbia.

Parte da mctaphysica que trata dos en-

tes era gi^ral.

— System» philosophico que concede

uma existência real aos entes de razáo,

como: a ffbre, á peste. etc.

- Tratado sobre testas matérias.

\ ONTOLOGICAMENTE, adv. (De onto-

lógico, com o suftiiu «mentei;. Com
relação á «mlologia.

\ ONTOLÓGICO, adj. íDã ontologia.

com o sufliio «ico»;. Concerneni). rela-

tivo a ontologia.

t ONTOLOGISTA, s. f. (De ontologia,

com o suflixo lista»). O que tem escri-

pto sobre ontologia, ou que é versado

n'esta sciencia.

ÓNUS, s. m. (Do latim ónus). Peso,

encardo.

ONUSTO, adj. (Do latim onwíítM). Car-

regado, ch^io.

ONYX. Vid. Onisco.

ONZANEIRO Vid. Onzeneiro.— tE por

con>i'gninte o comprador p>»rderia o pre-

ço, que pola cousa desse, e o vendedor
perderia a cousa vendida, e deve seer

todo para a Coroa dos Nossos R>^gaos : e

aalem do todo esto o dito comprador,

por seer onzaneiro, deve perder todolos

fruitos e rendai, que ouve da dita cousa

comprada, e tornar todo ao vendedor,

ou a sua verdadeira eslimaçom. segundo

o que valerom coraunalmenle ao tempo
que os colheo, ou recr-beo.i Ord. Aifons.,

liv. 4, til 40, § 2.

ONZE, adj. num. card. (Do latim «n-
decim). Numero impar composto de dez

mais um. — «A Sé de Aslorga tenha a

própria Cidade de Astorga. e Leão. que

eátà sobre o Rio l'rbico, Beriso, Pedra

esperanto, Aniirebre, Caldeias, Marellos,

de cima; e Marellos debaixo, Senure,

Frogelous, e Pericos : onze súbditas a

hurua só Igreja.» Monarcbia Lusitana,

liv. 6, cap. 14 — 1^ liem. Que por tua

alma, logo quomo falecesse, mandasse
dizer Ires mil Missas, pêra que didiou

Ires mil reaes de prata de lei de onze

dinheiros, de que cento, e dezasete fa-
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zem hura marco, hos quaes reaes sstti

hos vinténs de praia, que agora correm

nestes Regnos, que vai cada hum, vinte

reaes, de seis ceptís de cobre, sem liga,

cada real, a que cbaraam reaes brancos.»

Damião do Góes, Chronica de D. Manoel,

pari. 1, cap. 1.—«Os mantitnentos fo-

rão tantos que em três dias, e duas noi-

tes que alli esteue a frota, se não poda-

ram acabar de carregar nas nãos, a ca-

bo dos quaes mandou Afonso Dalbuquer-

que poer fogo ao lugar, e a cinco nãos

de Meca, e onze terradas que estíuatn

varadas em terra, o que tudo ardeo com
a mesquita, que era muito fermosa, an-

tes de se a frota faier à vella.» Idem,

Ibidem, part. 2, cap. 31.— «Desta cida-

de parlio Diogo Lopez de Siqueira p^ira

a de Malaca, a qual chegou aos onze dias

do mesmo mes de Septembro que na-

quelle tempo era a mais prospera que se

sabia em todo mundo, porque auia nel-

la mercadores tam ricos, « d-i tanto ca-

bedal, que fallauão per babares douro,

que tem cada babar quatro quintaes, dos

quaes babares alguns destes mercadores

tinham entam dez, e doz«.» Mem, Ibi-

detíi, part. 3, cap. 1.—«Hiam nesta «r-

mada, cento, e vinte Portugueses, afora

soldados da terra, e outra gente do mar,

a qual partio de Malaca no fim de De-

zembro de mil, e quiuh^^ntos e onze, do

que estes capitaens passarão na vingem

e do que lhes nella aconteceo se dirá ao

diante.» Idem, Ibidem, cap. 25. — «Es-

tando doente, depois de ter recebido os

Sacramentos da Egrcja, o feito todoios

actos de Christaõ, dixe huma segunda

feira aos que com elle estavam, que dali

a dous dias auia de morrer, o que assi

foi, porque spirou a quarta entre as dez,

e onze horas do dia, hauendo onze que
adoecera.» Idem, Ibidem, caji. 78.— «Ao
que lhe Lopo soarez respondeo per ps-

cripto, que se a frota que elle alli tinha

do Soldam esteuera em parte, que a elle

poderá abalroar, que aquella amizade, e

bom gasalhado com que o estaua espe-

rando em terra, elle lha pagaria em do-

bro no mar, e que se delle queria algu-

ma cousa que o acharia na ilha de Ga-

maram, pêra onde se partio dous ou três

dias depois destes recados, auendo onze
que alli viera ter.» Idem, Ibidem, part.

4, cap. 13.— «Feita em Lisboa onze de

Janeiro de Mil quatrocentos quarenta, e

noue assinada per o dito senhor, e sela-

da do seu sello pendente.» Idem, Ibi-

dem, cap. 38.

Copno chegam a liidade

mo^as de dez ou onze annos,

has innes fora da cidade

mancebos de autoridade,

de Itnbajein, sem enganos

biiscauí, e roãdam chamar,

para as fillius ensinar
;

e perdida ha virgindade"
. ÊTtffj j «-•-j.Sii'

cadabamatem liberdaae • bíiol O Cl a0j<iaii

de a quem mais quer tomar,jfUc;-j*^),-£j ^i^,^6.;»^

; : IJ 1! I f O^^BCIA, DE REZENDE, MISCELLANKA^
1 1 i i [• V O

.3 9Íj íisinc-i. j cê6ih
"—<fTão desejosos vinham os hotóénà

de terra, e em tal disposição, como quem
havia sete mezes, e onze dias que era

partido da Ilha de S. Thomé, porque el-

le chegou a Moçambique a onze dias de

Março do anno de quinhentos e doze.»

Barros, Década 2, liv. 7, i^ap. 2.— «Mas
tanto que o frnyto que deu a terra vir-

ginal de nossa Senhora, s. a Sacratíssi-

ma humanidade do Redemptor, foy da-

da ao ceo no dia de sua Ascensam que
oje faz onze dias, logo o Ceo com o pra-

zer, e aiuoroço do requissimo presente

que da terra recebia, não pode mais ter

suas riquezas cerradas ao género huma-
no, mas abundantissimamente lhas co-

municou oje, enchendo as aluas daquel-

les primeyros Christãos de todos os does
c«lestiaps, assi como nos conta o glorio-

so Evangelista S. Lucas, na Epistola des-

te dia, <lizsndo em summa.» Fr. Bartho-

lomeu dos Martyres, Compendio da Dou-
trina Christã, liv. 2.— «Ha outra provin-

ci.i se chama (Juirhio. Tem esta provín-

cia onze cidades. Ha outra se chama Fu-

quora Hí outra Quinsi. Ha outra Vinam.
Ha outra Siquam. Ha outra se chama
Siensi, ho numero das cidades destas ul-

timas províncias nam se soube de certe-

za.» António Tenreiro, Itinerário, csp.

5.—-«Sam cingidos huns com outros por

cima de muy grandes emuy grossas cam-
pas: mediram nas os portugueses e acha-

ram serem algumas de onze e algumas
de doze passos de comprido: sam estas

pontes muy largas, e como os rios sam
aiuy largos sam muy compridas.» Idem,
Ibidem, cap. 7.— «É desastre de onze
milhas do comprido; porque além das
perdas e damnos quf> recebe em sua pes-

soa, rapa lhe a boa dut trovoada todo o

segredo do negocio e não torna a levan-

tar sobrado d'ahi a cinco annos.» Fernão
Soropita, Poesias e Prosas Inéditas, psg.
126.— «O escrivão da camará e secreta-

rio nosso, tirou na visita onze arrobas de
peixe, n'este sitio, e deseseis tartarugas

e um jacaré pequeno de quatro palmos,
com que os rapazes brincaram, os Índios

encheram as barrigas.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Castello Branco, pag. 205.
— Em algumas expressões é o mesmo

que undécimo.

—

Paragrapho onze.
— Caracter da cifra que representa es-

te numero, e se escreve assim: 11.

— Adj.—Estar entre as dez e as onze
;

diz-se do que está um tanto bêbado.
— Figuradamente : Estar duvidoso en-

tre dous pareceres, partidos, etc. ; não se

decidir por um, nem por outro.

ONZENA, s. f. Usura.

Ouz.,^ Lá n^ O.qão d^ ropdá(\
, '^^f,:,^. í-jg-i,

vrtitee seíi milhõesVhumanrea. ' '

Diabo. Poi? qne onzena tanto abarca.

Não lhe deis embarcação. *

GIL VICENTE, AUTO DA BARCA DO INFERNO.

ONZENAR, V. a. Pedir grande usura,
ou exigir grandes ganhos, e interesses;

ser usurário.— «Porque onzenar, e fazer

contrautos usureiros he contra o man-
dado de Deus, e em dapno das almas da-

quelles, que delles usam, e estragamen-
to dos bens daquelles, contra que se usam
de poer: porem estabelecemos, e orde-

namos por Ley, que nenhum Chrisptaão,

ou Judeu nom onzena, nem faça con-
trauto usureiro per nenhuma guisa quo
seja.» Ord. Affons., liv. 2, tit. 96.

ONZENARIO, adj. Vsar&no.— Contracto

onzenario.

ONZENEAR. Vid. Onzenar.
ONZENEIRO, adj. Usurário immode-

rado.— aSam tam charidosos nesta parte,

que compram per dinheiro os homens
que os Mouros, e Resbutos condemnaõ
por sentença a morte, mas fora deste pre-

cepto nenhuma outra charidade vsam,
porque sam todos onzeneiros, e falsarios

de todo género de pedraria, e mercado-
rias.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3. cap. 64.— «R. Porque os

Judêos foram degradados por fazerem

moeda falsa, e mereceram queimados, e

derara-lhes as vidas por adertncia, e foi

mal feito não os queimarem, porqueeram
onzeneiros.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 6, cap. 8.

ONZENO, adj. Undécimo, que comple-
ta o numero de onze. — «El Rei dom
Afonso de Castella ho da batalha do Sa-

lado, onzeno do nome, que no anno do
Senhor de M. cc. xxxxj, fez ha ordem
da Banda em Castella, cujo sinal era hu-
ma faxa de seda cramisim, com uma
banda douro pelo meo, na qual Regra
não podia entrar homem, que naõ fosse

vassallo dei Rei, ou de seu filho primo-
génito herdeiro, em humas cortes que
fez em Alcala de Henares determinou de
poer modo em huma antigua diferença,

que hauia entre has cidades de Burgos,

e Toledo.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 29.

OPA, s. f. Vestido solto e comprido.

—

«E neste dia ouue sessenta senhores fi-

dalgos vestidos de opas roçagantes de ri-

cos brocados, e sessenta senhoras, do-
nas, e damas vestidas a francesa de ricos

brocados, e ouue muytos vestidos de ri-

cas sedas, e fizeramse muylas festas.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João
II, cap. 2.

—Vestia de irmandade.
—Capa real.

OPACIDADE, s. f. (Do latim opacitas).

Propriedade que tem certos corpos de in-

terceptar a luz, mesmo quando tem pou-

ca espessura.
— Ausência de luz.

OPACO, A, adj. Que não deixa passar a

luz.
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PoucaB vezos depois o quo a formoia

Diiiihnc fez coovurter em verde louro,

L<i sobre a opaca torra, e ponderosa

KsteadAra e encubrfra o ritio de ouro,

QuaQ'10 ua hora mia a Aurora ruciosa

Quer floU.ir o c tbnUo crespo e louro,

PSe Junto á TortaleiÍA a agud;» proa

Humeiturqos daU|«inhado (íoa.

r. DB ANui<AUE,pniUE(no cencu dc diu,

c4Dt. 18, est. HM,

Nunca a roais grossa nuvem, mais Inchada

<^uo poios ares vai não vatiarosa,

Taota parlo cucubciu da Lu£ dourada

Que a terra o/Mca faz clara e fornio:^a,

Nem tanta parte do ar foi occupadi

Da banda d'estoriilnho8 copiona,

Uutfntaa frecha qt^a h iln \i do arco Mouro
Occupa do ar, encobre da luz d'auro.

lUKM, luiDEM, cant. 19, est. 38.

,

Quanto me apraz, em plácidas campinas,

Matiz do flores, trópido Hibeiro

!

Dái-mf, que cu vulva a vida, era selva opaca.

Que gosto! ir-me, entro prados, apéz Dília,

O Anho levar-llie, loixntal, ao cúlo I

B se, á noite a Cubana me estremecem,

Com refregas, os Ventos iracundos;

Se a chuva, em lanças de água fora o Colmo...

F. MANOEL DCJNiLSClIfENTO, 03 MARTYHES,
liv. er •' ' •'

—Que uáu tem luz.—A somòm opaca.—Syn. : Opaco, Sombrio. Opaco é o cor-

po que uão ti traiispareiíle, quu estorva

o passo á luz. Sombrio é o lugar onde
não penetra a luz.

U(ua tabi)a, uma lousa, etc, é opaca
sem ser sombria; ufua selva, uma gruía

é sombria, c pôde dizor-se também opaca.
OPADO, A, adj. Gordo,' mal tigurado pe-

la obslrucção uas vias e couduclos dos
humores.

OPALA. Vid. Opalo.

—Opala coinmum; hydropbana.
OPALANDA, s. /'. (Uo fraucez houpelan-

de). Vestido largo, fraldado.

—Habito talar.

— Vid. Operlandas.

f OPALESCENGIA, s. f. Apparencia se-

melhaiitH a <io opalo.

f OPALINO, A, itdj. Que tem a tinta

leitosa e azulada do opalo, e os reflexos

dVsla pedra preciosa.

OPALO, s. m. Producto volcanico de
um branco leitoso, azulado, que reflecte

u&s feudas de que ó atravessado as cores

do espectro solar, e produz este reflexo

opalino da pedra preciosa que lhe é pró-
prio,

—Côr do opalo.

—Crusta cryst.-tlliua qua se íórma á

superfície do assucar.

— Kspec.ie de tulipa do quatro cores.

OPARLANDÂ. Vid Opalanda.
OPÇÃO, s. /'. ;^l)o latim optio). Direito

de optar, fado de fazi-r S'/lecçáo.

t OPENIAM, s. f. Vid. Opinião.—tDe
maueira qU'^ a openiam d<>s mais foi que
a cida le seiíaõ di^au de cometer, pois a

frota la iiam podia chegar, sem se poer

a risco de as bombardadas a meterem os

imigos no fundo, o que assentado Lopo
soarez deteríniíiou de se partir, mas por

o vento ser contrairo esteui alli alguns

dias.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 13.— «Finalmente
depois de passadas, de huma, o da ou-

tra parte muitas replicai, vendo (ieorge

dalbuquen^ue a openiam do Ijrranu de-

terminou ir sobrele, e lhe tomar aquella

força, em que tinha toda a sua coniian-

ça.> Idem, Ib;dem, part. 4, ctp. GG.

OPERA, s. /. (Uo Italiano opera). Poe-

ma dramático trasladado em musica, e

mais especialmente, grande poema Ijrri-

co composto de recitativo, de cauto e

dani;a, sem discurso nem dialogo fallado.

— «Como sey que vos hejrde ver na Ope-
ra, ainda hoje hirey ouvir a repetição das

duas Árias tio Crés, pro, Cras, que ver-

dadf^yrameote me atemonzão.» Cavalleí-

ro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 18. —
«Ha muita dilTerença de fogir do mundo,
a estar desgostoso delle. O Senhor Barão
de Beaufremont achando-so em idade de

sessenta e cinco annos, nos diz agora

que já não gosta de Comedias, nem de
Operas, nem dos outros Espectáculos se-

melhantes.» Idem, Ibidem, liv. 1, u.°

56.— «Isto me disse um dos jesuiias que
ficaram no Pará. O que todos lhe admi-
ravam era a notável promtidão em com-
por em verso. Algumas operas vimos que,

ainda imperfr^ilas no borrão, tinham me-
recimento.» Bispo do Grão Para, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello Bran-

co, pag. 130. — «Estiveram sempre os je-

suítas de má ré com a inquisição, depois

da prisão do Vin.ira, e resolveram fazer

uma opera ou dialogo em que o Vieira

apparecia no theatro preso com cadeias,

e um anjo inspirando-lhe as respostas e

razões. Kez-se isto n'aquelle deserto de

Coimbra I .Não assistiram inquisidores.

Desaforo!» Idem, Ibidem, pag. 160,

—

«Louvaram estas innoceutemente a ener-

gia pathetica das composições de David

Peres ; e, fallando de uma ária que se can-

tara na ultima opera, o cujo espirito era

em uma despedida uma liuissima sauda-
de, disse a primeira das damas.» Idem,
Ibidem, pag. 186.

f OPERAÇÃO, í. f. (Do latim operatio).

Acção de um poder, de uma faculdade,

que produz um ctleito.

—

As operações da
natureza.— «Seria incomparável a gran-
deza deste Príncipe se se experimentas-

sem na Corte as mesmas felicidades, que
na campanha. Uum accidento de ar que
lhe tomou metade do corpo sendo ainda

menino lhe deixou menos livres, e mais
confusas as operações do entendimento.»
Fr. Bernardo de Brito. Elogios dos Reis

de Portugal, continuados por D. José
Barbosa.

—Em termos de devoção : A operação
do Espirito Santo ; as operações da graça.

— Em lermos ile philosophia : As três

operações do espirito ;í primeira que con-

cebe, a segunda que julga, e a terceira

quo raciocina.

—Tn.rmo de Matbematica. Toda a com-
binação com os números em ordem a

buscar um resultado qualquer — Achar
a raii quadrada de um numero é u>na

operação anilunelica.

— Planos combinados, desígnios nu ca-

minho lia execução.

—

A amortitaçáo da
divida publica >• xima operação difficil.

— Diz-se também das iransacçóes que
se fazem na bolsa, nu commercío.—Uma
operação desaiirosa.

—Termo il« Guerra. Muvímeoto de ata-

que ou de dwffza de um exercito que
aciúa. — /l» operações do exercito portu-

guei.

—Operação chimicaou phaymaceulica

;

tudo o que fiz o cbímico ou o pbirma-
ceutico para analysar um corpo, deter-

minar combinações, ou preparar medica-
mentos.

—Acção, ou o eílcito de am remédio,
de um medicamento.
— Diz-se também o efleito de um pur-

gante.

—Termo de Impressão. Diz-se dis com-
posições em caracter menor que o texto,

onde c)s algarismos são dispostos confor-

me ás operações da arithmetica.

—Termo de Cirurgia. Tudo o que faz

o cirurgião no ser vivo com o auxilio de
instrumentos ou do seu braço. — Uma
operação laboriosa.—^«Vessingio, cortou

hum corno a huma moça em Pádua. Ber-

gomas. Cirurgião .Milauez, fez semelhan-
te operação em outra molher. Riviere.

conheceo huma velha a quem nasceo hum
corno, que cahio por si mesmo.» Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 1^.

f OPERADO, pari. p'jsi. de Operar. Eí-

fectuftdo.

—

1'rudtgio ofiraio ptlo céo.

—Que solTreu uma operação cirúrgica.

OPERADOR, s. m. i^Do latim operator,

de operari). Homem que se entrega a al-

guma manipulação.

—Homem que faz certas operações de
cirurgia.

—

L'm hábil operador.

OPERANTE, íjart. act. de Operar. Que
é próprio para operar.

OPERAR, i'. a. (Do latim operare). Pro-

duzir um etfeilo. — Deus opera grandes

cousas.

— Diz-se de alguit^as artes ou sciencias

que exigem uma certa pratica.—Operar
uma divisão, uma muUiplicaçáo.—Operar
a combinação de dous gazes.

— Abiolulainente: Aáo é possível ser

bom chimico sem operar.

—

Este arithjne-

tico opera com muita segurança.

— Particularmente: Fazer uma opera-

ção cirúrgica.— Operar um cancro.

— Diz sj tjmbem da pessoa que soffre

uma operação.— Operar um homemaffe-
ctado de pedra.
— V. n. Diz-se do etTt^ito que produz

uma subsianc-ii no ser vivo.

—

Este me-
dicatnento opera co»i uma grande energia.
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— íAppIiquei a alguns Índios outras tria-

gas couheciílas ua America, e nenhumas
operaram efiicazmeute, salvo a indicada.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Gasteilo Branco, p. 190.

— Diz-se também dos purgantes, dos

vomitórios.

OPERÁRIO, A, s. (Do latim operarius).

Jornaleiro, ganhão, obreiro.

— Figuradaoaente : Diz-se dos ministros

do Evangelho.

—Termo pouco em uso. Homem que
representi em operas.

— Figuradamente: Operário do Se-

nhor, operário evangélico, ou apostóli-

co; o pregador, missionário, que por

sua instrucçâo e virtudes, cultiva a vi-

nha do Srtiihor, que é a egreja.

—Adjectivamente : Que labora, e vive

da sua arte, do seu trabalho.—Syn. : Operário, artilice. Vid. este

ultimo vocábulo.

OPERATIVO, A, adj. Termo de esco-

lástica.

—

Propriedades operativas; pro-

priedades que são causas d'actos.

OPERATÓRIO, A, adj. (Do latim ope-

ratoriíis). Que diz respeito ás operações

cirúrgicas.—Processos operatórios; processos que
se seguem u'uma dada operação.
—Medicina operatória; o complexo

das regras a seguir nas operações.

f OPERAVEL, adj. 2 gen. Que se pô-

de operar. — Este cancro não é opera-
vel.

OPERCULADO, A, adj. Termo de bo-

tânica. Que tem um operculo.

OPERCULAR, adj. 2 gen. Termo de
historia natural. Que fecha uma cavida-

de á maneira de uma tampa.

t OPERCULIFERO, A, adj. Diz-se de

uma Concha, de um moUusco que está

munido de um operculo.

f OPERCULINA, s. f. Género de con-
chas univalves.

—Género de infusorios.

f OPERCULITA, s. f. Operculo fóssil.

OPERCULO, s. m. (Do latim opercu-

lum, de operire). Termo de botânica.

Espécie de tampa que fecha a urna dos
musgos.

—Termo de ichthyologia. Apparelho
ósseo composto de quatro peças, que em
muitos peixes cobre e protege as guel-

ras.

—Termo de conchyliologia. Pedra cal-

carea ou córnea que serve para fechar
mais ou menos a abertura de certas con-
chas univalves.

—Termo de liturgia. A peça superior
que cobre e fecha o thuribulo.

OPERLANDAS. Vid. Opalanda.
OPEROSO, A, adj. (Do latim operosus).

Laborioso.

—Figuradamente: Que vale em razão
da virtude do sacramento, e por tanto
aproveita.

OPHIASE, ou OPHIASIS, s. m. (Do la-

tim ophiasis). Termo de medicina. Que-
da do cabello por partes.

f OPHICLEIDE, s. m. Instrumento me-
tallieo da espécie dos clarins.

OPHIDIANO, A, adj. Termo de zoolo-

gia. Que se assemelha a uma serpente.

—S. m. plur. Terceira ordem da clas-

se dos reptis, de epiderme escamosa, ca-

duca, de corpo alongado, serpeutiforme,

de membros nús. ou rudimentares.

f OPHIDOSAURIOS, s. m. plur. Famí-
lia de repiis abrangendo as serpentes e

os lagartos.

t OPHIODONTE, s. f. Dente de ser-

pente fóssil.

t OPHIOGLOSSE, s. /. Género de fe-

tos, de que ha muitas espécies.

f OPHIOGRAPHIA, s. f. Descripção
das serpentes.

t OPHIOGRAPHICO, A, adj. Que diz

respeito á ophiographia.

f OPHIOGRAPHO, s. m. Homem que
se entrega especialmente ao estudo das

serpentes.

-f
OPHIOLATRIA, s. f. Culto das ser-

pentes.

j- OPHIOLITHICO, A, udj. Que contém
ophiolitho.

t OPHIOLITHO, s. m. Rocha, compos-
ta de base de laico, ou de serpentina.

OPHIOLOGIA, s. f. Tratado das ser-

pentes.

OPHIOMACHO. Vid. Ofiomaco.

f OPHIOMANGIA, s. f. Adivinhação
observando as serpentes.

OPHIOPHAGO, A, adj. (Do grego ophios,

e plidgo). Que se sustenta de serpentes.

f OPHIOSTOMO, s. m. Género de on-
tozoarios de corpo cylindrico, alongado,

e de boca munida de dous lábios.

f OPHIOSURO, s. í/l. Género de pei-

xes, fazendo parte da divisão dos apo-
dos, e formado a custa do género mo-
reia.

f OPHIUCHO, s. m. Constellação li-

mitada inferiormente pela Balança, Es-
corpião e Sagittario.

f OPHIUROS, s. m. plur. Género de
estrellas do mar que ditfere das outras

pela disposição alongada serpentiforme
dos raios que limitam o corpo.

OPHTHALGIA, s. f. Dôr dos olhos sem
intlanjmação.

OPHTHALMIA, s. f. Termo de medi-
cina. InQammação do olho.

—Ophthalmia secca; ophthalmia que
não é precedida de um fluxo.

—Ophthalmia do Egypio, ophthalmia
epidemica, ophthalmia purulenta; espé-

cie de ophthalmia, assim chamada por

ter-se observado nas tropas vindas da

expedição do Egypto : ella é coniagiosa,

e dá immediatameute lugar á iutlamma-
ção ocular.

—Ophthalmia periódica; infldmmaçáo
particular do olho que se mostra nos ani-

ujaes solipedes com os caracteres da pe-
riocidade.

OPHTHALMICO, A, adj. Concernente
aos olhos.—Nervo ophthalmico ; antigo nome do
nervo óptico.— Ganglio ophthalmico; pequeno cor-
po avermelhado, coUocado ao lado do
nervo óptico, e dando origem aos ner-
vos ciliarios.

—Que é próprio para as doenças dos
olhos —Pomada ophthalmica.

t OPHTHALMOBLENNORRHEA, s. f.

Termo do medicina. Um dos nomes da
ophthalmia purulenta.

f OPHTHALHOGELE, s, m. Synonymo
de exophthuimia.

t OPHTHâLMOCOPIA, s. f. Termo de
medicina. Enfraquecimento da vista que
se observa nos presbjtos, e eicepcionai-
meute nos myopes, que abusam das len-
tes concavas muito fortes.

OPHTHALMODYNIA, s. f. Termo de me-
dicins. Dôr rheuiiiatismal dos olhos.

OPHTHALMOGRAPHIA, s. f. (Do grego
ophtltalmos, e graphô). Descripção anató-
mica dos olhos. i,

t OPHTHALMOLITHO.s, mj Concreção
ocular.

t OPHTHALMOLOGIA, s. f. (Do grego
ophthalmos, h logos} Tratado dos olhos.

t OPHTHALMOMETRO, s. m. lustru-

mento próprio para medir a grandeza
das diversas parl^^s do olho.

f OPHTHALMORRHAGIA, s. f. Termo
de medicina. Hemorrh»í{ia ou evacua-
ção de sangue pula oonjunctiva ocular.

t OPHTHALMOSCOPIA, s. /. Arte de
conhecer o temperamento de uma pes-

soa pelo exame dos seus olhos.

—Empreg > do ophthalmoscopio.

f OPHTHALMOSCOPIO, s. m. Instru-

mento que serve para examinar o inte-

rior dos olhos.

f OPHTHALMOSTELO, s. m. Instru-

mento com que se consi^rvam as pálpe-

bras desviadas, e o globo do olho im-
movel.

t OPHTHALMOTHECA, s. f. Parte do
corpo da chrysalida que cobre os olhos

do insecto.

OPHTHALMOTOMIA, s. f. Parte da ana-
tomia, que tem por objecto a dissecção
do olho.

;

— Extirr-âção do olho.

t OPHTHALMOXYSE, s. f. Termo de ci-

rurgia. Espécie de escarificações que ou-
tr'ora se practicavam na coojunctiva nos
casos de ophthalmia.

t OPHTHALMOXYSTRO, s. m. Instru-

mento por meio do qual se escarificava

a conjunctiva, ou a superfície interna

das pálpebras.

f OPIÁCEO, A, adj. Que contém ópio.—Preparações opiáceas.

OPIADO, A, adj. Termo de medicina.
Diz-se d'aquella preparação em que en-
tra o ópio.—«Também em emplastros, e

unguentos se podem applicar os opiados,

como saõ o Philonio Pérsico, e Romano
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em qu8nti(]ade dft raeya, hnm«, on ilnas

drachinas, segundo o pndir a copia do

iingiienlo : ou tamb-m 8« lhe pod«m jiin-

tsr alguns graons d« Ópio incorrecto.»

Braz Luiz d'Abreu, Portugal Medico, pag.

188, § 128.

f OPIANICO, A, adj. Termo do chi-

naica. Acido opianico; produclo da de-

composição, pela oxydaçío, da riircoliua.

OPIATA. f. /'. Vid. Opiato, ».

1.) OPIATO, A, adj. Vid. Opiado.

2.) OPIATO, t. m. (Uo francez opiat).

Elecluario eiii quo enlra npio.

— Massa para limpar os dentes.

OPIFICE, *. f. (Do latim opifex). Ter-

mo pouco em u»o. Arlillco.

OPIFICIO, í. m. (Do latira opxficium).

Termo pouco usado. Trabalho do opi-

fice.

—Fabrico, obra, fabricação.

OPILAR, V. a. Vid. Oppilar, orlhogra-

phia prefcrivel.

OPILATIVO, A, adj. Vi4. Oppilativo,

orthographi» preferível.

OPILENCIA, s. f. Tormo antiquado.

Gotta coral, epilepsia.

OPIMO, A, adj. (Do latim opimus). Co-

pioso, frtcundo, abundante.
—Plur. T.<rrao de antiguidade. Det-

pojos opimos; desp ijjs que ganhava o

general romano que tinha morto o gene-

ral do exercito inimigo por sua própria

máo.
OPINADO, part. pass. de Opinar.
—Bem opinado ; bem apreciado, bem

arbitrado.

OPINANTE, *. 2 gen. Pessoa que opi-

na n'uma deliberação.—O primeiro opi-

nante.—Part. act. de Opinar.

OPINAR, V. n. (Do latim opinare). Di-

zer o sou sentimento n'uitia deliberação.

—Dar o seu voto, a sua opinião.

—Apreciar, srhitrar, pensar.

—Syn. : Opinar, deliberar. Vid. este

ultimo termo.

OPINATIVO, A, adj. Que tem por ba-

se a opinião particular, e que se não

sabe ao certo, nem pôde demonstrar-se.
—Questões opinativas ; questões em

que cada um pôde seguir o melhor que

lhe parecer.

OPINAVEL, adj. 2 gen. (Do latim opi-

nabilis). Diz se d'8quillo em que se pôde

opinar, em que se pôde dar uma delibe-

ração.

OPINIÃO, í. f. (Do latim opinio). Pa-

recer, sentimento do que opina sobre al-

gum negocio posto era deliberação.

—

Di-

vidiram-se as opiniões.

Poi>t«nde9 esse saber,

Querei ora a quem vos qoer,

Dae 6 demo a opinião.

Andar; Pêro Marques seja;

Quero tomar por esposo

Quem se lenlia por ditoso

Pe cada vej que me veja.

OIU VICENTE, F.Í.BÇA9.

— «Seguem a mesma opiniaC Christia-

no Mas<'u, Santo Antonino, Joachimo
Perionio, Goorge Venero, K«idio Çamo-
rense, Tar»|)ha, Figuerola, 1'hilippo Ber-

gomense, Theodulo, (íiífíirdo Mithisio.e

outro.s muytns que dryin por naõ rasar

oi Leitores cõ tanlas «lí-gaçôf^s.» Mouar-
chia Lusitana, liv. 5, i;ap. 7. — tK sendo

isto Bssi bem se deixa ver como não avia

congregações de Concilios, nora erecçoen»

«le novos Bispa Jos, sem authoridade, e

particular assenso da Sè Apostolii;a, co-

mo ji toqur-jr acimi, contra opinião de

alguns que iraaginflo se fteia tudo por

aulliiiridad* Hrai, h dissimulação dos

Summos Pontifices, rontenjporizandooom

a necessidade do lempo.» Ibidem, li».

6, cap. 19.— «O dia em que se executou

esta rigorosa sentença, (ny hum domin-
go aos '26. de Junho, auno de Cbrjsto

926. segundo huma opinião de quem dis-

crepa Moralcs, diminuindo-lhe hum an-

no desta conta Cim bastantes fundamen-
tos.» Ibidem, liv. 7, cap. 19.— «Asquaes
segundo parece, se enchiam da a|ua do
Nilo no tempo de seu crescimento per

huma aborta i maneira de larga levala,

que vinha delle té esta Cidade, a qual o

tftmpo, e os Bárbaros atupíram, segun-
do a opinião da gente do Cairo, da qual

ainda em algumas partt.'S apparecem os

sinaes.» Barros, Década 2, liv. 8, cap,

1. — «K movido daquelle zelo, aias en-

ganado de tão perversa opinião, matou
cora suas próprias mãos sua mulher, e

lilhos. li querendo ultimamente fatello

a si próprio, foi estorvado dos seus, que
pêra se sanearem com Catabruno lho en-

tregaram cora grande mágoa, e dor de

seu coração por não poder elTeituar o seu

desejo.» Diogo de Couto, Década 4, liv.

10, cap. 6.— sFoi dom Francisco dalmei-

da, aliem de bom naualieiro, mui pru-

dente, e sagaz, bem assombrado, e gra-

ue em sua pratica, acerca das cousas da

índia, foi de opinião, que quantas mais

fortalezas el Rei la tiuesse, tanto mais
fraco seria, que a força com que auia de

senhorear a índia era no mar, que sem
nelle trazer grossas armadas, nam pode-

ria defendrr, nem sosler as fortalezas.»

Damião de Góes, Chronica d« D. Manoel,

part. 2, cap. 44. — «Acabando Cojequi

rte dizer o que lhe parecia, Rodrigo ra-

bello perguntou aos outros que opinião

era a sua, ao que nenhum delles respon-

deo, do que anojado dixe sem mais spe-

rar, auanle senhores, que hoje dará ca-

da hum sinal de quem he: Kuianuel da

cunha filho de trislão da cunha lhe res-

pondeo, auante senhor que esse he o

meu parecer.» Ibidem, part. 3, cap. 20.

— «O Capitão Môr achou a gente mui dis-

posta a esperar o assalto, que como na
opinião de todos era o ultimo de tão

prolixo cerco, cada hum queria deixar

de suas obras a memoria mais frfsca.»

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.— tEu bem podia

diz*-r a V. M. que nos docuraontos do
Texto Sagrado, na doutrin/» dos Padres

da Igrejí, r>a opinião dos Autor«s Clás-

sicos, e na Infinita Caterva de Peimas
velhas e novas, s« acha a rada pasio pa-

ra huma Oil-jntaçío rnil <ipo«içoens ao

juizo das lis mas > Cavalleiro de Olivei-

ra, Cartas, liv. 1, n " 7.

—

«Isso te«tefi-

ca o Reverendíssimo Padr* Dora Jos^ph
Barbosa na sua Censura, ciiji opinifio

náo pode dfyynT de ser approvaáa de
todos, spndo ')e hurn Varão tão insigqe,

e tão illusire nos s<-us escritos, e nos
seus parecr^-i.» Ibidem — «K em todas

as qualidades de pessnjs que conhe.ci,

lou da opinião que segu^^m os meus Na-

luraiis, e assento em que o crime «ome-
tido pula molhar s>-ndo sempre vergo-

nhoso.» Ibidem, liv. 1, n.« 12. — «Sendo
ella na minha opini&o mais constante do
que o homem lio em amar, recebe cdm
essa qualidade muito mavnres impres- J

soens do que dôs dos movimTitos do J
amor, o do Ciúme » Ibidem, liv. 1, «•." ^

13.— «De hum enfermo qu<» arde ena fe-

bre. De hum impetuoso que lem muito
fogo. De hum obstina lo, também diw-
mos que se queyma na d^feza das soas

opinioens.» Ibidem, liv. 1. n." 15.—«B
que esle discurs<i, e opinião esteja con-

forme a Direito, e razaõ, confirma Cas-

tflla com semelhante caso. em que tirou

a S. Luiz Rey de França a herança de

sua Coroa, que lhe vinha por sua mftj

Dona Branca, filha mais velha do Rey
Catholico, e a deo aos filhos de Iktna

Berenguera roais moça, que assistiaõem

Castella.» Arte de Furtar, cap. 16.

—

«K nsõ obstante esta opinião, que be a

mais segura, accrescento, que forlifica-

çoens grandes, que demandaõ quinze,

ou vitiiD mil homens de guarnição, que
mais barato he naõ se tratar delias; por-

que posta essa gente em campo, faz hum
exercito capaz de dar batalha, e alcançar

vitoria, e Portugal assim se defende sem-
pre.» Ibidem. — «Feita a mercê, dado o

passeyo, • pagos os três mil cruzados,

tudo foy o mesmo: mas muito differen-

te o que se seguio; porque conceberão

todos os Mouros opinião, que aquelle ho-

mem era grand.-^ pessoa, e muito priva-

do, e valido do seu Rey.» Ibidem, cap.

64.— «E porque ha muitas opiniões an-

tre os Portugueses que nam entraram na

China sobre onde se faz ha porcelana e

acerca do material de que se faz, dizen-

do huns que de cascas de ostras, outros

que do esterco de muito tempo podre,

por nam serem enformados da verdade,

parece me ccmveniente cousa dizer aqui

ho material de que se faz conforme aa

verdade dita pelos que ho virara. > Frei

Gaspar da Cruz, Tratado das cousas da

China, cap. 1 1.

—.4 opinião publica; o que pensa o

publico. .i"!!-*^' nS.i; ii .aoa.-.T^



OflN OPIN OPIS 559

—Juízo bom, ou máo, que se forma

de uma pessoa ou de uma cousa; repu-

tação, conceito. — «O desavenlurado ve-

Ibo alegro de sua maldade sair como de-

sejara, e v^r que se a opiaiaõ de sua

virtude padecera quebra para com a San-

ta, a quem descubrira a impi'rfeiçaõ de

seu animo, eslava a sua abatida para

com o Mundo todo.» Monarchia Lusita-

na, li?. 6, cap. 24.— «Andámos após os

enganos, somos solícitos cm nosso dam-
no, não nos queremos desenganar por

huma má opiniam do mundo; himos

contra a alma por amor do corpo, que

nos foy dado por seu respeito ; estima •

mos a vida cotno que fosse perpetua.»

D. Joanna da Gama, Ditos da Freira,

pag. 26 (ediç. de 1872).— «falara as boas

obras por quem as faz, e desfazem as más
opiniões de lingoas danosas. Muyto pou-

ca força tem as boas obras e serviços

quando sam feitos a quem os nam sabe

agradecer.» Ibidem, pag. 44 (ediç. de

1872). — «Teve da Rainba D. Isabel o

Príncipe D. Joaô, que morreo sendo me-
nino de pouca idade: A lofaute D. Joan-

na, que foi Religiosa no Mosteiro de Je-

sus de Aveiro, e acabou seus dias com
opinião de Santa: O Príncipe D. Joaõ,

que lhe succedeo no Reino.» Frei Ber-

nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-

tugal, continuados por D. José Barbosa.
—Aridar em opiniões ; ser controverso..

— Loc. FIG. : Andar em opiniões; ter

fama, ter reputação duvidosa.

—Termo de lógica. Acto da nossa al-

ma, quando se decide pela affirmação ou

negação, porém com perplexidade; ou o

juizo perplexo que formamos a respeito

da verdade de qualquer objecto. — «Hti

pois de saber, que os Godos (segundo

opinião de Josefo, e outros) forão des-

cendentes de Magog, filho de Noe, pri-

meyro povoador da grande Ilha de Es-

candinávia, de cujo sitio e grandeza os an-

tigos tiverão mais opinião, que certeza,

porque como tão remontada do Itália, e

Grécia, ondo florecião as boas letras.»

Monarchia Lusitana, liv. 6, cap. 1.

— Termo de casuista. Opinião prová-

vel, que tinha para ella algum auctor

auctorisado, o que se podia seguir em
consciência, por mais duvidosa que fos-

se em si.

— Loc: Fazer opinião; fazer pundo-
nor, timbre.

— Homem de opinião; homem bem
conceituado, homem do qual se esperam
grandes cousas.

— Fazer opinião ; ser homem cuja opi-

nião auctorisa, e torna respeitável as de-

cisões, que dieta o que ensina, e tem
por certo.

— Doutrina de politica ou de religião,

partido. — As opiniões religiosas.— «So-

mente Mahamed Mahadij dizím os Pfir-

soos que ainda não he morto, e esperam
por elle, dizendo que ha de vir mostrar-

se ás gentes pêra acabar de declarar a
verdade de lodalas leis, sectas, e opi-

niões, e converter a si todo Mundo em
cima de hum cavallo, e ha de começar
esta conversão de Maxadálle, onde seu
avô Alie jaz sepultado.» João de Barros,

Década 2, liv. 10, cap. 6. — «Com tudo
os Arábios declarando os Pérsios por he-
réticos, e cismáticos, ficaram com a opi-

niam, e seita de Mahamed, e os Pérsios

com a de Ale, per cuja morte aleuantou
esta gente per Califa Hocem seu filho

mais velho, que ouuera de Fatema filha

do Mahamed, a qual dignidade lhe cus-

tou a vida.» Damião de Góes, Chronica
de D. Manoel, part. 3, cap. 67.
— Voto que se dá.

— Empreza, intento. — «Pêra se El-

Rey de Cambaya o quizesse cometer, o

esperar de rosto a rosto, e que se con-
tentasse com o que fez o Emperador Car-

los Quinto, quando esperou o Turco So-

leimaõ em Viena, porque tudo o outro

mais era temeridade. O Governador ven-

do todos contra si desistio de sua opi-

nião.» Diogo de Couto, Década 6, liv. 5,

cap. 7. — «Afonso Dalbuquerque lhe pe-

dio perdam por nam ter comprido com
elle, rogandolhe que desistisse daquella

opiniam, porquo nam era serviço de Deos,

nem dei Rei deixiUo ir a perder, s assi

o linha assentado em conselho, porque
as cousis de Malaca eram de tanto peso
que se aula mister pêra ella muito maior
armada, e mais gente d« com que se to-

mara Goa, mas que lhe pedia que o

acompanhasse a ir buscar os Rumes.»
Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 3, cap. 16.

— Figuradamente : Presumpção, phi-

laucia, orgulho. — «Mas eu verdadeira-

mente tenho por muito certo, ser a pró-

pria natureza dos Portuguezes, mostra-
rem sua opinião, e lealdade no serviço

do seu Rey, e Senhor: como muitas ve-

zes se vio por experiência dos muy gran-

des feitos que nos Reinos de Portugal, e

nas partes de Meca, e nestas da índia,

com muito valor, e esforço fizeraõ, e aca-

barão.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

10, cap. 5. — «Deixou huma só filha per

nome donna Beatriz, que aliem de ser

muito discreta, foi huma das fermosas,

e bem dispostas raolheres, que em seu

tempo ouue nestes regnos, com as quaes
partes, o nobreza de sangue, e bom do-

te que linha trouxe sempre opinião de

casar com o Infante dom Fernando, tilho

terceiro dei Rei dom Emanuel, posto que
fosse muito mais moço quella.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 82.

Vendo o Turco hum tão claro desengano,

E a esperança de todo ja perdida

De poder evitar tão grave dano,

E a si, e aos seus salvar com honra a vida,

Vencido d'hum esforço mais que humano,

E d'huma opinião nunca Tencida,

Imagina hum estranho raro feito

Qu'a desesperação lh'accende o peito. ,

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
Diu,eant. 1, est. 60.

D'um acaso a Opinião surge a miúdo
;

E sempre a Opinião é quem dá a voga.

Podéra em gentes eu de todas classes

Meu Prólogo fundar ; que neste Mundo
É tudo prevenção, porfia, cabala :

Justiça? pouca, ou nada;

Tal foi, tal será sempre :

Pois vai, como enxurrada, abrão-lhe passo.

FRANC. MANOKL DO NASCIMENTO, FABIJLAS

DE LAFONTAINE, 1ÍV. 3, II.' 14.

OPINIÁTICO, A, adj. Fortemente li-

gado á sua opinião, á sua vontade. —
Zelo opiniático.

— Diz-se das cousas em que ha per-

severança, obstinação, encarniçamento.
— Termo pouco usado. Que gosta de

opiniões novas.
— Trabalho opiniático ; trabalho em

que se persisto apesar da difficuldade.

— Combate opiniático; combate sus-

tentado por muito tempo com vigor de
parte a parte.

— Substantivamente: Pessoa opiniá-

tica. — Um opiniático.

f OPINIONISTA, s. 2 gen. Nome dado
no século xv aos sectários que recusa-

vam reconhícer o papa por vigário de

Jesus Christo, porque elle não observava

a pobreza evangélica.

OPINIOSO, A, adj. (Do latim opinio-

sus). Opiniático, profundamente ligado á

sua opinião,

— Orgulhoso, presumpçoso.
ÓPIO, «. m. (t)o grego opion). Sueco

condensado das capsulas das diversas

espécies do género dormideira, que vem
da Turquia e da Pérsia em bocados acha-

tados ou arredondados. O ópio é uma
substancia narcótica, muito venenosa em
grande doso.

— O ópio eraprega-se também como
um excitante do systema nervoso, que
procura um sentimento momentâneo do

bem estar — Os fumadores do ópio.

' — Figuradamente: Mentira, peta, lo-

gração.

— Loc. POPULAR E FIGURADA : Dar ópio

a alguém; pi^toal-o, pregar-lhe uma peta.

f OPIOLOGIA, s. f. (Do grego opion,

e lagos). Tratado sobre o ópio.

f OPIOPHÃGO, s. m. Homem que come
ópio.

OPÍPARO, A, adj. {deliúta opiparus).

Apparatoso, brilhante, esplendido, pom-
poso. — Jantar opiparo.

f OPISTHOCYPHOSE, s. f. Termo de

Medicina. Dobradura da espinha atraz.

-}- OPISTHODOMO, s. m. Termo de Ar-

chiiectura antiga. A parte posterior de

um templo.

f OPISTHOGASTRICO, A, adj. Termo
de Anatomia. Artéria opisthogastrica

;

o tronco celiaco, que nasce da aorta de.s-
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cendpintf», por (iptraz Hn parte superior

do cslornfifço.

I OPISTHOGRAPHICO, A. adj. Que per-

tence as pHíiiriíis íipistliii(5ra[)lias.

f OPISTHO-iRAPHO, A, mij Termo de

Anligui'ia'lc. Qu»* 6 fscriplo por Helraz.

— Escriptura opislhographa; tjscriplu-

ra que se euc.oiilra iio verso do utna fo-

lha de um livro.

OPISTHOTONICO, A, ndj. Que 6 rela-

tivo no opi>ltioloiios.

OPISTHOTONOS, s. m. Torrno de Me-

dicina. Ciirivulsão que faz dobrar o cor-

po para tfíiz.

OPOBALSAMEIRA, s. /". Arvore produ-

ctora do opohalssmo.

OPOBALSAMO, s. m. (Do grego opôs,

e balsiimon). Bálsamo liquido, mui puro,

e oilorifero.

f OPOCEPHALO, A, adj. Termo de Te-

ratologia. .\funstros opocephalos ; mons-

tros que tem as orelhas appmiimadas ou

reunidas sob a cabeça, e as maiillas alro-

phii-as.

OPODELDOCH, s. m. Nome do um bál-

samo pbarmaieutico próprio para fric-

ções, em distensões, e rheiímatismos.

•) OPODYMO, ou OPODIDYMO, ndj.

Termo de Teratologia. A/omfros opodi-

dymos; monstros que só tem um corpo,

rnas cuja cabeçi, unida por detraz, se

separa em duas faces dislinclas.

OPOPANACO, ou OPOPONACO, s. m.

(Do grego opas, e panax). Sueco gom-
moso, resinoso, obtido por incisões feitas

no collo da raiz do pastinace opoponax.
}• OPOR, V. a. Vid. Oppôr. — «Jul-

gareis qud sou contrario «le .Monsieur

Charpentier, e que por essa rasão me
oponho á sua critica contra Ovidio: tam-

bém vos digo que vos enganaes, porque

também nunca vi, nem conheci Mr. Char-

pentier.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.o 37.

-j- OPOSIÇÃO, s. f. Vid. Opposição.

—

«Em falando de Aspectos, de Physiono-

mias, de Quadrado, de Oposiçoens, de

Conjuncçoeus, de Retrogrado, de Signos

Zodíacos, e de Casas Celestes, tem con-

seguido o seu intento, fasendo cora que

por estas palavras se formem grandes

ideas da sua doutrina.» Cavalleiro d'Oli-

veira, Cartas, liv. 3, u.° 11.

OPOSITO. Vid. Opposto.

f OPOSTO, part. pass. de Opor. Vid.

Opposto. — «Qu»ndo huma desconfiança

semelhante se introduz na alma débil, o

aborrecimento acha também com facili-

dade o seu lugar, porem como nesse ca-

20 senão póJe desterrar o amor inteyra-

mente, s<'fre o spirito dezordens inex-

plicáveis sendo procedidas de payioens

em tudo opostas.» Cavalleiro d'Oliveira,

Cartas, liv. 1, n." 13. — «Semelhante

ordem he tão contraria á virtude, e tâo

oposta a dignidade da crealura rasona-

vel, que seria querer confundir toda a

ordem, se se quisesse admittir huma má-

xima com qoe esta se aatorísasse.» IdAm,

Ibidem, liv. 3, ii." M

.

f OPPIANO, A ndj. Termo de Direito

romano. Lki oppiana ; famosa lei roma-

na contra o luxo e excessiva despeja das

mulheres uos seus vestidos, publicada

por Oppio, sob o consulado d« Quinto

Kabio Máximo, e Sempronio (iraccho,

215 annos antes de Christo.

OPPILAÇÃO, s. f. (Do latim oppilatio).

Termo He medicina. Obstrucçáo

OPPILADO, part. pass. de Oppilar.

Obstruído.
— Doente de oppilaçáo.

— Figuradamente: Cerrado, fechado.

[ OPPILANTE, pari. act. de Oppi-

lar. Que produz oppilaçSo.

OPPILAR, V. u. (Do latira oppilare).

Termo de medicina. Obstruir.

OPPILATIVO, A, adj. Termo de medi-

cina. Que obstrue, op])ilante.

OPPOENTE, s. m. Termo antiquado.

Homem que se quer oppôr a alguma cou-

sa. Hoje diz-se oppositor.

— Pleiteanto, antagonista, adversário.

OPPOER, V. a. Termo antiquado. Op-
pôr.

OPPOR, V. a. (Do latim opponere). Pôr

uma cousa do tal modo, que fique de-

fronte de outra.

Entre o fulgor d* purpura brilhante

Eu vejo Pa«sionei, cedf-lhe a Palma

Demosthenas, e TulUo, inda que vonhão

Do gráo pe.«o doi séculos seguidos ;

Não tem que opponfia, que lhe iguale o Seoa.

3. A. DB macxdo, vugem EXTÁTICA, caot. 2.

—Pôr em parallelo, em comparaçáo,

—CoUocar uma cousa de modo que
sirva de obstáculo.

—Apresentar. — «Que fizeras por ter

exceiçaõ que oppor a esta regra? naó

ha duvida que lizeras da tua parte todo

o possível. l'ois naó te pedem que faças

senaõ o fácil, e racionavel.» Padre Ma-

noel Bernardes, Exercicios Espirítaaes,

part. 1, pag. 402.

—Figuradamente: Pôr em obstáculo

alguma cousa de moral como acontece

physicamente.—Oppôr a constância aos

perigos.

— Objectar, apresentar como uma dif-

fículdade.

—Figuradamente: Servir-se de pessoas

ou de cousas para resistir a outras ou
para as combater
—Contrastar.—Oppôr a virtude ao vi-

cio, a loucura ao bom senso, etc.

—Termo de foro. Oppôr embargos;

oppôr-se com elles. allegal-os.

—Oppôr-se, V. refl. Resistir. — «Etle

he o que confessa sinceramente que o

Sábio náo pôde embaraçar os movitiien-

tos da sua alma, ainda que a sua rasão

se possa oppor vigorozamenle aos seus

excessos.» Cavalleiro d'i.tliveira. Cartas,

liv. 1, u." 13. — «Acudio Huuiecão a sus-

tentar a obra com doto madeiramento.

o maior cnpi» de servidoroR, e soldados,

huO'* que assistião á defensa, outros ao

trabalho, a que os nossos «e oppuzerão,

dando-lhes miúdas cargas de artelbaria,

e espingardaria, de que o inimino rece-

beo grande damno.» Jacintho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.— «Aborrecido jí de andar em sus- J
pensões e incertezas, deliberei me ir á I
Sicilia, para onde me haviam dicto que
os ventos o tinham lançado; d.ísignio a

que. por temerário, se oppunha o sábio

Mentor, aqui presente: ropresentava-ma

d'uma parle r.s Cyclopes, gigantes mons-
truosos que tragara os humanos.» Tele-

maco, Iraducçáo de .Manoel de Sousa, e

Francisco Manoel do Nascimento, liv. 1.

Ioda menos teri que app&r-te o MdbiIo,

cy portentoso, unirersal Bobertif

NIn me cega o furor, com qo* do Tibre

Eu volvo as producfAes, e estudo aa Artea.

J. A. DE MACEDO, TUOBI EXTATICa , Cant 2.

A experiência sli corrige, emenda.

Quanto * teimosa ab««rva<^o se oppunha

A nova Escola Ecléctica se elevm

Sobre a verdade, e calculo somente.

IDEM, IBIDEM, CaOt. 4.

—oppôr-se á cadeira; fazer exame,

ou ir a concurso por provas publicas,

para a alcançar, se sa lhe avantajar no

mérito.

—Contrariar.— «Augusto, Lncullo, An-

tónio, e Pompeo também a souberão ven-

cer, porque a sua heroicidade de animo
se oppoz aos princípios, que verdadeyra-

mente ti»eráo para serem ociosos.» Ca-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, n.°13.

—Termo de jurisprudência. Pôr um
obstáculo judiciário á execução do um
acto. — Oppôr-se a um pagamento, a

um casamento.

OPPORTUNAMENTE, adv. (De oppor-

tuHO, com o suffiio «mente»). De um J
modo opporiuno. a propósito. fl

OPPORTONIDADE, s. f. iDo latim op-

portunita<í). Qualidade do que é oppor-

iuno. — Aproveitar a opportnnidade da

circumstancia.

—Occasiáo favorável, ensejo.

—Stn. : Opportunidade, occasião. Vid.

este ultimo termo.

f OPPORTDNISSIMAMENTE, adv (De

opportunissimo. roni o sufliio «mente»).

Superlativo de Opportunamente. Com
muita opportunidade.

OPPORTUNISSIMO, A, adj. Superlati-

vo de Opportuno Mui opportuno.

—

En-
sejo opportunissimo.

OPPORTUNO, A, adj. (Do latim oppor-

tunus). Que vem a propósito.

— .vdaptado, conforme, accommodado.

Porém antes me cumpre entrar na armada

Oue com instantes voiee me importuna.

Porque d'bum rio trabalho ja caaaada

Sagura estancia ja busca, e apparmna

:



OPPO OPPO OPPR 561

Com a ordem qae ja atraz tenho contada,

;, Contraria ao que cuidou tenho a fortuna,

- Dispara a frota itniga a aita braveza
' Dos-sens canhões lá contra a fortaleia.

FBAKC. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIB,

eant. 14, est. 46.

—«E como nss Cortes dos Príncipes,

as cousas grandes são melhor ouvidas

que as possiveis. eem Barba-Roxa a ex-

periência, e o vílor tinhão tantos abo-

nos, Sòlimão altivo, e bellicoso, come-
çou a dar ouvidos a erapreza de tantas

conspquenciâs, que parecia opportuna
pí'la paz, p prosperidade, que g'.zava s^u

Império.» Jacintho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 1.

— Apto, bom, ageitado. — «Em fim a

diligencia destas matronas servia de ali-

vio no trabalho, nos perigos de ex''m-

plo, acodindo a qualquer obra servil, oo
arriscada que fosse, promptas, e oppor-
tunas.» Jacintho Freire de Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 2.—Tempo opportuno; tempo convenien-
te, próprio. — «Ordenou logo o Capitão

.Mór huma fraca trincheira, que mais nos
dividia, que amparava do inimigo; a

qual se obrou com as armas nas mãos,

quasi furtiva, ficando por alojamento dos

soldados o lugar da batalha ; onde, nem
sobre as armas, podião ter seguros hum
pequeno repouso, porque nem para cu-

rar as feridas tinhão tempo, ou lugar op-

portuno.» Jacintho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 2.

OPPOSIÇÃO, s. f. (Do latim oppositio).

Acção de oppôr-se.

—Termo de astronomia. O aspecto de

um corpo celeste que está a cento e oi-

tenta graus de um outro. Um planeta

está em opposição com o sol, quando a

terra está interposta entre elle e o sol;

6 está em opposição com a terra, quan-
do o sol se encontra entre ella e o nosso

globo.

—Termo de esgrima. Movimento da

mão, pelo qual sp pára a estocada.

—Termo de physiologia. Movimento
de opposição; movimento que executam
os músculos oppostos.

—Termo de rhetorica. Figura pela

qual se reúnem duas ideias que parecem
contradictorias.

—Termo de lógica. Desconveniencia
das proposições.

—Termo de pintura. Contraste de co-

res, e sombras.

—Terrao de architectura. Diz-se da es-

pécie de differença de ornato, ou de gran-
deza, que se estabelece entre as partes

d^ um edificio, a fim de que umas fa-

çam sobresahir as outras.

—Termo de esculptura. Contraste de
formas.

—Termo de dança. Contraste, movi-
mento opposto, contrario.

—

A opposição
dos braços com os pés.

—Obstáculo que uma pessoa põe a al-

guma cousa.

—

Encontrar opposição.

—Nos parlamentos, são os membros,
ou vogaes. que não seguem ordinaria-

mente as medidas e os conselhos do mi-

nistério, e os impugnam, ou por moti-

vos virtuosos, ou até entrarem na recua

dos ambiciosos esperançados de officios

lucrativos da coroa, etc.— «Senhor, para

que se cança Vossa Magestade em apu-

rar gente, que naô conhece; consultas

da Universidade saõ muito apaixonadas
pelos bandos das opposiçoens, que mui-
tas vezes põem no primeiro lugar, quem
havia de vir no ultimo : aqui anda o Len-

te Fulano, que tem grande conhecimen-
to do todos os sugeitos, e he desinteres-

sado nestas matérias : informe-se Vossa

Magestade delle, e verá logo tudo claro

como agua.» Arte de Furtar, cap. 37.

—Termo de jurisprudência. Acção de

se oppõr.

—

Por opposição.

—Contrariedade, differença, contraste.—A opposição contíntia qu« reina entre

as leis ecclesiasticas e as leis civis.

— Repugnância.

—

A opposição inven-

civel que existe á oração.

OPPOSICIONISTA, s. 2 gen. Pessoa que
faz opposição.

— Pessoa que entra no numero dos que
fazem a opposição.

7 OPPOSITORIO, A, adj. Termo de Bo-
tânica. Diz-se das partes de uma flor que
estáo ordenadas em muitas ordens op-
postas.

7 OPPOSITIFLOR, adj. 2 gen. (Do latim

oppositus, eflos). Termo de Botânica. Que
tem as flores sustentadas por pedúnculos
oppostos.

j- OPPOSITIFOLIO, adj. Termo de Bo-

tânica. Que tem folhas oppostas.

— Que nasce em frente das folhas.

-j- OPPOSITIVO, A, adj. Termo de Botâ-

nica. Que está coUocado em opposição a

uma outra cousa.—Estames oppositivos; esta mes situa-

dos em frente das divisões de um perian-

tho simples, ou de uma corolla.

OPPOSITO. Vid. Opposto.—Em opposito. Vid. Defronte.

OPPOSITOR, A, s. Pessoa que se oppõe,

pessoa que pretende alguma cadeira. Vid.

Oppoente.— «Contra a terceira he que diz

bem, se todos os Oppositores foraõ filhos

do mesmo pay, assim como eraó netos do
mesmo avô; porque entaõ o mais velho

seria o Morgado, Príncipe, e legitimo her-

deiro : mas sendo filhos de differentes

pays, como eraõ, devia-se o direito só

áquplle, cujo pay o tinha á Coroa.» Arte

de Furtar, cap. 16.—«Raynuncio tam-
bém oppositorja era bisneto na linha do
Infante D. Duarte ; mas naõ se fez caso

da sua opposição, por ser defunta sua

mãy, que a devera fazer, e por naõ cons-

tituir linha differente da em que se achava
a Senhora Dona Catharina, em melhor
gráo que elle.» Ibidem, cap. 16.

I OPPOSITORIA, s. f. Casa de coçversa-
çáo Pm a Universidade de Coimbra.
OPPOSTAMENTE, adv. (De opposto, e

o suffixo «mente»). Com opposição, con-
trariedade.

—Em contrario. ;-'.=:- ma

OPPOSTO, part. pass. de Oppôr. CoUo-
cado na parte fronteira.

—Impedido judicialmente.

—

Excepções
oppostas. — «E quando se taees Exce-
pçoens aleguam depois da Sentença de-
fenitiva, embarguam a execuçam delia,

até ser examinado e provado, se foram
justamente oppostas e slfguadas.» Ord.
Affons., liv. 3, tit. 56, § 1. — «E sendo
essa Eicepçam opposta,e aleguada con-
tra o Juiz, deve EIRey dar outro Juiz,

que delia conheça, e dé sobre ello final

terminaçara, segundo achar per Direito,

se ElRpy for em esse luguar. honde tal

caso acontecer.» Ibidem, liv. 3, tit. 56,

§ 5.

—Contradictorio, contrario, adverso.

—

«Com tudo naõ me psreceo conveniente
fazello assim : por quanto o intento des-
te Tratado naõ he persuadir, cu conven-
cer, a quem estiver opposto, senaô ensi-
nar, a qtiem está persuadido : e este tal

dezeja achar doutrina breve, e lhana, que
o não canee, e confunda.» Padre Manoel
Bernardes, Exercícios Espirituaes, Intro-

ducção.— «A Ilha he povoada de Mouros
oppostos aos Turcos, por serem (ainda

que cultores de Mafamede) differentes na
crença, porque seguem os ritos, e cere-

monias do i'ersa, a que;* da a beber o

Demónio as abominações de Mafoma em
vasos differentes.» Jacintho Freire d'An-
drade, Vida de D. João de Castro, liv. 3.

Sempre, oh Rei, á Tiolencia fui opposto.

Na suasiva Raião, n'um termo brando

Certa a Victoria tens. Deixa que eu spalhe

Eotre os de Christo, entre os CuUores nossos,

Dictames, que os Civis laços destruem,

Sob-cavão dos Impérios o alicérse.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MARTVRES,
liv. 8.

Da Mente o turro ardor. Xão delibérâo,

Bramão, de golpe vão juntar-se aos Francos.

Quiz do peito romper opposto vfito

Um Guerreiro, três vezes ; três o Arinto

Lhe corta o sáyo, e a que emmudeça o obriga.

IDEM, IBIDEM, Ur. 9.

OPPRESSÃO, s. f. (Do latim oppressio).

Estado do que é opprimido.

—Termo de Medicina. Oppressão das

forças; estado em que o doente, longe
de lhe faltarem forças, está impedido de

excessos ; como se observa no começo de

algumas hemorrhagias, etc.

— Estado em que o doente experimen-

ta a sensação de um peso. — Oppressão
do peito.

—Acção de opprimir.

Assifpassando aqueUa^regiões,

Por^onde duas vezes passa ApoUo.
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Dous invernos fazendo, e dous varòae,

Em quanto corre d'um a outro piilo,

Por calma*, por tormenlafl e oppri^nsões

Que sempre faz no mar o irado I^lo,

Vimos as Ursaa, apezar de Junu,

Baoharem-ee na« aguas de Neptuoo.

CAM., LDS., csut. b, «st. 15.

—Oppressão dos pobres; peccado que

brada aos céos.

OPPRESSIVO, A, adj. Que tende a op-

primir, que serve para opprimir.

—

Meios

oppressivos.

OFPRESSO, part. pass. irreg. de Oppri-

mir. Opprimido.

Da sua mesma gloria oppretso fica

!

Da Creaçilo no Quadro immenso, e vario

Ku ai prodígios, e milagres vejo.

J. A. DE UaCEDO, VIAOEM EXTÁTICA, CaDt. 1.

—Violentado. — tE buscava descobrir

o corregedor, que não viera ao sarau.

Emquanto dous ou três pagens saiam a

a procurar o doutor Gil Eainies, apenas

se ouvia pelo espaçoso aposento o respi-

rar oppresso dos circuiustantes, esperan-

do assoiubrados o desfecho daquelle es-

tranho drama, que, em vez do arreme-

dilho de Alie, servia d'it:lroito aos mo-

mos e folgares.» A. Herculano, Monge
de Cister, c.ap. 25.

OPPRESSOR, A, s. (Do liúmoppresaor).

Pessoa que opprime.
—Adj. m.— Governo oppressor.

OPPRIMIDISSIMO, A, adj. superl. de

Opprimido. Muito opprimido.

OPPRIMIDO, part. pass. de Opprimir.

Que solTreu oppressão.

Ja rigorosamente começada

Tendes vossa esperança em minha vida

;

Mas tauto, que ja temo que opprimida

Sejais com eUa cedo, ou acabada.

CAM., SONETOS.

— Violentado, constrangido.

—Violado, quebrantado.

—Veiado, afflicto, molestado.

OPPRIMIR, V. a. (Do latim opprimere).

Sobrecarregar com um peso.

— Sobrecarregar com violência, com

uma auctoridade tyrannica. — t Negocio

(ao parecer dos seus) não mui difficil;

porque discorrião, que o Estado era hum
corpo monstruoso, pois tendo a cabeça

no Occidente, nutria membros distantes

de si mesmo por infinito espaço com tan-

tos mares, e terras interpostas ; e que era

tão grande o poder de Cambaya, que tan-

to com a ruina, como com a victoria po-

dia opprimir o Estado, enfraquecido en-

tão por vários accidenles.» .lacintho Frei-

re de Andrade, Vida de D. João de Castro,

1ÍT. i.—«E se Castella adraittia estran-

geiros, era, porque naõ tinha ley em
contrario, como Portugal tem : e também

porque os fazia naturaes cora a assist>}n-

cia continua; e cora esta faltou a Portu-

gal, naõ pondo nelle pé, mais que para

o opprimir, agKravando-lhe o jugo como
estrarilio, « porisS'> com muita rasão o

sacudio » Arte de Furtar, cap. 16.— tUs

réis que so tractara de fazer-se temidos,

e de opprimir os vjissallus, para mais os

subraeitert^m, suo flagellos da humauida-
de. Si(u são temidos, como querem ; mas
também são aborrecidos, e abominados;
e corp mais razão se devem temer de seus

vassallos, do que estes d'elles.> Telema-
co, traducçào di Manoel de Sousi, e Fran-

cisco Manoel do i^ascimenlo, liv. 2.

—Vexar, affligir, iiioommodar, moles-

tar, perseguir.

— Forçar, violentar, coagir. — «Pois a

uatureza os dotou tão inteiramente de

bens lemporaes e do serviço dos homens,
que nenhuma outra cousa lhe iica em
que possam conhecer a deos, se não na
superioridade do príncipe, que os oppri-

me a não sair tão fora de mão como a

condirão os obriga.» Francisco de M)-
raes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 97.

OPPROBRIO, s. m. ^Do latim oppro-

hrium). Vergonha profunda, deshonra ex-

trema, ignominia.

Deste ao Tejo opulência, e nella a gloria;

Seu timbre hum tempo foi, mas boje opprobrio,

O Sceptrs, que lavrou, das mãos lho arrancai.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, CaUl. 4.

—«E o sancto-homem do abbade, co-

mo lhe chamava o seu melhor amigo, o

chauceller, encostado á cabeceira do ca-

tre no coUegiodeS. Paulo, sentia escoa-

rem-se ligeiras as accideutaes horas de

vigilia nocturna, vendo volteiar ante si

as imagens risonhas do opprobrio e des-

ventura que preparava ao seu inimigo.

•

A. Herculano, Monge de Cister, cap. 20.

— Estado delíbjecção.

—

Morrer no op-

probrio e na ignominia é desgraça.

—AlTionta. injuria, desprezo.—Syn. : Opprobrio, Infâmia. Vid. este

ultimo termo.

OPPROBRIOSO, A, adj. (De opprobrio,

e o suftiio «oso»). Que produz oppro-
brio.

—Que serve de opprobrio.

—

Lançar
palavras opprobriosas.

—Que diz opprobríos.

—

Homem oppro-
brioso.

OPPUGNAÇÃO.s. f. (Do latim oppugna-
tio). Acto de oppugnar; acção de atacar,

de combater.

—Ataque.— «Se na oppngnação de Diu
perdeo o inimigo hum exercito, que fal-

ta a esta facção para a victoria? e que
para castigo? A oITensa intenta-se com
forças iguaes; a vingança com muito su-

periores ; porque não se ha de ir satisfa-

zer hum aggravo com risco de nova in-

júria.» Jacintho Freire de Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 2.

OPPUGNADOR, í. 1)1. Homem que op-

pugna, quo ataca « praça.

— Bellinersnti», combatente.

OPPUGNAR, V. a. (f)o latim oppugna-
re). Accommetter, assaltar, investir.—Op-

pugnar a cidade.
—Syn. : Oppugnar, expugnar.

Oppugnar é atarar por força para ren-

der urna praça, uma fortaleza, etc. Ex-
pugnar é tomar uma priça á força de

armas. Todas as praças e fortalezas se

podem oppugnar, porém nem todas se

podem expugnar.

f OPREMIR, V. a. Vid. Opprimir.

—

«O qual narn somente se f-íz sem ne-

nhum aluoroço, mas antes ouue muitos

que fxlgauáo, e dauatn graças a Deos ve-

rem fazer justiça destes homens, polas

muitas tyraunias com que cada dia op-
premiam, e auexauam, assi os morado-
ri-s daquella cidade, como os esirangt-i-

ros.» Damião de Góes, Cbroaica de D.

Manoel, finrt. 3. cap. 25.

f OPRESSÃO, s. f. Vid. Oppressão.
— «Teve o K-yuo d'iGalliza grande opres-

são có 0$ .Normandos, que vindo ^"i mar
lizeraô alguns assaltos ua terra : mas ao

lim perecerão desbaratados por bum Con-
de, que nossas historias cbamaô Dom
Gonçalo Sancbez, que ajuntado a mais

gente que pode aver em Portugal e Gal-

liza, os assaltou com tauto v^lor, e boa
fortuna, que de muitos que eraõ diffi-

cilmenle se salvou quem levasse a nova.

Monarchia Lusitana, liv. 7, cap. 23.

—

—«A quem ella em reconhecimento des-

te benrficio consentia lyrannizarem o

Povo em publico, e secreto, sendo lae»

os excessos, que alguns Senhores com-
padecidos da opressão dos pobres se vie-

raô queixar a el Rei, represeutando-lhe

a perdição de seus vassallos, e os gritos

com que os pobres pediaõ a Deos vin-

gança de taes lyrínnias.» Frei B-roardo

de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

coulinuados por D. José Barbísa.

f OPRÓBRIO, s. m. Vid. Opprobrio.
— «Ordena a rasão que S9 abslenhão lo-

dos destes Praseres criminosos, que ar-

rastão alraz de si dannos verdaleyramea-

te consideráveis como h^ a vergonha, o

opróbrio, os perigos, os cuidados, as tris-

tezas, e as dores.» Cavalleiro d'01iveira.

Cartas, liv. 2, n." 38.

OPSIGONO, A, adj. Termo didáctico.

Que vem era tempo posterior, fallando

dos dentes mediares.

OPSIMATHIA, s. f. (Do grego opse, e

maixthanò). Termo didáctico. Desíjo de

aprender na velhice.

f OPSIMETRIA, s. /. Emprego do opsio-

metro.
-} OPSIOMETRICO, A, adj. Que per-

tence á opsiometria.— Degrau opsiome-

trico.

-}• OPSIOMETRO, 5. wi. Termo de phy-

sica. Instrutuento para determinar os li-

mites da vista distincta em um indivi-

duo.

f OPSOMANIA, s. f. Termo de medi-
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cint. Gosto exclnsivo part nma esppcie

de tlimentos.

OPSOMANO, A, adj. (Do grego opson,

e mania . Que tem paiiáo para algum

alimento.

OPSONOMO, s. m. i^Do grrgo opson, e

nomos). Magistrado antigo de Attenas,

fiscalisador da boa qualidade dos comes-

tÍTeis.

f OPTAÇÃO, s. f. (Do latim optatio,

de optare). Termo de rhetorica. Figura

que consiste em exprimir um desejo sob

a forma de eiclamacáo.

OPTALMIA, s. f. Vid. Ophthalmia.

OPTAR, V. n. (Do latim optare). To-

mar ectro duas ou mais cousas aquella

que conrem.
—Acceitar o cargo, a dignidade, a que

se tem direito.

—Termo de jurisprudência. Escolher

quaudo a lei dá o direito, ou a faculda-

de da opção.

f OPTATIVAMENTE, adv. (De optati-

vo, e o suffiio «mente»). De um modo
optativo, que exprime um desejo.

OPTATIVO, A, adj. (Do latim optati-

viis, de optare). Que exprime o desejo.

—Em termos de graramatica: Modo
optativo; modo que em certas linguas,

por exemplo na grega, exprime o de-

sejo.

ÓPTICA, s. f. (Do grego opfifcê). Scien-

cia da luz e das leis da -visão.

—Particularmente, a sciencia que tem

por obji*cto os éfff-itos da luz directa, em
oppoâiçáo á catoptrica, que tem por

objecto a luz reflectida, e a luz dioptri-

ca, que tem por objecto a luz refractada.

— Uma óptica; um tratado sobre a

óptica

.

—Caixa com um espelho- inclinado,

em que se vê através de uma grande len-

te, estampas illuminadas. — Comprar
uma he.lla óptica.

—Perspectiva, aspecto dos objectos vis-

tos ao longe.

Sobre a moldura superior s'estendem

As azas fulgentissimas do Génio.

Da tão dUScil Óptica pasmosa.

Com septempUce lut se espaudem bellas,

Que as cores todis primitivas guarda.

J. AGOSTINHO DK MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA,

cant. 3.

-}- OPTICAMENTE, adv. (De óptico, e o

suffixo «mente»). Com os caracteres ópti-

cos. — Uma superfície opticamente per-

feita.

f OPTICIDADE, s. f. Termo de phy-
sica. Qualidade óptica. — A opticidade

da côr azul.

ÓPTICO, A, adj. Que diz respeito á vi-

são.

—

lUusão óptica.—Cone óptico: fascículo de raios que
se imaginam partir de um ponto qual-

quer de um objecto para vir cair na pu-
pilla.—Pyramide óptica

;
pyraojide que tem

o objecto visível por base, e cujo vértice

existe no olho.— Triangulo óptico ; triangulo cuja ba-

se é uma das linhas rectas da superfície

do objecto, e cujos lados confinam com
o olho.
—Eixo óptico, ou visual; raio pas-

sando pelo centro do olho, ou caindo

n'elle perpendicularmente.—Angulo óptico ; angulo sob o qual

se vê um corpo.—Poder óptico; aptidão de um ins-

trumento para tornar distinctos os deta-

lhes de um objecto observado.

—Termo de crystallographia. Eixo

óptico ; uma ou duas direcções, segundo
as qu.íes um raio luminoso náa se divi-

de jamais.

—Termo de astronomia. Desigualdade

óptica; irregularidade apparenle no mo-
vimento dos planetas.
—Lugar óptico de uma estrella; o pon-

to do ceu, onde ella nos parece existir.

—Termo de anatomia. Nervo óptico
;

segundo par encephalico, inteiramente

destinado ao globo do olho; é unicamen-
te apto para fazer nascer sensações vi-

suaes, mas as lesões não occasionam dôr

alguma, e não provocam mais algum mo-
vimento. — iTambem se ejjcontraõ nos

olhos dous pares de nervos. O primeiro

par saõ os Ópticos, que derivaõ o seo

nascimento da primeira conjugação, e

saõ destinados para a visaõ. O segundo,

da segunda conjugação; e se ordenaõ

para o movimento dos músculos; como
ja ponderaroos na anatomia do cérebro.»

Braz Luiz d'Abreu, Portugal Medico, p.

74, § 97.

—Abertura óptica; abertura redonda
que o esphenoide apresenta na base de

cada uma das suas azinhas, e que dá
passagem ao nervo optiiít.—Fosso óptico ; fosso situado na face

interna do esphenoide, recebendo ochias-

ma dos nervos ópticos.
— Camad<ts ópticas; eminências re-

dondas e esbranquecidas situadas na par-

te posterior dos ventrículos lateraes do
cérebro.

— Tubos, lentes, instrumentos ópticos

;

tubos, lentes, instrumentos que servem,
ajudam, facilitam a visão directa, o as

observações por meio d'ella, e dos ócu-
los que lhe augmentam o alcance dos
objectos mais longínquos.

—Substantivamente : Homem que sabe
e ensina a óptica.

—Fabricante d'instrumentos d'optica.

I OPTICOGRAPHO, A, adj. Que é tra-

çado com o auxilio de uma lente.— Es-

criptura opticographa.

— Substantivamente: Instrumento que
serve para escrever com o auxilio de
uma lente.

OPTIMATES, s. m. plur. (Do latim

optijnates). Os maioraes, os grandes da
nação, ou da corte.

t OPTIMATIA, s. f. Synonymo pouco
usado de aristocracia.

OPTIMISMO, í. m. (Do latim optimus).

Systema de philosophia, onde se ensina
que Deus fez as cousas segundo a per-
f'Mção das suas ideias. — Optimismo de
Platão.

OPTIMISTA, s. 2 gen. Pessoa que ad-
mitte o optimismo.

—

Leibnitz era opti-

mista.

—Adjectivamente : Systema optimista.
ÓPTIMO, A, adj. (Do latim optimus).

Muito bom. exoellente.—Óptimo manjar.

f OPTOMETRO, s. m. Synonymo de
opsio7netro.

OPULÊNCIA, s. f. (Do húm opulentia)

.

Abundância de bens, de grandes rique-

zas.— «Na mesma Fortaleza se escondião
curiosas danças, que com acordadas vo-.

zes cantavão ao Governador louvores a

números atados, deleitando o ouvido na
harmonia, o juizo na letra. O concerto
das ruas, como para dar a conhecer a

opulência do Oriente; as telas de lavo-

res, por usuaes, se olhavão com despre-

zo, o Jacintho Freire de Andrade, Vida
de D. João de Castro, liv. 3.

—

«Esta he
a opinião de muitos políticos Estadistas,

que não sabem adquirir augmentos pa-
ra o commum sem minguas dos particu-

lares. A minha opinião he, que todos

luzão, porque a opulência dos trajes en-
nobrece as Naçoens, e causa veneração
nos Estrangeiros, e terror nos adversá-

rios.» Arte de Furtar, cap. 44.

Áureos risonhos séculos se avançâo

:

As mãos d'£tenia Sancta Providencia

Rios de néctar pela terra laação,

Que enchem Lysia de força, e de opulência:

Seus filhos immortaes no Hydaspe alcanção

Troféos de nobre, militar potencia;

Onde da luz Solar o Império esplende,

L4 chega o Sceptro Luso, e lá se estende.

1. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, CaDt.

8, est. 66.

—Stn. : Opulência, riqueza. Vid. este

ultimo termo.

OPULENTAMENTE, adj. (De opuknto,
e o suffixo ímente»^. Com opulência.

—

Este homem trata-se opulentamente.
OPULETíTAR, v. a. (Do latim opulen-

tare). Termo de Poesia. Locupletar, tor-

nar rico. enriquecer.

OPULENTÍSSIMO, A, adj. superl. de
Opulento. Muito opulento.

OPULENTO, A, adj. (Do latim opulen-
tus). Que existe na opulência, mui ri-

co. — «Disse o Marquez Pilmer, que era

o homem opulento, que com as suas ri-

quezas podia contentar, e satisfazer to-

dos os seus dezejoí.í Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n.° 19.— «Os Impé-
rios mais dilatados, e opulentos, saõ pe-

queno prato para estas unhas; e o

direito, com que os agarraõ, escreve o

outro com poucas letras, sem ser Bar-

tholo, na boca de huma bombarda ; e

vem a ser: Viva, quem vence. i Arte de
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Furtar, cap. 60.—tLogo que entrámos

em Memptiis, ci<ladt) opulenta e ina^ni-

lica, dnu o governador ordetD que fo35e-

mos a Thubas. para la ser «pr^seulados

ao rei Susoslris, que per si inosiuo que-

ria apurar as cousas, e estava luui agas-

tado coiilra os Tyrios. Subimos mais pe-

lo rio auiiua thé a famosa Ttiebas de cem
portas, uade assistia este grande rei.»

Telemaco, traducrão de Marinn! de Sou-

sa, e Francisco Manoel do Nascimento,

liv. 2.

Ue estrella* recama la a nnute umbrosa

Odia ocampoaz.ul do immenâo espado

Á doce luz da matutina Aurora,

De seti roftlo piirpareo, e mãuada nave,

Como brilhantes pérolas, caliido

Do [rcftco orvalho tr.iDspareates gotas

Sobre u^ risonhos prados, ijue parece

Darem maior realce ao verde asmalte,

Com que opulenta Natureza os veste.

"
. j, a~ DE UACIDO, viAQRSi EXTÁTICA, caat.l.

Da.N.itureza no o;)uleii((j Império

Vaguèa Valisneri, o abrange tudo

Quanto depois DulTon na rica veta

D'aurea eloquência atemisouno .Mundo.

ii>iui, iBiuEU, cant, 4.

— «Entretidos em submelter e pôr a

sacco as opulentas cidadt^s do meio-dia,

couteutes com as veigas feracissimas da

Btítiua, da Lusitânia e da Carthaginense

e com o sol quasi africano que as aque-

cia, que viriam elles buscar nas brenhas
iutractavtíis e frias da Galleuia e da Can-
tábria?* Alexandre Herculano, Eurico,

cap. 12.

OPULO. Yid. Novelleiro.

OPUNCIA, $. f. Vid. Nopal.

I OPUNCIAGEAS, s. f. plur. Género de

plantas, cujo typo ó a opuncia, familia

das cacteas.

OPUNTA, s. f. Planta conhecida pelo

noiurt d-i Figueira d.i Lídia.

OPÚSCULO, s. m. (Do latim opuscu-

lum). Obiasiuha de sciencia ou de littera-

tura.

—

Curiosos opúsculos.
— Folheio. Vid. esle vocábulo.

OQUE. Vid. Ochre.

QQUEA, ou OQUIÁ, s. /'. Moeda de prata

de M&rroous, chamada pelos europeus
onça, e do valor de quatro vinténs e

meio.
— Monda de ouro da índia do valor

de uma moeda nossa.

1.) ORA, s. f. (Uo latim ora). Termo
pouco em uso. Região, costa.

2.) ORa ; conjuncção disjunctiva, pe-

la qual li gamos na oração cousas, que
ainda que tenham entre si relação, que-

remos comtudo que se entendam separa-

das, ligando d'este modo a menor de

uma argumentação com a maior.
— Algumas vezes é também conjunc-

çâo adversativa.

— Serve algumas vezes de transição,

para de novo se voltarão iio do discurso,

— Serve também, quando como que
aos exhortamos a nós mesmos e uos ani-

mamos. — íCaval. Beijo as méos a t. m.
— iJout. As suflS: que manda senhor?
—Cavai. Sente-se t. m., que ou venho

mais de vagar.

—

Uout. Veja o que quer,

senhor, que eu estou um pouco occu-

pado.

—

Cavai. Ora senhor, seiíle-se por

ma fazer, eouça-me, que não quero mais

de duas palavras.» Francisco de Moraes,

Dialogo n." 2.

— Serve também para exhortar, ou
convidar.

A mor carrega que he,

tussas muras que vendia;

I)'aque8la mercadoria

Trago eu muita i boff.

Diabo. Ura ponde aqui o pé.

Unz. Huil eu vuu par'6 Paraiio.

cu. VICKNTK, BARCIA DO INPEUNO.

Que Tara o.desamado,

C sendo deaesperado

De favor?

.Vu^u. Ura dá-lbe lá lavores I

Velbice, como te enganas !

GIL VICENTE, FAKgAS.

3.) ORA, adv. de tempo (do latim hac

hora). Agora, n'esta occasião, já. — tE

porque loáo Infante capitão do nauio S.

Pautaleão, foi o primeiro que sahiu em
terra ouue o rio o nome que ora tem do

Infante, doade se tornarão por a gente

tornar repetir seus queixumes.» João de

Barros, Década 1, liv. 3, cap. 4.

Fui Scravo, desd'eotain. Galardão sonuno

De Deos o tenbo, em conseguir a Dita

De semear de Jesus (.Ihristo a crença.

Na Darbara Nat^o, ein que óra ex isto.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS HAHTYRES,

liv. 7.

— Por ora ; por em qaaDto, por en-

tretanto. — «Por ora basta entendermos
que conforme a brandura, e efticacia de

esta sua grande caridade íoy também
muy grande o contentamento, que rece-

beo da primeira vista dos três companhei-
ros.» João de Lucena, Vida de S. Fran-

cisco Xavier, liv. 5, cap. 1.— «Entre es-

tes últimos viveo, ou vive ainda hum
verdadeyro íingidor, cujas obras judicio-

sas serião justamente emuladas do mes-

mo Ovidio. Fallo do illustre Foulaíne,

de que não ha por ora outro exemplo.»

Cavaileiro de Ohveira. Cartas, liv. 1, cap.

11.—«Exaqui, meu Senhor, huma cer-

tesa natural, clara, e decisiva não se me
otTereceado por ora outra mais a mão.>

Idem, Ibidem, liv. 1, cap. 54.

Mas por ora deixemos estas cousas,

Que o mundo corrigir a nús naò toca.

Este (como dizia) foi Troyano,

E nos Campos que o Phrygio Xantho corta,

Guardando em doce paz o seu rebanbo,

-Kleito foi Juii do graude pleito.

A. D. DA cnuz, HY3S0PE, caut. ã.

— Logo, portanto, n'esse caso, por

consequência.
— Significa também já uma, já outra

vez. todas as occasiõesem que se repetir

distributivamente em diversas orações.

Maa como a porta a poacoa agaaalba

E a todos oella a vida s« promette,

Qual d'ilbarg.1 o caminho abrir trabalha.

Qual a «ntrada cn'09 bombrcs arcemmette

;

Qoal toma bom poaco atras perqueM valha,

Maa doode eale a* alarga outro ae BwtU,
Ora váo atrsi todos, ora ávaole,

Movimento ao das ondas semoDiante.

r. DE ANDRADE, PHUieiRCi CKftCO DE DIU,

caot. 4. est. tt.

AUi a moUe pluma « Ibe torna

Km dtiro caoi(M} de cruel batalba.

Mil cuidados '> iQvesteiD, seu decoro

Atrozmente ufTendido, a todo o Instante.

A memoria Ibe vemr ora d'am lado

Os lasso* membroa volve, uru do oatro

:

Suapir», túaae, escao», a abriodj a Cau&
Toma o insulso rapé, • oaS socega.

A. D. DA CKCZ, aVMOPB, CaOt. 4.

— "Despedido da villa de Ourem com
o ultimo sermão, que fui o du menino
perdido, em acto de chrisma, aos 10 de
Janeiro partimos de madruga ia para o

Caite e nos embrenhamos no matlo, que
atravessamos ora a pó, ora a cavallo, e

o mais tempo em rede. Apoz larga jor-

nada.» Bispo do Grão Para, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 188.

4.) ORA, s. f. Vid. Hora. — «Mestes

dias mãdou também Afíonso d'Alboquer-

que recado a todolos mercadores estran-

geiros, por lhe ganhar a vontade, que
por sua causa não queimou a cidade,

nem conseutio fazorselhe mais dáuo: que
quem se quisesse ir em boa ora pêra sua

terra, que liuremenle o podia fazer.»

João de Barros, Década 2, liv. 6, cap. 5.

— «Todolos R-^ys passados, e assi el Rey
porque ale este tempo em ^uas capellas

não se fazia mais que dizeremlhe Mis-

sas e vesporas, quando ahy as queriam

ouuir, e os capellães dizião Missa nas

Igrejas onde querião, e as Oras rezauam
em suas pousadas, e as vezes nas estre-

barias vendo curar suas mulas, e el Rey
como era Catholico, e mujto denoto e

amigo de Deos, por se os ofhcios diuinos

fazerem com mais perfeiçam, e acata-

mento.» Garcia de Rezende, Chronica

de D. João II, cap. 190. — «U jungo
grande de que se os nossos alargarão

por caso do fogo arledcial, e a que po-

serão nome o brauo, por quam bem se

def'.<ndera, esteue duas noites, e hum dia

surto no lugar onde lançara ancora, e

ao seguinte quasi as dez oras do dia saí-

ram delle dons homens no parao. e se

vieram direitos a nao de Afonso Dalbu-

querque.» Damião de Guês. Chronica de

D. Manoel, part. 3, cap. 17.

5.j Ora, t)Uer;t;is;ão. Termo Antiquado.

Oxalá.

ORAÇÃO, s. f. (Do latim oratio). Ter-

mo de Grammatica. Expressão verbal de

um juizo.



ORAÇ

— Na linguagem didáctica, obra de

eloquiíncia composta para ser pronuQcia-

da em publico. — O exórdio é uma par-

te da oração. — «Porque chegando elle

do mar Roxo em Goa, veio a elle hum
Mouro Parseo, o qual viera em compa-
nhia de hum Emhaiiador do Xeque Is-

mael a todolos Capitães, e principes do

Reyno Decan, que quizessem tomar a

oração, e carapuça da sua sectn de Alie.»

João de Barros, Década 2, Uv. 10, ca-

pitulo 2. — «Eu não fiz esta Carta para

diser o que tenho dilo a V. A. porem para

pedir-lhe que se está já tradusida a Ora-

ção, ou a Arenga que o dilo Arcebispo
de Epekia fez hontem ao Imperador, que
me faça V. A. o favor de ma remeter, e

de me não chamar por essa rasão impa-

ciente como costuma.» Cavalleiro dOli-

eira. Cartas, liv. 3, n." 17.

— Nome que se dá aos discursos dos
antigos gregos e latinos.

—

As orações
de Cícero, de Demostheties.

— Prece a Deus, ou aos santos. —
OiaçàO jaculatória.— jQrasãO de tal san-
to. — Fazer oraçãcliT.j >.-,t

Nem cuideis que arrecadais.

Por recar mvuta oração,

Se DO coração estais

Fora de contemplação.

GIL YICENTK, AUTO DA CANANÉA.

Direis mai3 nesta oração.

Sempre com esprito attento,

£ com prompta devação

:

Faze-nos merco do pão

De nosso sustentamento

;

Porque o certo mantimento.

1D£M, IBLDEM.

Cnil. Mui boa vontade be a sua,

Mas o cuidado o desvia.

Resa nuis que cinco donas,

£ Dfiús se está sem paixão.

Duar. Que lhe pede na oração ?

Cezil. Que lhe dè sete atafonas

À porta ae Sant'Antão.

IDEM, FAnçAS.

liar. Fomos ao rio de Meca,

Pelejamos e roubamos

,

E muito risco passamos

.\ vela, e árvore sècca.

Ama. E eu ca esmorecer,

Fazendo mil devaçGea,

ilii choros, mil orações.

Mar. Àssi havia de ser.

WEH, IBIDEM.

— «Matou com virtude de suas ora-
çoèns hum Baselisco, que com sua vis-

ta, e alento mortífero, tinha tirado a vi-

da a muytas pessoas, e fez outros mila-
gres em vida e morte, que foraõ indicio
de sua Santidade, e o saó hoje de sua
gloria, para a qual se partio, tendo go-
vernado a Igreja oito annos, três meses,
e seis dias.» Monarchia Lusitana, liv. 7,

cap. 15. — <Ho Gatual dixe a Vasquo da
Gama que ho queria leuar por hum pa-
gode de muita deuagaõ, e de grande ro-

ORAÇ

majem, que saõ has saas Egrejas, pêra

nelle fazerem oraçaõ, e darem graças a

Deos de hos trazer àquella terra a sal-

uamento, e por lh'3 terem dicto que na-
quella prouincia auia Christãos, cuidou
que seria aquelle pagode delles.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 40.— «Per caso -das boas andan-
ças, e successo destas viajens, fazia el

Hei, aliem de suas acostumadas esmol-
las, outras de dinheiro, e speciarias a

muitas casas de reUgiam, assi nestes re-

gnos, como fora delles, o mesmo a pes-

soas particulares, pêra que per interces-

sam e oraçam destes prouuesse a Deos
lhe prosperar seus negócios de bem em
milhor.i Idem, Ibidem, pari. 1, cap. 64.
— «Ao outro dia, que era huma sesta

feira Lourenço de tírito mandou trazer

a artelharia grossa a tranqueira, e dalli

mandou varejar a cidade, com que aliem
do danno que se fez nas casas derriba-

ram hum grande lanço da mesquita dos
Mouros onde elles por ser o seu Domin-
go, enlaõ estauam fazendo suas orações,

dos quaes morreram alguns debaixo da
parede que cahio.» Idem, Ibidem, par-
te 2, capitulo 17. — «!Sesla peleja de
hum pelouro de bombarda mataram
hum mouro cacis per nome Maimame
Marcar, estando em oraçaõ na cama-
rá da galé em que vinha, auido en-
trelles por homem santo, o qual el Rei
de Calecut, e o de Cambaia mandaram
ao Soldam de Babilónia pêra o eihorlar,

e requerer que mandasse gente a índia,

que lançasse fora delia os Portugueses.»
Idem, Ibidem, pari. 2, cap. 25.—«Acom-
panhou este voto com perpetua oraçam,
e assistência ao enfermo, nam se appar-
tandb mais d'elle ate que espirou com
todos os bons sinais.» Lucena, Vida de
S. Francisco Xavier, liv. 6, cap. 13.

—

«Por ISSO o Sacerdote Heli, quando vio

a Anua orar com gestos, julgou (ainda

que erradamente) estes effeitos por filhos

da ebriedade: Usquequò ébria erisf dige-
re paulisper vinum quo mades : não o
sendo seuáo de animo attribulado, que
desabafava com Deos na Oração.» Padre
Manoel Bernardes, Floresta, part. 1, p.
20. — «Porque supposto, que algumas
das authuridades sobreditas só fallaõ da
Oraçaõ em commum, e por tanto se po-
dem também entender da Vocal, he cer-

to, que tudo, o que se diz da eicellen-

cia, e utilidade da Oração Vocal, muito
melhor quadra á Mental.» Idem, Exercí-
cios Espirituaes, part. 1, § 2. — «Des-
pois que temos tratado das cousas que
Deos manda crer, como se manifestou na
declaraçam do Credo, e assi das que nos
manda esperar, desejar, e pedir, como
também se declarou na oração do Pater
noster: Conuem tratar agora do eierci-

cicio da charidade, conuem a saber das
cousas que Deos nos manda fazer.» Frei

Bartholomeu dos Marljres, Cathecismo
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da Doutrina Christã. — «E isto he.o que
cada dia pedimos na oraçam do Pater
noster, dizendo, S(^nhor façasse na terra
vossa vontade assi como se faz nos Ceos :

E Dauid nam cessaua de pedir. Senhor
ensinayme a fazer vossa vontade.» Idem,
Ibidem. — «Pois acompanhando ao bis-
po, de cuja família era, e ajoelhando a
fazer oração em terça-feira maior, ajus-
tou-se cora uma dama, com quem depois
casou.» Bispo do Grão Pará, Memorias
publicadas por Camillo Castello Branco,
pag. 63.

— Oração mental; oração que se faz
sem proferir palavra alguma, em oppo-
siçáo a oração vocal.

— Oração vocal; oração que se faz di-

rigindo-nos por palavras á divindade. —
«Conforme esta doutrina, deixemos todos
a Oraçaõ Vocal, e só a Mental se prati-
que na Igreja de Deos.» Padre Manoel
Bernardes, Exercícios Espirituaes, part.

1,§3.
— Casas de oração; casas dedicadas

ao culto divino. — As egrejas, os con-
ventos, são casas 4e oração, onde Deus
é adorado, e seus santos. — «E assi lhe
mandasse pedreiros e carpinteiros para
lhe fazerem Igrejas, e casas de oraçam,
como as destes Reynos, o também lhe
mandasse lauradores pêra lhe mansarem
bois, e lhe ensinarem aproueytar a ter-
ra, e assi algumas molheres pêra lhe en-
sinarem as do seu Reyno a amassar pam,
porque leuaria miiyto contentamento por
amor delle, que as cousas do seu Reyno
se parecessem com as de Portuítal.» Gar-
cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 156.

— Figuradamente: Oração de cego; fal-

ia sem affectos, nem tom oratório.

ORAÇOEIRO, s. m. Termo antiquado.
Livro que só trata ou contém orações.
ORACULAR, adj. 2 gen. Próprio de

oráculo.

— Diz-se do lugar, onde o orago, es-
tatua. Ídolo, respondia ás consultas, e
proferia oráculos.

— Tom oracular; tom mysterioso, e
talvez enigmático para embustear á ma-
neira dos falsos oráculos do gentilismo
cora falsas predicções.

ORÁCULO, s. m. (Do latim oraculum).
Entre os pagãos, resposta da divindade
aos que a consultavam. — tPerdem-se
petiçoens, somem-se provisoens, faltaô
os Oráculos, respondem sesta por balhés-
ta, fazem-vos do Ceo cebola, metem-se
no escuro dos segredos, com mysterios,
que naõ ha: e Deos nos dé boas noites.»
Arte de Furtar, cap. 38. — «Não expe-
rimentei aquelle susto que erriça os ca-
bellos, e gela o sangue nas veias, quan-
do os deuses se communicam aos mor-
taes: levantei-me senhor de mim ; e ajoe-
lhando, com as mãos erguidas ao ceo,
adorei iMiuerva. a cujo favor intendi de-
ver este oráculo.» Telemaco, traducção
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d« Mínnel de Sousa, « Francisco Manoel

do Nascimento, liv. 2.

Onde Segóvia, don Germanos Pythla

Ji orácutoí rompeu, breve IranHurapto

Vi da Mie de Jesui. 0'uin nrao de Hera

Derio á Mie, e aoaiicro Infante adorno

Os maduro» Corymbos treinolantes,

Que 9 losuUo Inda nio sentem dua geadas.

^
r. M»NO»L 00 NASCIMENTO, O» MAnTYKKS,

Uv. 7.

Oslmmortaes Alcieeres ae abrlríio.

Do centro e«curo daH espeasas nuvens,

Que aos frágeis oUios dos mortaes «acondem

Os Quadros do Futuro, a voz p&cuta

De lium nivln«l Oráculo, que a estrada

Lhe marca da Virtude, e que Ibe mostra

Os Fados, que lião de ter Cartbjgo, e iloraa.

J. AGOSTINHO DUHACEDO, VlAOtU EXTÁTICA,

caat. 1.

Oh! Génio transcendente, a Fama tua

Somente lia de acabar quando se soUe

A chamma voraciísima de fogo.

Que esta Terra, estes C.eon converta em ohizu,

E deste Muodo a mtquiaa se acabe,

Como bum Divino Oráculo apregúa.

IDEM, IBIDEM, caot. 3,

Então lhe manda o Sjmorím que ouvisse

A recôndita vot do immobil Fado;

Que o subterrâneo pavoroso abrisse.

Do povo aos olhos, e dos Iteis vedado

:

Que de novo no altar sangue espargisse.

Com que he do Inferno Lúcifer chamado ;

Que ouvir-lhe faça o oraru\o recluso.

Que a sorte exponha do poteDte Luso.

IDEM, OIIIBNTE, CaDt. 11.

—A própria divindade que dava os

oráculos.

—

Cotisultar o oráculo. — «In-

troduz eslfí Poeta a Larieno, o qual en-

caminhado o Calão em nome de todo o

Exercito lhe roga que pois que o Ceo os

condusio ás visinhanças do Templo de

Júpiter Ammon, queyra consultar o Orá-

culo para saber qual será o sucesso das

suas Aroaas.i Cavalleiro d'01ifeira, Car-

tas, liv. 3, n.o 11.

—Termo da Escriptura. Nome do lo-

gar mais sagrado no templo dos judeus.

—Entre os judeus, as palavras de

Deus.

—Entre os christáos, as palavras da

Divindade.

— Figuradamente: Decisões dadas por

pessoas de authoridade e de saber.

— Os oráculos de Roma; os papas.

—Termo antiquado. Oratório, d'onde

se deriva orago.
—Fallar de oráculo ; fallar em ar mys-

terioso, e decistvo.

—Logar onde estavam os templos, e

se davam as respostas.

— Despacho vocal, dado pelo papa a

requerimento.

—Figuradamente: Resposta amphibo-
logica, com ar myslerioso, que não acla-

ra a questão, nem decide o negocio.

— Figuradamente: Verdade iufallivel

;

ou pessoa que a diz.

—Figuradamente: Pessoa que é ouvi-

da, consnllada e rfspf^itada pdr seu *a-

ber (» prudência.

ORADA, s. f. Tí>rmo antiquado. Lopr
ondri 8f faz oraráo a 1Jí'us.

ORADOR, s. m. (Do lalim orator). Ho-
mem quH compõe, e [)roiiuncía discur-

sos.

Vejo Espeuilpo, Imitador da excelsa

Virtude de Platio, e em sua Bscola

Teve commum com elle, estudo, e sangue.

Áureas Bases laaçiuidu á Academia,

A quem depots déu Ctcero raais luaee

Nas Quealuea Acadcmicas, que em Baias

Entre ciradoree Cônsules ventila,

E nas alas das arvores sombrias

Do fresco, e ameno Tusealo cesolre.

J. A. DB MAOaOO, VIAGEM EXTÁTICA, Ctllt. 1

Vejo n'hura Throno sobranceiro a Tantos

Inda acima de Amobio, e de MioneÍD,

E d« ^oquente Ftrmico Materno,

O magesto.so vulto aun-esplendsote

Po harmonioso, fluido Lactaocio;

D* Cônsul Orador rival por certo;

Nunca atâ agera oe eeculoe nos deriú

Outro cora maia s^iwr, ciareta, e força,

Que os ouvidos encante, a alma suipeada.

IDEM, IBIDEM, Caut. 2.

—Homem que faz sermões, que pre-

ga.—«O snr. 1). João v náo gostava do
estjlo de Vieira; n ao desembargador
Bacalhau, muito apaixonado d'aquelt>3

orador, dizia o rei: «Também gostas de

triqurt-traquesTs Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, pag. 148.

—Orador evangélico ; orador de púl-

pito.

— Orador romano; Cícero.
•—Em Inglaterra, o presidente da ca-

mará dos communs.
— Paliando de uma mulher. — Uma

oradora.

ORAGO, s. m. Oráculo.

— Figuradamente: Cousa que tira co-

nhecimento do futuro, que agoura e pre-

diz.

—O sancto a que o tetnplo, ou capei-

la ó dedicado.— O orago de Uma egreja.—«Siiccrtdeuem Lisboa, que fazendo hu-
ma Confraria em certa Igreja a festa do
seu Orago muito soli^mne. ajuntou para

isso muita prata de castiçaes, alampadas,
peviteiros, e cai^^oulas. quep'>dio por em-
préstimo a outras Igrejas, Mosteiros, e

Irmandades: e como o thesouro era de
muitos, tinhaõ direito todos para virem
buscar, e levar as suas pessas.» Arte de
Furtar.

1 .) ORAL, adj. 2 gen. Termo de anato-
mia. Que diz respeito á bocca.

—

Cavidade
oral.

—Termo de escolástica, lifanducação

oral ; a acçiio material de receber a hós-

tia.

—Oup é articulado, fallando de letras

e syllabas.
—QoB se transmiiti' de boecaem boeea.

—Que é dito de viva voz, em opposi-

çáo a escripto.

—

Emino orai.—Exame oral ; extme feito somente
por inurrogaçõfs

t ) ORAL, ». m. Termo antiquado.

Fumo ou viilante, com que as mulheres

hoiiradus e sisudas cobriam o rf)»lo.

ORANCAIA, s. f. Sitinifioaçáo iuc^rta.

ORANGOTANGO. Vid. Ourang-ontaog».
ORAR, V. a. (Do latim ware). Profe-

rir um discurso, arengar.

<NIo dc^ace, donde orou. Tribuna fuoebr*.

Desalinhada a veaie. sparsa a coma.

Em broniK) trigono uaeatada • Druida,

X/tci» «rdeqta a seu* j^, piuti»! DA dtCtiB,.^

r. >. DO MABonsirro, os fiARTrniw, ít. a.

—Orar «m espirito; orar mentalmeo-
tt>.— «P(^r isso irmiiig procuray com toda

diligencia de orarem spiritu. pois o se-

nhor diz, que os ?erdad<»iros oradores,

e adotadores, oraram, e adtwaram o Pa-

drK celestial era spiritu. « em Terdadp.

Pelío qual o Senhor diz. Pilho dame teu •

coraram.» Frí-i Barlholomeu dos Marty- 1

res, Cathecismo da Doutrina Christã. 1

—Pedir, rogar, supplicjir-

— Proferir, orando, saplicando, pe-

dindo.

Manda mais bam na pratica eleg;.nt<,

Que cn' o rei nobre as paies concertasse

;

E que de não sahir naquelle instante

De suas nãos em terra o desculpasse.

Partido assi o embaixador pr«tante.

Como na terra ao rei se apresentasse.

Com estylo que Palias lho «osiiUTa,

Estas palavras taes fallando orava.

CAM., Lus., cant. '2, est. 78.

—Fazer oração pedindo alguma cousa

a Deus.— «E por isso trabalha om tola

diligencia que quando dizes usta oriçam,

ou outra com a boca, digas também com
a alma o que diz a boca. Diz sam Cy-

priano. Se tu nam te moues, como que-

res que Deos te ouça? Se tu nam atten-

tas pello que dizes, mas huraa consa

pensas, e outra dizes, como queres que
Deos altente pello que dizes? Se tu oran-

do nam te lembras de li cuidando oas

misérias de tua alma, como queres que
Deos se lembre de ti?» Frei Barlhnlo-

meu dos Martyres, Cathecismo da Dou-
trina Christã.— «Assi os moços metidos

na fornalha, como com huma bica ora-

uam, e louuauam o Senhor. E sam Lucas

declarando como orauam os Apóstolos

despois da Ascecísam do Senhor, diz que
perseuerauam juntos em oraçam, com
perfeita concórdia de corações Nim tem
rezam de chamar a DEOS Pay nosso,

aquelle que a outro Chrisiáo nam tem

por irmão.» Ibidem. — «Que cousa he

oraçam. senam huma subida da alma a

Deos. e hum ardente ofTrecimento de

seus desejos, diant»' sua Magestade? E

por tanto sempre oras, se sempre tens
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desejos oios, e nunca oras, se nunca os

tens, ainda que com os beiços pronun-

cies alguma oraçam » Ibidem.— «Decla-

rada assi esta Oraçam, entende agora que

cousa he orar. O qual nam he mouer os

beiços, nam hedar»ozes sem attençame

afleiçam docoraçam. Orar be fallar com
Deos: o qual como seja spiritu, milhor

falíamos cora elle com o spiritu, que com
a boca» Ibidem.— «Especialmente quan-

do entramos no templo do Senbor aue-

mos de exercitar esta maneira de canto,

orando com gemidos assi pellas culpas,

como com desejas do Ceo, e pêra isto

nos significar e ensinar, escolbeo o Se-

nhor as ditas aues antre as outras, que

lhe fossem em o templo ofiertadas.» Ibi-

dem.
—Stn. : Orar, pedir. Vid. este ultimo

termo.

ÓRASÚS, interj. Eia pois.

ORATE, s. m. Homem louco, sem si-

so, nem regime.

—Casa dos orates ; casa dos doados.

ORATÓRIA, s. f. (Do latim oratória).

A arte de orar.— «He também de saber

como esta oraçam nam somente he cbea

de sabeduria, mas também de Rbectori-

ca diuina, porqua a arte dt oratória re-

quere, que quando auemos de pedir al-

guma cousa a algum senhor, antes da

piliçam lhe digamos algumas palavras

de louuor.» Frei Bartholomeu dos Mar-
tjres, Cathecismo da Doutrina Christã.

—Eloquência do foro, a eloquência sa-

grada em oraçõt^s dos três géneros.

ORATORIAMENTE, adv. (De oratório,

com o suftixo «mente»). Por modo ora-

tório.

—Conforme as regras da arte orató-

ria.

ORATÓRIO, 5. m. (Do latim orato-

rium). Pequena peça ordinariamente de

madeira, onde existem santos em casa,

e á qual esta adhereute um altar onde
se diz missa.—«Tem algumas ygrejas pe-

quenas e oratórios em a dita cidade on-

de dizem suas missas e celebram os of-

ficios divinos ao custume da permitiva

ygreja porem amedrontadamente, polo

meo desta cidade yay huma ribeyra d«

agoa muyto boa de que se s«rve © beba
todo ho povo o a levam por canos per

todas as ruas por de baixo do cháo on-
de cada rua tem em certos lugares huns
bocais e fechos de pedra por onde a ti-

ráo.» Frei Gaspar da Cruz, Tratado das

cousas da China, cap. 15. — «Tam-
bém lhe offerecem Ocha, de que ja dis-

semos acima. Todos tem oratórios e aa
entrada detrás das portas das cases, nos
quais tem seus Ídolos de vulto: aos quais
todos os dias polia manhaã e aa no^te of-

ferecem Incenso e outros cheiros.» Idem,
Ibidem, cap. 27.—«Tem por muitas par-

tes, assi nas povoações como fora delias

templos de idolos. Em todos os navios em
que navegam, logo fazem nas popas lugar

pêra seus oratórios, nos quaes levam
seus iilolos.B Ibidem.
—Casa onde habitam os padres da con-

gregação do Oratório. — Ouvir missa no
Oratório. — «Confessou-se a frei José

Troyanno, da congregação do Oratório.

Outro caso similhante succedeu ao mes-
tre Coutinho, cisterciense, com outra

freira, a qual, para se enterrar com o ha-
bito, fingiu ser devota de S. Bernardo,

em Lisboa.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 129.

— Casa onde se ora, o faz preces a

Deus.— «Feito isto, pediu o sagrado via-

tico que lhe administrei, com licença do
parocho, no seu oratório. Depois me pe-
diu que lhe escrevesse uns apontamen-
tos para os entregar a quem governava a

casa. Concluindo isto, disse: «Ajude-me
a bem morrer, já, com actos de contric

ção, fé, esperança e caridade.» Bispo do
Grão Pará, Memorias, publicadas por
Camillo Castello Branco, pag. 133.

— Figuradamente: Sstar em oratório
;

estar em agonia de morte.

— Casa na cadeia, que serve para os

condemnado» á mcrte orarem, e pedir«ra

perdão a Deus do seus crimes.

— Drama lyrieo composto n'um as-

sumpto sagrado, e destinado a ser execu-
tado sem decorações nem costumes, n'um
concerto ou n'umasolemnidade religiosa.

— Membro da congregação do orató-

rio.—Um sabia oratório.

2.) ORATÓRIO, A, adj. (Do latim ora-

torius, que vem de orator). Concernente
ao orador. — Estylo oratório. — O gesto

oratório.

ORBE, s. m. (Do latim orbis). Termo
de astronomia. Nome dado áárea ou su-

perfície circumscripta pela orbita de um
planeta, ou de outro corpo qualquer que
se move em torno de um astro ou de am
planeta.

— Por analogia. Contorno.
— As espheras dos planetas. Vid. Or-

bita.

—Ambos os orbes ; os dous mundos,
o novo e o antigo.

— Globo celeste.— «Os Chaldeos, Gre-

gos, Egypcios, Arabís, e Lstinos enten-
derão, que os Ceos eraõ corpos densos,

sólidos, espessos, duros, o resistentf»s; e

os dividirão em outo Orbes, accommo-
dando aos primeiros sette, os sette Pla-

netas; e coUocando no outavo a multi-

dão d«s Estreitas fixas.» Braz Luiz de

Abreu, Portugal Medico, pag. 508, §36.
— Orbe da terra; o globo terráqueo.

— í Porcuja causa em a nossa Geographia,

destas e de outras ilhas descubortas faze-

mos huma quarta parto em que se o Orbe
daterra pode diuidir : porque muitas estaõ

distantes da costa que lhe naõ pertencem
por adjacência ou visinhança.» João de
Barros, Década 1, liv. 8, cap. 1.

— Globo terrestre, mundo, universo.

oh ! não sôffro, que do Orbe me desterrem

!

Tyro, AmathunU, Paphos, Heliópolis
'

He estão chamando
; e a minha Estrella brilha

Sobre o Líbano ; Templos de alto esmero

Tenho inda, e tenho Festas tam donôsas I . . .

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS UAK-
TYRES, 1ÍT. 8.

Applaude o erro do Romono Vate,

Que huma substancia só n'Orbe conhece.

Dizendo afouto em Verso alti-sonante

•Tudo o que vês, e o que não vês he Jove.B

J. A. DB MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 2.

Quem taes milagres d'heroismn e d'honra,

Quem tanta glória ,^ Iam pequeno berço

Foi tam longe ganhar ? Que^n a um punhado
D'homens, i mais pequena nação do orbe

Deu mares a transpor, varedas nevas

A dftscubrir na face do universo.

GARRETT, CAMÕES, cant. 3, cap. n.

— Toda a fabrica do universo.

f ORBICOLO, A, adj. (Do latim or-

bis, t colere). Termo didáctico. Que pô-
de habitar lodo e qualquer ponto do glo-

bo.

—

Animaes orbicolos.

ORBICULAR, adj. 2 gen. (Do latim or-

bicularis, de orbiculus). Que é circular,

redondo.

—

A orbicular imagem.
— Turmo de anatomia. — Musculo or-

bicular das pálpebras ; musculo forman-
do uma camada chata e bastante delga-
da nas duas extremidades da orbita, e

que setvB para formar as pálpebras.

2.) ORBICULAR, t;. n. Termo pouco
em uso. Girar, rodear, tornar.

t ORBICULARMENTE, adv. (De orbi-
cular, e o suftiio «mente»). Em redon-
do.— Os astros movem-se orbicularmente.

ORBITA, s. f. (Do latim orbita). Ter-
mo de Astronomia. O caminho descri-

pto por um planeta por seu movimento
próprio.

— Termo de Anatomia. Cavidade em
que õs olhos estão collocados.— Nos mammiferos, porção da cavi-

dade orbitaria que se descobre pela saliên-

cia que faz exteriormente.
— Nas aves, parte interna da região

ophthalmica, que aproxima immediata-
mente os olhos.

f ORBITARIO, A, adj. Termo de Ana-
tomia. Que diz respeito á orbita do olho.—Arcada orbitaria ; bordo saliente da
parede sup''rior da orbita que faz parte
do osso frontal.

— Fossas orbitarias; as orbitas.

f ORBITO-NASAL, adj. 2 gen. Termo
de Anatomia. Que se refere á orbita e
ao nariz.

f ORBITO-PALPEBRAL, adj. 2 gen. Que
diz respeito ás orbitas e ás pálpebras.— Musculo orbito-palpebral; nome da-
do ao musculo erector da pálpebra su-
perior.

ORBIVAGO, A, adj. (De:orbe, e Tago).

Termo de foesia. Errante, que anda va-

gabundo pelo orbe terrestre.

ORBO, A, adj. (Do latim orbus). Ter-
mo pouco em uso. Que não tom pae,
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— Siibslanlivamonle : Um orbo, uma
orba; possoai orpbãs, a quom faliam os

pacs.

ORCA, s. f. (Do latim orca). Pfiiie ma-
rinho do grandft extensfio: é ad?erso á

balrtia, dos filhos da qual se sustenta, o

alimenta, eitrahindo-lh'os do tentre ás

dentadas.

t ORCANETA, «. f. Raiz tendo um
principio corante av(irmplhado, soIutcI

sobretudo nos corpos gordos.

f ORCANETINA, x. f. Termo de Chi-

mica. Resina avermelhada extrahida da

orcancla.

ORÇA, .«. f. Termo de Marinha, usado

adverbislraente nas seguintes locuções :

Metter á orça, ir d orça; isto é, proe-

jar, o chegar sii para o vento; bolinar,

quando se navega á bolina.

— Uma certa raça de cavallos.

ORÇADOR, A, ft. Pessoa que faz. orça-

mento, esmador.

ORÇAMENTO, s. m. Acto de orçar.

— Cah^ulo, apreciação do necessário

para o v»lor de algum trubalho.

— O orçamento do Estado ; a conta da

ri^ccita provável, e das despezas neces-

sárias para a sua manutenção, durante o

tempo de um anno.

1.) ORÇAR, V. a. Calcular, apreciar,

avaliar pelo numero e quantidade.

2.) ORÇAR, V. n. Termo de Marinha.

Metter á orçs, ir á orça, proejar, bolinar,

quando se navega á bolina, chegar-seao
vento.

ORCHATA, *. f. (Do francez orgeat).

Bebida composta de pevides de melan-

cias, ás quaes se tira a casca e sé pre-

para com assucar, e depois se desfaz em
agua.
— Dá-se também este nome a uma be-

bida feita com uma denocção de cevada,

com amendoes doces pisadas.

ORCHESTICO, A, adj. (Do grego or-

chestikp). Termo de Antiguidade. Género

orchestico ;aqueUedos doas géneros prin-

cipaes da gymnastica antiga, que abran-

gia a dança, e o eiercio do jogo da pella.

— S. f. Arte da dança e da pantomi-
ma, entre os antigos. '

OSCHESTOGRAPHIA, s. f. A arte de «8-

crever a dança, o que se faz indicando
0$ passos o os movimentos sob as pas-

sagens notadas.

ORCHESTRA, s. f. (Do grego orcMstra).

Termo de Antiguidade. A parte do thea-

tro dos gregos consagrada á dança e ás

evoluções do coro.
'— Era Roma, o lugar onde se collo-

cavam as vestaes e os senadores nos
theatros.

—Nos nossos theatros, a parto contigua

á scena ; é um pouco abaixo dVlla, onde
se collocaro os músicos instrumentistas.

— Figuradamente: A musica.

.lunla cm fim a selecta Corapaabia,

O Tistoso SaU5 em tomo c'roaõ.

Entaí M) C«rn, qa* c^paraada MiAva,

Deo ninai o Dea^^. e uiOftSoDnatA

De Cravo, de .Machete, e Ga»tanholaa

Da Orch'ttra Bttrepltona foi preludio,

A qae um Doo ta atRue, coaaa rara

ANTOKiO DiNii D* cnur, «TssoPi, ««n». 7.

—Por metonymia do continente pelo

conteúio, os músicos que occupam a

orcheslra.

— C/ie/^e (ia orchestra ; aquolle que pslá

sentado junto da estante do m<Mo, e mais

alto que os outros músicos, e que os di-

rige (\i)rn uma varinha.

—Reuniáo qualquer de instrumentos.

— Por assimilação, a reunião de mú-
sicos instrumentistas bastante considfra-

vel para que os violões, os altos o os bai-

xos estpjam era numero. — A orcheslra

do thentro lyrico.

[ OR'".HESTRAÇÃO,s. f. (De orchestrar,

e o suffixo *açâo»). Acto de orchestrar.

—Modo por que as partes de uma or-

cheslra estão combinadas entre si.—Or-

chestração subia.

f ORCHESTRAR, i'. a. Ordenar, dispor

para n (irchestra, escrever as partes da

orchestra.

—

A arte de orchestrar.

f ORCHIALGIA, s. f. Termo de Medici-

na. DAr nervosa dos testículos.

ORCHIDE. Vid. Orchis.

ORCHIDEAS, s. f. pi. Família das plan-

tas monocotyledoneas e lurberculosas.

f ORCHIOCELE, s. m. Termo de Medici-

na. Tumor do testículo, vulgarmente cha-

mado hérnia humoral.

f ORCHIOTOMIA, s. f. Termo de Cirur-

gia. Extracção de um testículo, castra-

ção.

ORCHIS, s. m. Género de plantas da fa-

mília das orchideas, assim chamadas por-

que as raizHS que são bolbosas, asseme-

Iham-se aos testículos.

f ORCHITA, s. f. Termo de Medicina.

Infiamraação do testículo.

ORCHOTOMO, s. m. Instrumento com o

qual se opera a orchiotomia.

f ORCINA, s. m. Termo de Chimica.

Corpo existente era certos lichens.

ORÇO, «. m. (Do latim orcus). Termo de

Poesia. A morte, o paiz dos mortos.

—Inferno.

Deu, do infausto hymenèo liDal o Inferno :

Mil Eapritos reTéis, no Oi"co aluláráa.

DasTÍáráo rostos as Esposas puras

Dos Palriarchas; embii<;ado na aza

Ranonta-se ao Empyreo o meu Oiitodio.

r. iianoíldo nascmcwto, os mahttrk8,

Ut. 10.

ORDEDURA. Vid. Ordidura.

ORDEIRO, A, adj. e s. Termo de Mode-
ração. Que gosta da ordem.
—Que pertence a qualquer partido po-

litico inimigo de desordens.

ORDEM,."!,
f.

(Do latim ordo). Arranjo.

collocaçÃo das cousas no seu logar, clas-

se.— «Cõtirmaõ nella pessoas principaes,

assi Christãos, como Mouros, e assinaõ

pela ordem seguinte. Justa, Laudando,
e André seus filhos. Rlias, Thoodosindo.
Athanagildo. Mohepe. Habrada. Zaiama.
Farache. Crescendo .Sacerdote Digno Sa-
cerdote. Joaô, e Vicencio Sacerdotes. Abo-
zac Abbade. Tbeodorico Abbade. Flores,

e Moys<»n Sacerdotes.» Monarchia Lusi-

tana, liv. 7. cap. 20 — «Os Mouros como
viram a corrida que levavam, começaram
os de cavallo rodear a sua pionagem, e

pola ante si, recolhendo-se em boa or-

dem, • João de Barros, Década 2, liv. 7,

cap. 4.— fAqui desembarcarão os nossos,

dando o Capitão mõr a dianteira a Álva-

ro Serrão, e cometendo a Cidade em mui-
to boa ordem a entrarão logo. levando

os imigos diante de si em hum tropel

(que foraõ os qiie sahiraó fAra a esperar

os nossos).» Diogo de Couto, Década 6,

liv. 3, cap. 9. — «O Baxà Marzsm tanto

que sentio o reboliço, ajuntou os Turcos,

que seríaô perto de quinhentos, e se fez

forte em seus Paços, porque não sabia o
que aquillo era, e aiti esteve ate ama-
nhecer. ElRey de Camphar que estava no
castfllo, passada a noite, se poz em or-

dem pêra hir dar batalha ao Baxà, porque

jà sabia que estava forte nos Paços, man-
dandolhe diante hum recado, em qne lhe

fazia a saber.» Idem, Ibidem, liv. 6, cap.

1. — «As quaes se fiz^irâo em huma sala

grande dos paços, com muylo grande so-

lemnidade, ordem, regimento, com muy-
to ricos concertos, tudo em muyto gran-

de perfeição. El Rey em alto estrado, e

sua cadeira Real com dorsel de brocado,

e elle vestido de opa roçagante de tella

douro forrada de riras martas com o ce-

ptro na mão.B Clareia de Rezende, Chro-

nicade D. JoãoII, cap. 26.—r< Aonde f<jy

lançada em hum jasigo raso co chaõ sem
faustos nem vaidade alguma; pelo ter as-

sim raãdado este Ayx<»quendó, que como
disse, era seu supremo Róiim sobre to-

dos os Grepos, como o Papa he entre nòs

os Christãos, o qual jasigo foy logo cer-

cado de três ordens de grades, duas de

prata, e huma He latsõ.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinaçõís, cap. 168.

—

«Ha cobiça da qual mercê foi causa do

qne dixe, e de ho dicto Fernão de Pinna

fazer cinquo liuros, que na torre do Tom-
bo andáo destes foraes. cada hum de sua

comarqua, conuem a saber. Estremadu-
ra, Alentejo. Alem Douro, Abeira. Tralos

montes, per tal ordem, e téo abreuiados,

que seria necessário fazeremse dest-^s ou-

tros de nouo.» Damião de (loes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 1, cap. 25.

—

«Na qual ordem sem serem vistos dos

nossos, per caso do .Alcantil, e ribancei-

ras que o estreito tem de huma, e da ou-

tra banda, chegaram a Georee botelho

que estaua na hoca delle com sua arma-

da, que em vendo a lanchara d*l Rei a

comerem d« sernir de bv)mbardadss, de

maneira que de hum tiro lhe matou mui-

tos reraeiros.> Idem, Ibidem, part. 3, cap"
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63.—«Nesta ordem sairam Ha serra, to-

mando lofço os almocadens o caminho de

Mençara, e Dilinaçar, e o guiam o da bo-

ca dfl Banarros, na qual corrida tomaram
mais de trinta almas, e mais de qua-

tro centas cabt^ças de guado yacum, e

grara somma de meudo.» Idem, Ibidem.
— «Concluio-se em fim a jornada com
tsõ pouca ordem, e taô grandes despe-

zas, que as pessoas experimentadas ua

guerra adevinhavaõ destes princípios o

successo que reio a tfr.» Fr. B-^rnardo

de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados por D. José Barbosa. — «K
Segnn<ia Fejra se determina a Lua prin-

cipairaente a priraeyra hora, s»guindo-se

com esta ordem supostos os mais dias

da semana ao dominio dos outros Plane-

tas.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, D. o 43.

Soltando com esta ordem toda a armada

Dos canhões a fulminea tempestade,

Faz qa9 na fortaleza tenba entrada

De pelouros mortaea grãa quantidade:

E cuidando quiçá vêr destroçada

Só coir isto a Christãa ferocidade.

Só o*hum tão forte, quanto triste, moço

De iníimtos canhões pára o 4estroço^j^. z- -^

T. DE akdrade, pbiukwd csnco DJC DlV,.

caot. 14, eet. ^9.
.

,

If,^-' i; <, r'-J(lf, '!?

— € Arvoredos de toda a sorte como em
Espanha ; tudo aruado e p''Sto ao cor-

del. Aciprestes muyto grandes e muyto
juntos postos em duas ordens com cami-

nho por antre elles que ao meo dia pa-

rece noyttí e tara noyteque areceey deu-

trar dentro, colhera em esta orta tantas

rosas em ho tempo delias que cada dia

passava de doze mil aratí^is.» Gaspar da

Cruz, Tratado das cousas da China, liv. 6.

—iQuando se achava cm campos que es-

tsvão juntos de alguma serra mandava
chegar todo ho exercito em três ordens,

s. elle 6 os seus fidalgos diante, e a gen-

te de guerra junto delle, e as molheres

no cab'j, e assi s>\ hiáo chegsndo aa di-

la serra por onde a caça nam podia su-

bir, porque nam fazia estas caças se nam
junto de serras D3uy to Íngremes, e talha-

das a pique.» Ibidem, liv. 9.—«Assenta-

dos em ordem e o Sufy mais adiante hum
pouco, e por diante da dita tenda hum
alpendre do mesmo ja^z que occopava
grande espaço do campo, e ficava como
por terreyro da tenda do Sufy, alcatifado

de ricas alcatifas, por onde lhe faziam o
serviço, e traziam as yguarias.» Ibidem,
liv. 17.

Torra de mingua e trevas, habitada

Pelas soDObras da naorte,—onde mais ordem
Que o sempiterno horror ha hi nenhuma.

. GAMIHTT, CAlfÕES, cant. 2, cap. 5.

— Communidade de religiosos, con-

frades, cavalleiros, e dignidades confe-

ridas n'ella aos noviços, professos e ca-

TOL. IV.— 72.

valleiros.'— «Deste estilo que os Reys de

Portugal vsarão, escolhendo para Esmo-
leres mores os Abbades de Alcobaça na

forma que dizemos, entendo eu que or-

denarão também os Reys de Aragão fos-

sem seus Esmoleres mores os Abbades
do insigne Conuento de Poblet da nossa

Ordem, situado no Principado da Cata-

lunha.» Monarchia Lusitana, liv. 5, ca-

pitulo 17. — «Pêro Corrêa filho de dom
frei Payo Corrêa bailio da ordem de S.

loão, e Diogo Corrêa seu irmão. E alem
destas cinco veUs que com elle auião de

ficar. .Affonso d'Alboquerque lhe auia de

mandar outras, era que entrauão nauios

de remo pela ordem que elRey mandaua
em seuregiíoento.» João de Barros, Déca-
da 2, liv. 3, cap. 1.— «Nestas Armadas
mandou ElRey os primeiros Frades da

Ordem dos Pregadores pêra na índia

exprcitarem seu officio, e veyo por Vi-

gaifo geral de todos o Padre Frey Diogo

Bermudes Castelhano varaõ douto, e de
vida religiosa, e exemplar, e trouxe doze

Frades, que foraõ bem recebidos em Goa,

e fondàraõ o celebre Convento, que hoje

tem iiaquella Cidade.» Diogo de Couto,

Década 6, liv. 7, cap. 2. — «Em este

anno aquy em Torres Vedras esteue el

Rey muyto doente, e perigoso, e na
doença prometeo de hir a pe ao mos-
teiro de Santo António da Castanheyra,
da ordem de Sam Francisco, e tanto que
lhe Deos deu saúde pêra o poder fazer

cumprio a dita romaria.» Garcia de Re-
zende. Chronica de D. João II, cap. 171.
— «Neste anno de mil. e quinhentos, aos

XXV. do mes de Maio deu el Bei titulo

a dom George de Duque de Coimbra, e

senhor de Monte mòr o velho, alem dos

que jà tinha de Mestre das Ordens de

Sanctiago, e de Avis, e ao derradeiro

dia do mes o casou, sendo em idade de

vinte annos, com donna Beatriz de Vi-

lhena, filha de dom Aluaro, irmão de

dom Fernando segundo Duque de Bra-

gança do nome.» Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 45. — «Ja fica

apontado como el Rei dom" Emanuel
mandou o padre Toam de sancta Maria

da ordem de saõ loam dos azues, ao

regno de Manicongo, com outros religio-

sos, e clérigos pêra la ensinarem a fe de
N. Senhor lesu Christo aos da terra, de

que ja eram feitos muitos Christáos, e a

pregarem aos que ainda o não erão.»

Idem, Ibidem, part. 3, cap. 37. — «En-
tre estas casas huma era da aduocaçam
de Bethlem no surgidouro de Raslello,

huma legoa da cidade de Lisboa, na qual,

por ser lugar donde mais nãos partiam

a fazer estas viajens, e tornauaõ. tinha

certos Freires sacerdotes da ordem da

caualleria de Christus, de que elle era

gouernador. e administrador.» Idem, Ibi-

dem, part. 3, cap. 53. — «Acompanha-
rãono todollos prelados, er senhores que
se a seu falecimento acharam, e muitos

fidalgos, caualeiros, escudeiros, e cutros
SPU5 criados, e a camará da Cidade com
toda a Chvesia, e Ordens e grão parte
do pouo com muitas lagrimas, plantos, e
choros que cada hum fazia pela perda
de hum tam bom Rei, e tam amigo de
seus criados, e vassallos como ho elle

sempre foi.» Idem, Ibidem, part. 4, ca-
pitulo 83. — «Enriquecpo muito as Or-
dens de Cavallaria do Reino, co.mo eraõ
Avis, San-Tiago, S. João, e Templo, a
toias as quaes fez doaçaõ de muitas
Villas, e Lugares, e outras rendas Ec-
clesiasticas para sustentaçsõ dos Caval-
leiros.» Frei Bernardo de Brito, Elogios
dos Reis de Portugal, continuados por
D. José Barbosa. — «Enriqueceo el Rei
com doações muitas Igrejas, e Mosteiros
do Reino, e ennobreceo as Cidades, e
Villas com muros, e Fortalezas notáveis.

Fundou Universidade em Coimbra em
que se lessem todas as sciencias. Liber-
tou a Ordem de San-Tiago de Portugal
da obediência dos Mestres de Castella, e

fez por indulto do Papa Nieolao IV. ele-

ger Mestre Portuguez, que foi D. Loa-
rencianes. » Idem, Ibidem.— «Na minha
terra ha muita differença entre as Frey-
ras que vendem Bonecros. e entre as

Freyras que os fasem ainda que sejão

da mesma Ordem.» Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 1, n.» 36. — «Em todas as

Ordens ha bom, e máo ; e a rnayor pro-
va dessa desordem he a minha mesma
Ordem, na qual havendo huns que fa-

sem figura, ha outros que a desfigurão,

»

Idem, Ibidem, liv. 1, n." 36. — «Soube-
se que estava em Bayona de França Pe-
dro José Suppico 6 alguém lhe armou o
laço pelo modo seguinte: Chegaram de
Moçambique o padre António Serra, re-
ligioso dominico, sujeito de quem a sua
iltustre ordem não fará menção nos seus
Agiologios nem metterá entre os varões
illustres.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,
pag, 110. — «Entretanto, appareceram-
me alguns veneráveis de todas as reli-

giões que fundaram no Pará e que mui-
to dignamente occuparam as chronicas
das ordens que professaram.» Idem, Ibi-

dem, pag. 193. — «Aqui se despediu de
nós o tenente coronel João Filippe para
a cidade, e ao mesmo tempo chegaram
o reverendo padre fr. João <Í'Assumpção,
custodio que foi da sua província, e vo-

tou em Roma no capitulo de sua ordem,
religioso honradíssimo.» Liem, Ibidem,

pag. 208.
— Figuradamente: Maneira, modo. —-

A disposição dos factos em ordem a co-

nhecerem-se os acertos para os aperfei-

çoar, e os erros para os emendar. — «E
com ctTeito mandei encadernar alguns
livros em ordem a instruir com algumas
espécies mais raras as viagens que fizer,

de que participarei a vossa paternidade,

dando-me Deus vida.» Bispo do Grão
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Fará, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 8.

— Mando, cooiíuissâo para se fazer

alguma cuusa.

Por toía a armada vai atraveunando

Com e«ta ordem qiie aqui vo» tenho eacrlla,

Km toda a parte o apito o vai nalvando

lleaponde-lheaannora, aguda griti:

Maacona quanto o vai tudo festejando

K mostrar alegria n.ida o incita,

Quoo Bolllcitn e«prilo, e grilo de"goíto

Nâo Uie deiíSo mostrar alegre rosto.

F. DK ANDRADR, PniMEinO CBBCO DR DIU,

cant. 6, est. 78.

— «H« se de sabor, que estando eu

em Malaca fundando huoia casa de mi-

nha ordem, e pregando fuy enformado

aver no rii^rii) do (>aiuboj« (que ln) sub-

jeto ao Roy de Siam, o esl.ia pern banda

da China e conlina com Charapa, don-

de vem lio muy precioso CalUmbuco, ou

pola sua liiigoa Calambach, muito apa-

relho e desposiçam p-^ra so pregar ho

evangelho, e pêra si fítznr fruolo.» Frei

Gaspar da Cruz, Tratado das Cousas da

China, liv. 1. — «O qu.) elle mti ft^z bn-

ber Quinta f^ira he vinho qun ainda inn

dura, e como V. A. legislou naquella

ocazião, que as Saúdes so havião de fa-

zer era roda com a mesma quantidade,

e com a mesma qualidade de vinho com
que o Baráo as principiasse, si^guio-se

dahi que satisfiz por forra, e por polili-

ca ás ordens, que nem por serem de V.

A. deyxárão para mim de ser lyrannas.»

Cavalleiro dOlivoira, Cartas, liv. 1, n."

22. — «Eiaqui já hum Portuguez som o

deffeito de adorar a vivacidade como Deo-

sa. O Senhor D. Diogo Mano(^l teve esta

Dançarina ás suas ordens.» liem. Ibi-

dem, liv. 1, n.o 33. — oPor^m como eu

nunca briuquey com as ordens de V. E.

executo a que me deo raandaado-me de-

clarar o que eu escreveria consolando a

hum Desterrado.» Idem. Ibidem, liv. 1,

n.° 34. — «Á vista do referido psrece-me

que podeis mostrar que h% Gigantes, aos

mesmos que duvidâo de que os houves-

se, e supnndo que tenho satisfeito assim

á ordem que me mandast<'s, acabo a Car-

la com pressa para hir s^tisfaser prom-

ptamente outra ordem, que agora rece-

bi para me achar pelas três horas em
Gupomford.» Idem, Ibidem, liv. 1, n."

49. — «Supõem o Medico que se satisfaz

á sua ordem, e entende que se emprega

o melhor medicamento O Boticário exe-

cuta o contrario, e dá hum remédio se-

diço. débil, e antigo.» Mem, Ibidem,

liv. 3, n." 51.— «E como D. Álvaro ins-

tasse, que ora preciso executar as ordens

que levava, que eráo saltar em terras, e

abrazar os portos do inimigo, lhe repli-

carão no Conselho, propondo que se Q-

casse elle General no mar mandando, e

que os Capitães dos mais navios comet-

teriáo a barra.» .lacintho í''reire de An-
drade, Vida de D. João de Castro, liv.

ORDE

1. — «A obra é um xadrez de cores, mas
som murtas qin) as ordenem em um pla-

no; é um «ficarz-ofifi italiano. Lma í)uem

gostar ptr sua ordem as desordens do

autbor, que ini! pureco ha de s^r enfer-

mo porque vao gastando k b iríi humor.»

Bispo d) Gráo [\\rà. Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, p. 45.

— «O as.sassifio e fatal instrumento d'a-

qmlln ruidosi morte era o lilho do car-

cereiro d') Lisboa, que morreu enforca-

do pur ordem de D. João v.» Id(;m, Ibi-

dem, pag. 112. —"Entre os que tiveram,

com celebres pretextais, audiência parti-

cular foi um ecclesiastioo, o qual achan-

dosi) em conferencit com uma, a mãe que

estava um Belfio. recebendo aviso», man-
dou Índios com ordem de b.^tere.u quem
ailiasse.» Idem, Ibidem, pag. 177. —
«Uma conspiração de testemunha» para

relatarem ao s^nto ofíicio de um cava-

lheiro, em vingança d'esle ter feito umas
prisões por ordem do capitão general,

dizendo que elle aflirmav/i nào haver in-

ferno; vários incestos publicus e rosnce-

bias de trinta annos.» Idem, Ibidem,

pag. 212.

Mil truta.'!, mil corbelha», mil compotas

A terceira cobcrti logoadornaõ;

E em dourados cristaijs, oh louijiõ Bnccho,

Do tu.is plinl.is brilha o roxo (umo.

Entre t^nto na porta do Palácio,

A cem pobre» o Bicho d.i Cosinha,

Por uiiieiíi do Pastor caritativo,

Um Caldeirão de caldo repartia.

A. O. D\ CRUZ, HYSSOPE, cant. 3.

— Por ordem; orienadamente.

Quando, na grande sala do C abldo,

Sa ajuntaõ os zelosos Prebendados,

E tomando, por ordem, seus assentos.

Depois de hum breve c^pjço de silencio.

Se alçou o grande .\breu, com rosto grave,

E feita huma profunda reverencia,

Desta sorte fallau: «Cabido lUustra,

Exemplar de Cabidos, e virtudes, o

IDEM, IDISBM, cant. 3.

— Figuradamente: Modo, estylo de

proceder, thcor. — «E já que se acha-

ram em disposição pêra tomar armas,

se foram á côrle d'el-rei por vèr a or-

dem de sua vida, que era tal como alraz

se disse: e inda que trabalharam o que
poderara por vèr Flerida, nunca acharam

maneir.n pêra poder ser : assim porque

elles se não quizeram descobrir, como
porque ella não ssii nunca da camará

dti sua eoniemplaçáo. • Francisco de .Mo-

raes. Palmeirim d'Inglaterra, cap. 15.

— Termo de Architectura. Certa dis-

posição nas proporções, e ornamentos,

cora que se regulam, e adornam as co-

lumnas. suas bases, capiteis, etc.

—Classe dos cidadãos. — A ordem do

clero.

—Dar ordem para alguma coimo .fa-

zer, prover com que se faça.— tOrdena

ORDE

que o Sacerdote que lirer muitas fre-

guesias a Seu cargo (inda que sejam po-

bres) de ordem có que se diga nellas

HiBsa ao menos cada Domingo; fazendo

comemoração p--los b^^nifeilort-s e funda-

dores didias, ou ant-í o altar se forem

vivos, ou na em>-iila dos mais lieis por

sua ordem se forem mortos.» Uonarchia
Lusitana, liv. 6, cap. 22. — «Mas Deos

que do pensamento dos mãos costuma
tirar mat'>ria para inayor gloria de seus

servos, piTinitio que os corpos dos Mar-

tyres se mostrassem daquelle modo mais
belos, e as aves lhe não locassem em tu-

do liupo, qun os alli tiveraõ, do que
Confusos os Bxriíaros, deraô ordem para

que secretam>'iile se tir.^ssem, e fosxim

laosados no rio.» Ibidem, liv. 7, cap.

15. — (D. Anlaõ de Noronha deu ordem
para a d>-s>;mb;rcaçaò, que havia de si^r

ao outro dia, e fazt-ndo alardo da gente

que Idvavd aohou mil e cem Purlugue-
ziís. e três mil Parseos, e Aramuzaoos
debaixo da bandeira de Rax Xarrafo Gua-
zil de Ormuz, e de Mirmaiei Guazil do
Magostaõ, em que havia muitos Mires,

o Capitaeos do Keiíio de Ormuz.» Cou-

to, Década 6, liv. 9, cap. 14. — «Dada
ordem ao despachi destas sete nãos. o

Vicerei se partio pêra Cananor, e abi te-

ue conselho, se antes de passar adiante

daria primeiro em Calfcut. mas foi as-

sentado que o nara deuia fazer, por im-

portHT m.iis lançar os Humes da índia,

que fazer por entam guerra a Cnlerut »

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

pari. 2, cap. 37.— «.Neste anno oo mos
Doutubro mandou Nuno fernandes datai-

de a Diogo lupez alraocadera q je fosse

a Xerqiiia, e d>'sse ordem pêra <•$ Mou-
ros d^lla leoarHia a Azamor o trigo que
eraõ obríga<los a pagar de suas páreas.»

Ibidem, part. 3. cap. 54.

—Um dos sele sacramentos da Egreja

Catholica, pelo qual se confere ao eccle-

siastieo o poler de exercer as funcções

que dizem respeito to culto divino, e á

egreja.
—Ordem de marcha ; os diflerentes mo

dos com que ns navios de uma armada
navegam juntos ; quando estes s6o fei-

tos e dirigidos C"">m perfeição, dii-se : boa

ordem de signaes.

—Ordem de combate; aquella linba

de combale que se conserva na presen-

ça do iiiidiigo, á bolina, mediando en-

trai uns e outros navios o espaço suffi-

ciente para que as manobras se façam

claras, s>m se abordarem uns aos ou-

tros.

—Ordem do combow; a que sa con-

serva sempre que os navios naveguem
nas aguas uns dos outros

;
quando os

comboios são numerosos, dividem-se em
duas ou tri»s columnas parallelas com o

menor intervallo possível.

—Ordem de retirada; a evolução pra-

ticada pela esquadra que foge, ou se re«
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tira em presença do inimigo; os navios

formara ein duas linhas um angulo de

135", collocando-se o commandante ou o

navio mais forle no vértice do angulo,

e luettendo dentro d'elle os brulotes e

navios de carga.

f ORDEMNAR, v. a. Termo antiqua-

do. Vid. Ordenar.— «Todas suas cousss

temos por tamanha bemaventurauça, que

somente darem-nos presunpçaõ que sen-

tem o que elias ordemnaõ, estimamos

em tanto, que nos fica suíTrimento pêra

quantas don^s nos cataõ. » Barros, Cla-

rimundo, liv. 2. csp. 6.

1.) ORDENAÇÃO, s. f. (Do latim ordi-

natio). A acção de ordenar, de conferir

o sacramento d» ordem. Vid. Ordinar.

2.) ORDENAÇÃO, s. f. Lei, decreto,

alvará, etc, tudo o que tem forra de lei.

— «Respondeu o cavalheiro entre choro-

so e soccarrão: «A pens qu9 tenho é não

poder fízer a vontade a s. om.^, porque,

conforme a ordenação, o condemnado á

morte não pôde fazer contracto nem tes-

tamento.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 155.
-^0 corpo das leis.— «Os documentos,

e Ordenaçoens, que alléga, naõ se en-

tendem assim. O primeiro lugar da Or-

denação, que aponta, procede nos bens
da Coro.f. que saõ havidos por Conces-

são dominica do Rey ; e conforme a Ley
Mental, porque s<» deu ordem de suece-

der nos bens da Coroa, ntõ se differem

Jure hoereditarioi Arte de Furtar, ca-

pitulo 16.

[ ORDENAÇOM, s. f. Vid. Ordenação.
— iiE do Arraby Moor venham essps ag-

gravos, ou appellaçoões a nós, e nom
fique nenhum feito crime, em que a Jus-

tiça segundo direito e Ordenaçom do Re-
gno aja lugar, findo per seus livramen-

tos, mais em toda guisa venham a nós.»

Ord. Affons., liv. 2, til. 81, § 30.

ORDENADA, s. f. Termo de mathema-
tica. Linha recta, traçada perpendicular-

mente do ponto da curva a seu eixo.

—Ordenada da parábola. Vid. Pará-

bola.

ORDENADAMENTE, adv. (Da ordena-
do, e o suffixo umente»). Por ordem,
com ordem.—«No mesmo dia, que foi o

de dezasseis de Agosto, sahio o inimigo

com todo o poder, de seus alojamentos,

e repartindo-se ordenadamente pelos ba-

luartes, deixou o maior grosso do exer-

cito, para acometter o de Sant lago, por
onde esperavão abrir a porta á victoria

;

ao qual se arrojarão tumultuariamente,
dando espantosas vozes, e tirando sobre
elles grande copia de armas de arremes-
so para chamarem á defensa a maior
força dos nossos.» Jacintho Freire de
Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.

ordenadíssimo, adj. superl. de Or-
denado. Muito ordenado.

1.) ORDENADO, s. m. Mantimento, re-

muneração certa e determinada, legal.

Distingue-se dos prés, emolnmentos, e

mercês particulares por despachos ex-

traordinários.

Mosteiros muy honrados

de mitra e bago, ordenados,

para ter abbades bento*

vijmos liures e isentos,

dados a bomens casados.

GAKCIA DE BEZENDE, HlSCELLAIíeA.

— «Paguei os ordenados aos Capitães,

e Feitores
;
gastei muito dinheiro em re-

edificar as fortalezas todas, sem tirar do
cofre de V. A. hum sô real, e tudo das

mercadorias, prezas, páreas, dinheiro dos

cavallos, e rendas de Goa; e mandei a

Cochim por vezes dinheiro pêra as obras,

por não bolirem no cofre, que foram mais

de cincoenta mil pardáos.» Diogo de Cou-
to, Década 4, liv. 6, cap. 7. — «Acaba-
das estss perguntas, o mandou El-Rey

levar outra vez ao Castello, donde se li-

vrou ; mas a sua sentença não a achá-

mos neste Estado, nem quem delia nos

soubesse dar infoimaçâo: somente o qae
atrás temos dito, ser condemnado nos
ordenados de dous annos da governan-
ça pêra Pêro Mascarenhas.» Ibidem, liv.

6, cap. 8.— «K porque na casa do ciuel

houuesse milhor expediente uo despacho
dfl justiça, ordenou nella mais sobre jui-

zes, dos que dantes hauia, e assi aos

desembargadores desta casa, quomo aos

da casa da Supplicaçaõ acrecentou nos
ordenados, porque hos que dantes ti-

nhaõ naõ ersõ sufficientes pêra se delles

poderem manter. » Damião de Góes, Chro-
nioa de D. Manoel, part. 1, cap. 9.

—

«Em que começou a regnar, proueo em
muita abastança todolos lugares dalém,
assi de mantimentos, quomo de gente
de pè, de cauallo, artelharia, e outras

munições, acrecentando hos ordenados,
soldos, e mantimentos, aos capitães, adais

e outros officiaes, e assi aos moradores,

e outra gente de guerra.» Ibidem, part.

1, cap. 11.— «Despois dei Rei ter casa-

do fez mercê a Rui de Sande pelos ser-

uiços que lhe fezera neste casamento,
de tilulo de Dom, parelle, e pêra todos

seus descendentes, e o fez veador da ca-

sa da Rainha, alpin de muitas outras

mercês, tenças, dinheiro, e ordenados,
no que os Reis de Castella o quiseram
também imitar, dando ao dito Rui de
Sande o habito de Sanctiago, com huma
boa comenda.» Ibidem, part. 1, cap. 46.
— aO theor de prouisam era, que ficasse

na vagante do Vicerei com os mesmos
ordenados, quando ouuesse por seu ser-

uiço do o mandar vir pêra o regno.» Ibi-

dem, pnrt. 2, cap. 37.— tOs Reys devem
pagar a quem os serve, epagaõ-lhe com
ordenados, e mercês ; chega o tempo de
cobrarem, passaõ-lhe os Reys portarias,

e alvarás, com que se descarrega©: vaõ
com estes papeis os acrédores aos Vea-
dores, e Thesonreiros, para que entre-
guem, o que nelles se contém.» Arte de
Furtar, cap. 65.—«Andaõ na sua terra
matando caens, e escrevem a seu tem-
po ao amigo, que osapprovem lá na ma-
tricula, representando suas figuras, e no-
mes : e daqui vem as sentenças lastimo-
sas, que caiia dia vemos dar a Julgado-
res, que naõ sabem, qual he a sua maõ
direita, mais que para embnlçarem com
ella espórtulas, e ordenados, como se
fnraõ Barlhoios, e Covas-Rubias.» Ibi-

dem, cap. 32.— «E porque os ordenados
dos Louthias sam comunmente bastan-
tes, H cora alguma abundância, sempre
podem hir forrando alguma cousa que
deixem a suas molheres e filhos.» Frei

Gaspar da Cruz, Tratado das cousas da
China, cap. 18. — «Pollo que chegando
ho que alli se pode agasalhar, ho offi-

cial da casa chega a elie e lhe pergunta
se quer ho seu ordenado que tem pêra
comer em dinheiro, ou em as cousas ne-
cessárias pêra mantimento, e ho que lhe

pedir a que abranger ho dinheiro lhe

ha de dar, muito b^m e muito limpa-
mente concertado, ou carne, ou pexe,
ou patos, ou galinhas, ou ho que elle

quiser.» Ibidem, cap. 18.— «Haja musi-
ca ; mas parece-me que um musico, qual
foi Egipcielli, com ordenado de 36:000
cruzados, além de outros grandíssimos
interesses, cuido que não condiz com
um reino que S. M. achou na ultima
miséria, vendo-se na edade de ferro;

podendo aliás seu pae fazer que elle vi-

vesse na edade de ouro.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Castello Branco, pag. 184.

2 ) ORDENADO, pari. pass. de Ordenar.
Posto por ordem, posto em ordem.

Porque o filho do lawador

Casa lá cora la\Tadora,

E nunca sabem mais nada,

E o filho do broslador

Cisa c»m a brosladora

:

Isto per lei ordenada.

CIL VICENTE, FARÇAS.

— «E assi ordenada a outra gente que
fazião huma comprida, e largaua, pêra

que quando Caramança como também era

homem, que queria mostrar seu estado,

veo com muita gente posta em ordenança
de guerra.» Barros, Década 1,1. 3, c. 1.

— «Posta toda esta gente em terra que
estaua ordenada pêra cõmetter a cidade:

deu dom Francisco seu filho duzentos ho-

mens, e elle ficou com o corpo da mães
gente que seriaõ trezentos. » Idem, Década
1, liv. 8, cap. 5.— «Feito o qual empre-
go, remetião outros trocãdo-se de huma
nao em outra, de maneira que o seu re-

colher era ir encrauar outra nao, ao mo-
do de huma ordenada escaramuça: na
qual se esquentarão tanto por os nossos
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estarem presos em as oftossemos pnde-

rona seguir, que se vierão 'illfsa. alr(;unf

qut)rf3rein subir ás uao». » IJeno. Década

i, U». 2, òap. 3.— «l^or isso quaíidu ou-

viram íallar os arrern^tçaJas om i>arli<l'>i

laugaraui oinlhas a isso, e (auíl(^ ^u^\i

Rozlouiucati, que vio o iiegoiiio ordena-

do iÍB luaoeira prira o toixiareiíi as tuãns.»

Iilom, Década 2, liv. 7, cap. 5.— aOrde-

nadas estas cousas, quando veio a hora

da vinda dKIKey, porque tardava, mau-
dou-lUe AlToiíso d'Alboquerquo dizi',r per

o Secretario l^ero d'Alpooui, e Aliixan^Jro

d'Alaí ie língua, qu» estava esporando

por elie, «i lováram oouisigo as trombe-

tas porá virem com a pessoa d'ElRey.»

Idtíiu, Década 2, liv. 10, cap. 5.

—

jKos
seuhortíS, « ofdciaes mores, e os docon-
serbo, o assi todos os precuradores do

Reyno assentados em seus assentos or-

denados, sefjundo suas precedências. K

depois do tudo posto em ordem, e a ca-

sa em grande silencio, o doutor Vasco

Fernandes de Lucmia, chanceler da ca-

sa do eivei, íf.z ''01 «ha vós huma aren-

ga muy b<irn frtyla, bem conforme ao ca-

so.» Garcia de llezoude, Chroaica de D.

João II, cap. 26.—«E após estas justas

eram outras tam ricas ordenadas na pra-

ça, e ua sala da madeyra, mus por re-

bate de peste que na cidade ouue, pollo

dauno que o muyto ajuntamento das jus-

tas fazia, se deixaram de fazer.» Ibidem,

cap. 128.—«Com tudo aconselhado pe-

los mouros determinou cometer a tercei-

ra vez o passo trazendo toda sua frola

ordenada em esquadrões, Duarte Pache-

co mandou aos das carauellas, e baleis

que não tirassem, nem se mostrassem
senam quando o elle dixesse.» Damião
de Góes, Chroaica de D. Manoel, part.

1, cap. 87. — «Por terra acompanhado
de trinta mil homens, com sua artelha-

ria ordenada como sempre acostuiua-

ua fazer, e diante delle o senhor de Re-

pelim, com huma grande somma de g^is-

ladores, pêra fazerem vallos, o fossas na
ponta Darraui, onde se os seus podes-

sem abrigar dos tiros da nossa artelha-

ria, o jugar com a sua a salvo.» Ibi-

dem, pari. 1, cap. 91.— «Mas vendo Ihea-

benlafuf o pouco socorro que lhe man-
dnua .Nuno fernaudez, se foi de huma
sua villa, per nome C^sruu, de que lhe el

Hei dom Emanuel fezera mercê, pêra Ça-

tlm, com t >da sua casa, e gente de guer-

ra bem ordenada, deixando lodolos po-

ços do termo, a duas, e Ires legoas en-

tupidos, e outros cheos de trigo, bestas

mortas, e outras gugidades, no. que se

deteuo tanto.» Ibidem, part. 3, cap. 5.

—Ainda não tivemos da corte aviso cos-

tumado ; mas, sem embargo, fomos logo

á capella do mestre de campo, que se

achava bem ordenada, e em companhia
de vários ecclesi.islicos e pessoas graves,

se entoou o Te Deum laudamus, e dis-

semos as orações do ritual.» Bispo do

Gráo Pará. Memorias, pubUcadis por Ca-

millo (^astello Branco, \>hí^. 213.

-!-Orden«ndo ; que tmn o saorAmenlo

da ordem.— «Aqui pois »« retirou à Igre-

ja do S. Aciscl(j Martyr, onde estudou
em companhia de alguns (^bristaos os

Mysterios do noisa Fe. e matirias toi:an-

les à vnrdade delia, em que aproveitou

tanto mediante a graça Divina que alu-

fíiiava seu entendimento, que de discí-

pulo chegou b.'nvempnte a rniírecr no-

me de M«stro, e foy ordenado om Diáco-

no, cô gorai aprovação das pessoas que
conheciftõ a inocência, e pureza de sua

vida.» Monarchia Lusitana, iiv. 7, cap.

15.— «Dt-pois que foi ordenado de mis-

sa a diz Iodas as vi-zes i{ue podo com
muita devaçaõ, principalmente ahos Do-

mingos, dias Santos, e ua quaresma e

outros muitos dias, quando os negócios

lhe dam lugar.» Damião de Góes, Chro-

D^ca de D. Manoel, part. 3, cap. 27.

—Mandado pela lei, e ordenações —
«Item. Os feitos, que nas terras, ou pe-

rante o Arraby Moor forem ordenados,

manjamos que se tenha em elles tal re-

gra, a saber.» Ord. Afíons., liv. 2, lit.

81, § 30.—«Eássy mandamos aos nossos

Coudees de todalas nossas Cidades, Vil-

las, e Lugares, bonde forem moradores,
ou elles quiserem viver em nossos Ke-
gnos, assy de Portugal, como do Algar-

ve, que os nom coustraugam pêra tee-

rem os ditos cavallos, posto que tenham
a dita quantia, segundo per nos he Or-

denado pêra os teerem, como dito he.»

Ibidem, liv. 2, til. 83.

—.Mandado, estabelecido, constituído.

— «Ja que a manháa esclarecia, o duque
mandou toda aquella gente, que repar-

tidos corressem a lloresla, e vissem se o

achavam, e tornassem alli com recado;

porque Flerida tinha ordenado não fa-

zer de si mudança, té saber o que delle

era feito. Pridos, filho <io duque de Ga-
tez, primo de D. Duardos h grande seu

amigo, se melteo polo mais espesso da
montanha, contra onde batia o mar.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 3.—«U primeiro dos quaes
que tomou terra no rosto da cidade em
que estaua ordenado que auiaõ de sair,

foi o do dom Francisco, onde lodolos ca-

pitães acodiraõ o se fez em corpo em
bum teso em quanto os bateis tornauào

por oulo gol,ie de gente.» João de Bar-

ros, Década 1, liv. 8, cap. 5.— «Mas fo-

rão socorridos per Diogo Feruandez de

Beja, que com sua galé, peróquoosuão
podesse tomar, mandou per hum batel

que os recolheo. e a fusta lodauia licou

em poder dos Mouros ; os quaes por fi-

carem bem sangrados dos nossos, por

aquella vez desistirão do que tinhão or-

denado.» Idem, Década 2. liv. 1, cap.

7.—<E a lufanta dona Beatriz como foy

entregue da Infanta dona Isabel, entre-

gou ho senhor dom Manoel seu filho pê-

ra lã tniiir, eitoquanlo náu fosse bo Du-
que dom Di(>go, como ctA ordenado, por-

que ao t4l Inrapo rsilaua doeole. K o;
senhores u receberão, f leuaráo cum
muyU honra. K ktia com moy honra da
casa, e coiiccrlo. c mnytfs lid.^lgo» hon-
rados ; tudo ordenado pollo Priocip».»

(iaruía de U<^zendi*, Gbrouica de D Joio
II, cap. 21. — «t datiy a pouco íoy el

hey a Alcácer do sal, e sabundu o Da-
que, e os da iioitjart(;iio qua auia de lur-

nar por in«r em buina birca eum pt/u-

cos, determinarão esperalo na praya. e

ao sahir dis bateis o mntarem. du qual

concerto, r perigo ordenado, el l\ey foy

logo auisado por dom Va»co, que com
elles era nisso. » Ibidem, cap. 53.,

—

«Pouco t'impo di'pois das corte» acaba-
das, e estando iuda el Kei im Lisboa,

chegou a ello hum familiar do Papa Ale-

xandre, pelo qual (parece que por lhe

gratiticar has boits acuoestaçóes. que lhe

fezera per scjus embaixadores^ Iht maii-

daua huma espada, e huma carapuça
forrada, peças que «jm dias ordeaados
ao tal aucto, hos Papas bjnzem, e man-
dão por hoorrt aos E^uperadrires, Heis. e

Crineipos Chrislaos » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap.

34. — «Emquauloel Rei viueo sempre
seu desejo, e vontade foi passarem Afri-

ca, pêra pessoalmente fazer guerra aos

Mouros, mas o lempo, a sucesso delle

nunca lhe quis a ús) dar azo. o que no
anno M. D. iij. quisera poer em obra,

com a mesma companhia, com que o

dantes tinha ordenado, quando per to-

go do Papa mandou socorro aos Vene-
zeanos contra o Turco, quomo atras ti-

qua dito > Ibidem, part. 1, cap. 65.

—

«Emparelhadas as gales com hum ba-
luarte, e tranqueiras que era o mais for-

te da cidade, se começou de huma, e

de outra parle, hum medonho jogo dar-

telharia, e o mesmo se fez das carauel-

las, e nãos depois que chegaram, no
qual instante leue o Vicerei lempo pêra

dos bateis ssir em terra, olle primeiro

com a bandeira real, que assi o tinha

ordenado.» Ibidem, pari. 2, cap. 38.

—

(Diogo lopes com esta noua. e com a

pouca fe que Ibe os Chins dixerão que
ama naquella gente, dissimulou, fazen-

dosse doenti no mesmo dia que eslaua

ordenado o conuile.» Ibidem, pari. 3,

cap. 2. — «Os imigos coxo sentirão a

nossa gente cm terra começarão a des-

parar a artilharia da tranqueira, mas
posto que de todalas parles chouuessem
pilouros. elles a cometeram, cada hum
pela parte que lhe fura ordenado, so

que acudio o capitam da cida:li<, que em
chegando a porta, que se agora chama
de saneia Calheriua, esleue quedo pêra

ver a qual parle lhe era necessário acu-

dir em pessoM.» Ibidem, part. 3. cap.

11.—(O que dito se tornaram loàus aos

bateis, e a voga surda chegaram a cida-
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de, onde em rompendo a alua, saíram

em tiTra com a baudeira Real, e porque

estaua ordenado que se cooíctesso huma
Irauqueira que eslaua do Ioq^o da praia

pfr três lugares-, o que Afonso dalbu-

querquf. fosse cometer a porta, que se

agora chama dos Bíiebareis, que be Ja

bauds do sertám.» Ibidem, pari. 3, cap.

11.—«E Ibe deu muitas rendas, que pê-

ra isso comprou da Coroa do regno, e

ricos ornamentos para o serviço diuino

com grande somma de roupa pêra ca-

mas, o seriíisso das pessoas que se alli

viessem curar assi ricos, como pobres, e

pêra bos pobres deiiou rasoens ordena-

das per espaço de bum mos, que be ho

tempo em que as aguoas iaquellas cal-

das fszem sua obra.» Ibidem, part. 4,

cap. i6. — «O que tudo ordenado, e a

fortaleza acabada (em que deixou cem
soldados portugueses, afora os officiaes

dei Rei) el!e'se fez a vella pêra Malaca,

onde cbegou a salvamento.» Ibidem,

pari. 4, cap. 66.

, Gh! i;e os Athros cruéis tem ordenado

Que eu a demâuda perca, de repente

Me verá estalar sem frio, ou febre.

Entre as barbaras maõs deste desgosto.

;' ' '! jíLOUtiz D*. nRUZ, HVssoPE, cant, 8,

.&Vi asííh
í_

'^Cousas ordenadas ao commercio

;

cousas que provém a elle.

—Cousa, mercê ordenada; cousa, mer-
cê que se dá, não por despacbo, nem
desembargo extraordinário, mas por re-

gimento, e ordenança. Vid. Ordenança.
— Deputado, destinado.— «E (iuadala-

jarra hum fidalgo Castelhano per alcaide

mòr, e Lopo Cabreira feitor, cõ os mães
officiaes a ella ordenados, que com a

gente d'armas podiaõ ser cento e cin-

quoenta pessoas, e piTa guarda dsquella

costa e fauor da fortaleza, ficarão estes

dous capitães, Rodrigo Rabelo em sua

nao, e Ber.i:)ura Uiaz Nataforea.» João
de Barros, Década 1, liv. 9, cap. 4.

—

«Que mandasse quem auia da receber,

e fossem homens ordenados pêra qua-
tro partes por estar em quatro máos,
mostrando ser necessário per este modo
o seu despacho por se receber tudo em
hum dia : porque sendo per muitos, es-

candalizaria a alguns mercadores estan-

tes ali, vendo que se negara a olles car-

regar primeiro.» Idem, Década 2, liv.

4, cap. 4.

ORDENADOR, A, s. (Do latim ordina-
tor). Pessof. que ordena, que dispõe.

ORDENAMENTO, s. m. Termo anti-

quado. Mandado, ordem, preceito.

— Ordenação, estatuto, lei. = Doe. de
Tarouca do século xrv, em Viterbo,

Eluc,

OKDENANÇA, s. f. Decreto, ordem,
lei. estatuto, ou preceito do legitimo su-
perior, assim temporal, como espiritual.

— Lei, ordenação. .jcí;,^ ,;;- no .,

— Disposição, ordem do regimento, do
exercito, da batalha.— «E porque fermo-

surn e parecer tão estremada não é bera

qae ande acompanhado d'outr»s quali-

dades, o que dp. vós.ijuero ti o dom que
vos pedi;, é que em satisfação de suas

obras queiraes casar com elle, e accei^

tal-o por mando; pois sib-is que Q'isto

satisfazeis a ordenança d'cl-rei vosso pai,

casando conforme a vossa pessoa e esta-

do, e com quom por amor vol-o mere-
ce; cousa que antre outras qualidades se

deve estimar mais que todas,» Francis-

co de Moraes, Palmeirim dlnglaterra,

cap. 130,— cEm quanto estas palavras

passavam, o cavalleiro do Salvage se ch.;-

gou mais a elles; Dragonalle lhe disse

em voz alta : Sanhor cavalleiro, porque
sintaes o costume deste valie, ou haveis

de experimentar minhas forças, e no fim

delias estar a ordenança do que a senho-

ra princeza quizer, ou confessar qu'j é a

mais fermosa dama do mundo, e mais

pêra ser servida.» Idem, Ibidem, cap.

130.—«Eu eslava em não consentir os-

tes começos de batalhas, porque sempre
os que entram nellas inveja aos que fi-

cam de fora ; mas quem quereis que não
quebro qualquer ordenança por fizer a

vontade a tal principo? Dizei-lhe, que
são contentes de mandar doze cavalleiros,

como elle pede, e que amanhã, das duas
horas por diante estarão no campo.»
Idem, Ibidem, cap. 162. — «E por mos-
trar maior confiança a este piloto que
lhe elRey mandou, disse que elle pn.iia

mandar uaquelles nauios o que quisesse,

porque todos lhe obedeceriaõ, e assi se

fez : cà pela ordenança do piloto se pas-

maes detença seguirão seu caminho aos

paços delRey.» João de Barros, Década
1, liv. 4, cap. 8.— «O qual por ser espa-

çoso pêra aquelle acto de vistas, man-
dou elRey enramar e toldar com panos
de seda tudo per ordenança dos nossos ;

taõ concertado que ficou huma grande e

graciosa sala.» Idem, Década 1, liv. 9,

cap. 4. — «Passado aquelle dia, e o se-

guinte do sua chegada, que tudo foráo

visitações, ao terceiro per ordenança de
eIRey posto elle em modo de receber a

embaixada, que Diogo Lopez dizia que
lhe leuaua : mandou em seu lugar Hie-
rouymo Teixeira com nome de seu ir-

mão, tomando por desculpa de não ir

em pessoa por vir mal tratado.» Idem,
Década 2, liv. 4, cap. 3.— »A nova da
vinda deste Patê Unuz. posto que se en-

cubrio muito tempo aos nossos, foi sa-

bida em Malaca ua entrada de Janeiro

do anno de quinhentos e treze, atempo
que Fernão Peres estava de todo prestes

pêra se partir pêra a índia com as Ires

náos carregadas da Armada de Diogo
Mendes de Vascoucellos, que por serem
de armadores, per ordenança de Affonso

d'Alboquerque, (como atras Uca) haviam
de vir a este Reyno com carga de espe-

1

ciaria.. Idem, Década 2, liv. 9,, cap. 4.

— «Pela qual causa ol Ltei d.ísislio desta
empresa, e quomo virtuoso Rei jaiáadQu
de sua fazenda comprar muito paõ ena

Ustelanda, Holanda, Flandres, Inglateçí
ra, e França, ao qu^ fora>a cri.^ido.s sçus
de confiança pêra com mór diligencia o
averem, o qual paõ dep.íis de ser no re-
gno per sua ordenança se deu pelo cus-
to.» Damião de Góes, Chronica de D.
João II, cap. 65.— «Em seu tempo, por
ordenança dei Rei seu irmam se reformou
em obseruancia o dito mosteiro, e se fez

mui, grande despesa em obras da casa, e
sa tirou muiU parte da renda do prio-
rado pêra os cónegos, no que tudo elle

Oâo :Somente consenlio mas leve disso
muito contentamento.» Idem, Ibidem,
part. 3, cap. 27.— «Neste tempo chega-
rão de Portugal, dom Luis de meneses,
filhodedom loam òe meneses, conde òe
Tarouca, Priol do Crato, e dom Aluaro
de uoronha, que depois foi capitão Da-
zamor, com (i(;m lanças cada hum, de
que lhes el Rei deu a capitania separa-
damente, leuando por regimento, qujj
em tudo fezcssom o quo lhes Nuno fer-

nandez mandasse, sem sairem de sua or-
denança, u Idem, Ibidem, part. 3, cep.. 32.— Soldados de guerra, dados pela ca-

mará, e Concelhos, e ordenados á defesa
da terra, alistados e exercitados, e armados
á su« custa.— «ElRey posto ja no lugar
que estaua toldado, e entendendo queo
VisoRey não sabia dos baleis poios seus
desordenadamente terem occupado o ter-

reiro : mandou pf^r os officia»^s de sua
ordenança que o despejassem de todo, e

ficou somente acompanhado com as prio-

cipaes pessoas que auiaõ de estar com
elle.» João de Barros, Década 1, liv. 9,

cap. 3. — «Bermum Diaz por ter nauio
grande cõ Gonçalo de Paiua pela orde-
nança que leuauaõ, ambos compriraõ o
precepto de seu capitão, e obrigação de
caualleiros que elles erâo.» Idem, Déca-
da 1, liv. 10, cap. 4. — «Na qual perfia

de querer trepar, e subir. Pêro iMascare-

nhas se mostrou mais desejoso, que ou-
tro algum, commetloudo a subida per os

piques da gente de Ordenança, o ; qual
trabalho lhe não fundio a seu propósito.»

Idem, Década 2, liv. 7, cap. 4.— Sendo
ja o campo mea legoa alem do rio volta-

ram Abila, e Garabia, eapos elles os da
Xerquia com alguns Christãos, que se

desmandaram da ordenança, e os feze-

ram voltar ate o rio, em que lhe mata-
ram dous caualleiros, e dez cauallos, de
que hum foi o Alcaide dei Rei de FeZi»

Ddmiào de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 3, cap. 75.— iPtila esta presa, Nu-
no fernandez tomou seu caminho pêra
çafim leuando a dianteira o Adail Lopo
barriga, e ha bandeira real Aluaro datai-

de, u em boa ordenança, com toda sua
companhia.» Idem, Ibidem, part. 4, cap.
6.— «Os quaes em mui boa ordenança
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vieram c«rc«r a fortAleza, no maz de lU'

nho, em que naqu^llas puries bo a for-

ça do inuerno, pelo que lhe nau) pu<iia

vir socorro de (luibini s« iitm com mui-

ta diflii;uldad«, drpi>ís dassHiil*di> o cer-

co, e t«ri)ni lanrada paronba nos po<;os,

o njiirtiyS alguns christáos da ti^rra quu
viuiam ao r«dor da forlaleza, a começa-
rão de seniir as boujbardadas com qua
faziam assa7, darittio » Idrrn, Ibidem, pirt.

4, eap. 53.— íDf-sfiz-lbfS a (;or)la, dei-

Ibes o ai^radfícimento e favoreci-os em
tudo que pude: não me part^oeram capa-
zes de uonfusáo : de compaixão siua. Es-

tava illuminada a villa, a ordenança for-

mada, e a camará rAuni<la quando che-

gamos.» Bispo do Gráo Para, Memorias,
publicadas por Camillo Castello liranco,

pag. 191.

— Urdem, disposiçáo,>stylo, gosto.

—

«Arredor da dita cerca eslam muylos ale-

mos «m ordenança postos e muylo altos,

e uiD partes tanques dagoa muvto gran-

des e bi^m lavrados em quo andam Cir-

nes o pássaros de diversas manHyras.
Esta cidade he bnbitada de Persianos e

alguns Turquinjãis.» Telemaco, traduc-

çâo de Manoel de Sousa, e Francisco Ma-
noel do Nascimento, liv. 15.
— Gente de ordenança, e gente de ar-

mas ; classes diversas.

— Expediente ragular, estabelecido em
regra, som uecessidade de despacho re-

gular.

— Exercício militar.— «K determina-
dos todos nt'sle parecer decerão do cu-
me (!a serra aonde eslavào, por quatro
partes huiua noyle chuvosa, e de gran-

de escuro, e dando no campo delKey,

que qunja a estH tempo estava lodo pos-

to e;u ordenança por aviso que disto te-

ve, a briga se travou entre elles de tal

maneyra, e com tanto ódio, impeto de
ambas as partfs, que durando até duas
horas de dia, em lim se veyo a averi-

guar com ticarem no campo trinta e se-

te mil mortos.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 5201.

ORDENANDO, s. m. Homem que está

para tomar urduus sacerdotaes. Vid. Or-
dinando.
— Pait. act. de Ordenar.— «Os nossos

eráo menos de sessenta, os Turcos mais
de cem. E vendo D. João de Mascare-
nhas, que em quanto aquelles sustenta-
Táo o lugar, crescião outros, mandou que
lhe trouxessem escadas, ordenando oca-
so, e a necessidade, que na sua mesma
Fortaleza desse elle o assalto.» Jacintho
Freire de Andrade, Vida de D. João de
Castro, liv. 2.— «Poiém l>. Juão Masca-
renhas, como andava vigilante em impe-
dir os desenhos do inimigo, em huma
noite tormentosa, e escura, lançou qua-
torze soldados por huma bombardeira,
que dando de súbito nos Mouros, os lan-
çarão do posto, em quanto os servido-

res com {yicões, e outros instrumentos
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desfiznráoa obra; do que sendo Rurae-
cáo avisado, resolv^o asfaltar a Forta-
leza com força descoberta, ordenando
bum assalto i/íhk\ para o seguinte dia.»
Idem, Ibidem, liv. 2.

ORDENANTE, s. tn. Homem que con-
fere o sacramento da ordt-m.

ORDENAR, V. a. (Do latim ordinare).
Pôr por ordem, dispor em seu lugar.

n>ivou Unto n.dtnque

E t&iita irirta^ania,

Vou-me a morrer d« kequia

bm cifDft d'ritifla ata);idraque.

E ente de meu (Inamento,

Ordeno meu leeUmento
Desta in,inelra leiíiintA,

Na triste era da vint«

E dou» desdo o aucimento.

•IL VICENTE, OBRA.^ VARU».

— «Rumecan acodio logo áquella par-
te, p mandou trazer outros maslos, e la-

boas, de que ordenou outras pontes que
se lançarão nomesmo lugar, sobre oque
se ateou hum grande jogo de bombardas,
e espingardadas.deque os imigos recebe-
rão mijy grande dano, matandolhes, e

derribandolhei muitos dos que andavaõ
em o trabalho, cujos lugares se torna-
vaõ a encher logo de outros de refresco. •

Diogo de Couto, Década (J, liv. 2, cap.
3. — «Assentado isto deu D. Álvaro de
Castro a vela pêra Xael, aonde chegou
na entrada de Abril, e entrou dentro
com todos os navios, sem da fortaleza

lhe atirarem bombardada alguma, e logo
desembarcou em terra com toda a gen-
te, e mandou ordenar algumas escadas
dos deslures dos navios, pêra cometerem
a subida.» Idem, Década 6, liv. 6, cap.
6.— «E logo mandou abrir huma cava do
arrayal pêra a fortsiezs ao comprido, e

na poiits delia ordenou huma tranqueira
muito forte que ficava quasi abordada
aos muros, e pêra etla s>) passou Dom
Rodrigo de Menezes com trinta homens:
mas coino ficava mais baixo que a for-

taleza, de cima dos muros lhe ferirão

muita gente de espingardadas.» idem.
Década 6, liv. 9, cap. 11.—«E tornando
a Historia, com esta gente da ilha dn
madeira, e com a que então bauia na
cidade ordenou Nuno Pernandez as es-
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Xa», Senhor, vòtqae «rdiatmt$
(Ju*s Juji luto (ou* eu,

OuJlido ne a baUlh» deu,
Oíiel que m'enc'>mrnenda>te«

Ooe AcMM * cargo m«a r

eXH., áurunitiOtt, act. 3, k. l

Tal • vago joiío Oocloava

Po aai«% prMú, quando lha Ivmbtin
fÀ>rtlio,ae [K^r cxao o euper^vi

Na praia co'oe bat<U, como ordoidra

Lofo neretammte lha mandava',:

Cfue ae tomaue 4 (rola, qua danara,

Sio foaae s«lt?a4o doe aAg«noe.

Qua o[<erara doa feroe Maumetiooa.

CAM., LLS, eaol. a, act. fs».

Sanbora, a< me átreri,

Fii tade o qaa Amor ordena ;

E ee pouco mereci,

Tudo oqu* parcb por taí,

Mer*(0 por mioka pena.

IDUi, riLODtMO.

—«Ordenandose andar huoi caraae-
lão da ilha <le S. Tbomé uude coc.ixir-

riáo assi os escrauos da cu:>ta de Beuij,

como os do Reyno de Cógn : por aqui vi-

rem ter todalas armações que se faziaó

pêra estas parlas, e desta ilha os leuaua
esta carauela à Mina.a Barros, Década 1,

liv. 3, cap. 3.— «Porem com a »inda das

mercadorias qu« lhe Uuou (looçalo Vaz
de Góes, as quaes <> Viso-Rey dom Fran-

ciiico dAlmeida ordenou que lhe fossem
das qui> t<'mou em a cidade de Quiloa,

c Monbaça (como atras dissem'./Sj por se-

rem as próprias que os Cafres qi^eriaó,

( omeç»raõ elles a correr a tio com ouro.a

Ibidem, liv. 10, cap. 3.— «E parece que
ordenou Deos que este cinty fosse mãos
leue, do que era na opinião dos nossos

com hum socorro que o Hidalcáo man-
daua aquella noite de muito mães gen-
te, cuidando elle quo assi tstaua a for-

taleza mães segura, que os dias passa-

dos.» Idem, Década 2, liv. 5, cap. 6.

—

(E como quem queria mostrar aos Capi-

tães que não foram no seu parecer, quan-
to menos era queimar as uaos do que
elles cuidavam, ordenou cem homens do
mar, o governo dt>s quaes depeudia de
Fernando AíTonso Mestre da sua vào, e

Domingos k'ernandes Piloto delia.» Ibi-

dem, liv. 8, cap. 4.— <E tantos se arris-

carão, e trabalharão, qu« a pezar dos
tantias no modo seguinte.» Damião de nossos cobrirão as pontes de terra, a
Góes, Chronica de D. Manoel, pari. 3, i rama por causa do fogo, ordenandolhes
cap. 12.

— Mandar por lei, ordem, ou decre-
to.— «Ao Escripvão das Malfeitorias per-
teence screpver todalas malfeitorias da
Corte, e o Corregedor ha de ordenar co-

mo sejam pagadas d'Arca das malfeito-

rias, e despois que forem pagadas en-
tom o Kscripvam as ha de tirar em rool,

o qual ha de dar ao Porteiro dante o
Corregedor, que vaa fazer as eixecuçóes
per m«nda'io do dito C^^regedor nos bens
daquelles, que as malfeitorias fezerem »

Ord. Affons., liv. 1, iit. 15.

paredes pelas ilhargas, e outras pelo meyo
que se cobrirão por cima de outras vi-

gas, sobre que se armou bum forte ter-

rado pêra os debaixo fi<areui seguros, o

que tudo se fez à custa das vidas de mui-
tos.» Diogo de Couto, Década 6, liv. 2,

cap. 3. — «Eu. lembrando-me que da

morte de meu irmáo e da dór de meu
pai fora principal causa, não achando
outro modo de vingança, me vim a este

meu assento, que só a este fim mandei
fizer, que é passagem pêra muitas par-

tes, ordenando, que, qualquer cv<dleiro
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quo guardasse este passo e nelle melas-

sem a Â'lraspe, que eu sabia brsm que

sua sobprba o traria aqui, cazasso comi-

go, sendo de qualidade pêra iss'>.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap. 132 — «Depois que Salvador Ri-

beyro leu as cartas, p;)r sabero queo Vi-

sorrey ordenava, mãdou-as ao Filippe

de Brito, que estava em Bengala em ser-

viço do Mouro Rey do Arracão bem lon-

ge dos trabalhos, e perigos, que o Souza

tinha passado: porque assim goza Ulys-

s^s dos prémios merecidos psir Ayás .»

Conquista do Pegú, cap. 8.— «Impedido

assim de consultar escritos antigos e sno-

deruos, de examinar as historias passa-

das, e presentes, e de adivinhar as fu-

turas para poder achar a prova, he ne-

cessário fase.-la como V. M. ordena muito

fácil, e muito inteligível sem autoridades,

nem argumentos que a confutidão.» Ca-

valleiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n." 54.

Ao qual o Deaõ disse: «Hoje ura negocio

De ti fiar pretendo de imviort.incia

:

Mas antes será bom, que ao grande Baccho

Algumas libações, como costumae,

Aqui faças.» Dizendo estas palavras,

Ordena, que lhe tragão promptamente

Do bom vinho de Borba três garrafas.

A. DINIZ PA CRUZ., HYSSOPE, cant. 5.

— Ordenar batalha; pôr os soldados

em ordem ; ou formar para combster, ou
marchar.— «Caminhando assi todos a fio

antes de romper de lodo a alua, em ses-

ta feira das indulgências, se ajuntaram,

e ordenaram sua batalha em cinco azes,

das quaes Ires eram da gente de dom
loáo, ellft era huma, e Rui barreto era

outra, e loaõ Gonçalvez da camará filho

de Simão Gonçslvez capitam da ilha da
madeira, com Aluaro de carualho, e loam
da sylua na terceira, e Nuno fernandez

com dom Afonso de Faram seu genr-

ro na quarla, e Gide Iheabentífuf com
toda a sua gente na quinta.» Damião de
Góes, Chrouica de D. Manoel, pari. 3,

cap. 50.

— Estabelecer, constituir. — «E pois

naõ lenho outro remédio, peço aos Vea-

doros da fazenda, e Officiaes de ElRej
que aqui estaõ, que estes quatro mezes
que ha daqui alè virem as nàos do Rei-
no, me queiraô ordenar huma despez*
honesta da fazenda de EIRey pêra os

gastos de minha casa conforme a minha
qualidade, e à pessoa que represen-
to.» Diogo de Couto, Década 6, liv. 6,

cap. 9.

—Conferir o sacramento da ordem, e

as ordens sacras.—«Declaro isto aos lei-

gos; não por que elles não tenham he-
róicas e fortíssimas eulrapellias : mas pa-
ra não traduzirem a palavra em outra

pelle, como fez um irmão que se queria

ordenar, e no exame traduzio aquiilo.»

Bispo do Grão Para, Memorias, publi-

cadas por Gamillo Castello Branco, pagi-

na 51.

— Dirigir, regular em ordem a certo

fim.

Senhor, a longa esperança

Mui curto prazer ordena ;

Minha vida está era balança

E a muita confiança

Nunca causou pouca pena.

GIL VICENTE, OBRAS VARIAS.

— «Ordenou, e começou o Esprital de

Lisboa da maiíeyra em que está, que he
o milhor quo se sabe. E assi fez, e or-

denou oulr.ss muytas cousas de muyto
proveito, e bo.i gouernança de seus Rey-
fios, era que mostraua o grande amor
que a seus pouos tinha, e betn conforme
ao Pelicano, que por deuisa tr.'\zia.B Gar-

cia d"^ Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 1.

Esta geral suspeita tanto esperta

o prudente Silveira neste ensejo,

Que tendo elle também por cousa certa

Que d'enganá-lo o Turco tem desejo,

Esse pouco que tem tão bem concerta

Que parece que tudo tem sobejo :

Tal era o grande e?forço, a grã-* prudência

Com que ordenava então a resistência.

T. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

eanl. JO, est. 28.

— cOrdenando ho Lulhisis seu cami-
nho per» hir ao Aitao como ihe era man-
dado, mandou dar quatro cadeiras aos

quatro que pusera titolos de Reys, pêra

uellas com mais honra serem levados.»

frei Gaspar di Cruz, Tratado das cou-
sas da China, cap. 24.

—Determinar, deliberar.

Sabre os rios do Reino escoro, quando

Tristes, quaes nossas culpas o ordenarão,

Lagrimas nossos olhos derramarão,

Por ti, Sião divina, suspirando.

Os que hião nossas almas infestando,

De contino em error, as captivárão

;

E em rão por nossos Psalmos perguntarão
;

Que tudo era silencio miserando,

CAM., SONETOS, n.* 238.

—tE lambem lhe disse, que a Ilha da
madeira no que pertencia a sua coroa

elle Duque a teria em sua tida inteira-

mente, mas que per seu falecimento,

quando Deos o ordenasse, era rezam que
por ser cousa tamanha se tornasse a co-

roa, e aos Reys destes Reynos que os

socedessem. As quaes palauras, que el

Rey entam disse ao Duque, forão todas

pronosticos do que ao diante se vio, pois

tudo foy como elle entam o disse.» Gar-

cia de Uezende, Chronica de D. João II,

cap. 51.—«E sendo ja el Rey enforma-

do no certo do segredo do rio, e do pe-

rigoso silio da dita fortaleza, por lhe cer-

tificarem que em nenhuma maneira se

podia sostentar, ordenou mandar Fer-

nam Martins Mascsrenhas, capitam dos

ginetes, e da guarda, e dom Diogo Dal-

meyda, que depois foy Prior do C;'ato, e

dom Martinho de Castello branco, vea-

dor de sua fazenda, que depois foy Con-

de de Villa nona.» Ibidem, cap. 81.

—

«E naõ se tendo por satisfeito disto, quo-
mo calholico Christaõ, e amigo do culto

diuino, pêra que se nsquellas partes po-

desse cora mòr authoridade celebrar,

àléra das rendas que ja linhaô hos Sa-

cerdotes, de que se podiaõ manter ho-

nestamente, ordenou que todolos tribu-

tos, e páreas que pagassem hos mouros,

so desse ho dizimo à Igreja, ho que se

dantes naõ acusturaaua fazer.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, pari.

1, cap. 11.— ii.Was a estes enleos lhe deu

por viMitura azo ho concerto, que el Rei

com elle f'Z, proraettendolhe, que se lhe

desse todos estes foraes feitos, e acaba-

dos dentro de hum certo tempo, que lhe

fazia prjr isso mercê de quatro mil cru-

zados, quomo fez, alem do salário, o

mantimento, que lhe ordenou pêra elle,

e pêra has pessoas, que com elle serui-

rão lodo ho tempo que nisso andou.»

Ibidem, pari. 1, cap. 25. — «O que du-

rando, per conselho de hum Thomas Fer-

nandez, que na índia era mestre das

obras dei Rei, e fezera todaias fortalezas

que 1.1 tínhamos, ordenou o capitsõ de

fazer huma mina, que fosse da fortaleza

dar no poço: a qual se f' z com tanto

lento, que nunca os índios o sintiraõ.»

Ibidem, pari. 2, cap. 16.— «Deu a dom
Nuno mascarenhas, ieuando mais em suas

instruçoens, que acabada a fortaleza da

Maraora, dom António lhe de&se nauios,

e Ires mil homens para ir fazer outra for-

taleza em ,\nafe a qual fortaleza desejaua

elRei lanto tella naqueJlas partes, que por

esse so respeito ordenou de mandar esta

armada a Mamora, para que acabada esta

se fnzesse a outra com menos trabalho,

e perigo» Ibidem, part. 3, cap. 76.-—

«Ordenou neste aono de M.D.xv, mandar
a este negocio dom António de Noronha

seu scriuam da puridade, que depois foi

Condo de Linhares, irmão de dom Fer-

nando Marques de villa real, o a succes-

saõ se dom António falecesse nesta via-

jem.» Ibidem.

Com tão' pobre appatato, e differento

Do combate que espera horrendo e forte,

Determina esperar o fim preeente

Que lhe ordenar a dura ou branda sorte,

O qual não poderá ser descontente

Pois será o seu múr mal a honrada morte,

E se lhe tira o gosto da victoria

Não lh'o pôde tirar da Eterna Gloria

T. DE ANDRADE. PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 20, est. 23.

Já chora, ji pena

;

Que Amor já lhe ordena,

Que amante dè ais :

Socego naõ sente

Hum tenro innocente

Que adnra leal.

ABBADE DE JAZSNTE, POESIAS, lOm. 2, pS^J. 23

(edic. n87>.
-.•.„•. -jV! . '

)<
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n .««^l^rejeetiirv lidenr, delinoar.
• V • . I p. 1 !

O SilTelm, que vA qii:lo Importante

Ltio he que Ae mio receio veriOqne,

OT*(/e»íi, antes que o raol vA ra^ia Avante

H(4m moio que a certee4 lhe publique

:

Manda hum que com grande nnimo e can«tanle

As ost^ncinfl solteie c damniflquo.

Porque entretanto veja Be lie ja feita

. A mioa, ou qai4;á o engana OBta suspeita.

r. DK ANDHADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. n,e»t.82.

Cahe o assento também, que em si encerra

Q Silveira, e a parede lá da estancia

De Souea Lopo, vem também a terra,

Sem poder o cuilião ter repugnância;

Ordena apói isto hum ardil de guerra

One rtorrnbe a Christ;?» dura constaiirin

i^ Turco, que co'fi forç% nfio »e atreve.

,
. ,; Mm sKta (^nto be ja mór do i^ue deve.

-H.J.Ofi fP«?«. !?«)"•.WKf8^«^ í,07^ ., ,

Ull ' p C').!! l |^1^'> > "iltl r' >'

- ^-Compor regulurmenle; —* -Ordenar

versos.- \ ' ' <

— Dispor, truçar, resolver, — «A qual

«ssetitaila, « desciiidíidos os rortiii<ii«\s<>9

B a.ssiai (IS <Jn t"rr)i '\h tPMÇá'» qim i'l Rei

de binláo ordenaua, coiuiinicíináo com
Gs SPus 0001(1 com amigos, em tanto qiw
TÍnhão a cidade, e os mais conhecidos a

fortaleza, onde lhes fazião bom gasalha-

do.» Hamino de Gops. Chronica de D.

Uanoel, part. 4, rap. 35.

—Loc; do foro: Ordenar o processo;

fíirranl-n conforme a ordom judiciíl das

acçóps.

—Ordenar-se, V. rp/L Tonriar ordens.

—

Ordenar-se de diácono, de sub-diucono.

—Uispôr-se, apparelhar-so, preparar-

se. — «As quaps cousss assi tioarão do

juizp do Caruorij. quf lhe parecia não tíf

mães dilayão per niior victoria dos no8sos

que em quanto estas se ordenauão: e por

iswi com muita dilig(>ncia maiuioii logo

pôr máo iielLis.» Joáo de Bsrros, Déca-

da 1. liv. 7, ilnp. 6.— jK também alguns

dos juncos de ni.tntimfnto que esperava

da Jaiiha eram já vindos; os qiiai^s tan-

tos que chegaram, o firam despejados,

em quanto lht>. nào f.izia tempo pêra se

(ornar, ordenàram-se logo p^ra se de-

fender, temendo nossa Armada.» Idem,

Década 2, liv. 9, cap. 2.— «Kste. depois

quo vio o modo do Heyno, e KIRey sor

mancebo entregue a Kacz Nordim, come-
çou logo de se ordenar pêra o que ao

diante fez : inettTO em Ormuz três irmãos,

e tantos primos, e pirent"»*, que seriam

té vinte pessoas, e com ellas viriam qui-

nhentos frecheiros, metlen^loos poucos,

e poucos. » Idem, Ibidem, liv. 10, cap. 5.

-i-Termo Antiquado. Fazer.

— Determinar-se, deliberar-se, resol-

ver-se. — «E nos Cânones dos Apóstolos

se ordena que se alguém for achado guar-

dar jejum" ao Domingo, ou sabbado, seja

deposto, sn he Clérigo : e se leigo, ex-

commungado : Siqui-^ Clericu* Dominicum
diein aut sabbatum{uno solo demplo) jejti-

nat'e deprehendatur, deponitur ; sin autem

laicuê, à communione dejicitur. O mflsmo
diz S. C.letTiMtite Hornsno nas Constitui-

ções Apostólicas.» P. Manotd Bernard.'s,

Floresta, cap. 7. — «Consultou-se a ma-
téria, e de commiim parecer se ordenou,
que D. AÍTonso Conde de Bolonha irmaõ
dei Hei viesse governar o Reino, e ad-

ministrar jiisliea aos povos, porque naõ
flcaliasí.^! lie p>recer a gente, ou succe-

desse algum raso adverso.» Fr. Bernardo
de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados |)i)r D. José Barbosa.— lAo
outro dia desejoso el Rei da se ver com
Pedrnlurez, e sabendo pelo que jA pas-

sara com Vasquo da Gama, o pello qne
Air'>s Corrêa diíera. que pra escusado

insistir com dl" que viessi- a tTra, lho

mandou recado que no mar o queria ver,

o que se assi ordenou » Damiáo de Góes,

Cbronica de D Manoel, p.irt. 1, cap. hl.

— ".Apenas ouvira.ri o que se lhes orde-
nava, Sisebuto e F.bbís, voltaodo-se pa

ra os esquadrões que lhe obedeciam, cla-

maram:—ving.^nra!» A. Herculano, Eu-
rico, cap. 10.
—

^ Estabelecer-se, constituir-se. — «E
com elle lornoii a Portugal, quando ho
dicto Duque dô Diogo, depois de conua-
lecer da doença, que lho cstoruou sua
ida, foi f«zer residência em Castella per

caso das terçarias do Príncipe dom Afon-

so, e la Princesa dona Isabel, dasquaes
terçarias, e da causa porque se ordena-
ram, « desf'zernm, se trat.i copiosamen-
te na Chronica dei Rei dom Afonso, pel-

lo que teuho por eicusado f.illar aqui

nellas, por sor fora de S'^u lugar » Da-
mião de G'>es, Chronioa de D. Manoel,
part. 1. cap. 5.— «Depois dei Rei ser»*m

Euora. hau^ndo r<^speitoas muitas duui-

das quH cada dia recrecião no Regno. e

demandas que s" ordenauão per caso das

V8r.'as inlTpretaçõ"s. que letrados dauaô
aos fora-'s velhos, determinou de hos
mandar fazer de nono, e lhes d<r a ca-

da hum sua verdadeira declsraçaõ, p^ra
cad< lugar do Regno ter ho seii, e assi

também mandou lançar ho trel.ido au-

tentico de todos na torre do Tombo, on-
de ao presente estão.» Idem, II»id«m,

cap. 25. ' i

—Pdr-se em ordem, dispòr-s»t>.i <o

Mil .«linni

^ ,
Aqui lego a protão» i<ni<teg«iite .-il] (ibnaiip

' Começa a descubrir o aceso peito;

Fax do canhão sihir o ferro ardente
"

'<Jjue contra a fort.ileia vai direito ;
'

'"" '* •*>''

' uvas por isto nio ser conli»ain<nte '

-,,.,, jP^tsa hum navio entre outro, e d« t«l gaito

.
T

S« orJeníio, que cm tirando alU, o primairo

. bá logar ao segundo, este af> terceiro.

'''
'. F. DE ANDRXDK, PRIMEIRO CERCO 1» Dir,

e«nt. H, est 29.

ORDENAVEL, adj. 9 çen. Que p»^'!^ or-

denar-se. .susceptível de ordenar-se.

ORDENHADOR, A, s. Pessoa quo orde-

nha, que iniiiige o leite aos animaes.

ORDENHAR, r. «. Mungir o Iwt.' «os

animaes. '> 'lofuj,' «; •• - .^-ni'.

ORDIAIRO, ou ORDYAIRO. Termo Anti-

quado. Ordinário.

ORDIDEIRA, ou URDIDEIRA, » f. Ter-

mo dn Tecelão. Armai;áo para ordir a leia

de 6 Clivado» e '/.v
porqu" cada ordida-

ra, chamada ramo, náo pAde ler mais qne
o Comprimento da ordideirt.

ORDIDO, part. pa.u de Ordir.— «Mas
coraoella era innocente desta trama que
tinliíi ordido Còg- Ci-mer.enj, e lambem
confiada em sua grandeza, e na gente que
trazia, ou per qualquer causa outra que
fosse, naõ quis perder seu caminho.»
Joáo de Birros, Década 1, liv. 5,ca]»jCj

'>«

Eu.por maii que o jniatwiplitM'''''^!)), '

S»i pçfto C9n)prebe«jderocoisaor4>'t'.'

^oi deate iníebi caso o feio dito.

abràdk qe jAXorri, pobsus, part. 1, pu.

ORDIDOR, on DRDU)OR, A, «c PeMOt
que urde.

—Figuradamente: Ordidor d* traiçõea,

intrigai.

ORDIDURA, ou DRDIDDRi, ». f. Os pri-

meiros fios da t'>aJa, por entre os quaes
passa a lançadeira na occasiío em que
se tece.

—Figuradamente : A ordídnradía histo-

ria eicripta. -,,,.,,,, •

ORDIM, *. f. Teríno Antiquado. Ordem
regular.

ORDIMAÇAS. Vid. Drdiínaças.

ORDIMALAS. Vil. Urdimalas.

ORDIMENTO, .?. m. A acçáo de ordir.

— Figuradamente : Cometo. — Ordl-

mmXos d/i uma vida dixersn.. í «'

ORDINAL, adj: 2 gen. (Da htinfbfdi^
nalis) Que designa a ordem rio» antece-

dentes nu consequentes. — Frimeiro, ae-^

gundo, terceiro, etc., são adjectrtos nnmé-
raes ordinaes.

ORDINANDO, *. m. (Do latira ordinoi.

Vid. Ordenando, e Ordinar.

ORDINAR. Vid. Ordenar.

ORDINÁRIA, s. if. 'Tença, ffili^ccft»;
pensão. 1' .'•{ f •; • : m-- ar'.'

(. -^lUn titneiB(• de& rmi ntnh», d« d orpor
medida a alguma possoa, ou ci«i, «os

meres, aos quartéis on pnr anno.

— Ordinária rungiut; um do$ antog fei-

tos na universidade de Coimbra anterior

á reforma nltim» He 1772.

ORDINARIAMENTE, arff. (D* ordiná-

rio, e o suffiio <mente>>. Dp ordinário,

frequentemente.— -Nào sei como n pos-

samos evitar; e inda que se possa fazer

(o que eu não rreiol seria grande erro.

porque ordinariamente seguimos o que
nossos maiores tizfraõ, de rujas vidas, e

obras tomamos exemplo pêra as nossas.»

Barros, Clarimnndo, liv. i.— «E chesan-
do-so para o P«.ire, que o agasalhou jun-

to comsigo. depois de ler ctim elle aJgn-

mas palavras de comprimentos, de que
ordinariamenta cosiumão ser mujlo li-

beraes. p-^rguntou ao Padre se o eonb*-

oia, e elle lhe respondeu que naõ, por-
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que niirca o viríi, ds que o Bonzo a mo-
do d^^ escnrneo f<ez rauyt» festi, e disse

para os seis, dè que vinhs acompanha-

do.» Fôrnão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 211. — «Rendiaõ ordinaria-

mente nesti' Heynoos direytos Ri^aes ca-

da anno doz» contos de ouro, a fora os

serviços que llie f.izisõ oss-ínhores delle,

quetsrabem he nutra njUyto grnnde quan-

tidade.» Idem, Ibidem, cap. 189.— «As-

sim que em toda esta terra naô fes ne-

nhum frutto tanto pplas guerras, e dis-

sençõps que naquelle tempo tinha huns
povos cos outros, (que he cousa que en-

tre etles ha ordinariamente) como por

outros muytos inconvenientes largos de

contar, dondo se conhece claramente

quão grande pesar o inimigo da Cruz re-

cebia disto, que este servo de Deos pre-

tendia faz«r nesta terra.» Idem, Ibidem,

cap. 208.—«Com a informaçam que dom
Vasquo da Gama deu a el Rei das cou-

sas da índia, e da Ethiopia, modo, e tra-

to da gente destas prouincias, assentou

de ordinariamente mandar cada anno
huma- armada aquellas partes, e porque

ha de que fora por capitam Pedraturez

Cabral lhe pareceo suflici-inte pêra se as

cousas de Calecut appacificarem, e refor-

marem as amizades com o Rei da terra.»

Damião de Gí-ses, ChronicadeD. Manoel,

part. 1, cap. 63.— «O Rei he rico. e po-

deroso, por caso dos muitos portos do

mar que tem onde ordinariamente en-

trara muitas risos carregsdas de merca-

dorias, de que lhe pagam direitos: traz

sempre muita gente a soldo, tem muitas

vezes guerra com os de Narsinga. o mais

do tempT reside nas cidades do sertam,

e na de Coulam tem sempre por regedo-

res, e goUernadores pessoas principaes

de seu regao.i liem, Ibidem, part. 1,

cap. 79. — «Ha também na Cidade hum
Sprital em que se recolhem, e curam
muitos pobres, e fora delia ha muitos

jardins de ortaliça, e boas frnitas, a ter-

ra he tam fértil que ordinariamente co-

lhera de hum alqueire de piõ que se-

meara trinta.» Id^-m, Ibidem, part. 1,

cap. 70.— «Finalmt^nte, sem contar mui-
tas particularidades desnecessárias, que
outros coutâo deste caso, Afonso Dalbu-

querque mandou prendar este Rui Dias,

e proceder contra ella ordinariamente,
e pelo que se prouou dos autos julgou o

Ouuidor Pêro Õalpoem que morresse en-

forcado a execução do que Afonso Dal-

buquerque mandou fazer na nao deBer-
naliim freire.» Liem, Ibidem, part. 3,

cap. 6. — «E boa prova disso seja, que
devendo a tantos, nenhum os cita, nem
demanda, porque ham medo do bastão

da potencia, em que se flrmão, com que
lhes podem quebrar as cab''ças ; mas pa-

ra remirem sua vexaçam, usaõ do direi-

to natural, que os ensina a refazer^se

pela calada, e p^lo mais quieto modo,
que lhes he possível : e como a satisfa-

çam fica na sua révera, he ordinaria-

mente f-m dobro.» Arte de Fnrtar, cap.

6.— «E assira por huma via, ou por ou-

tra ordinariamente so afastaõ. e poucas

vezes se ajustãô com o legitimo preço,

erranlo o alvo, ora por alto, ora por bai-

xo.» Ibidem, cap. 35. — «Foi o Conde
homem grande de corpo, de presença ale-

gre, e venerável, teve o cabello louro, e

os olhos azuis, como diz sua Historia, e

o mostra hum retrato de illuminaçaõ an-

tiga, que temos em huma Biblia de maõ
antiq\iissima, onde na primeira folha do
Prologo está a figura do Conde armado
de armas brancas, e ordinariamente 6

pintaô com a coroa de loafo, qu<i por

naõser Rei.e ser taô victoriòsoofazera as-

sim.» Fr. B: de Brito, Elogios dos Reis da

Portugal, continuados por D.J.Barbosa.
— «Esta moça se exilou a si mesma para

a sua camará, e não se fasendo visivel

que em raras occasioens, estas erão sem-

pre naquellas horas em que ordinaria-

mente não podia encontrar companhias,
nt^m assembtéas. » Csvalleiro d'Oliví'ira,

Cartas, liv. 1, n.° 40.— iHikewil, já ci-

tado nesta Carta, he hum Autor de spi-

rito tão curioso, e de conhecimento tão

dilatado, que ordinariamente refere a

mayor parte dos exemplos quê s; po-

dem descobrir sobre as matérias de que
trata.» Ibidem, liv. 1, n.° 50.^ «Não
diividb que os Granides costumão ordi-

nariamente dar a entender a esta quali-

dade de fermosas, que he contra a civi-

lidade a defesa da honra, disendo-lhe

que não he esse o uso que praticâo as

Damas.» Ibidem, liv. 2. n " 59.—«A Ra-

são se vê ordinariamente enganada nes-

te caso, e disendo-nos sempre que se não

poderão vencer os obstáculos que se of-

ferecem »s pertençoens dos Audaciosos,

estes Senhores vão fazendo sempre o seu

caminho sem pavor, e alcanção o que
desejão sem contradição.» Ibidem, liv.

2, n." 65.— «Por tanto, ou s^ja homem
combatido da preguiça, pêra as cousas

espirituaes, e da secura, ou de algunia

tentação, ou goze de intima doçura de

coração deuoto naõ menos merecera o

que supporta no estado aduerso do que
o gozoso no quieto, e sossegado; mas
ordinariamente, pêra os fracos costuma

ser mais vtil á deuaçaõ, e aos prouectos,

e calegados na virtude a occasiaô, ou

vento da tribulação grangpara mais me-
recimentos.» Frei Bartholomeu dos Mlr-

tyres, Compendio de Espiritual Doutri-

na.— «Se elle a toireára, faria boas sor-

tes ; mas ordinariamente estas assim fa-

zem toiros os maridos. Suppõem-se Cor-

nelios Tácitos com toga os que não fa-

zem exemplo por sua casa.» Bispo do

Grão Pará, Memorias, publicadas por

Camillo Castello Branco, pag. 123.
—Stn. : Ordinariamente, commitm-

mente.

—Ordinariamente refere-se á multi-

dão de vezes que succede a mesma 'cou-
sa. Commiimmente refere-se á multidão
de pessoas qu« fazt'm a mesma cousa.
Tal porto é ordinariamente frequentado
de navios: os milúires sS&céiniftUiA^
nfnte religiosos. '

'-''''^ ^'''' ''-h'i"R

—r.».s"s ha, em que ás' duas expres-
sões são exactas, posto que era sentido
diverso. O vulgo erra ordinariamente ou
coininummente em seus juízos.

1.) ORDINÁRIO, A, adj. (Do latim or-
dinarius). Que está na ordem commum,
que costuma fazer^se, acontecer. — «Na
morte de Calígula, e nova sucessão dè
Cláudio seu tio, irmão ^b seu pay Ger-
mânico, mostrou a ventura suas mu-
danças ordinárias, porque sendo o novo
sucessor (m\\ que tão parente da casa
Imperial) muy pouco favorecido e esti-

mado dos Emperadores, e achando-se no
paço ao tempo que os conjurados tira-

rão a vida ao sobrinho.» Monarchia Lu-
sitaúa, liv. 5, cap. 4.

—

«As mulheres sé

trataVaõ limpa e hon^stam"^nte ; costU'
mavaõ v^-stirse de linho, acompanhado
de seus forros ordinários.» Ibidem, liv.

6, cap. 1.— «E tendo executado nella as

crueldades ordinárias, achando a terra

fértil, e acomodada para viver, trabalha-

rão na divisão que se fez depois desta

conquista, e destruição prinjeira, que lhe

Geasse para a cultivarem e fazerem nella

assento, como iremos vendo no discurso

da historia.» Ibidem, liv. 6, cap. 2.—«A
quem fora da perda de varaó tsõ santo,

dohia muito, ver que os Mouros rorapf^s-

3e:n jà a cortesia, e tivessem em pouco
aos Monges daquello Mosteyro, que até

entiõ co?tumavâo sor o amparo e refu-

gio ordinário de todas suas tribulações.»

Ibidem, liv. 7, cap. !2. — «O que feito

se partio pêra Cochim, leuando consigo

Afonso Dalbuquerque, onde depois de
ch'gada, o Vicerei o veo receber a praia

com s'ia guarda ordinária, de cem ala-

bardeíros. Chegado o Marichsl a Cochim,
trabalhou quanto pode em concertar o

Vic"rei coTi Afonso dalbuquerque. e as-

si o fez.» Damião de Góes, Chronica dê

D. Manoel, part. 2, ijâp; 41. '

Usado sempre foi, e proveitoso

Em toda a gaerra o ardil, e necessário,

Tal, que no mais prudente e valeroso

Capitão, sempre foi mais oiiiouirio

;

Que sempre o vencer foi mais glorioso

Quanto com maior damno do contrario,

E com damno menor da sua gente,

Venceo o Capitão sábio e prudente.

F. DE ANDRA.de, primeiro CERCO Dl DIU,

cant. 19, est. 1.

—«A qual se chegar a consumarse,

naõ sei que ha de ser, que naõ poderei

certamente viuer sem ella, mas torno a

cair em pezsdas misérias e sou apanha-
do dos affectos ordinários, e prezo, cho-
ro copiosamente, aqui nestes affectos

posso determe, mas naõ quero, alli na
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vniaõ gozosa, e doce quero estar de ta-

gar, náo posso.» Frei Barlholonoeu dos

Marlyri-s, Compendio de Espiritual Dou-

trina.—«Km huma cuuza se parece mui-

to o conselho com o dinheiro, e he, que

ambos saõ muito milagrosos. Três mila-

gres muito grandes achou hum discreto

no dinheiro; naõ ha quem os naõ expe-

rimente, e por serem muito ordinários,

ninguém faz memoria delles. Primeiro,

que nunca ninguém se queixou do di-

nheiro, que lhe pegasse doença, i Arte

de Furtar, cap. 30.— « E fez outras de-

monslracções do sentimento, dizendo a

quem lho estranhava, que o naõ fazia

por perder huma batalha, sendo cousa

taó ordinária entro os Ueis, mas por ser

vencido de taõ pouca gente taõ mal ar-

mada, e de quem ello naõ fazia conta.»

Frei Bernardo de IJrito, Elogios dos Reis

de Portugal, continuados por I). José

Barbosa.— «A estes açudem todas as ren-

das das províncias tirando os gastos ordi-

nários. E por ele assi os negócios como

os rendimentos todos que se recolhem,

e todo ho que se passa nas províncias

he referido o mandado aa corte.» Frei

Gaspar da Cruz, Tratado das cousas da

China, cap. 16.— «ElRey de I'egú espo-

rava cuydadnso as novas de seu amado

filho, (mujto certo que seriaõ as ordi-

nárias) quando soube a infelice, posto

que honrosa morte, cora que se havia

acabado a gloria, e o lustre de seus pas-

sados triunfos, engrandecidos com taõ il-

lustres trofeos.» Conquista do Pegú, cap.

2.— «Esta certeza está muy eipt^rimen-

tada, e parece-me que provada na minha

carta a respeito dos ânimos inferiores, e

ordinários que se sogeilâo ás suas ex-

traordinárias violências.» Csvalleíro de

Oliveira, Cartas, iiv. 1, n." 13. — «Nas

de It/ílía, onde ha muitas matérias sul-

phureas, serião os exemplos destas in-

ílamaçoons rauy ordinários, se se des-

cesse frequentemente com luzes aos Po-

ços.» Ibidem, lív. 1, n.» 15.—«Náo ha

couza mais ordinária que dizer-se, que

a flor chamada Martyrio, encerra om si

todos os iiistromenlos da payxão sacra-

tíssima do nosso Redemplor.» Ibidem,

Iiv. 1, n." 24.— «Fora de Hespanha é tão

ordinária esta arte (em Flandres espe-

cialmente) que os galanteios são permit-

tidos, e devidos, e chega a tsnto, que os

pais, e mães vem a ser os mestres das

filhas, a quem aconselham os termos

porque se devem haver com seus aman-

tes até os obrigar a que lhes sejam ma-
ridos.» D. Francisco Manoel do Mello,

Carta de Guia de Casados. — «E' cons-

tante tradição que sempre no convento

de Alemquer está um religioso de virtu-

de, mais que ordinária, com que a corte

costuma ter grande devoção.» Bispo do

Grão Pará, Memorias, publicadas por C.

Castell" Branco, paij. 132.— «Despedidos

da frepuezia, paramos era a freguezia de

ORDI

SanfAnna, acomraodando-se a família

era casas de um padre Custodio, e fican-

do nós na canoa, por causa de se nos

ter tirado de um dedo quatro bichos que,

sendo pulgas de cão ou gato, se intro-

duzem na cutís e carne do pó, o cres-

cendo se fazem do tamanho» feitio d'u-

ma pérola ou aljôfar ordinário.» Idem,

Ibidem, pag. 205.

—Termo militar. O passo ordinário

;

passo o mais lento dos que são regula-

dos pelas tropas, e que devem sempre
tomar.

—De que se serve habitualmente.

—

Sustento, vin/io ordinário.

—

«Epara este

elTeito usavão de cama dura em traves,

ou sexos do rio, ou espinhos do matto ;

e de meza pirca, e de manjares ordiná-

rios, e som regalo; o j^juavão dous dias

cada sabbado; isto he cada semana ; que

era ás segundas, o quintas feiras: e ain-

da quando casados não se chegavão a

suas mulheres quádo pejadas.» Padre

Manoel Bernardes, Floresta, part. 1, pag.

4.— «Pelo contrario os Pegin comem car-

ne de vacca, que he abominável ás na-

ções de quasí toda a índia, e bebem vi-

nho, e usam tudo o que admitlímos em
nossos ordinários manjares sem escrú-

pulo algum, julgando-se por honrados

da nossa conversação. » Conquista do Pe-

gú, cap. 1.

—Nos restaurantes: Vinho ordinário;

vinho de sorte não subida.
—Juiz ordinário; juiz eleito pelas ca-

marás, e confirmado pelo rei, e pelo des-

embargo do paço, em opposição ao dele-

gado, e ao juiz de fora. Vid. Juiz.— «A

qual restituiçara Mandamos que possa as-

sy pedir perante Nós per simples emfor-

maçam, ou perante os Juizes Ordinários,

ou Delegundos, que o feito principalmen-

te desembarguáraõ; e se esses Juizes fo-

rem Comprimissarios, em tal caso seja

pedida perante Nós, ou perante os Ordi-

nairos desse Luguar, honde esse feito

principalmente foi desembarguado.» Ord.

Afíons., Iiv. 1, tít. 3,§ 126.— «Na sabi-

da do qual em terra a Cidade lhe tinha

feito hum solerane recebimento; e quan-

do foi a entrada da porta da Cidade, hum
Mestre AfTonso homem letrado Fysico,

que servia de Juiz ordinário, lhe fez

huma Oração.» Barros, Década 2, lív.

7, cap. 4.—Homem, mulher ordinária; pessoas

sem graduação, de baixa classe. — «He
tudo o que posso dizer a V. S. nesta

matéria, na qual seria grande injustiça

culpar somente as molheres ordinárias.»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, Iiv. 1,

n.o 35.
—Acção ordinária; acção que segue

a ordem regular, em opposição á sum-

maria.

—Loc. do foro : Processo ordinário

;

processo em que se guarda a ordem re-

gular de conlestaçãi». replica, e treplica.

OKDI

— Loc. ADT. : De ordinário; ordina-

riamente.—«Como foram o de Jangomá,
Prom, Tangul, Arracaõ, U»á, e .Siaõ, es-

te ultimo por mais poderoso, e o 4e OvA

como Príncipe, de cuja geração vinham
o$ Heis Bramas de Pegú ; os outros pon-

do seu direyto nas armas, que de ordi-

nário o costumam dar a quem as tem

melhores.» Conquista do Pegú, cap. 5.

— « Atalham-se assim inconvenientes;

não se ticará sendo a fabula do povo,

onde de ordinário servem de iguaria

aos murmuradoreg as acções de taes ca-

sados. Procedi! d'8qui não leve injuria
;

pelo menos ura escrúpulo de affronla,

que anda sempre zunindo nos ouvidos

do pobro marido, como os grilos da pró-

pria mulher briva.» D. Francisco Ma-

noel de Mello, Carta de Guia de Casa-

dos.

— Preço ordinário; preço vulgar, com-
mum.
— Syn. : Ordinário, commum, vulgar,

trivial.

Ordinário é mais usado para a repeti-

ção dos actos; commum para a multidão

dos objectos ; vulgar para o conhecimen-

to dos factos; e trivial para o delinea-

mento do discurso.

Tudo o que é ordinário nada tem de

dístíncto; o que é commum nada tem do

aperfeiçoado; o que é vitimar nada tem

de nobre ; o trivial tem o quer que seja

do baixo.

2.) ORDINÁRIO, «. m. O alimento, ou
o tratamento quotidiano.

— Ordinário cia missa; orações que o

sacerdote diz á missa, e que não mu-
dam.
— O correio da posta que parte e che-

ga em certos dias determinados.
— Livro indicando o modo de recitar

o officio divino.

— Termo de Egreja. O bispo dioce-

sano.
— Sair do ordinário; fazer despezas,

proceder fora do usual.

ORDINHADO. Vid. Ordenado.
— Clérigo de ordens sacras. =Doc. de

Coimbra, em Viterbo. Eluc.

t ORDINHAR. Vil. Ordenar.

ORDIR, ou URDIR, •-•. a. (Do latim

ordiri). Começar a teia, pondo no tear

o ord ume.
— Figuradamente: Tramar, traçar.

—

«E por evitar mores uniões, que clara-

mente se ordiam, em que náo podia dei-

xar de haver muitas mortes se andaram
soltos, os prendi.» Diogo de Couto, Dé-

cada 4, lív. 6, cap. 8.

— Figuradamente: Principiar, come-

çar. — € Estes tratos começaram de or-

dir com Bendara tio <lel Rei, que por ser

tyranno, e muito cobiçoso com dadiuas,

e peitas que recebia, e speraua destes,

como cabeceiras dos outros Mouros, in-

duzío e| Rei a crer o que díziio dos nos-

sos, aos quaes crimes juntos o ódio que
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naturalmente esta gente tem ao nome
Christam, contra parecer de Lafamana
que era Almirante, e de Tamungo que

era veador da fazenda dei Rei, concluí-

ram de em hum banquete matarem Dio-

go lopes.» Damiáo de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 3, cap. 2.

— Lançar no papel as partes princi-

paes do discurso, nuas e descarnadas,

sem o ornato que depois se vai tecendo.

— Stn. : Ordir, tramar, tecer, machi'

nar.

Se os primeiros três vocábulos con-

servassem rigorosa analogia no sentido

figurado com as suas definições no sen-

tido natural, ordir seria lançar as pri-

meiras linhas de um enredo; íramar ex-

primiria o enlaçamento do enredo, o acto

de lhe dar força e consistência ; e tecer

exprimiria ambas as cousas; apesar de

tudo isto, tramar é o termo vulgarmente

usado como mais enérgico para denotar

a astúcia e ardil com que se preparam
e concertam enganos, e enredos para lo-

grar o fim que se tem em vista.

Machinar tem uma accepçáo mais la-

ta, e vale o mesmo qun traçar artificio-

samente, phantasiar com subtileza e as-

túcia. Dizemos, pois, machinar contra a

pátria, e não tramar contra a pátria.

ORDO, s. m. (Do latim hordeum). Ce-

vada.

ORDUME, s. m. Os primeiros fios da

teada, por entre os quaes passa a lan-

çadeira quando se tece.

— Figuradamente: Composição incom-
pleta, por ser a primeira.

OREADA, s. f. (Do grego oreiades).

Termo de Mjthologia. Cada uma das

njmphas, que presidiam ás florestas e

aos montes.

—

As OTeiáSiS taciturnas bus-

cam os antros dos desertos.

ORÉGÃO. Vid. Ouregão.

ORELHA, s. f. (Do francezoret/íe). Appa-

relho de audição dividido em três partes : o

ouvido externo, abrangendo o pavilhão e

canal auditivo; o ouvido médio, forma-
do pela caixa do tympano, e seus acces-

sorios ; e o ouvido interno ou o labyriu-

tho, que comprehende o vestíbulo, o ca-

racol e os canaes semicirculares.— «Es-

tando alli a armada, lançou o mar hum
peixe na praia mais grosso que hum tonel,

e taõ comprido como dous, ha cabeça, e

os olhos como de porco, sem dentes, as

orelhas da feição das de Elephante, o

rabo de hum couado de comprido, e ou-
tro de largo, a pele como de porco, da
grossura de hum dedo.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 55.

— Órgão do ouvido, collocado de cada
lado da cabeça. — Orelha direita, ore-

lha esquerda ; as duas orelhas. — «Re-
colhidos os mantimentos necessários à

fruta, que foi o mor despojo que acha-

ram, Afonso Dalbuquerque mandou cor-

tar as orelhas, e narizes a todolos mou-
ros que se alli tomaram, e os deixou em

terra, e fez poor fogo a cidade, e a mes-
quita, que era huma fermosa casa e a

xxvij nãos antre grandes, e pequenas.»
Damião de Góes, Chronica de D Manoel,
psrt. 2, cap. 36. — «Também aconselha
com muytos DD. o uzo de cáusticos atráz

das orelhas, ou na nuca; e ainda hum
cáustico sobre, ou junto da commissura
coronal ; ainda que naõ trás deste ulti-

mo remédio, observação, ou experiência

própria.» Braz Luiz d'Abreu, Portugal
Medico, pag. 220, § 5.— «O mesmo pro-

gnostico, e agouro tomavaõ os Antigos
da exhalaçaõ Igtiis la^inbens, que costu-

ma pella mayor parte aparecer sobro as

cabeças dos homens, nas orelhas dos

cavalos, e nos lombos dos bois, e ani-

mais suados, como trás Valério Máximo.
7. Desla exhalaçaõ fas mençaõ Silio Itá-

lico fallando de Masanisa : 8.» Idem, Ibi-

dem, pag. 430. — «Podem, porém os se-

nhores de Alegrete não fazer pompa de

que lhe vão tirar a casa as fêmeas pela

orelha, por serem da família puritana
;

por que essa felicidade tem-na desde o

tempo que se emparentaram com Cada-
val, vindo a senhora D. Eugenia, filha

de D. Nuno Alvares Pereira, casar á Mou-
raria, e também serem as senhoras d'es-

ta casa de excellente porte, e Telles mui-
to differente de D. Leonor escândalo de
Portugal.» Bispo do Grão Pará, Memo-
riai, pag. 66.

— O ouvido, o sentido que percebe os

sons. — Ter a orelha fina. — Ser duro
de orelha.

Antes por este valle, amigo Umbrano,
Se faprouver, levemos as ovelhas;

Porque, se eu por acerto oão me eogano,

Dq lá me s6a bum eco oas oretlias

:

O duee accento uào parece bumano.

CAll., EGLOCA 1.

— «Outra parte cayo antre espinhas,

e nascendo as espinhas, juntamente cõ o

trigoo, affogarãno. E a outra parte acer-

tou de cayr em terra bõa, e nascendo
deu fruyto cento por hum. E diz o Euan-
gelisla, que dita esta semelhança deu o

Senhor hum grande brado dizendo. Quem
tem orelhas de ouuir, ouça. Como se

dissesse, Aquella ouça a quem Deos fez

mercê que entendesse o que ouue. » Fr.

Bartholomeu dos Martyres, Cathecismo
da Doutrina Christã.

Nos ires o estandarte logo voa

Branco, vermelho, azul, roxo, amarello,

A sonora trombeta o mar atroa

Com som que a orelha mal pôde sotfrello,

o goeireiío atambor também ja soa

Que os peitos alvoroça, ergue o cabello,

A bombarda que a Turia alli despende

Com pacifico estrondo, os ares fende.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 4, est. 81.

Deste intento d'ElRei falso e damnado
Indigno da real alta Coroa,

A fama com veloi curso apressado

E co'o som do metal que a orelha atroa.

Logo ao Governador levou recado

E lhe manifestou lá dentro em Goa
Não somente as palavras que dizia

Mas quanto contra os nossos pertendía.

OB. ciT., cant. 6, est. 23.

Porém pouco lhe vai agora o grito,

Nem a sua cansada força velha,

Que esta topa bum furor quasi infinito,

Aqaelle nào penetra a surda orelha;

Assi forçado lhe he render o esprito

Sem do seu sangue a terra ser vermelha.

Ou ter outro algum mal, mais que o que seote

Do ardor com que peleja a sua gente.

OB. OIT., cant. 19, est. 70.

— «O ouvido he o Juiz natural dos
tons, e he o que conhece as cacaphonias
que a penna deyia passar muy facilmen-
te; porem para ter bom ouvido dizemos
que he necessário ter boa orelha, e esse
privilegio concedido a V. P. nem todo o
mundo o logra.» Cavalleiro d'Oliveira,

Cartas, liv. 1, n." 14.

Entaõ de Senhorias toda a Casa,

Qual d'um picante enxame de mosquitof,

-azoinada se vio: umas da bocca

Em borbotões lhe saheui, outras lhe entraõ

PeUs grandes orelhas lisongeiras,

E subindo-lhe ao cérebro, a cabeça

De illustrissimos flatos lhe enchem toda.

A. DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 7.

Mas quando vio sahir da rude fuma.

Horrendamente uivando, um Caõ medonho,
De negro, espesso, retorcido pelo,

Que lança pelos olhos triste fogo,

E chegar-se do Magico ás orelhas.

De todo perde a cor, o alento perde.

OB. ciT., cant. S.

— «Quando não, fallem por signaes
de exercitatorio, inclinando a orelha a
modo de quem approva, cabeceando a
uma e outra parte como cónego que en-
tra em coro, ou acolito que incensa o
povo.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,
pag. 57.

— Appreciação dos sons musicaes. —
Ter a orelha falsa.

— A parte externa que está em roda
da abertura do ouvido, ordinariamente
em forma de cornetas.

— Diz-se d'aquillo que tem alguma
semelhança com a figura de uma orelha.

— «Tem todo ho Louthia de qualquer
qualidade que seja, grande e pequeno,
por insígnia alem das sobreditas hum
barrete alto e redondo com humas ore-

lhas atravessadas feitas de varinhas finas

tHcidss de retroz.» Frei Gaspar da Cruz,

Tratado das Cousas da China, cap. 16.

LOC. FIGURADA E POPULAR: Fãzer
orelhas de mercador; fazer que não ou-
ve, não querer ouvir. — «Ruy andava
impando, e por isso fizera orelhas de
mercador; mas a palavra «excommunga-
do» proferida, aliás, com a maior inno-
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cencia do mundo, (é-lo espirrar. Sabia

bera que lh'o chítrnavara pelas cosias, se-

gundo o quB S'! rugir» acerca dellc e da

moura ZilU, e não tinha i^raça nenhuma
aíTrontareiD-no com balda o-rla um «ulo

de tanta di-vorão.» Altixandre Hercula-

no, Monge de Cister, cap. 18.

— Ouvir com orelhas surdas ; fingir que

nâo ouve.
— Figuradamente : Quebrar a$ orelhas

;

estar com artwigas ifuportuuas.

— And(ír á grelha de algutím; andar

a moxericar, tornar-se mexeriqueiro.
— Abanar as orelhas ; recusar o que

se supplica ou expõe.
— Ditr orelhas; ouvir, f-scutar, <lar

ouvidos.— "O Viso-Hey posto que desse

orelhas a isso, sua resposta era qutiquau-

do fosse t>«mpo elle lhe auia (feotregara

ladia, pois elUey seu senhor o mandaua :

e quando a lançasse a perder, a culpa

não seria sua.» João de Barros, Década

2, 1ÍY- 3. cap. 9. — »R«»spoodoo: Senhor,

vinte. Disso el Rey : E isso prouarlhoeys

vos: o elle se afíirmou que si. El Rey
lhe disse: Ora hyuos muyto embora, que

quem tt-m mancebas, uão tem manceba.

E isto lhe respouJeo por nao dar ore-

lhas a mexeriqU'^yros, e também porque

não se pode manti=ír mais de huma man-
ceba, e o ai he ser hum homem .amigo

de molherfts.í Garcia de Rezende, Chro-

nica de D. João II, cap. 103.— «.\o que

Afonso dalbuquerque não quis dar ore-

lhas por muitos respeitos, mas antes man-
dou que logo se alasse a frota pêra fora

do porto, e que saqueassem as uaos que
ahi estauam, e lhes posessem o fogo no

que se passaram dous dias sem da cidade

lhe sair ninguém, o que feito se fez a

Tíella pi^ra ho estreito que he trinta le-

goas Uadnm, pêra onde partio na se-

gunda octaua dtí Páscoa.» Damião de

Gol's, Chroaica de D. Manoel, part. 3^

cap. 43.

— Vinlw de orelha; o bom vinho.

—

Ovitilw dó duas orelhas; o mau viaho.
— Figuradamente: As orelhas <io co-

tarão; a sensibiUdade moral.
— Figuradam. nte : Diz-se algumas ve-

zes pela pessoa que ouve, que escuta.

— Termo do Slarijiha. Orelhas de an-

cora; são os dous ângulos da pata,

«dj&cqutes ao lado opposto á unha.
— Orelhas de muUi; velas triangula-

res envergadas nas ultimas vergas, e cu-

jo punho superior i(,a em gorne aberto,

junto á ultima eucapelladura, ou em
moitão de rabicho alli dado provisoria-

mente.
— Orelha de urso; herva.

— Orelha de marlt^llo ; o membro d'el-

le fendidt), com que se arrancam os pre-

gos; o dente.

— Orelhas ddlobo, uma das peças do
arado.
— Orelha de rato ; planta.

—Orelha de Lebre; planta.

— Orelha de ralo dos herbolarios ; mo-
rugeiu vulgar, ou branca.
— Orelha de gigante; planta, bai4«.-

na Bp,«ior.

— Orelha de onça; planta do Rnzil,

de raiz ruediciual.

— Appendiíia que se encontra na base

de certas folhas de algumas plantas.

— Trazer a, orelha comirrida sobre al-

guém; andar cuvindo o que elle diz, e

falia, por suspeita.

— Lançar orelhas a alguma cousa ; vir

n'etla.

— Torcer a orelha ; arrepender-se.
— Ficar com as orelhas Uaixut ; ficar

humilhado, «balido.

— Figurada luuute : Bater nas orelhas;

agra«lar pnlosom, e pelo sentido.
—• Figuradamente : Trazer a orelha

em alguma cousa; an lar escutttndo no-

ticias, Dovas, movimeulos que n'ella se

fazem.

T- Syn. : Orelha, ouvido. Vid. e&le ul-

timo termo.

1.) GRELHADO, s. m. Vid. Orilhado.

— Figuradamente : O nojo, ou luto que

se trazia de lã grosseira, a maneira dos

ourelos dos pannos.

2.) ORELHADO, A, adj. Termo de Bo-

tânica. Diz-se das folhas, de um ou de

dous appendices, ou urelhetes aa sua

1.) ORELHÃO, ONA, adj. Vid. Orelhudo.

2.) ORELHÃO, s. m. Acção de puxar

pelas orelhas.

— Peixe do Oceano de grandes barba-

tauas á similbanç». de «relhas.

— Termo de Manufacturaria. Parte do

tear das fabricas de seda.

— Termo de fortificação. Pequena re-

dondeza, revestida de muralha, e avan-

çada sobre a espalda dos baluartes, on-

de ficam as torres concavas, para cobrir

o canhão, que fica no flanco retirado.

— Termo de Medicina. Inchação in-

flammatoria do tecido cellular que cer-

ca a glândula parotida.

ORELHEIRA, s,,/*. Oreilha depotco, que
se come.
— }'lur. Brincos das orelhas.

ORELHETE, s. m. Termo de Botânica.

Pequena orelha, pequeno appendice.
'— Orelhetes das follias; pequenas es-

tipulas que se acham pegadas a sua base.

ORELHINHA, s. /. Diminutivo de Ore-

lha. Pequena orelha.

ORELHUDO, A, adj. Que tem grandes

orelhas.

— Figuradamente: Ufano, arrogante,

orgulhoso.

-j- OREMUS, s. m. (Do latim oretnus,

de orare). Oração, supplica, pi'tição.

f OREOGNOSIA, s. m. Conhecimento
dos uiDiiies. tí sua estructura.

f OREOONOSTICO, A, adj. Que se re-

fere a orcognosia.

OREOGRAFHIA, s. f. (Do grego oreos,

e graphõ). Descripção dos montes.

f OREOGRAPHICO, A, adj. Que diz

resppito á offotíraphia.

f OREOGRAPHO, 5. m. Hjmem que se

occupa <la oreogrnphia.

ORESSA, a. f. Teriuo da Beira. Aura,
tiraeãii, fresco.

OREXIA, s. f. Termo d« Uedieína.

Appetilo ivjDStaale, necessiiade de to-

mar alimentos ineessatileuiente.

ÓRFÃ, ou ORFÃA, ou ORFAN, s. f.

Meuina, ou rijulher que ja náotvHi pae,

ou que ja uãn tem mãe.— Órfã de pmt e

mãe. Vid. Orião.— Unslregeitadores. ou-
tros que fazem pregações, que a/remo-
dam animaus, e gemes, sáo peçonha re-

fiuaila : e as que mu tu<tti o são, são umas
que Vendera dixes, aguas, do rosto, li-

rauí pano. fazem sobrancelhas ctíB) iioba,

alimpam o carão corn vidro; bomeas de

linhas, bcfiriubeicos, mulheres quo pe-

dem para uma cert« missa d^ esmolas,

outras |)ara amparar uma órfã.* D. Fran-

cisco Manoel de Mello Cartado Goia de

Casados.

ORFANDADE, s. f. O estado do que
ficou sem pae, ou s«m mãe, ou sem pae

e mãe.
— Figuradamente : Desabrigo, abiu-

dono produzido pela perda de am pae,

ou de uma ii,áe.

ORFANOLOGIA, s. f. Tratado concer

nente aos órfãos.

ORFANOLÓGICO, A, adj. Qa» respeita

aos órfãos.

— Diz se do logar onde correm cou-

sas concernentes aos órfãos.— processo

orfanológico.

l.)ORrÃQ,a. i>i. Menino, moço qae já

não tempse, ou ja não tem mãe. Vid. Ór-

fã.—«Outro sy dará Cartas, per que uian-

deui corrrger os bens dos Coocelbos, e Or-

foõs, e Kspritaaes. e Albergarias, searhar,

ou souber, que andam dapnificados, co-

mo vir, que Sfja mais seu proveito. » Ord.

Affons., li». 1. til. 5, § 11. — «E est-»,

que dito he, nom avera lugar na viuva,

que onestameute vive, e no Orfaõ menor
de quatorze annos. ou pessoa mizeravel,

porque taaes, como estes, naõ responde-

rão perante o dito Corregedor contra suas

vontades; salvo em casi de força. Solda-

das, Guarda, Condísilbo, quando os Auto
res quiserem ante |M)ranle elle litiguar.*

Ibidem, liv. 1, tii. 16, § i.

i.) ÓRFÃO, Ã, ÃA, ou AN, ou ORPHÃO,
Ã, adj.. (, Do gre(?o tír/>/»anos). Diz-se de
aquelle aquém faltou pae e mãe, ou só

o pae, ou só a mãe.—Órfão de pae e de

mãe.
— Despido o pae ou mãe de seus fi-

lhos. — David órfão de seu filho Ab-
saláo.

— Figuradamente : A cidade orfí do

seu prrl tdo.

0RFIND.4DE. Vil. Orfandade.
0RG.4.NEIR0, s. >n. <\\o latim organa-

rius). Oper.trio que faz órgãos.

ORGANICAMENTE, adv. (De orgânico,



ORGÁ ORGA ORGA 581

e o snffixo «mente*!;. De um modo or-

gânico.

f ORGANICISMO, s. m. Theoria medi-

ca que procura ligar toda a doença a

uma in.são Hjaterial de um orgáo.

f ORGANICISTA, s. m. Pardiderio do

organi -isiiio,

ORGÂNICO, A, adj. Teimo de Biolo-

gia, (^ue diz respeito a orgauisaçâo.

— Reino orgânico; coojuncto de to-

dos os seres viveutes, vegetaes e ani-

maes.
— Elementos orgânicos ; ultimas par-

tes ás quaes se possa, pela analyse ana-

tómica, istoé, seiB decomposição chimi-

ea. con iuzir ns tecidos e os humores.
— Substancias orgânicas; nome dado

8 todas as substancias definidas tiradas

dos seres organisados, isto é, que sã j

susceptiveis de crystallisar, ou de forne-

cer compostos crvstallisaveis, e de se to-

ktilisar a uma temperaluri íiia.

— Vida orgânica ; conjuncto das func-

ções que servem á nutrição do individuo,

em opposiçío a vida animal.
—Fimcções orgânicas; funcções que

sáo communs a todos os seres organisa-

dos, como a nutrição e a reproducção.
—Partes orgânicas; partes pequenís-

simas que Buffon suppuuba nos corpos

iTentes, e ás quaes altribuia o poder

de reproducção.
- — Chimica orgânica; a parte d* chi-

mica que se occupa das substancias or-

ganisadas.
— Tertuo de botânica. Vértices orgâ-

nicos dos fructos; os pontos de ligação

dos estvleles e estigmas.

—Termo de menicioa. Uua ataca os

órgãos.— Doença orgânica.—Lesões orgânicas; lesões manifesta-

das por alterações na textura dos ór-

gãos.—Pulso organloo ;
pulso que designa

uma afifoeção orgânica já deseuToWida ou

somente sobranceira.
—Geometria organiaa ; a arte de des-

crever as curvas por meio de instrumen-

tos, e em geral por um morimenlo con-

tinuo.

— Cm legislação: Lei orgânica; lei

fundamental, que organisa uma institui-

ção qualqiier.

ORGANISMO, s. m. Termo de biologia.

Disposição em substancia organisada.

—O coDJuncto das funcções que exe-

CBtam os órgãos.— O organismo do corpo

humano.
—Corpo organisado tendo ou podendo

ter uma existência separada.

—

Uma fibra

muscular é utn corpo organisado, porém
não um organismo.

ORGANISTA, s. 2 gen. Pessoa cuja pro-

fissão é tocar órgão, instrumento de mu-
sica.

f ORGANITO.s. m. Termo de anatomia.

Nome dadu aos corpos organizados regu-

lares de forma, porém que sa não podem

gerar uns dos outros, taes como os gló-

bulos de sangue, os glóbulos do pús, os

esparmatozoidf-s, etc.

ORGANIZAÇÃO, s. /. Estado d'um cor-

po organizado, reunião das partes que o

constituem, e que regam seus actos. —
A organização do homem, dos vegetaes.

—Particularmente: A maneira de ser

do individuo, quer no physico, quer no
moral.

— Figuradamente : A constituição d'um
estado, il'um estabelecimento publico ou
particular. — A organização dos tribu-

naes.

— Figuradamente : A organização de

uma colleccão.

ORGANIZADO, A, part. pass. de Orga-

nizar. Que recebeu uma organização, que
é composto de órgãos.

— Figuradamente : Que recebeu uma
disposição natural comparada com a dis-

posição orgânica dos Sí^res vivos.

— Disposto segundo uma certa ordem
comparada á organização dos seres vi-

vos. — Uma administração bem organi-

zada.

ORGANIZADOR, A, adj. Que organiza,

que concorre para a organização.

—

O po-
der organizador.

—Substantivamente : É um grande or-

ganizador.

ORGANIZAMENTO, s. m. Organização.

ORGANIZAR, V. a. Dar a disposição que
torna as substancias aptas para viver,

[lara serem animsdas.

—

A natureza é va-

riada na formação dos corpos que orga-
niza. — O qual de seus puríssimos san-

gues formou e organizou bum orpo bu-
mano perfeito, e nelle criou alma racio-

nal. E assi o filho de Deos logo ajuntou
à sua pessoa, assi a alma, como o corpo,

ficando verdadeiro Deos e verdadeiro ho-
íiiem. duas naturezas, diuina e humana,
em huma pessoa, ornando a natureza
diuina aquella sanctissima alma, e infi-

nita graça, e de todolos does sobrt;natu-

raes, e sabeduria infinitamente, e sem
medida.» Frei Barthol(jmeu dos .Marty-

res. Cathecismo da doutrina christã.

—Figuradamente: Dar a um estabele-

cimento uma forma. —Organizar uma ad-
miniitração

.

t ORGANO-GALCAREO, A, adj. Termo
do zoologia. Liiz-se dos corpos organiza-

das que apresentam o aspecto de giz en-

durecido.

[ ORGANODYNAMIA, s. f. Estudo da

acção dos órgãos.

f ORGANOGENESIA, a. f. Historia do

modo como os órgãos se desenvolvem de-

pois do estado enabryonario.

ORGANOGENICO, A, adj. Que pertence

á orgsuogenis, nu organoKenesia.

t ORGANOGENO, A, ndj. Nome dado
ao oxygeneo, ao hydrogeneo, ao azote e

ao carbone, por serem os elementos es-

senciaes de toda a organização vegetal

ou animal. 'íti v. atu .;

t ORGANOGRAPHIA, s. f. Descripção
dos órgãos de um Sfr dotado de vida.

f ORGANOGRAPHICO, A, adj. Que diz

respeito a organogr^iphis.

—

Affinidades

organographicas entre duas famílias de
plantas.

—rermos organographicos ; termos de
que nos servimos na descripção dos ani-

maes e vegetaes, para designar os órgãos
e suas modificações.

t ORGANOLEPTICO, A, adj.—Proprie-
dades organolepticas

;
propriedades pelas

quaes os corpos actuam uos sentidos e

outros órgãos.

ORGANOLOGIA, s. f. (Do grego orga-
non, e logos). Tratado dos órgãos.

f ORGANOLOGICa, A, adj. Que se re-

fer« á organoiogia.

f ORGANONYMIA, s. f. Arte de nomear
conrenit^nti^m-^nte os órgãos.

f ORGANOPATHIA, s. /. Termo de me-
dicina. Doença dos órgãos em geral.

—Do-nça orgânica.

7 ORGANOPLASTIA, s. f.Xrie de mo-
dificar artiticialmente as formas viventes.

f 0RGAN0PLA3TIC0, A, adj. Que diz

respeito a organoplsstia.—Tratamento organoplastico; empre-
go dos meios próprios para activar a re-

novação orgânica, ou para auxiliar o des-

envolvimento r.-gular do organismo.
— Que serve para a formação dos or-

gáos. — Glóbulos organoplastícos; nome
dado algumas vezes ás cellulas embryo-
narias.

t ORGANOSCOPIA, s. f. Exame dos

órgãos.

t OEGANOSCOPICO, A. adj. Que diz

respeito a organ.>scopia.

f ORGANOTAXIA,s. f. Arte de agrupar
os seres viventes segundo as suas rela-

ções de organisação mais intimas.

f ORGANOZOONOMIA, s. /'. Tratado da
organisação no reino animal.

ORGANSIN, ou ORGANZIN, s. m. Ter-

mo de manufactura. Nome dado a uma
espécie d>i sedas torcidas, que se fazem
passar duas vezes pelo moinho.
ÓRGÃO, s. m. (Do latim organum). Ter-

mo de mechanica. Nome dado a diver-

sas partes de uma machina.

—

Os órgãos

de uma locomotiva.

— Parte do ser vivente, olhado com
respeito á sua fuocçáo.— «Pois assim co-

mo o somno natural, no commum dos

Philosopbos, se excita pellos vapores do

alimento que occupaõ as vias, pellas

quais se communicaõ os espíritos aos or-

gaons, com muyto mayor efficacia se da-

rá somno no Lethargo. pois uelle se obs-

truem os mesmos orgaons. naô sò com
03 vapores, mas também com a mesma
corfioratura dos hun.nres, de quem elles

se ellevaõ.» Braz Luiz de Abreu, Portu-

gal Medico, p«g. 456, g 14.

— Figuradamente: Diz-se do que serve

eomo instrumento.— A aciencia é o ór-

gão mais necessário para a Í7istrucção da
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humanidade.—Á razão é o orgSo da ver-

dade.
— ppssoa de qu« nos servimos pira

declarar suas voiilddes, seus desfjos,

seus sentimentos.

—

Pontifice órgão do Se-

nhor.

—Termo de fortificarão. Páos urossas

e iotigos, unidos tMitro si, ferrados por

meio de pontas de ferro, suspensos por

cordas no alto das portas, as quaes cor-

das so cortam, para os deixar cahir o to-

lher a passagem, em caso de necessi-

dade.
—Órgão de tear ; páo roliço era que

se envolve o panno, que vai ficando te-

cido.
—Canto do orgào; canto que afora as

notas do diapasão admilte colclieias e

semi-colcheias, em opposiçéo «o cauto-

chão.

—InstrumiMito do musica de canudos,

pelos qua«s sahií o ar com a regularida-

de que so pretendo, tangendo nas io-

das.

Arringa que tanger I

lio cego que gram saber

nos or^ãus / e o Vaena

!

Badajoz ! outros qire a perina

deixEi agora aeiwreuer.

GAHCIA DE RBZENDK, M1SCELI.ANEA.

— «Tem charamellas, órgãos, e outros

instrumentos, sam muito músicos assi no

canto dormiam, como no tanger dos ins-

truiuontos, ha na torra muito ouro, e

prata, a fora o que vem doutras prouin-

cias, e sobre todas, e em mor cantidaJe

da terra dos Lequeos, Goros, e lapan-

gos.» Damião de Góes, Ghronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 25.

— Nas adegas, é o sipháo curvo pneu-

mático, pelo qual se vasa o vinho d'uma
pipa para a outra.

— Órgão do este.ireiro ; o páo roliço,

ondn proiído a cabeceira da teia.

ORGASMO, s. m. (Do grego orí^asmo.'!).

Termo dt^ medicina. Augmento da acçáo

vital de uma parte, muitas vezes com
turgescência.

— Figuradamente: Transporte da alma,

effervescencia.

ORGE, ou ORGHO, ou ORGO, s. m. Ter-

mo antiquado. Cevada.
ORGEVÃO, s. m. Herva officinal. Vid.

Verbena.

f ORGIACO, A, adj. Que di/. respeito

ás orgias.

ORGIAS, s. »n. píwr. (Do grego orgia).

Termo de antiguidade. Festas em honra
de Baccho.

—

Celebrar as orgias.

f ORGIASMO, s. »i. Termo de anti-

guidade grega. Celebração dos mjsterios,

das orgias.

f ORGIASTICO, A, adj. Que diz res-

peito ás orgias, ao culto devido ao Deus
Baccho.

f ORGIASTO, i-. m. Homem qae cele-

bra a festa de Baccho.

ORGULHAR-SE, v. re/l. Uf«nar-se, tor-

nar-se orf»nlhoso.

ORGULHO, s. m (Do grego orgilos).

Sentimento, estaiio da alma, ondo nasce

uma opinião muito vantajosa de si mes-

mo. — O orgulho não é sempre indicio

de grandes corações.

Em Canoneii também raetteai ousado* ;

Kstes consulta, e segue oh hcub dictamoa,

Fará o orgulho abater de teus conlrarioa.

A. DIMIZ UA CnUZ, HYliSOPE, C*Ilt, i.

Uuo hi legitimo Amor, Amor culpado,

Cólera Sancta, e Cúlera ([ue é crime,

Nobre Altivez, peccaminosu Orijulho.

Valor cordato, e bruta valentia,

r. MANOEL DO NASCIHBHTO, OS UAATTRKS,

Uv. U.

Britanno illustro

Por eILa foi erguer obra admiranda,

(Jue consagrada & lúcida Verdade,

Da proterva ignorância o uryulho oppríme.

I. AGOSTINHO DE MACEDO, VIACBM EXTÁTICA,

cant. 3.

Vilo esdes cabisbaixos sacerdotes?

Que pompa é essa? Um atbuude a fecha.

Oryulho do homem, dás o arranco extremo

Na vaidade da campa Que grandezas,

Que distincções queres pleitear ainda

Na egualdade terrível do sepulcbro?

Desingano da morte, es tu ucaso

Outro soDlio dos miseros viventes ?

GASRbTT, CAM., cant. 2, cap. t.

.Mas d'alma ao rosto vai canal aberto

Que so intupein vidos, ou fingido

Orgulho do homem vão. Porque te escondea

Na toga consular o vulto austero,

Libertador de Homa? Ja suspensas

As segures estão. .. Tam firme peito

Que faz, que náo sustenta o rosto ao golpe?

IDEM, IBIDEM, cant. 8, cap. 1.

—Em boa parte, sentimento nobre,

elevado, quo inspira uma justa confian-

ça em seu próprio mérito. — «Humecáo,
como este era o primeiro favor que lhe

deráo as armas nesta guerra, com louvo-

res, e promessas acceudia o orgulho dos

Turcos. Eutre os nossos se derramou
huma voz, que o baluarte era ganhado,

e esta fama, ou fosse ardil, ou caso,

pudera perder a Fortaleza, porque os

que nas outras estancias peleijaváo, qua-

si tinháo desamparado os postos por soc-

correr o baluarte, que havião perdido.»

Jacinlho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, Uv. 1.— «Atracados em
breve espaço, tingirão as armas, o ain-

da o rio em sangue. Diogo Soares en-

trou a galé Capitania com ciucoeota sol-

dados, e achou nos Mouros tão porfiada

resistência, que todos foráo mortos, po-

rém nenhum rendido ; com o mesmo or-

gulho peleijarão os outros. Conheceo-se

a victoria pelos vasos, mas não pelos ca-

tivos.» Ibidem, iiv. 4.

—Termo de volateria. A soberba que
toma o falcão, que anda bem nutrido, e

pouco feito á máo, toraando-se assim es-

quivo.

— Diz-se também das cousas que tem
o caracter de orgulho.— Cusla-rne muUo
soffrer o orgulho das suat reprehensõet.

— Fasto, oBterttuçéo, purpura.

—

O or-

gulho (/'esítj edtficios.

—Syn. : Orgulho, soberba, arrogância.

Orgulho é uma opinião presumida de

si próprio. Soberba é a traducçáo do or-

gulho por meio de actos e palavras exag-

geradas. Arrogância é a soberba audaz
e petulante.

O orgulho nem sempre se manifesta,

e ás vezes disfarça se com a mascara da

virtude opposla. A soberba náo »e en-

vergonha de patentear seu ar altivo e ar-

rogante.

O orgulho pôde soffrer modificações.

A soberba não é susceptível do repri-

mir-se.
—Syn. : Orgolho, vaidade, pretum-

pção, altivex, vangloria.

Orgulho é a opinião vantajosa que for-

mamos do nosso mérito. A vaidade é o

desejo de inspirar esta opinião aos ou-

tros. A presurnpçáo é a demasiada coo-

fiança em nós mesmos. A altivez é a isea-

çáo de toda a baixeza, e de toda a ideia

humilde. A vangloria é a jactância do

próprio saber ou proceder.

U orgulho aflecta desdenhar honras.

A vaidade deseja-as. A presumpção jul-

ga-se digna d'ellas. A altivez náo as pre-

tende, nem recusa. .\ vangloria abusa

d'ellas, quando as adquiriu.

O orgulhoso considera-se com soas

próprias ideias, e vive contente de si

mesmo. O vaidoso considera-se com res-

peito aos outros, cubica sua estima, e

deseja viver no pensamento de todos. O
presumpçoso presume muito de si. de seus

méritos, o considera-se capaz de grandes

cousas, e apto para tudo. O allivo tem
ideias elevadas, e tão pouco conhece a

b8ÍX'-za, se não pratica a humildade. O
vanglorioso desvanece- se facilmente de

gloria sem fundamento, ou se vangloria

de cousas que náo dão verdadeira glo-

ria.

f ORGULHOSAMENTE, adv. (De orgu-

lhoso, e o sufdxo «mente»). De um mo-
do orgulhoso.

—

Fallou orgulhosamente
de suas riquezas,

ORGULHOSO, A, adj. (De orgulho, e

o sufdxo «oso»). Que tem orgulho.— «D.

Garcia de Menezes que era Fidalgo or-

gulhoso, e desejava de se assinalar, pedio

licença a D. Pedro da Silva p'?ra hir to-

mar aquella peça. que lhe elle deu, e

fazendo-se prestes com cem homens, e

com elle Pêro Vaz Guedes ^de quem no
primeiro cerco de Dio de António da Sil-

veira temos dado razaõ, no Capitulo de-

cimo do livro terceiro da quinta Década)

o outos Fidalgos, e cavslleiros que se lhe

offerecèraõ pêra isso.» Diogo de Couto,

Década 6, Iiv. 9, cap. 7.— lUe verdade
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que fazendo muitas vezes reflexão nesta

qualidade de hoaoens, me parecem al-

guns, e pôde ser que sejáo todos daquel-

les celebres orgulhosos que tem o segre-

do de mascarar o seu génio natural.»

Cavalleiro d'01iveira, Cartas, livro 1, nu-

mero 29.

Este, sendo também indignamente

Pelo orgulhoso Bispo injuriado,

Porque á porta recusa do Cabido

Ir, como tu, a oíTrecer o Hyssope,

Para era salvo se pôr de seus insultos,

Deixando, sabiamente aconselhado.

'

A. DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Canl. 8.

—Soberbo, altivo.

Deixa Paulino, deixa a travessura

Do jogo, a que te arrasta o génio inquieto;

Socega hum pouco mais, e circunspecto

A orgulhosa paixaõ vencer procura.

ABBADE DB JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, pag.

85(ediç. de \lb7).

—Figuradamente : Mar orgulhoso ; mar
encapellado, alterado.

—Termo de medicina. iVonotnanía or-

gulhosa; monomania caracterisada por

um desejo eiaggerado do poder e do do-

miaio.

—Diz-se também de cousas, cujo ca-

racter ou grandeza são comparados a uma
espécie de orgulho.

ORI, s. m. Na Ásia portugueza desi-

gna os lucros das tangas ou jonos.

ORICALCO, Vid. Aurichalco.

f ORIDES, s. m. Termo de chimica.

Família de corpos que encerra o ouro.

f ORIENTAÇÃO, s. f. Arte de reconhe-

cer a direcção em que se esta, determi-

nando os pontos cardeaes.

—Posição de um objecto relativamen-

te aos poios.

— Termo de astronomia. Disposição

conveniente dos apparelhos de observa-

ção.

—Termo de marinha. Disposição con-
veniente das velas e das vergas.

\ ORIENTADO, part. pass. de Orien-
tar. Disposto segundo o Oriente.

ORIENTAL, adj. â gen. Termo de as-

tronomia. Planeta oriental
; planeta que

se levanta antes do sol.

—Que íica do lado do Oriente.— Re-
gião oriental.

—

Povos orientaes. — «E
como o lugar de rastello he o mães ce-

lebre, e illustre que este Rí-yno de Por-
tugal tem, por ser nos arrabaldes de Lis-

boa monarcha desta oriental conquist»,
e porta por onde auiaõ de entrar neste
Reyno os triumphos delia.» Barros, Dé-
cada 1, iiv. 4, cap. 12.— «Os scriptores

antigos partem a Ethiopia em superior,
e inferior, no qual superior Oriental está

o lugar, e terra de Çofala, na costa do
mara que chamaõ Prassodum. Estas duas
Elhiopias tomarão nome do. Ethiope, fi-

lho de Vulcano, que foy Rei, e senhor

delias.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 2, cap. 10.

Este por novas deu que pouco havia

Que ja na oriental praia aportara

A Portugueza armada, e que trazia

Hum novo Viso-Rei, também declara,

Cujo nome diz que era Dem Garcia

Da Noronha, família antiga e clara,

E diz que traz comsigo juntamente

Mui copioso poder, raui nobre gente.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEWO CERCO DE
DIU, cant. 13, est. 105.

. o «itir» ,^i'''—cE vindo ás Orientaes de nosso ins-

tituto, (que em respeyto do interior do
Reyno estaõ ao Occidente) he de saber

que a parte interior desta enseada, que
he 8 mais Boreal delia, regaa o famoso
rio Ganges, que cortando por muytas
partes os Keynos de Bengala com seus

inchados braços, parece que quer fazer

guerra ao mar, como indignado de que
nelle feneça o seu nome.» Conquista do

Pegú, cap. 1.

Todo era d'ouro o consagrado Alca^ar;

De azul celeste a abobada esmaltada.

Onde brilhantes lúcidas Estrellas,

Quães saQraâ finíssimas, s'engastãOt. .^ ,,;

De eterna luz eternamerite accesas.

Todo he Pyropo Oriental o solo.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

O corpo fermosissimo se cobre

De hum sendal claro azul, qu'ostrella3 bordão.

Na dextra mBo sustenta huma grinalda,

De pedraria Ortental composta,

£ acena de cingir com ellaa frente.

IDEM, IBIDEM, cant. 3.

De ondas immensas de escarlata, e de ouro

Erão os Céos Orientaes banhados;

E pelo espaço liquido dos ares

Os rorejantss Zéfiros co'a8 azas

Do bosque as folhas trémulas movi^o^. ....

J. A. DE MACEDO, NEWTON, Cantt.l.

As orientaes costas africanas

Rodeimos de Jalofo e de Mandinga,

D'onde o curvo Gambea ao Tejo manda
As riccas páreas do caudal luzente.

As Dorcadas passámos, que dos silvos

Das viboras na areia inda retinem.

GARRETT, CAMÕES, canl. 4, cap, 6,

—As índias orientaes; em opposição
ás índias occidentaes.—«Em tempo des-

te felicíssimo Rei se acabou de descobrir

a índia Oriental, por D. Vasco da Gama,
a quem el Rei por esta viagem, e por
outra que tornou a fazer áquellas partes,

ambas com prospero successo, fez Conde
da Vidigueira, e Almirante do mar da ín-

dia, para elle, e seus liescendenles.» Frei

Bernardo de Brito, Elogios dos reis de
Portugal, continuados por D. José Bar-

bosa.
—Linguas orientaes; línguas mortas

ou vivas da Ásia, a saber: a hebraica, a

chaldaica, a syriaca, a arábica, eic.— «E
como esta traiucção era de interprete

assalariado, não lhe derão os nossos in-

teira fé em negocio tão grave ; assim cha-
marão outro Gentio douto no conheci-

mento de todas as linguas Orientaes, o

qual sem ter noticia da exposição primei-

ra, declarou as letras na mesma forma,

sem discrepância alguma. A el Rei D.

Sebastião foi trazida a copia da estampa
no anno de mil quinhentos sessenta e

dous, como aqui parece.» Jaciatho Frei-

re de Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, Iiv. 1.—Estylo oriental; estylo metaphorico
usado entro os povos asiáticos, particu-

larmente entre os hebreus, árabes e per-

sas.

—Quo tem oriente. Vil. Pérola orien-

tal.

—Igreja oriental; igreja que segue o

rito grego, em opposição á igreja Intina.

— «E ainda neste era cousa eiecravel o
jejuar, se fnliamos dos princípios da igre-

ja Oriental. Tanto assim que S. Ignacio

disse, que se alguém jejuasse aos Do-

mingos ou sabbados, excepto o da Se-

mana Santa, este tal era matador de

Christo : Siqnis Dominicam dirm, ant

sabbatum (ttno excepto) jejunarit, hic

Christi Í7iterfeetor est : isto ho (como ex-

plica o P. Azor) protesta, ou parece que-
rer dar a entender com o penoso e tris-

te da abstinência, que Christo de tal mo-
do morreo à sexta feira, que naõ ficou

livre de tormentos ao sabbado, e da cQes-

ma morte ao Domingo.» Padre Manoel
Bernardes, Floresta, part. 1, pag. 7.

— Império oriental; o império da

Turquia.
— 6'. m. plur.—0$ orientaes; os povos

da Ásia.

ORIENTALIDADE, s. f. Qualidade do
que é oriental, ou situado ao Oriente.

f ORIENTALISMO, s. m. Conjuncto dos

conhecimentos, das ideias philosophicas

e costumes dos povos orientaes.

— Sciencia dos orientalistas, conheci-

mento das linguas orientaes.

f ORIENTALISTA, s. m. Homem ver-

sado no conhecimento das linguas ori<"n-

taes.

—

Um hábil orientalista.

ORIENTAR, V. a. (Do francez orienter).

Dispor uma cousa segundo a situação

que deve ter com respeito ao Oriente, e

por conseguinte aos três outros pontos

cardeaes.
— Orientar um plano; collocar ahi a

rosa dos ventos a íim de fazer conhecer

a posição dos objectos representados no
desenho.

—Term.o de marinha. Dirigir bem, in-

dicar o rumo, pôr o navio a rumo, dis-

pôr-lhe as velas do melhor modo para

seguir a derrota.

— Figuradamente : Dirigir alguém a al-

gum punto certo.

— Orientar-se, v. refl. Examinar, espe-

cular para que lado nos tíca o norte, e

portanto os três pontos cardeaes.

— Geralmente fallando, é reconhecer
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com exacti'iáo o ponto onde se está lan-

to fifi tPrra, como no mar.

— Fiíiur«<l«fntínt« : Toiuar o norle, pro--

curar cnnhrtCBr n funflo aqiiilln (le que

se trata, n marcha, a direcção que se

d»!vn S"K<'ir |>ara acartar.

ORIENTE, «. m. (Uo latim orietís), O
ponto (lo ctk) em que o sol nasce no ho-

risonto.
. .(

Niato trabalha s6: que bem eabía,

Que despoi* qw< levaste e>ta cerleu,

Aimas, o nãos, e gente mandaria

Manuel, que exercita » summa alteia,

Com que a «eu jugo e lei sobmettetia

nas terr.is c do mar a redondeza :

Que elle Mo era maia que buna diligente

Descobridor das terras do Orienie.

cau., UU3., cant.. 8, est. 57.

— tMeonaa lie huma cidade que- esta

situada junto da dita s^rra no lueslo he

editicada de laypas fraucosas, os Uabila-

dores saiu uiourus gente branca, lodos

Turqiiiiuãis ti Persianos tívimu ptjr Lralo

e crisyõis d« guadoi o lavoyras porque

tem da bandí .lo orieate iiuiy Lirgos

campos .! dl! muyias criações.» Ten-

reiro, Itinerário, livro 13. — «Pela par-

te dii Oriente coulioa a modo de uiea

lua cô os povos Bramas, qu-í esleu-

dandose com ásperas aionlanhas en-

tre Pegú, e Sião, conltm tslUyaos Urá,

Tangut, e Prom.» Conquista do Pegú,

cap. 1.

A causa principal deeta crueza,

E que então a esta guerra abrio a estrada,

Foi somente porque huma fortaleza

Dos Christãos fosse em Diu edificada,

Cidade que em Cambaia mais se presa,.

Entre trdas famosa e celebraiii

Quantas li no Oríeiífu por visinlio

senhorio tem do Rei maciobo.

FRANCISCO DK ANDRADE, PltlMEIRO CERCO DK

DIU, cant. 1.

Ja Pirois, Heoo, Eton, juntamente

Com Flegon. que o diurno carro aceso

Tinhão trazido lá desd'o Oriente,

Dei.xAvào no Ocaano o claro peso,

Via-se a Lua então resplandecente

Em quanto o írmfio está do somno preso,

Quando o Sousa que manda a fortaleza

Ã nossa armada v«m com grãa prestei».

IDEM, iBinEM, cant. G, est. 3ã.

—A reunião dos gramlcs estudos, das

províncias da Ásia. — «Alcanç.ou naquel-

las partes do Oriente luaravilbosas victo-

rias por meio de smis Capitães, assim do

Samori, Hei de Caliciit, Imperador do

Maiabsr, e de outros pr)lPiilissimos Reis

da Índia, como do Soldaó do Cairo, que

vendo diminuir suas rendas, e o com-
mercio do iiiíir roxo pela entrada dos

PortuguPZPS na índia, trabalhou poios

laii(;,ir delia.» Frei Bernardo de Brito,

Elogios dos reis de Portugal, continua-

dos por D. José Barbosa. — «Que em s^^us

bra(;('s eslava salvar a honra de si»u Ri^i,

vingar seus companheiros, e deiíar de

ii no Oritnte hama clara memoria; que

das niiiK-s do Solláo psiivessum seguros,

porqutí havia de premiar, e contar hurna

a huiua as feridas de ludua; que se al-

gum se atrevia a govnrnar o bastão de

iieneral, promettia como solda lo s^r o

primi-iro que sobisse no muro.» Ja<',in-

tho Fridri; de Andrade, Vida de O. João

de Castro, liv. i. — «O qual, ainda que

antes de alojadfi não deyxára de iriquif-

lar aos nossos com alguns rebates, dt«-

pois de o eslar eram conliriuos os assal-

tos que dava, escdhendo de ordinário

riojftes escuras; e de tempestades, para

que menos dano lhe fizessem as balas

das escopetas, e alcsnsias de pfdvora,

único remédio dos Portuguezes no Oriett-

te.» Conquista do Pegú, cap. 6.
_:

.

• •
:

,':••« '««J

' ' Vénosáre«»MtMdacoruMsiiM4,"'' ^" ^ °

Da miaeranda escravid&j preU(^; . '

Obrerva buB) no rápido, «spuraante

, O» rubrosanguc, queo Onenlc alaga;

H c6rla ó mar em lenho fluctuante

llerúe, qu'a frente triunfalUie esmaga; ''

Descubro cinzas, solidoens, ramas,

K sobre tudo Ir^moUndo as Qumas.

J. A. DK MACEDO, O OBUKTB, DMÚ, M, ttl. 79.

Nos confins do Geométrico CompasM ' '

'

Anciado me volvo, e aqui nSo posa»,

Como nos Cantos do encontrado Orienie,

Soltar bom vuo rápido aoe abysmos,

\'ic o feroz Satan, que rompe as sombras.

IDEM, viaOKM extática, «ant. 4.

Campo no onenf » grandesWltos se abr».

VolUi com nome tal que todo vença.

Eu viver« dè lagrymas...—Embora.

Mattar-me-bão saudades.. —Não, não bãode.

GARRETT, CAMÕES, Cant. 4, cap. 4.

Um povo tam zeloso de seu culto,

Tam devoto amador de seus altai*es!

O fado o decretou, Jove o iHinArma;

Abram-se as portas do Orietilc aos Lusos.

IDEM, iB.DEM, cant. 7, eap. lo.

Trazem no emtanto moços de pellote,

Em riccas salvas d'ouro alto-lavradas,

—Páreas de avassallados reis do Oriente—
A casquinba gulosa e delicada,

Da selvosa Madeira arte e renome.

Luxo de lautas mesas ; amplas jarras

De louçan, transparente porçolana,

Uaro producto do Chinez longínquo.

IDEM, IBIDEM, cant. 8, cap. 3.

— «Muitas veres reimpresso: o geral

das eiliçóes contém, antes dos Lusíadas,

uma iiitroducção; a historia da descu-

burla da índia; a historia do crescimen-

to e quóda doimperio portuguez no Orien-

te; vida de Luíi de Camões: dissertarão

sobro os Lusíadas; observações sobre a

poesia épica.» Garrett, Camões, nota D
ao canto 7.

—Oriente das pérolas; O brilhante pro-

duzido por seus reflexos.

— Grande Oriente; espécie de dieta for-

mada, n'uraa capital, dos representantes

de Iodas as lojas m.içonicas das provín-

cias.

—Império do Oriente; parte oriental

dn imp«nn romairo de qne Contttaiino-

pia era a capital.

—Um dos qaatr') purrtos cardeaes. —
Entre o Oriente e » OccitUnte — «Onde di-

zem ach«r-s» nas part-s do Orieate huma
Provineia chamada Mongal. ou Ta r ta ria ;

e qu'' islava situada naqut-ila parle que
o Oriente se ajunta com o Aquilon, e

que liáo tirtha Cuiadefr, uem ViUas, ain-

da quH sómnnlt* buroa «-hamada Corco-

rim.» Diogo de Conto, Década 4, liv. 10,

cap. 1.

—O Orieate de uma caria geographica;

o lado que tica a nossa direita.

—Cummercin do Oriente; o commercio
que s<^ faz na Ásia oriental pelo Oec&oo.
—O Oriente da gloria ; o céo.

— Figuradamente : Priocipio.
—O mar do Oriente.— « De muy tas nãos

que tome ou terreiro, escapara buma por

marauilha : e sendo pste tam cruel cos-

sairo no tempo da tormenta, nam faltam

outros pêra ti da bonança : porqu'* em lo-

do o mar do Oriente nara ha tantos, nem
tam deshurasnns ladrões.» Joêo <#e Lu-

cena, Vida de S. Francisca XaTivr, tiv. 6,

cap. 8.

" —Aáj. Qufl n«sc<», ou se leTarttt.diá-'©

sol oriente. '

'' ' '"

orifício, X. m. (Do latim orifidnMJ.

Abertura mais ou menos estreita que con-

duz a alguma cavidade.
'"

—Nome que tem etn bydranlica toda

a abertura que dá escoataento aiiín li-

quido contido n'um vaso.

—Toda a «bérlttra qae setw áe lenlra-

da ou d" sabida a alguma parte inferior

do oorpo, ou qíie faz communicar as ca-

vidades umas ciiiH outfás. — Ò« erificios

doestomuço.—O orilick» di madre —«A
inlerna, que b*^ o verdadeiro Orfáo do

sentido auditoriíi eslà fundada no osso

Pelroso; e se cnnstiiube de quatro ori-

fícios, ou cavidades A primeira, que ho

a que se offerece à vista, se chama ^fea-

to auditório; o qual he tortuoso, e esgue-

Ihado para sima, re^lond». e apertado.»

Bríiz Luiz d'AbrPO, Portugal Medico, p'.

79, § 131.

0RIFL4MMA. Vid. Auriíhmma. '

f ORIFORME, (idj. i?í?«n Tfrmodf His-

toria Natural. Que tem a forma de uma
bocca. ~ Orifício eriforme.

ORIGE. Vid Orix

ORIOEM, ». f. (Do latim <»M'ír«>. Princi-

pio de alguma cousa.

—Nasciníertto,

Peste hdmilde prin.npio. e tão pequeno.

Surgiw da antiga Roma o férreo Thmu), •

Que da Glebo >M confias mandoo eadtas:

Ntmma cabana humilde ungem teve,

Nella Rómulo, e Numa as Leis dictavi.-.

Ao noío asilo u»ivenal chamando

Da Laoi» amigo indigeaas inculto»

j. A. DE Macedo. viaceM extaTica. odL 1

—-A mfie, d'onde nasce rio. foole. —
• Foi este Reino entre os Orienlaes, pela
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gran'if,za do império, o mais itlustre ; pe-

los princípios da origem, o msis desva-

n.-íi.io, fabulando mi! tradições apócri-

fas, cem que á veneração Real sérvio a

Hsonia. Ouvio o frovírnador a Embaixa-
da com ceremonias decentes á ambição
do Rei, e grandeza do Estado; e logo

capitularão amizades cora condições ho-

nestas a huma, e outra Coros.» Jacintho

Freire de Andrade, Vida de D. João de

Castro, liv. 4.—oOs vassallos ^'Aoestps,

animados com o exemplo e palavras de

Mentor, cobraram brios, de que se não

criam capazes. Eu mesmo, d'ura bote de

lança, dei por terra com o filbo do rei

inimigo : sim tinha a minha edade, mas
era muito mais agigantado e membrudo
que eu; por quanto este povo deseende

d'uma raça de gÍRantes, que teem a mes-
ma origem dos Cyclopes.» Telemaco, tra-

ducção de Manoel de Sousa, e Francisco

Manoel do Nascimento, liv. 2,—«Vem es-

tes Laos a Camboja por hum rio abiixo

muitos dias de caminho, ho qual he muy
grande e dizem ter origem na china co-

mo outros muitos que saem ao mar da

Índia: tem oito, quinze, vinte braças de

fundo, como eu em hua grande parte

delle vi por experiência.» Fr. (raspar da

Cruz, Tratado das cousas da China, cap. 3.

— "Os muitos e grandes reynos que cer-

cam ha China estando ao longo delia es-

tendidos acima do lago donde tem origem
ho rio Thísmas da banda de europa, es-

ta huma Rusia que da 6m a europa, ha
qual pertence a scithia e he parte delia.»

Idem, Ibidem, cap 3. — nX Deshonra a

que podemos chamar verdadejra he a que
consiste no interior do homem, forman-
do-se do crime que nos separa da ori-

gem da honra que he Deos, fora do qual

não ha mais que lieshonra, e que misé-
ria.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, B." 51. — «Em outras, a cabeça de

huma Magestosa Matrona armada com
hum capacete, era figura de Roma, in-

signe em taõ gloriozas bstalhas. Nas que
Júlio César mandou bater, se via de huma
parte o seu retrato, e da outra a cabeça,

de Marte; para mostrar, que desta dei-

dade (ainda que mentida) bellicoza, trouxe
o Povo Romano a sua origem; e daquella

Magestade Cesárea, o seo imoerio, e oseo
explendor.» Brsz Luiz dAbreu, Portugal
Medico, pag. 157. — «Ve, que o craneo

se compõem de outo diversos ossos ; e

que nesta Regiaõ tem a sua origem os

nervos; como ja doutamente ponderou o

nosso Preclarissimo Menistro da Monar-
chia Medico-Lusitana ; de que naõ faze-

mos aqui mençaõ, por naõ repetir o que
ja fica dito.» Idem, Ibidem, p. 87, § 170.

Hebe é fUba de Juno ; e surge a Cypria

Da UDdosa spuma, e são sua prole as graças.

Logo, na L^Ta entoo a humana Origem,

Que animou Prometheo, com luz roubada.

F. MAKOEI. no NASCmENTO, OS MARTYBES.
1ÍT. 2.

Tanto as, dos Gregos, Fabulas donisas

Namorâo as Nações, que enxertar nelias,

Amão a origeTfi suai E óra es5e Povo

Mesclado de Germãos, Sicambros, Salio',

Bructéres, Cattos, se appellida Franco

(Quer dizer Livre.) e digno é de tal nome.

IDEM, IBIDEM, liV. 7.

Caseiros vegetáes de origem Grega,

QuB eu, sem saudade interna vér não pude.

Qual do seu Chão trazião o uso

;

Debruçados da encosta, a várzea enfeitao.

Assim usào Famílias desterradas,

Pouzar, em sitios, que lhe a Pátria avivem.

IDKM, IBIDEM, Uv. 16.

—«Não penso tal, por minha vida
;

mas direi sempre que sem um bom dic-

cionario de syuonymos, e outro de ori-

gens ou etymologico, nunca chegaremos
a fallar uma lingua perfeita e de nação
civilizada. Quem se occupará d'isso'? A
academia, que ficou no azurrar em o pri-

meiro e ponderoso volume do seu voca-

bulário, o Garrett. D. Branca, A'oía.s. —
<iN'este caso o buccellario corresponderia

ao armigero ou escudeiro do século 12
e 13, que, significando na sua origem o

que trazia as armas ou o escudo do seu

senhor ou amo. veio a tomar-se por um
homem d'armas de certa distincção, a
quem, todavia, faltava o grau de caval-

leiro.» A. Herculano, Eurico, Nota. —
«Era a bodega mais triste, mais escura,

mais lodacenta do Lisboa: mas, em com-
pensação, Nathanael vendia o vinho que
os frades de S. Vicente colhiam nas suas
famosas vinhas do Lumiar, Carnide, Pal-

ma, Charneca e Leceia (aquelle que não
era destinado a amparar suas reverencias

na áspera estrada da mortificação) ; vinho
espirituoso, inlellectual, e cuja origem
religiosa lhe dava um certo perfume de
sanctidade.» A. Herculano, Monge de Cis-

ter, cap. 18.

—Causa.

Onde immerso em si mesmo, a origem busca

Desta do Mundo machina pasmosa ;

Aos homens traz bum facho luminoso,

Que de hum tal labyrintho aa sombras rasga.

J. A. DB MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, CaBt. 2.

ORIGINADO, part. pass. de Originar.

ORIGINADOR, A, s. e adj. Que deu prin-

cipio ; causa primaria.

1 .
1 ORIGINAL, adj. 2 gen. (Do latim ori-

giiialis). Que tem um caracter de origem,

primitivo.— Quadro original.— Os textos

originaes. — «Parou o móbil; e, dando
ella um passeio para uma das jaaellss, e

abrindo as vidraças de cristal que em fri-

sos de oiro cabiam para uma galeria de

pinturas originaes, appareceu-lhe o prín-

cipe regente a explicar-lhe as suas inten-

ções, com a energia diabólica de que era

soccorrido
;
porém a dama, fumegante

d'ira, accudiu.» Bispo do Grão Pará, Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 93. — «Tentados pela ser-

pente, desobedecerão. Baixou Deos a re-

sidencisr a culpa : e privando-os de sua
graça, e justiça original. 03 condenou á
morte, e a tr^^balbos innumeraveis, em
quanto esta naõ chegasse, e a perpetuo
destfrro do Paraizo.» P. .Manoel Bernar-
dps. Exercícios Espirituaes, part. 1, pag.
157.
—Culpa, peccado, crime original ; cul-

pa que o primeiro homem commetteu, e
da qual foi réo todo o género humano.—«SUs como digo era isto pella culpa
original, por aquella mascarra e nódoa
que herdam e trazem todos os nascidos
filhos daquelle primeiro tredor Adam.
Aqui vereis irmãos quanto Deos auorrece
e estranha, e voos deueis fugir dum pec-
cado mortal, pois que o Senhor tanto abo-
mina e castiga o peccado original dos no-
uamente nascidos: o qual he muyto me-
nos peccado que o mortal, quasi como
huma nódoa e raça do peccído mortal
que Adam cometeo.» Fr. Barthnlomeu
dos Martyres, Cathecismo da Doutrina
Christã.

A férrea começou, e expresso ao vivo.

Eu alli via Agiicultor robusto

Rasgar com duro ferro o seio á t«rra ;

o primeiro suor nella se entorna,

Com que se amassa o pão de infa'jsta vida.

Do crimo original he esta a pena !

J. A. DB MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 1.

—Graça original
;
graça concfidida por

Deus aos nossos primeiros pães no paraí-

so terreal antes de commetterem o pec-
cado.

—Que parece imaginado, inventado
sem modelo.
—Que é marcado com um signa! pró-

prio.—Línguas originaes; línguas de que
por alterações de vocábulos e phrases se

formaram f variaram outras.

2.) ORIGINAL, s. m. Maouscrípto pri-

mitivo do um texto, de um acto. — Os
originaes d'estas peças. — «Fez lei no
anno de M. D. xv. em Lisboa, perque
declarou que qualquer escriuão da fa-

zenda ou da camará, que no sumario
dos aluaras discrepasse da subst.incia do
original fosse degradado perà ilha de S.

Thome, e perdesse o oflicío, e toda sua
fazenda ametade pêra quem o acusasse,

e a outra ametade pêra sua camnra, o

que os aluaras narn tiuessem vigor.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 4, cap. 86.

—Texto, em npposiçáo á traduccão.
— «Se me quer mandar o Original que
se fez em Francez, pôde ser que eu o
reduza de outra forma á língoa Portu-

gueza, da qual V. M. com facilidade o

comporá em Castelhano.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 1, cap. 21.

— O original hebreu; o texto hebreu
da Bíblia.

—Pessoa que serve do modelo para

retrato.— «Se Albayzar, vendo vosso vul-

VOL. IT.— 74.
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to pintado, venceu o muinJo todo, que

farei tu que vnjo o próprio original

;

queria que ante vós me acíuitecessem

alguns acontecimentos grandes pêra vôr-

dos o que vossas mostras podem, o o

esfor<;o que vossa fermosura dá a quem

se por ella combate. Já agora de nada

me pesaria tanto como de nôo haver

cousa, •',m que se isso mostre.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 87. — <'A's seis horas me acharei

em caza de Calamati, onde terey o gos-

to de ver a Copia do mesmo Original

que admiro. He certo que esto homem
trabalha com perfeição, encontrando os

objectos com ÍpUridade.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, hv. 1, n." 22.— «Porem

eu que tendo a fortuna do conhecer a

Princesa, tenho a infelicidade de ver es-

te retrato, que duvida posso ter em se-

gurar a V. A. que a copia se parece ao

original, assim como huma Kslrella se

parece a humn Lag^rticha, e assim como

o Sol se part-iiia hum Cachimbo? A ne-

ve, o o azeviche osláo para sonhar, e

para se parecerem melhor do qun sn pa-

rece a Princesa ao seu Retrato.» Ibidem,

Hv. 3, n.» 15. — «Perguntas-mo o que

acho no retrato? Suponho que queres

que lo diga. Nada. Pois mesmo te digo.

Nada acho no retrato porque nada acho

nelle do original. Original! discs tu ago-

ra : em que me faia este homem ? Eu sey

que cousa he Original, ou meli-me al-

gum dia em semeliiantes debuxos?» Ibi-

dem, liv. 3, n." 16.

ÃTido o livro abriu, leu. Admirado

De ver trajar alfaias lusitanas

Ás homereas belleza?, aos appuros

Das virgilianas grai;as,—mais ainda

De originacii, de novas formosuras

Por antigos cantores não sabidas.

GARivETT, CAMÕES, cant. 6, Cap. G.

—Figuradamente : O que serve de mo-
delo a alguma cousa.

Em especial

antigo Portugal,

Lusitânia que cousa era,

E o seu original

:

E por cousa mui severa

Vo-lo quer representar.

GIL VICENTE, FARÇAS.

—Diz-se das pinturas, esculplwas,

etc, com ndaçáo á sua authoridade.

—

O original tVcstii^ estatuas está em Roma.
ORIGINALIDADE, s. f. (He original,

com o sufliio «idade»). Oualidade do que

6 original.

—

E' ditficil conhecer a ori-

ginalidade d'um quadro.

ORIGINALMENTE, adv. (Oe original,

com o suftixo «mente»). De um modo
original.

—

Exprvne-se originalmente.

—Segundo o original.

—No seu começo, primitivamente.

ORIGINAR, r. (.'. Tornar-s^l a origmn

de alguma cousa, ser instrumento p^ra

ella.— «Perdi entSo « esperança de vol-

tar a Ithaca. Fiquei encerrado n'uma
torro cm a praia visiuha de Pclusio on-

de devia fazer se nosso i-mbarque se S«-

sostris nâo acabara. Teve Methophis o

ardil de salvar-se da prisõo, e restabe-

Itíci-r-so junclo ao iiovo rei; si-ndo c«u
sa do me prondiin^tn p.ir.n vingar-sn da

desgraça, quii lu Iht^ originara.» Tele-

maco, traducçã.) de Manoel de Sousa, e

Francisco Manoel do Nascimento, cap. 2.

—Originar-se, v. rejl. Dimanar, nas-

cer, ser oriundo, proceder.

—

Do abando-

no d'esía moléstia originou -se uma (/an-

fjrena, que veio a proiUtzir a morte. —
«O Mello e,ra ecclfsiasiico ; mas viu quis

em França o embaixador Saldanha não

quiz ir corleji^r madame de Pompadour,
do que se originou ser»ir o seu amo sem
fortuna.» Bispo do GrAo Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 161.

t ORIGINARIAMENTE, ado. (De ori-

ginário, com o suftixo «mente»). Na ori-

gi:m, primilivamcnte.

—

Esta palavra de-

riva-se originariamente do grego.—Esta

família é originariamente inyleza.

ORIGINÁRIO, A, adj. (Oo laiim origi-

niirius). Que tem sua origem de tal ou
qual fodte.

—

O tabaco é \ima planta ori-

ginaria da America.

—Oue é de origem.— Vicio originário.

—Principal. — «Não cuideis que falo

daquelles que declamão contra o Amor,
porque elln os riscou do numero dos

seus vassallos, e que dispensados do ju-

ramento de fi l(-lidade, a que se nlliárão

desde que nascerão, execuláo a lib^^^rila-

de de mormurar continuamente do sf.xx

Soberano originário » Cavalleiro d'Oli-

veira. Cartas, liv. 1, n.» 29.—Lingua originaria ; liiigua materna.

—Próprio de fftmilia e de antepassa-

dos.

ORIJONES, s. m. plur. Termo anti-

quado. Pecegos seccos ao sol, e depois

docificados.

ORILHADO, s. m. Tecido grosseiro de
lã, que outr'ora servia para vestidos de

luto.

ORILHAS, s. f. plur. Termo de ouri-

vesaria. Os altos que cercam a obra ; bor-

dos.

ORINA, s. f. Vid. Urina.

ORINALES, s. m. plur. Termo anti-

quado. Sigoiticação incerta.

ORIO. Termo antiquado. Vil. Ordo.
ORIOLO, s. »n. Termo do historia na-

tural. Pássaro do género dos pardaes, de
bico alongado o cónico, tendo a ponta

muito «liada. Sistenta-se do insectos,

fructos e grãos.

ORION, ou ORIONTE, s. m. Termo de

mythologia. Gigante enorme e celebre

caçador.

—Termo de astronomia. Constellaçáo
do iitnnis(dieri.-. austr,"il.

ORISONTE. Vid. Horizonte.

ORIUNDO, k,ad}. (Do latira oriundus).

Originário, discendente, vindo, natural.

—Oriundo de Portugal.

ORIX, ou ORYX, s. m. (Do latim oryx).

Cabra montez: diz-se d^isl", animal que
ti-m :ia bexiga urn licor, que depois de

bebi io uma gotta d'ellt!, livra da sede

p'ir muii's «mios.

ORJAVÃO. Vid. Orgevào.
ORLA, s. f. (Do latim ora, borda).

Termo de architectura. Filete sobre o or-

nato elevíidci d.> um capitel.

—Termo de brazáo. Guarnição, sem
largura determinada, lançada em torno

do escudo.

—Contorno da cratera de um volcéo.

— Borda da vesiilura.

— Orla da moeda, borda onde vai o

nome de quem a manda canhar, ou
qualquer leira, inscripçôo, etc.

—Termo de marinha. Bainha em ro-

da das vt-las.

ORLADO, part. pass. de Orlar. Termo
de brazáo. (iu.^rnecido com orla.

—Com piíftil, com borla.

ORLADURA, Vid. Orla.

ORLAR, V. a. Abainhar, fazer orla.

Vid. Debruar.

—Guarnecer com orla.

ORLO, s. m. Termo da Ásia. Instru-

mento de musica.

f ORMEIRO,s. m. Vid. Olmeiro.— «De-

fraudado Apollo du seus raios, viuse es-

treitado a ser pastor, e a guardar os re-

banhos do rei Admeto. Tangia flauta, e

todos os zagaes corriam a escutar-lhe

canções á sombra d>)S ormeiros, o jun-
cto a uma crystallina font«. Athé esse

tempo era selvática e bruta a vida, que
passavam: nada mais sabiam que pasto-

rar suas ovelhas, tosquial-as, mungir-lhes

o leite, e quf-ijal-o ; toda a campina era

ura horroroso ermo.» Telemaco. Iraduc-

çáo de Manoel de Sousa, e Francisco Ma-
noel do Nascimento, liv. 2.

ORMINIO. Vid. Horminio.
ORMUZIANO, A, adj. Oriundo de Or-

muz.
— Concernente a Ormuz.
ORNA, s. f. Termo da Ásia. Caldo do

legume tori.

f ORNADO, part. pass. de Ornar. Pro-

vido do que erabelleza, adornado, afor-

moseado.— iPrimeirament-í vinham dian-

te seis trombetas, e seis charamellas. o

depois huiu índio sobre hum fermoso
cauallo. ornado de huma sejla da índia,

o qual trazia de traz de si sobre as cu-

bertas das ancas do cauallo, huma besta

semelhauel a hum LeSo pardo, mas de

menor corpo e mais delicada, de mui-
tas, e desuairadas cores.» DamiSu da

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 57.

Entra invisivel lá no rico e omadj
Aposento, onde as queixas tinha ouvido,

M.is apenas IA dentro foi entrado

Quando dentrar lá foi arrependido.
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Mas sinto-me eu tão rouco e tão cansado,

Que cuido que souja mal entendido,

Consenti que descanse aqui algum tanto

Porque com clara voz me tome ao Canto.

F. DE ANDRADE, PBIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 3, est. HO.

Eis logo a diligente mensageií-a,

Co'a cabeça de cobras toda ornada,

Com aspeito feroz, voa ligeira

Do esprito do Sultão acompanhada,

Accrescentando raaisnelle a primeira

Furibunda tenção, fera, e damnada,

E tudo o que visita então do mundo

Deixa também damnado e furibundo.

IDEU, IBIDEM, cant. 9, est. 99.

Vê-se-lhe huma pi-esença veneranda,

Digna assaz de real sceptro e coroa,

Com velhos trajos, vis, e sujos anda,

Mal ornaiio, e composto na pessoa;

Mostrando-se vem coxo d'huma banda,

D'outra se lhe vêem azas com que voa,

Cego he de todo, e quem põe nelle o tento

Vè que ás vezes lhe falta o entendimento.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 97.

O infelice mancebo, que no muro
Acaso estava então d'armas ornado,

Lá onde o seu feroz esprito duro

Para seu damno o tinha então guiado.

Quiçá na hora que estava mais seguro,

E d'hum tão grave mal mais descuidado,

Eis solta das galés a horrenda e fera

Mortal fúria, huma grossa, brava espera.

IDEM, IBIDEM, cant. 14, est. 28.

Nem tinha inda chegado bem ao meio

Do arrebatado seu curso ligeiro.

Quando da parte lá de fora veio

Da fortaleza aquelle máo Faleiro,

No trajo, e na arte ja de todo alheio

Do que representando hia primeiro.

De brocadilho ornado, e de grãa fina,

Cortados á feição que o Turco ensina.

IDEM, 1B1DE.U, cant. 15, est, 17.

— «Huns erão Encantos, e outros f^ey-

tiços. Os priíiiHyros pe^iião muito ai.pi-

rato. Armava-se hum Altar ornado à ro-

Ha de hum frontal. Queimava se nplle

incenso macho, <« outros perfumes.» Ca-

valloiro d't)liveira. Cartas, liv. 1, n.o 29.

— «Todos sabem o erro commum em que
se achão as Parteyras a respeito dos me-
ninos que nascem impellicados, ou para
melhor diser com a cabeça ornada de
huma coifa a que os Gregos chamavão
amnios.D Idom, Ibidem, liv. 3, n." 11.

—Figuradamente: Que é provido de
cousas comparadas aos ornamentos ma-
teriaes.— «Dt^pois do que o Filho de sua
própria vontade porá nossa saluaçam,
com o querer do Padre, e cons-intimen-
to do Spiritu Sancto, descendeo de sua
altissima morada dos Ceos, -e encarnou
per obra do Spirito Sancto no ventre de
Maria virgem, a qual Maria era ornada
de duss virgindades, huma spirilual. e
outra carnal.» Damião de Góes, Chroni-
ca de D. Manoel, part. 3, cap. 60.— Um espirilo ornado; um hotrum
que ttim muito conhecimento, muita iiis-

trucçáo.

ORNiDOR, A, s. Pessoa que enfeita,

que adorna.

ORNA

f ORNAMENTAÇÃO, s. f. Termo de
Bellas Artes. Modo de distribuir, de dis-

por os orn«tos.

ORNAMENTADO, part. pass. de Orna-
mentar. Adornado, enfeitado. — «E de-
pois tie elle ser acabado, dous Talagre-
pus, homens muyto affamados de dou-
tos nas suas sciedcias se subirão em dous
agriMis, que saõ os púlpitos, como já dis-

se algumas vezps, os quaes estavaõ con-
certados, o ornaraentados com panaosde
seda, e alcatifas ricas.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 168.

f ORNAMENTAL, adj. 2 gen. Termo
de Bellas Artes. Que pertence ao orna-
mento.
— Que pôde servir de ornamento.
ORNAMENTAR, u. a. Adornar, enfeitar.

— Prover de ornamentos, parsmenlar.
ORNAMENTO, s. m. (Do latim orna-

mentum). Enfeite, adorno, ornato, cou-
sa que orna.— «Sucedeolhe Honório pri-

meiro, filho de Petronio Varaõ Consular,

natural de Campania, que em doze ?,n-

nos, onze mezes, e dezasete dias, que
tevri o Pontificado fez obras dignas de
perpetua lembra!;ça, reparando, edifican-

do de novo, e enriquecendo com dadi-

vas e ornamentos quasi todos os Tem-
plos de Roma.» Moaarchia Lusitana, liv.

6, cap. 24.— «E lhe disserão os Frades
Missa cantada com órgãos, e ricos orna-
mentos que leuauão pêra o Rey, e em
grande maneira folgou de a ouuir, e es-

toue a ella com muyta deuaçam, e sem-
pre pedia aos Frades que lhe ensinassem
as cousas que era obrig.ido fazer pêra
poder merecer saluaçam de sua alma.»
Garcia de Rezende, Chronica de D. João
II, cap. 156.—«Que escandal.) será ver-

mos alli, naõ a casuUa, mas ao Sacerdo-
ttí, qut? a veste? Pois mais cazo fazemos
do ornaraento, que da pessoa? Por ven-
tura he menos sagrada esta, do que
aquelle?» Padre Mnnoei Bernardes, Exer-
cidos Espirituaes, part. 1, pag. 208.

Ella tem das virtudes o ornamento :

Não ha dote mais rico ; e o nosso estado

Para ser tão feliz como Sagrado,

Sú lhe faltava o seu consentimento.

J. X. DE MATTOS, BlUAS.

Aquellas armas sós agora tinhão

Que comsigo na paz sempre trazião,

Porque como seu mal não advinhão

Estas para ornamento inda querião.

Quatro fustas traz esta d'£lRei vinhão

Em que alguns seus criados o seguíão,

E d'outra gente alguma quantidade

Que sempre alvoroçou a novidade.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 6, est. 77.

Estas bandeiras tão dilferençadas

Das outras na matéria, e no ornamento.
Dizem que do Caciz forão mandadas
Que tem lá cm Medina seu assento.

Onde as barbaras gentes enganadas

Cora gràa veneração e acatamento

Sepulchro ao seu Mafoma falso derão,

E onde inda agora o acatão, e o venerão.

IDEM, iBipEíi, cant. 19, est. 73.

ORNA

Da muda habitação do esquecimento
As soubeste extrahir, e allortunado

Logra com ellas o florente Estado
N'humasdefeza, etfoutras ocnnmenío.
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Da antiga Rhecia vejo o alto ornamento
Bernouilli immortal. Na margem fria

Do discordante Báltico divi.50

grande Auctor das Mònadas, que encontra

No composto mortal maga harmonia
Entre a corpórea, e simples substancia.

J. A. DE MACEDO, VÍAGEM EXTÁTICA, Cant. 2.

Da Sapiência antigos amadores.
Os Sacerdotes do celeste Nume,
São do Templo immortal alto ornamento,
E seus Bustos de Pórfido formavão
Os Timbres, e os Troféos do Altar sagrado.

IDEM, IBIDEM, cant. 2.

— Ornamentos da Egreja ; paramen-
tos da Egrej.i, as vestiduras, paiinos do
altar, alfaias metallicas, etc.—«E a Igre-
ja com muyta pressa se começou a seis

di.-is de Mayo de mil e quatrocentos e no-
uenta e hum. e acabouse o primeiro dia
de lulho logo seguinte, casa grande, e

do muyta deuaçam, com muytos orna-
mentos, e muytas imagens, e foy da in-
uocação de N. Senhora Sancta Maria.»
Garcia de Rezende, Chronica de D. João
II, cap. 159.— «E dahy despedio cl Rey
o Capitam, e gente de Portuga! com muy-
ta honra, o mercês que a todos fez, e fi-

caram com elÍ6 quatro Frades, e alguns
outros Chnstãos cora todolos ornamentos
da Igreja, pêra lhe dizerem Missa, e fa-

zerem Christãos Si^us filhos, e todolos de
sua Corte.» Idem. Ibidem, cap. 161.

—

«Pêra esta viegem lhe acrescentou el Rei
dom loão seu assentamento, e deu casa
bem ordenada, assi de baixellas, tapeça-
rias, quomo de ornamentos de sua capel-
la, cantores, e ministreis, e pêra serui-
ço ordenou, que fossem com elle mui-
tos fi ialgos dos principaes de sua casa,
e muitos moradores delia, e por seu aio
ho mesmo Diogo da Sylua.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 5.— dE por saber que as mais das
igrejas do reino estauam mal prouidas
dornamentos mandou no anno de mil, e
quatrocentos, e noventa e noue fazer ves-
timentas, e outros ornamentos a sua cus-
ta que lhes mandou dar pelo custo de que
depeis pela mor parte lhe fez esmoUa.»
Idem, Ibidem, part. 4, cap. 84.

ORNAR, V. a. (Do latim ornare). Pro-
ver do que embelleza, adornar, enfeitar,

aformosear com adornos.

Dizem que aquella barba que se via

O antigo rosto então estar-lhe ornando,
Quatro vezes ou cinco, se sabia

Que em branca e preta a côr fora alterando

:

Sendo branca de todo, de novo hia

Pouco a pouco huma negra cór tomando,

E sendo toda negra se mudava,

E pouco a pouco em branca se tornava.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,
cant. 8, est. 64.



OHNE OROÇ ORPil

—«E para o bom goferno <lo Reino

fez leis tuiii proveitosas, e ordenou a tra-

dução em liugua vulgar do Código de

Justiniano. Fez Metropolitana a Sé do

Lisboa por concessão do Papa Bonifácio

IX., e ornou com edifícios Roaes os lu-

gnres do Ruino.» Frei Bernardo de Brito,

Elogios dos Reis de Portugal, continua-

dos por D. Josó Barbosa.—-«Achiles que

sorvia de terror ao mundo vestido de ar-

mas brancas, foi o riso de todos os ho-

mens que o virão, e que o coosidérão

ornandose com jiistilhos, e com sayas.»

Cavalleiro ii« Oliveira, Cartas, liv. 1, n."

29.

—

«Iphis, e Atys forão mais genero-

sos do que Eurialo, e Eneas. Iphis se en-

forcou com toda a galantaria a porta de

Anaxarle, disendo-lho que assim lha or-

nava. IIa'c tibi sttrta piacenl, crudeAis et

Ímpia, dixit. Ovid. Met. 1. 14.» Idem,

Ibidem, liv. 1, n.» 41. — «O chroiiista

franciscano attesta ter visto e existirem

ainda uo seu tempo, A. i). 1709, uns

azulejos que ornavam a parede da egreja

no sitio onde fora a primitiva sepultura

do poeta, e alli foram postos em seu ob-

sequio com tiuiblemas e tropheos milita-

res, p (iarrctt, Camões, nota.

— Figuradamente: Dar um embelle-

zamonto, realce, comparados aos ornatos

materiaes.—«De maneira, que as perse-

guiçoens dos tyranos ornarão a Igreja,

com sangue de Martyres, e povoarão os

desertos de Anachoretas. e Monges, cu-

jas vidas o obras maravilhosas pareciaõ

mais angélicas que humanas, d Monarchia
Lusitana, liv. 5, cap. 25.

— Ornar a )ne)noria; entregar á me-
moria passagens bellas ou úteis de diffe-

routes auclores, o de differentes géne-

ros.

—Figuradamente: Prover dos ornatos

do eslylo, da rhelorica.

— Oruar-se, v. rejl. Enfeitar-se, ador-

nar-se.

ORNATO, s. m. (Do latim ornatus). En-
feito, adereço, atavio, adorno.—«Eiaqui

hum encarecimento que me faz chorar o

coração, vendo correr as aflitas Deosas

por toda a parte, buscando, e pedindo
dinheyro emprestado sobre os seus en-

feites, e sobre os seus ornatos.» Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 33.

— «Ainda que elle nem mesmo sobre o

azul, pôde fazer brilhar mais a vossai^er-

mosura ; vejo com tudo que o empregaes
em quasi todo o ornato.» Idem, Ibidem,

liv. 1, u.» 11.

—Figuradamente : Adorno do dis-

curso.

ORNEAR. Vid. Ornejar.

ORNEIO, s. m. A voz do burro.

Quo a ellas Vallongueiras,

Que «ndaõ mentindo (úrmaa de arrieiras,

Em verso clmlo, em métrico desgurre

Oirás Imma vet xó, outra vez arru

:

b: se I). voz dos oníeios uo busurro

Se perder, poderás em voz de burro

Também melnUcar,

Que vem » «er o mesmo, ((ue zur

ABBJLUK DE JA.ZCNTI, l'OE^

M («diçío de 1787).

AS, tom. 2, pag.

ORNEIRO, s. m. Termo de botânica.

Arvoro, «spncio de freiío.

ORNEJADOR, A, adj. (Jue orneja.—
Burro ornejador.

ORNEJAR, t'. n. Zurrar, fallando do
burro, quando solta a sua voz forte.

I ORNlTflOIDE, adj. Termo de histo-

ria natural. Quu tem a apparoucia d'imia

avo.

f ORNITHOLITHO, s. m. Destroço fós-

sil dii f)Vi's.

ORNITHOLOGIA, s. f. (Do grego orni-

tltos, e logos). Farte da zoologia que trata

das aves.

—Ornitbologia fóssil ; esqueleto dn

aves achadas nas camadas autediluvia-

nas.

t ORNITHOLOGICO, A, adj. (^ue diz

ros[)eil(i a oriíitliolngia.

t ORNITHOLOGISTA, ou ORNITHOLO-
GO, s. )rt. Naturalista que se occupa es-

pwciilmentft do estudo das aves.

ORNITHOMANCIA, s. f. (Do grego or-

nithos, e manteia). Adivinhação peio can-

to ou vôo das aves.

I ORNITHOMYZO, A, adj. Termo de

zoulogifl. l)iz-se de um insecto que sue-

ca as aves.

—Substantivamente: Um ornithomy-

zo.

f ORNITHOPE, s. m. (ienero da famí-

lia das leguminosas, composto de peque-

nas plantas herbáceas.

f ORNITHOPHILO, A, adj. Amigo das

aves.

f ORNITHORINCO, s. m. Mammifero
da Nova Holiauda que tem bico d'ave,

o o corpo coberto de pellos.

f ORNITHOSCOPIA, s. f. Termo de

antiguidade. Observação das aves, atim

de predizer o futuro

-} ORNITHOTOMIA, s. /. Dissecção das

aves.

-} ORNITHOTROPHIA, s. f. Arte de fa-

zer sair da casca os ovos, e apparecer

aves.

ORÓ. Vhl. Ori.

OROBALÃO, s. m. Termo da Ásia. Fi-

dalgo.

OROBANCHE, s. m. Planta parasita de

haste csrnosa.

f OROBANCHEAS, s. f. plur. Familia

de plantes dicotyledoneas, cujo typo é o

orohanche, e que estão ligadas a classe

das persoiiadas.

OROBO, s. »i. Planta leguminosa, cu-

ja raiz tem tubérculos bons para se co-

merem.
OROÇA, »'.

f. Termo antiquado.

—

Bene-

jicio em oroça; dizia-se oulr'ora, quan-

do se apresentava uma pessoa para pa-

rodio de uma egreja, e se confirmava

nella, ticando apresentante ou padroei-

ro, comendo totalmente a renda.

7 OROGENIA, s. f. Porraaçáo das mon-
tanhas.

7 OROGENICO, A, adj. Quo diz respei-

to ã orogi-iiia.

—Movimentoí orogenicos ; ruovimen-

tos da crusta terrestre, quw cnricenlran-

do-se não sobre uma linha, mas sobre

urna suprrficiu, e proJuziudo-s»' de uma
maneirfl enérgica, tem a propriedade de

frac.iurar essa crusta, e de levaular ca-

deias i\f montanhas.

I OROGNOSIA, s. f.
Historia das mon-

tanhas, lifls f.iclias.

f OROGNOSTICO, A, ad/. Que perten-

ce á orot{fio<iia.

f OROGRAPHIA, $. f. ( Do grego oro»,

tj (jm/iltoi). Tratado, descripçào das mon-
tanhas.

1 OROGRAPHICO, A, adj. (Jue diz res

peito á oro^raphia.

j- OROHYDROGRAPHIA, s. f. Historia J
das avtuas qui manam dos montes ; ou 1
historia das aguas e formações geognos-

ticas de um paiz.

I OROLúGIA, s. f. Tratado sobre os

montes.

f OROLOGICO, A, adj. Que pertence

á oroJozia. 1

OROMOLASSAS, adv. Termo popular. 1

Muito em ma hora, de hora má.

OROPEL. Vi.i. Ouropel.

OROPIMENTE. Vid. Ouropimente.

ORÓS, ou OROZ, s. m. Pene pequeno

do tiiar. análogo ao lacrao.

ORPHÃO, s. e adj. (Do latim orpha-

mis). Vid. Órfão. — «Item. Mandou quo _

se pag.tsse ametade da prata, que el Kci

dom Afonso seu pai tomara das Egrejas i
peras guerras de Castella, porque ha ou-

tra metade dera hu Papa ao dicto Rei

dom Afonso, o assi ho que faltava por

pagar do dinheiro, que se tomou dos

orphãos pêra mesma guerra, e também
g

do dinheiro emprestado. » Damião deGoeS, i

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 1. I
— «Fez Synodo, e Constituições, as mi- I
Ihores que pode, e lodo dinheiro do Sy- 1
nodatico ordenou que se gastasse em ca-

samento de orphans, e na fabrica de

humas mui boas scholas que se frzeram

e pos nellas mui bons mestres.» Ibidem,

part. 3, cap. 27.— «Fundou de num* a

Casa da Coiifr.'íria da Misericórdia da Ci-

dade de Lisbo.i, obra muito magnitíua,

e ha doctou de hum conto de renda ca-

da anno para eiUrelimoalo doâ orphãos

pobres, e demais quinhentos, mil reais

cada anno .pêra outras obras pias como
tica apontado.» Ibidem, parte 4, capitu-

lo 85.

Ajtsim ao qae tomoa g«lado spasao

Toda a apparente tida, os membros rijoe.

Sem còr os Ubioà, proso o sangua... é morto:

£i^uc-3e o carpir á'orphtims. áx vtuva.

GAKn^TT, camOslS, cant. 3, cap. 4.

Em Tez de puro incea»o de viTludes,

^egro vapor de palUdoâ c«dAvere«,
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Suspiros da viuva, ais do orpham tristej

Lagrymas, sangue e morte oCferecendo...

IDEM, IBIDEM, cant. 4, cap. 11.

— «E' caso que poderá servir de ins-

trucção ao leitor. Na cidade de Beiem fi-

caram orphãs de pae duas moças. Ctia-

niemos Lauriaua a uvan, Nize a outra.»

Bispo do Grão Pará. Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pag.

176.

ORPHENIGO, A, adj. De Orpheu.

f ORPHEO, ou ORPHEU, s. m. Perso-

uagem mythologico afamado por sua ex-

celiencia corno musico e como cantor, e

que mais tarde se tornou um philosopho

e um iheologo.

—Figuradamente: Todo o poeta ou
musico lUustre.

—Um dos nomes da constellação de

Herculns.

f ORPHICO, A, adj. Diz-se dos dogmas
e dos mysterios attribuidos » Orpheu.
— Vida orphica; vida sabia e regula-

da pelo amor da virtude, tal como se at-

tribuia a Orpheu.
— N. m. plur. Philosophos pythago-

ricos que dizem que receberam d'Orpheu

o dogma e a moral.— Este philosopho era

da seita dos orpbicos.

—Poemas attribuidos a Orpheu.

—S. f. plur. Orgias ou festas baccha-

naes; porque Orpheu pereceu n'uma d'es-

tas solemnidades, ou, segundo outros,

porque as tinha iustiluido.

ORPHINDADE. Vid. Orfandade.

ORQUESTA. Vid. Orchestra.

ORRA, 8. f. Termo antiquado. Vid.

Hora.

ORRACA, s. f. Vinho da jagra, mui for-

te, usado na Ásia ; esptcie de agua ar-

dente reslillada, de agua de coco.

ORREDOR. Vid. Arredor.

ORREIÇÃO. Vid. Obrepção, e Sorrei-

çom.
ORRETA, s. f. Valle bastante estreito

entre dous montes, que apenas admitte

poucas fiadas do oliveiras, ou outras ar-

Tores. Este termo aiuda hoje tem uso na
província de Traz-os-Moutes.

ORTA, s. f. Vid. Horta.—«E nos pri-

meiros alicerces el Rey por sua mão por

honra de tão santo, tão grande, e pie-

doso ediíicio, lançou muytas moedas dou-
ro, e esse dia an>lou todo ahy vendo co-

mo se começaua, e comeo em casa do
conde Monsanto, que he pegada com a

orta do dito Esprital.» Garci» de Rezen-
de, Chronica de D. João II, cap. 140.— <"E assi como ca dizem cincoenta dos-

poras douradas querendo denotar gente
luzida assi dizem entrelles cincoenta de
penhachos estes o acompanharam até a

pousada que foy em os arabaldes da ci-

dade em humas boas casas grandes con
grande pomar, e orta de todas as arvo-

res de fruytas como em Espanha, e aqui

adoeceo o embayxador e todos os que

com elle hiam e faleceram três ou qua-
tro.» Frei Gaspar da Cruz, Tratado das

cousas da China, cap. 6.

ORTALIÇA, s. f. Vid. Hortaliça.— «Ha
cidade de Melinde jaz de longo da praia

em hum campo raso cercada de palma-
res, e arequaes, tem muitos puraares. e

ortas, com noras, de boa ortaliça, e frui-

ta despinho, e outras prumajtis, tem ho
surgidouro longe da pouoaçaõ, por estar

em costa braua.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 1, cap. 38.—
«Ho de mais serve lhe pêra enrolar an-

tre as peças de seda, ate ho esterco do
homem aproveitam e he comprado por

dinheiro, ou a troco de ortaliça, e ho
levam das casas.» Frei Gaspar da Cruz,

Tratado das cousas da China, cap. 10.

ORTELÃ, ou ORTELÃA, ou ORTELAN,
s. /. Vid. Hortelã.— «Folhas de agrimo-

nia, de losna, de ortelaã, de chamedrios,

de betonica, e de centáurea menor. Sti-

mentes de erva doce, de ameos. e de

funcho. Flores de Alechrim, de espica-

nardo. Fruclus, cravinhos da índia, noz

moschada, e passas de uvas.» Braz Luiz

dAbreu, Portugal Medico, pag. 356, §

242.

ORTELÃO, s. m. Vid. Hortelão.

ORTHO (do grego orthos), prefixo que
significa direito, recto, e que entra na

composição de muitos, termos scientifi-

cos.

f ORTHOBASICO, A, adj. Termo de

mineralogia.

—

Substancias orthobasicas;

substancias cujvis crystaes tem coordena-

das orthogouaes.

ORTHOCEGOTITA, s. f. Concha fóssil,

sem espiral, direita, e quasi análoga a

um corno.

f ORTHOGERO, A, adj. Termo de zoolo-

gia. Qut3 tem cornos ou antennas direi-

tas, uina concha direita.

-j- ORTHODACTYLO, A, adj. Termo de

zoologia. Que tem os dedos estendidos,

direitos.

f ORTHODON, s. m. Espécie de ce-

f ORTHODONTE, adj. 2 gen. Termo
de zoologia. Que tem os dentes direitos.

f ORTHODOXAMENTE, adv. (De or-

thodoxo, com o suffixo «mente»). De
uma maneira orthodoxa.

ORTHODOXIA, s. f. Conformidade com
as doutrinas da egreja.

ORTHODOXO, A, adj. (Do grego or-

thos, edoxos). Conforme á sã opinião, em
matéria de religião, em opposiçáo a he-

terodoxo.

—Por extensão: Diz-se das doutrinas

moraes e litterarias.

—

As doutri^ias clás-

sicas e orthodoxas.

—Substantivamente : Um orthodoxo.

ORTHOBROMIA, s. f. Termo de ma-
rinha. Derrota que faz um navio seguin-

do directamente um dos 32 ventos. Op-
põe-se á loxodromia.

f ORTHODROMICO, A, adj. Que diz

respeito á orthodromia. — Linha ortho-
dromica.

f ORTHOEDRICO, A, adj. Termo de
mineralogia. — Crystaes orthoedricos

;

crystaes cujos planos coordenados são
perpendicnlari»s entre si.

f ORTHOEPIA, s. f. Termo de gram-
malica. Bos pronunciação.

t ORTHOEPICO, A, adj. Oue diz res-

peito á nrihoepia. á boa pronunciação.

f ORTHOGNATHO, A, adj. Diz-se das

raças que tem o rebordo alveolar, e os

dentes das maxitlas superiores e inferio-

res um pouco oblíquos adianto.

—

As ra-

ças orthognathas.

ORTHOGONAL, adj. 2 gen. Termo de

geometria descriptiva.

—

Projecção ortho-

gonal; diz-se quando cada linha proje-

ctando um ponto da figura é perpendi-

cular ao pUno da projei-ção.

f ORTHOGONALMENTE, adv. (De or-

thogonal, com o suffixo «mente»). Per-

pendicularmente.

ORTHOGONO, A, adj. Termo de geo-

metria. — Linha orthogona; linha que
cahe em ângulos rectos sobre uma ou-

tra.

ORTHOGRAPHARou ORTHOGRAPHIAR,
V. a. Escrever as palavras segundo a or-

thographis.

ORTHOGRAPHIA, s. f. (Do grego or-

thos, e graphos). Arte de escrever com
acerto as palavras de uma lingua.— «Pois

lendo este certa composição sua sem or-

thographia, disse a um dos ouvintes, que
o censurava, — que não era pedante, e

escrevia como cavalheiro e não como le-

trado.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 245.

—Modo qualquer de escrever as pala-

vras de uma língua.—Má orthographia.—A orthographia de uma palavra; a

maneira como essa palavra se escreve.

—Termo de geometria descriptiva. Ar-

te de representar um objecto sobre um
plano projectando todos os seus pontos
perpendicularmante sobre esse plano.

—Termo de architectura. Elevação geo-

metral de um edificio, onde todas as pro-

porções são observadas no seu natural,

sem ter relação com as diminuições da
perspectiva.

— Perfil.

ORTHOGRAPHICAMENTE, adv. (De or-

thographico, com o suffixo «mente»).

De um modo orthographico, segundo as

regras da orthographia.

ORTHOGRAPHICO, A, adj. Que diz res-

peito á orthographia. — Signaes ortho-

graphicos.

—Termo de geometria. Que pertence

á orthographia.

—

Desenho orthographico.
—Projecção orthographica da esphe-

ra ; projecção feita sobre um grande cir-

culo, o ponto onde concorrem as rectas

projectivas suppondo-se a uma distancia

infinita sobre a linha, que passando pelo
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conlro, é perpenliculsr noplfliioda pro-

jecção.

ÓRTHOGRAPHISTA, s. 2 gen. Author

quB escrevi) sobrn a orlhographia.

ORTHOGRAPHO, A, í. e adj. Pessoa

que sabe orlhufçraphia.

—Pessoa quH escreve com boa ortho-

graphÍH.

f ORTHOLEXIA, s. f. Boa dicção, ma-

neÍM corn-ian do se eiprimir.

ORTHOIOGIA, s. t- (l^o %^^%^ orlhos,

e logos). TrnUilo sobfo a arte de fallar

correclamenlo.

—Arte do fallar correctamente.

-[- ORTHOLOGICO, A, adj. Que per-

tence á orlliologia.

ORTHOMETRIA, s. f. (Do grego or-

thos, i> metron). Medida certa, recta.

f ORTHOMORPHIA, s. f. Vid. Ortho-

pedia.

GRTHOPEDIA, s. f.
Termo do cirur-

gia. Arte do prevenir ou corrigir as dis-

formidades do corpo, cora o auxilio de

exercicios melhoJicos, ou do meios me-
chtdicos.

—Tratado, obra sobre a orthopedia.

f ORTHOPEDICO, A, adj. Que per-

tence á orthope.lia. — Apparelho, trata-

mento orthopedico.

f ORTHOPEDISTA, s. 2 gen. Pessoa

que cultiva a orlbopedia, que dirige um
estabelecimento orthopedico.

f ORTHOPHRENIA, s. f. Termo didá-

ctico. Arte lo bem dirigir as faculdades

intellecliiaes.

ORTHOPNÊA, s. f. (Do grego orthos,

e jjneô). Termo do medicina. DifQculda-

de de respir«r, salvo quaudo o doente

está sentado direito.

J-
ORTHOPNOICO, A, adj. Quo é rela-

tivo á orlhopnès.

—

Accidentes orthopnoi-

cos.

—Que é aflfectado de orlhopnèa.

—Substantivamente: Um orthopnoico.

ORTHOPTERO, A, adj. Termo de zoolo-

gia. — Insectos orthopleros; insectos de

quatro azas, que tem as duas inferiores

dobradas ao longo.

—S. m. plur.— Os orthopteros.

f ORTHORHOMBICO, A, adj. Termo
de mineralogia.— Prisma orthorhombi-

CO; prisma recto de base rbomboidal.

\ ORTHOSE, s. m. Termo de minera-

logia. Rspcie de f"ld.ípath.

f ORTHOSPERMO, A, adj. Termo de

botânica. Quo tem o embryáo recto na
semente.

f ORTHOTROPE, adj. 2 gen. Termo
de botânica. Diz se do embryâo que é

rectilíneo, o segue a mesma direcção que
a semente.

ORTIGA, ou URTIGA, s. f. (Do latim

urtica, do verbo urere, queimar). Género
de plantas agrestes com picos, cuja pi-

cada produz certo ardor, e come.
—Ortiga do mar; nome vulgar, sob o

qual se designam muitas espécies do gé-

nero actinia; muitas segregam um bu-

mor acre, irritante para a pelle do ho-

mem, que as tocou, d'ondo vem o nome
de ortigas do mar dado a estes ani-

maes.

—Figuradamente : Ortigas no peito,

na consciência ; cuidados pungitivos, re-

morsos.

ORTIGÃO, s. m. Augmentativo de Or-

tiga.

ORTIGAR, V. a. Picar com ortigas.—
A medicittu recommenda algujnas vezes

ortigar )<»i(( parte doente.

ORTILA, ou ORSITA, s. f. Herva que
se cria próximo do mar, que tem usos

pharraaceuticos, e de tinturarias.

ORTIVO, A, adj. (Do latim ortivus).

Termo do astronomia. Oriental, d'onde
nasce.
—Amplitude ortiva ; arco <lo horison-

te comprehondido enlre o centro de um
astro ao nascer e o oriente, verdadeiro.

1.) ORTO, s. m. (Do latim ortus).

Termo de astronomia. Nascimento, ap-
pariçáo do astro acxuiu do horisonte.

2.) ORTO, s. m. Couve de folhas miú-
das, que deita muitos ramos, e pega de

estaca ; tem mais de um corado de al-

tura.

ORTOGRAFU, í. f. Vid. Orlhogra-
phia.

-f
ORTOGRAPHLA. Vid. Orlhographia.

—«Não lhe pareça a V. M. que eu re-

provo, ou que critico a Ortographla que
V. M. determina aos nossos li Ih os ; eu a

venero, o olles a devem respeitar só por-

que he sua.» Cavalleiro d'OlÍTeira, Car-

tas, liv. 1, n." 7.— «Dens se lembre de
mim, pois quií até as Ortographias de

Lisboa SB vão levantando contra este po-

bre Ulysiponense. Vamos ás Molheres.

Sendo as damas as Creaturas que mais
respeito, o juizo com que V. M. Ibo dá

he o que mais venero n Ibidem, liv. 1,

n.» 7.

ORTOLANO, ouHORTOLANO. Vid. Cen-
chramo.

f ORTORGAR, v. a. Vid. Outorgar.—
tPeço-vos, senhor cavalleiro, que em
pago d'algum damuo, se m'o tendes fei-

to, ortorgueis a vida a esse quo tendes

ante vós
;

pois a victoria já ó vossa, e o

mais seria crueza.» Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, cap. 130.

ORUÇU, s. m. Abelha grande do Bra-

zil, de còr negra ou pardacenta, que
produz muito mel.

ORUGA, s. f. Herva sativa, brava.

ORVALHADA, s. f. O orvalho que cáe,

c se apanha matutinamente.

ORVALHADO, part. pass. de Orvalhar.

Ai, como venho cascada!

Meu espelho, como eyUis?

Minlia rosinha orvaítiada.

Lá vos deiío eDcommeodada
Á Virgem dos Olivaes.

Õ devota madre minha,

Quando vos mereci tanto ?

ou. VfCDITS, COilBOta DX ntnKRA.

ORVALHANTE, part. act de Orvalhar.

ORVALHAR, v. a. Refrescar, regar,

lenti'jar.

— Deitar em gottas, espargir com or-

valho.

— Figuradamente : Orvalhar o céo man'
jar. — fAs rnarauilhas desta clara noyta

excedem tndas quantas viram os antigos

seruos de Deos: prirque como diz bum
sancto. Os nossug padres antigos muytas

e grandes marfiuilhas <!<> \UiiS viram. O
Ceo lhes orualhou manjar do Anjos pêra

seu mantim>'nto. O mar roxo so lhes

abrio em carreyras, pêra que pudesiem
passar a pee eniut". O rio lordam se

retirou pêra a r>nte donde nascia, pêra

lhes dar liure p«ssaj"m.» Frei Bartholo-

men dos Mnrtyres, Cathecismo da Dou-
trina Christã

— Orvalhar-se, v. refl. Encher-s^ de

orvalho.

— Transformar-se em orvalho.

— V. n. Cair orvalho, chuviscar.

ORVALHO, s. m. Vapor, que s» des-

faz, e se coalha c-^m o frio «m miúdas

gottas ; cabe ao amanhecer, e ao anoite-

cer.

— Gottas de cousas que sv« «ssemelbam
a orvalho.

Assim tintas em sangue, aarin baobades

De piedoso orvalho, nouto e dia.

Sempre tristes sareis, sempre acatados.

F. K. LOBO SOROPITA, POCSLaS E PROSAS

INÉDITAS, pag. 29.

ORVALHOSO, A, adj. (De orvalho, e o

sufliio <osop.) Que tem orvalho, onde

ha orvalho.

ORVIATÃO, s. f. Termo de Pharmacia

Medicamento efficaz para todas as espé-

cies do (iòres de barriga.

ORXATA, s. f. Vid. OrchaU.
-}- ORYCTO, elemento do composiráo

vindo do grego oryktos, designando fós-

sil.

ORYCTOGEOLOGIA, s. f. (Do grego ory-

ktos, gé, e logos). Termo Didáctico. Par-

te da historia natural que ensina a co-

nhecer a disposição dos mineraes aa

terra.

ORYCTOGNOSIA, s. f. Parte da histo-

ria natural que ensina a conhecer e a

distinguir os mineraes.

-}- ORYCTOGRAPHIA, s. f. (Do grego

oníktos, e graphos). DescripçAo dos fos-

seis.

f ORYCTOGRAPHICO, A, adj. Que diz

respeito a oryetogrspbia.

•f
ORYCTOÍjRAPHO, s. «1. Homem que

se occupa da oryct' graphía.

ORYCTOLOGIA, s. f. (Do grefo oryktos,

e logos^. Historia dos fosseis.

1 ORYCTOLOGICO, A, adj. Que dii

respeito a oryilid. gis.

ORYCTOLOGISTA, s. S gen. Pessoa que

se occupa da uryciidi^gia.

-} ORYCTOTECHNIA, s. f. Estudo dos

meios pelos quaes procsramos as sub-
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stancias mineraes destinadas para nos-

sos usos.

ORYO, s. m. Termo antiquado. Signi-

fica talvez arroz.

f ORYZIVORO, A, adj. [Do grego ory-

za, e IstiDQ vorare). Que se sustenta de

arroz, faliando dos animaes.

f ORYZOPHAGO, A, adj. (Do grego
oryzít, e phageia). Que se nutrem de ar-

roz, fallaudo dos homens. — Populações
oryzophagas.

ORZELLA, s. f. Termo de Botânica.

Espécie de musgo.
— Orzella d-o reino.

— Orzella dai ilhas; espécie de mus-
go que servo nas tinturarias [lichen rocei-

la, segundo a classificação de Lioneu).

1.) ÓS, s. f. (Do l.iiim os, oris, a boc-
ca). Termo antiquado. A epiglotte.

2.) ÓS, contr.icção popular df aos, mui-
to USUíi. — Ir ÓS ares.

OSANNA, s. m. Vid. Hosanna.
1.) OSAR, V. a. anl. Vid. Usar.

2.) OSAR, V. a. ant. Vid. Ousar.

f OSBECKIA, s. f. Termo de Botânica.

Género de plantas dicotyledoneas da fa-

mília das mnlastomas.

OSBECKIADAS, s. /. pi. Tribu de me-
lastomaceas que tem por typo o género
osbeckia.

f OSBECKIADO, adj. Termo de Bo-
tânica. Qu-^ se assemelha á osbeckia.

f OSCHEITE, s. f. (Do grego oskheos,

scrotum). Termo de Pathologia. Inflam-

mação do escroto.

f OSGHEOCHALASIA, s, f: (Do grego os-

kheos, scrotum, e khalasis, relaxamento).
Termo de Pathologia. Tumor que resul-

ta da hypertrophia do tecido cellular do
escroto, e da extensão excessiva da pel-

le d'essa parte.

t OSCHEOCÉLE, s. f. ^Do grego os-

kheos, escroto, e kélé, hérnia). Termo de
Pathologia. Hérnia escrotal.

— Tumor que resulta de um liquido

se ter espalhado no escroto.

f OSCHEONCIA, s. f. [Do grego os-

cheos, escroto, e onkhos, tumor). Termo
de Pathologih Tumefacção do escroto.

j OSGHEOTITE, s. f. Vid. Oscheite.

7 OSCKOPHORIAS, s. f. pi. (Do grego
oskheos, ramo de vinha, e pherô, levar).

Termo de Antiguidades gregas. Festas
em honra de Minerva e de Baccho, ins-

tituídas por Theseu.
OSCILLAÇÃO, s. /. (Do latim oscillatio,

de oscillare). Termo de Phjsica. Movi-
mento d'um pêndulo que vai e vem al-

ternativamente em dous sentidos contrá-
rios, descrevendo um arco de circulo.

Ha isochronismo nas pequenas oscilla-

Ções do pêndulo.
— Centro de oscillação ; chamam-se

assim os pontos d'um corpo solido os-

cilldudo em roda d'um eixo, que podem
ser comparados ás extremidades de tan-
tos pêndulos simpl.'s oscillaudo livre-

mente em torno d'-'sse mesmo eixo.

— Diz-se tambom do Tai-vem de cer-

tos corpos naturaes ou artifioiaes. — As
oscillações do oceano. — As oscillações

d'um sino, d'uin navio.

— Termo do Physiologia. Movimento
das fibras do corpo, o qual, na opinião
dos antigos physiologistas, attenua os lí-

quidos.

— Figuradamente; Fluctuaçáo.

—

As
oscillações da opinião publica. — As os-

cillações do credito.

— Incerteza, hesitação.

— Syn. : Oscillação, vibração. O mo-
vimento oscillatorio serve para medir o
tempo ; o vibratório mede o som.
OSCILLAR, V. n. (Do latim oscillare).

Termo de Physica. Mover-se alternativa-

mente em dous sentidos contrários. Diz-
se particularmente do pêndulo.
— Por extensão : experimentar um

movimento de vai-vem. — Oscillam os

ramos das arvores.

— Figuradamente : Vacillar, hesitar,

faltando dos sentimentos do espirito.

— Kstarem movimento alternado, con-
tradictorio.

OSCILLATORIO, adj. (Do latim oscil-

latus, part. pass. de oicillare, com o suf-

fixo oriíis). Termo de Physica. Que é da
natureza da oscillação. — Movimento os-

cillatorio do pêndulo.

f OSCINA.s. /". Termo d'Entomologia.
Género de insectos dipterus, da família

das athericeas. tribu das muscidas.

f OSCITAÇÃO, s. f. (Do latim oscita-

tio, de oscitare). Termo de .Medicina. Ac-
ção de bocejar.

f OSCITANTE, adj. (De oscitar). Ter-

mo de .'ttedicina. Que oscita, que boceja.— Febre oscitante ; febre em que o

doente é continuamente obrigado a bo-
cejar.

f OSCITAR, V. n. (Do latim oscitare).

Termo de Medicina. Abrir a bocca invo-

luntariamente, bocejar.

1.) OSCO, adj. pouco usado. Enabuça-
do, encapotada.

2.) OSCO, adj. e s. (Do latim oscus).—
A lingua osca, ou, substantivamente, o

osco ; antigo dialecto itálico, da mesma
divisão que o latim e o umbro, hoje em
parte reconstruído pela moderna linguis-

tica. São notáveis os trabalhos de Cors-
sen sobre o osco.

f OSCULAÇÃO, s. f. (Do latim osculum,
osculo). Termo de Geometria. Contacto
da segunda ordem. Vid. Osculador.

—Contacto de dous ramos d'uma mes-
ma curva, quando esses dous ramos se

estendem d"uma parte e d'outra além do
ponto de contacto.

—

Ponto ci'osculação.

—Termo didáctico desusado. Acçáo de
beijar.

f OSCULADOR, A, adj. (Do latim oscu-

lum, osculo). Termo de Geometria. Diz-

se d'um circulo cuja circumferencia tem
um ponto commurii com uma curva e

d'essa própria curva, o que constitue um

contacto de segunda ordem.—Circuio os-
culador.

—

Curva osculãdora.
OSCULAR, V. a. (Do latim osculare).

Termo pouco usado. Dar ósculos, beijar.

OSCULO, s. m. (Do latim osculum). Ter-
mo Didáctico. Bnijo.

—Osculo da paz; o que os antigos
christãos se davam á missa ao chegar ás
palavras do sacerdote : pax Domini, etc. ;

hoje só o sacerdote dá esse beijo.

— O osculo é um signal de congratu-
lação e amizade (fue dão os doutores ao
novo doutorado, os cavalleiros ao que se
arma solemneroente.

ÓS-DA-BOCCA, loc. ant. Vid. Ós, e Epi-
glotte.

-j- OSELLA, s. f. Termo de Metrologia.
Moeda d'ouro do Veneza que vale florins

47,83.

—Moeda de prata da mesma cidade
valendo florins 2,04.
OSENA. Vid. Ozena.
OSGA, s. f. Nome de uma lagartixa

venenosa.

t OSIANDRIANISMO, s. m. Termo de
Historia Ecciesiastica. Erro, seita dos
osiandrianos.

t OSIANDRIANO, ou OSIANDRITA, s.

m. Membro d'uma seita protestante fun-
dada no século xvi por Osiander, discí-

pulo de Luthero.
— Adjectivaraente : Que pertence ao

osiandrianismo.

OSIÇOM, s. f. ant. Esta palavra occorre
na seguinte passagem dos Inéditos de
historia portugueza, publicados pt^la Aca-
demia, tom. 3, pag. 285:— «A noite era
mui clara, porque entara fora o dia da
osiçom da lua.» O sentido é incerto;

Moraes suppõe que é opposição, os seus

continuadores propõem a conjectura de
um derivado do latim exire; assim osi-

çom seria exiçom, saída, appariçâo. E'

muito provável que osiçom seja apenas
uma falsa lição do manuscripto.

OSIO, s. m. ant. (Do thema ousa, de ou-

sar). Audácia, animo, ousadia.

f OSÍRIS, s. m. Termo de Mythologia

egypcia. A maior divindade dos egypcios,

a qual era adorada sob os nomes de Apis,

Serapis, Mnevis, etc. Osiris nasceu de si

mesmo e teve por mulher Isis e por fi-

lho Hesus, e representa conjunctamente
com estes dous últimos o bom principio

opposto ao par máo Typhon e Nefté. Osí-

ris ppTcorreu a Ethiopia, a Arábia e a

maior parte dos reinos da Ásia e da Eu-
ropa. Voltando para o Egypto, onde era

rei, fundou Thebas. instituiu leis, fez co-

nhecer a escriplura e as artes. Foi assas-

sinado por seu irmão Typhon e seus mem-
bros.feitos em pedaços foram lançados no
Nilo. Segundo os gregos Osiris nascera de

Júpiter e de Niobe. ou de Saturno e de

Rheu. Identificam-n'o também com o sol.

Osiris é representado com uma mitra real,

um páo na raão esquerda, e um chicote

na direití. Algumas vezes põe se lhe tarn-
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bem na cnheça um glohn ornado dn duas
S(!rppntt's '-halas; outras vi<zi's é repre-

senla<l() com a cabeça d'iirri gnviâo.

OSMA, «. 7n. T>!rmo chulo aiitifi;o. Ban-

do, reunião, associação de valios.

i OSMANTI, s. m. Norae da língua fal-

lada pelos turcos. Osmanti é a linguado
império OUomano. V gramraatica do Os-

inaatiéd'uma rogularilade pnsmosa. Os-

manti pertence ao grupo de linguas cha-

madas turriHÍn7ias por Max Muller.

OSMANTIS, s. »i. pt. Notno cora que
se designam os membros da dynastia tur-

ca que reina ainda hojn em Constantino-

pla o que foi fundada por Osman ou Ot-

toman i era 1304.

—Nome dailo aos turcos em geral.

OSMAR, i'. a. Outra forma do Esmar
(do latim irstimare). C.onji^cturar. = Fre-

quente 110 Cancioneiro do Vaticano.

OSMAZOMA, .í. /. (Dogr-go osmé. chei

ro, e zómòs, caldo). Termo de Chimica.
Principio que comtnunica o cheiro ao cal-

do. A osmazoma fsz parte da carne do
boi, do cérebro, do caldo, de alguns co-

gumollos. No caldo entra por uma parte

contra sete de gelatina.

f OSMAZOMADO, adj. (De osmazoma).
Termo (ie Chimica. (juo contem osma-
zoma.

f OSMERO, s. m. Termo de Ichthyolo-
gia. (ienero de peixes que se approxima
do dos sslmões.

OSMIATO, s. )n. Termo de Chimica. Sal

resultante da combinação do acido osmi-
co com uma base saliticavel.

OSMICO, ndj. m. (De osraio). Termo de
Chimica. Diz-se >i'\im dos oiydos de os-

roio.— I)iz-se lambem dos saes em que en-

tra esse oxydo ou que tem uma compo-
sição análoga á sua.

f OSMIDE, aiij. 3 gen. Termo de Mine-

ralogia. Que compreheade o osmio e as

suas difT')rent'?s combinações.

OSHIDES.s. in.pl. Família de míneraes

que coraprehende aquelles que teem por

base o osraio i> as suas combinações.

f OSMIMETRICO, adj. (^Do grego osmé,

cheiro, e metron, medida). Que mede,
que aprecia os aromas.

J-
OSMIO, s.m. (Do grego osmé, chei-

ro). Termo de Mineralogia. Metal d'ura

pardo carregado e assas brilhante, des-

coberto em 1803. Não foi encontrado até

agora senão na iridosmina, substancia

composta de osmio o de iridio e que se

encontra no minério de platina. O seu
nome provóra-lhe do cheiro extremamen-
te picante que eihala quaudo esta oiy-
dado.

OSMIORETO, «. m. Termo de Chincúca.

Liga do osmio com outros metaos.

I OSMOLOGIA, s. /. (Do grego osmé.

cheiro, e logos, discurso). Tratado sobre

os cheiros.

f OSMOLOGICO.aii;. -2 gen. Que perten-

ce á osmologia.

f OSMONDACEO, adj. Termo de Botâ-

nica. Que se ass'iDollia á osmonda.
OSHONDA, s. f. (ienero da família dos

fetos qu'! contf''m uma dúzia d'especies.

Sâo bellos fetos que attingf-m ás vezes

grande altura.

OSO. Suffiio por meio do qual se for-

mam adjectivos e cuja antiga forma era

em latim onsut.

—Bm nomenclatura chimica, o sufíixo

OSO serve par.i determinar o acido menos
oxygenado duma serie: assim acido sul-

furoso ao lido de acido sidfunco. O pri-

meiro .icido, isto é, aquelle que se tomi
como lypo, tem o sufliio ico.

OSPED... As palavras escriptas com
Osped..., busquera-so com Hosped...

f OSPHALGIA, ou OSPHYALGIA, s. f.

(Do gregr) ospliiis, rins, e algos, dôr).

Termo dn Paihologia. Dôr nos Itirabos.

f OSPHALGICO, ou OSPHYALGICO, adj.

2 gen. Que pnrtence á osphalsia.

f OSPHRESIA, s. /. (Do grego osphresis,

aroma). Termo do Philosophia. Faculda-

de de sentir os cheiros, modo de sensi-

bilidacio que piTt^-nris no olphato.

f OSPHRESIOLOGIA, s. f. (Do grego

osphrf.sis, olphato, e logos, discurso). Ter-

mo Didacti.w. Tratado dos cheiros e da

olpharàn.

7 OSPHRESIOLOGISTA, ou OSPHRE-
SIOLOGO, s. m. (Do osphresiologia). Ter-

mo Didáctico. ,\uctord'um tratado sobre

os nhiíiros.

f OSPHYTE, s. f. (Do gfgo osphys,

rins). Termo de Pathologia. Inflammação
dos rins.

OSPITAÇOM, s. f. ant. Obrigação de

hospedar e dar aposentadoria a fidalgos,

ministros e pessoas de rasto d'el-rei, e seu

serviço.

—Devia-se escrever Hospitaçom.
1.) OSSA, s. f. Pórma de ursa, prove-

niente da assimilação do r a ."! como em
dosso (de dorso), e da mudança de u em o.

2.) OSSA, s. f. Termo antiquado. Dom
que os noivos faziam as noivas, e as viu-

vas aos noivos; e talvez estas aos alcaides

e senhores das terras por casarem segun-
da vez dentro de auno e dia.

OSSADA, s. f. (Dn osso, com o suffiio

<ada»l. O conjuncto dos ossos do homem
ou d'um aniioal dt^spidos das carnes,

mas não ligados. A ossada ditfore do es-

queleto em que n'este os o»sos estão li-

gados.
—Dar a ossada; morrer.

—Figuradami^nte : Ossada de uma náo

;

os destroços, fragmentos que ficam dal-

la depois do naufrágio; a náo velha e

escangalhada.
— Fazer algiona náo a ossada; que-

brar, naufragar.—A ossada de unta cidadã; os alicer-

ces, as ruínas.

OSSAMENTA, s. f. (Do latim ossa. como
sufHxo «mentai»). Armação óssea do cor-

po lio animal.

089ARIA, «. f. (De osso, com o safff-

lo faria»). Quantidade grande d'osso5,

n'iim campo, no deserto, no ossário.

OSSÁRIO, s. m. (Do latim ossarium).

Casa de ossos di; finados.

f OSSATURA, «. /. (Do latim ossa, com
o siiflixo «turai). o conjuncto dos os-

sos. Considerados principalmente do ani-

mal o,j no homem.
—Ossatnra é só usado como termo di-

dáctico.

f OSSEANOS, í. m. plur. Termo de
historia religiosa. .Sectários judeus.

ÓSSEO, adj. (Do latim ossexu). Da na-
tureza do osso, que tem o aspecto, a

dureza do osso.

OSSIA, 1. /. Vid. Oa8Ía.:sColligido por
Bento {'ereira.

t OSSIANICO, adj. (De Ossian, bardo
esc<jssez do século iii, filho de Fingal, ao
qual .Macphi-rson attribuiu no século pas-

sado composições de sua lavra, n'uiii es-

tylo empbatico e imaginoso especiali.

Ti-rmo de litteralura. Que tem o caracter

das poesias dOssian ou antes attribnidas

a Ossian.

f OSSíANISMO,s. m. iDe Ossian, com
o suítixo fismo>). Termo de litteratura.

Imitação das poesias attribuidas a Os-

sian ; forma poética, grandiosa, pom-
posa.

—Admiração exagerada das poesias no
estylo ossianico ou attribuidas a Ossian.

— O ossianismo teve seus echos em Por-
tugal.

f OSSIANISTA, adj. e s. 2 gen. (De

Ossian, com o suftixo fista»). Admira-
dor, partidário, fanático do género os-

sianico.

— Imitador das poesias attribuidas a
Ossian.

OSSICOS, s. m. plur. TariDO de-alvei-

taria. A part» do nariz que divide as ven-

tas da bista.

f OSSICULADO, adj Qne é fornecido

d'ossiinilos.

—Ossiculados, s. m. plur. Ordem de
peixes, comprehendendo aquelles que
são fornecidos dum verdadeiro esque-

leto.

OSSICDLAR, adj. S gen. Que tem a

forma dos ossiculos.

OSSICULO. s. m. Pequeno osso.

OSSIFERO, adj. 2 gen. (Do latim os-

sa, osso. e ferre, levar). Que contém os-

sos.

OSSIFICAÇiO,s. f. (Do latim ossis, ge-

nitivo de ossa, osso, e de fac«re, faier).

Formação dos ossos, crescimento do sys-

tema ossoso.—Ponto de ossificação ; aquello em que
começa a ossilicai.ão iium osso.

—Degeneração accideoial, alteração de

tecido pela qual os corpos orgânicos ad-

quirem acciíleotalmenle a dureza, a opa-

cidade e todas as propriejades physicas

dosystema ossoso.— Ossificação do cora-

ção, da aorta.—A'a velhice as cartilagens
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se endurecem quasi até á ossilicação; diz

Buffon.

f OSSIFICADO, -part. pass. He Ossifi-

car. Que adquiria í dureza e mais pro-

priedades physioas dos ossos.

OSSIFICAR, i'. a. (Do latim ossis, ge-

nitivode ossa, osso, e facere, fazer). Ter-

mo pouco usado. Mudar, converter em
osso.

—

A velhice ossifica as cartilage^is.

— Ossiíicar-se,v. rejl. Adquiriracciden-

talmi^nte a dur<^za e as outras proprieda-

des physií^as dos ossos.

t OSSIFICO, adj. Que contribuo á

formação dos ossos. — Qualidade ossi-

fica.

f OSSIFORME, adj. 2 gen. (Do latim

ossa, osso, e forma). Que tem a forma
de um osso.

f 1.) OSSIFRAC-0, adj. (Do latim ossa,

osso, e frangeip, qunbrar). Que quebra os

ossos.

—

O falcão ossifrago.

—Que determina a fractura dos ossos.

7 2.) OSSIFRAGO, s. ni. Termo de bott-

DÍca. Espécie do género antheria. Pre-

tendeu-se que esta planta amoUece e dis-

solve os ossos dos animaes que se ali-

mentam dVlla.

t 3.) OSSIFRAGO, s. m , ou OSSIFRA-
GA, í. f. Jprmo de ornithologia. Xofrango.

7 0SSIPHA(3t), s. m. (Do latira ossts,

genitivo de ossa, osso, e do grego phagein,

comer). Termo de icbthyologia. Nome es-

pecifico de uma divisão dos peixes espi-

nhosos.

7 OSSIVORO, adj. (Do latim os$is, ge-

nitivo He ossa, osso, e voro, vorare, devo-

rar). Que s>> sustenta de ossos.

OSSO, s. m. (Do latim ossa, que tem a

mesma significação). T^rmo de anato-

mia. Partes duras e solidas do corpo dos

animaes, cuja reunião forma a ligação

óssea ou o esqueleto. .A analyse chimica
revela que os ossos são formados de mui-

to phosphato de cal, de uma assas gran-

de quantidade di? carbonato de cal e de

muito pouco phosphato de n^agnesia e

de ammoniacõ, com alguns traços de alu-

mina, de gelatina, etc. Pouco fleiiveis,

não extensíveis, quebram-se facilmente

em bocados. No homem são cercados por

músculos, revestidos exteriormente do
periostpo, membrana fibrosa, i- penetra-

dos por um sueco oleoso. Os anatomistas

disiiDguein os ossos em longos, chatos e

curtos.

— Paliando dos peixes, as partes ós-

seas charaam-se espinhas; de alguns pei-

xes, porém diz"ra-S'3 ossos.

—Osso de correr; o que tem tutano,

no boi ou na vacca.

— Loc. : Ser osso com carne com al-

guém; ser intimo amigo de alguém.—Terso a pelle e o osso, ou ter apelle

sobre o osso; estar muito magro.
—Triyita cães a ton osso ; muitos pre-

tendent>»s a uma cousa.
—Roer 0$ ossos; diz-se de quem tem

um negocio frustrado.

—Carne sem osso; proveito sem risco

ou trsbalho.

—Ossos do officio ; as difficuldaáes do
officio, de um mister, de uma empreza.—Em osso; sem sella ou albarda, so-

bre o pello do animal.—Montar em osso ; fliguradamente es-

ta locução tem ura sentido obsceno.
— Moer os ossos a alguém ; dar-lhe

muita pancada, e figuradamente: Gausti-

car, seccar, matar com pratica enfadosa.
— Até d medulla dos ossos; diz-sa de

um frio muito intenso que penetra até á

medulla dos ossos.—Ser Deus yiosso osso, e nossa carne;
ser verdadeiro homem como nós.

OSSUDO, adj. (De osso, com o suffixo

«udoO- Que tem grandes ossos.

OSSUOSO, adj. iDeum thema ossu por
osso, com o saffiio «oso»). Ósseo.

OSTAES, s. m. plur. Termo de náuti-

ca. Cabos grossos, que vêem dos calcez^s

dos mastros a fazer fixo na proa com seus
cadernaes.

OSTÁGAS, s. f. plur. Termo de náuti-

ca. Cabos que sustentam as vergas em
uns montões chamados de corôi e vêem
por cima da pega.

-}• OSTAGRA, s. f. (Do grego osteon,

osso, c agre, presa). Termo de cirurgia.

Pinça própria para tomar os ossos.

OSTANTE, adv. Antiga forma de Obs-
tante.

OSTARIA, s. f. (De hoste, do latim

hospite, ou t?lvez do antigo francez hoste,

hoje hôte). Termo cabido em desuso. Es-

talagem que dá mesa e pasto.

— FÍ2ursdamente: Ostaria espiritual.

OSTARIPHYTE, adj. 2 gen. (Do grego
ostarion, pequeno osso. e phytòn, plan-

ta). Termo de botânica. Que tem um fru-

cto poiposo e drupaceo.

OSTEARIA, s. f. Vid. Ostaria.

OSTE, s. m. Termo antigo de náuti-

ca.— Veia (i'oste; talvez a vela latina do
mastro grande.

OSTEALGIA, s. f. (Do grego osteon,

osso. e algos, dôr). Termo de patholo-

gia. Dôr dos ossos.

f OSTEALGICO, adj. 9 gen. Que per-
tence a ostealgia.

1.) OSTEARIO, ou HOSTEARIO, s. m.
Caixa de guardar hóstias.

2.) OSTEARIO, A, adj. pouco usado.

Porteiro. Vid. Ostiario.

OSTEDA, í. f. Estofo antigo de Osten-

de, cidade na í'l»ndre3 occidental.

f OSTEIDE, s. /. (Do grego osteon,

osso, e eidos, forma). Termo de minera-
logia. Concreção que offerece a apparen-

cia, a forma d'um osso.

— Diz-se também hoje dos dentes que
por muito tempo se confundiram com os

ossos, e que posteriormente foram olha-

dos como producçõps análogas aos pellos,

ás pennas. ás unhas.

—Termo d'anstoaiia comparada. Pe-
queno núcleo ósseo que se forma algu-

mas vezes na cavidade interior do dente
em certos animaes.
— Producção óssea accidental.

OSTENDER, r. n. (Do húm ostendere).

Termo antigo. Mostrar, cstentar.

—Ostender-se, v. refl. Mostrar-se, os-
tentar-se.

OSTENSIVEL, adj. <2 gen. Vid. Osten-
sivo, que é prí^ ferido pelos puristas.

OSTENSIVELMENTE, adv. De modo os-

tensivo, ou ostensivel.

OSTENSIVO, arf;. (Do latim- osfendere).

Feito para se vêr e mostrar, que é des-
tinado a ser mostrado.

—

Carta ostensiva.
,
—Poderes ostensivos.

-;-Que cáe sob os sentidos, evidente.—É uma verdade ostensiva, incontestá-

vel.

OSTENSOR, s. m. O que mostra.
—Cousi qu.^ mostra e assignala,

OSTENTAÇÃO, s. f. (Do latim ostenta-

tio). Desejo excessivo, affectação de pro-

duzir exteriormente certos dons naturaes
ou adquiridos, ou enião algumas vanta-
gens de posição.

—

Vã ostentação.

—

Ri-
dícula ostentação.—É utn homem cheio

(i'ostentação.—Por ostentação; fazer alguma cousa
por vaidade.

— Prova de saber que se dava na Uni-
versidade, dissertando d'improviso sobre
alsíum ponto, para ser promovido ás ca-

deiras.

OSTENTADOR, adj. e s. Que ostenta.

—Em que ha ostentação.

OSTENTAR, v. a. (Do latim osíentar-e).

Alardear, mostrar com jactância, vanglo-
ria.

—

Ostentar «s suas riquezas.

— V. n. Kazer ostentação na Universi-
dade.

OSTENTATIVA, s. f. Vid. Ostentação.
OSTENTATIVO, adj. Acostumado a os-

tentar. R alardear grandeza.

OSTENTOSAMENTE, adv. (De ostento-
so, com o suffixo «mente»). Com osten-
tação, com aiardo.

OSTENTOSO, adj. Que oCferece osten-
tação, em que ha ostentação.

—Magnifico, esplendido, soberbo.

—

Um pnhicio ostentoso.

— Apparatiiso.

—Que dá Idgar á ostentação, que a

motiva ou pera'itte.

—Discurso ostentoso; palavroso, d'ef-

feito.

f OSTEOCELE, s. f. (Do grego osteon,

osso, e kêlè, tumor). Termo de patholo-

gia. Tumor produzido pela ossificaçáo

d'um nritiiío sueco hernÍArio.

f OSTEOCOLLA, ou OSTEOCLA, s. f.

(Do grego osteon, osso, e kolla, colla).

Termo de mineralogia. Cal carbonatada

concrecionada incrustante ; em substan-

cia, depõe-se em vegetaes ou n'outras

matérias mergulhadas na agua. contendo
carbonato de cal disS'dTÍdo a favor do

' gaz acido carbónico. Pensava-se que ti-

! nha a proprieiiade de favorecer a cica-

voL. rv.— <».
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trização dos ossos e cartilagens nns fra-

cturas.

OSTEOCOPA, 8. f. (Do grego osteon,

osso, (1 kopló, eu despedaffo). Turrao He

medicina. i)ôr aguda nos ossos, o quo

tem ordinariaraonte a sua origem na sy-

pbiiis constitucional.

f OSTEODERME, adj. 2 gen. (Do gre-

go osteon, osso, o derma, pfllti). Termo
de ichlhyologia. Cuja pelle ó coberta

d'uma couraça ou de grôos ósseos.

OSTEODERMES, s. m. piar. Familia

de peiíes cartilaginosos, tnleobranchios,

comprehendendo aquelles que sôo osteo-

dermes.

—No sinffular : Um osteoderme.

f OSTEODYNIA, s. f. (Do grego osíeon,

osso, e odijue, rlôr). Termo de palholo-

gia. Dôr dos ossos.

f OSTEODYNICO, adj. 2 gen. Que tem

relação com a osluodynia.

OSTEOGENESIA, ou OSTEOGENIA.s. f.

(Do grego osteon, osso, e génesis, nasci-

mento). Termo de physioiogia. Forma-
ção ou desenvolvimento do osso.

—Em portuguez é mais adoptado Os-

teogenia.

f OSTEOGENICO, adj._ 2 gen. Que tem

relaçáo com a osleogenia.

OSTEOGRAPHIA, s. f. (Do grego osleon,

osso, e graphein, escrever). Descripção

dos ossos.

f OSTEOGRAPHICO, adj. 2 gen. Que
pertence á usti-ogrnphia.

f OSTEOGRAPHO, s. m. Autbor d'uma
osteographia.

OSTEOI.ITHO, s. m. (Do grego osteon,

osso, e lithos, pedra). Termo de paleon-

tologia. Osso fóssil.

OSTEOLOGIA, s. f. (Do grego osteon,

osso, e logos, discurso). Termo d'«n»to-

mia. Parta da anatomia que trata dos

ossos. — Tratado (i'osteologia.— Profes-

sor (í'osteologia.

—Obra que trata dos ossos.

—

Conhe-

ces o author d'esta Osteologia?

-]- OSTEOLOGICO, ndj. 2 gen. Que per-

tence á osttMilnsia.

f OSTEOLOGO, s. m. Aqui^Ue que se

dedica á ostpologia.

f OSTEOLYSE, s. f. (Do grego osteon,

osso, o lysis, acçáo de dissolver). Termo
de pathobgia. Alteração particular do te-

cido ósseo, d'ondo resulta a destruição

da substancia d'csse tecido, sem que ha-

ja residuo.

. f OSTEOMALACIA, ou OSTEOMALA-
QUIA, ou OSTEOMALAXIA, s. /'. (Do gro-

go osteon, osso. e malahia, raolloza). Ter-

mo de palhologia. .Vniolleciraentodos os-

sos. AíTecçáo em que os ossos, privados

do phosphato calcareo que entra na sua

composição, adquirem uma molleza que
os torna impróprios para preencherem as

suas funcçôes. Dislingue-se da rachi-

tis.

I OSTEOMELO, .!. m. Termo de bo-

tânica, denigro de pisnt.is dicotyledoneas

da familia das rosáceas, originaria do

Pf rú.— Osteomelo ferruginoso.

f OSTEONCIA, «. f. (Do grego o»leon,

osso, e ouko», tumor). Termo do patho-

logiíi. Idchaçád dos ossos.

-j- OSTEONECROSE, s. /. (Do grego os-

íeon, osso, o nekrásií, morliGcação). Ter-

mo de pathologia. Mortificação dos os-

sos.

f OSTEOPHAGO, adj. 2 gen. Que come
os ossos.

—

Animai osteophago.

f OSTEOPHTHISIA.s. f. (Do grego os-

teon, osso, e }>htliiús, consurapção). Ter-

mo de |ialh(jlof{ia. Atrophia dos ossos.

f OSTEOPHTHORIA, s. f. (Do grego os-

teon, osso, aphtliora, corrupção). Termo
de palhologia. Alteração dos ossos, ca-

rie.

f OSTEOPHYMO, s. m. (Do grego os-

teon, osso, e /j/u/mov. inchação). Termo
de pathologia. Inchaço dos ossos.

f OSTEOPHYTES, s. m. plur. (Do gre-

go osteon, osso, e phyein, crescer). Pro-

ducções ósseas que nascem algumas ve-

zes das laminas profundas do periostco,

na visinhatiça das porções d'ossos caria-

dos, e que parecem destinadas a com-
pensar o enfraquecimento resultante da

destruição do osso afTectado.

f OSTEOPRATHYROSE, s. f. (Do «ro-

go osteon, osso, eprathgros, friável). Ter-

mo de pathologia. Friabilidade dos ossos.

f OSTEOPYRA, s. f. (Do grpgo osíeon,

osso, epyr, fogo). Termo do pathologia.

(iaugrena, carie ou necrose dos ossos.

f OSTEOSARCOMA, s. m. (Do grego os-

teon, osso, e sarx, carne). Termo de pa-

thologia. Conversão do tecido ósseo em
tecido d'apparencia carnuda.

-j- OSTEOSE, s. /. (Do grego ostfon,

osso). Termo de physioiogia. Formação,

desenvolvimpoto dos ossos.

f OSTEOSPERME, s. m. (Do grego os

-

teon, osso, e sperma, semente). Termo
de botânica. Género de plantas dicoly-

ledoneas, da familia df.s corymbiferas,

originário do Cabo da Boa Esperança.

-j- OSTEOSTOMO, adj. (Do grego os-

teon, osso, e stoma, bocca). Termo de

ichthyologi.1. Que tem a maiilla óssea.

— Osteostomos, .s. m. plur. Familia de

peixt<s estabelecida na sub-ordem dos

oliibranchios thoracicos.

f OSTEOTIDE, s. f. (Do grego osteon,

osso, e eidos, forma). Termo de cirur-

gia. Matéria óssea, substancia que deve

forinar-sn em osso.

OSTEOTOMA, s. m. (Do grego osteon,

()Sso; osteotóma, tumor gorduroso). Ter-

mo do pathologia. Conversão do tecido

ósseo em unia matéria gorda.

OSTEOTOMIA, s. f. (Do grego osteon,

osso, e temnein, cortar). Termo d'ana-

tomia. Parte da anatomia pratica que
tem por fim a dissecção dos ossos.

f OSTEOTOMICO, adj. 2 !7en. Que p'r-

tence á osíeotomia.

f OSTEOTTLO, s. m. (Do grego os-

teon, e tylos). Termo de pathologia. Tu-
mor dest-nvoivido á superfície d'um osso.

f OSTEOZOARIO, adj. 2 gen. (Do gre-

go osteon, osso, e zóon, animal). Termo
do zoologia. Que tem um esqutdeto inte-

rior.

— Substantivamente: Um osteozoario.

OSTIA, s, f. Vid. Hóstia.

OSTIARATO, í. m. A ordem do oslia-

rio.

OSTIARIO, s. m. (Do latim ottium,

portai. Termo de antiguidades romanas.
Porteiro.

—Termo de historia do França. Guar-
da da porta. Os primeiros reis de Fran-

ça tinham osliarios.

— Uma das ordens menores sarerdo-

taes.

OSTINA... As palavras escriptas com
Ostina .., busqiiem-se com Obstina...

OSTINGAR, V. a. Vid. Estingar.

OSTINGUES, s. m. plur. Vid. Estin-

gues.

OSTINQUES, s. m. plur. Vid. Estin-

gues.

f OSTIOLADO, adj. Que é munido de

ostiolos.

f OSTIOLO, 8. m. (Do latim ostium,

porta/. Termo de botânica. Pequena aber-

tura que se vê á superficfb da fronda das

algas, á extremidade dos reparlimcnlos

da espheria e que communica com os

receptáculos dos seminulos.

OSTIO, !. m. (Do latim ottium). Em-
bocadura, entrada, bocca.

f OSTITE. ou OSTEITE, a. f. (Do gre-

go osteon, osso). Termo de pathologia.

Inflammação do osso.

f GSTMAN, s. m. (Litteralmente, ho-

mem do Oriente). Termo de historia.

Nome dado oulr'ora aos dinamarqueres

e aos noruegutzps pelos anglo saiões.

-J-
OSTORHYNCO, s. m. (Do grego os-

teon, osso, e ryitkhos, bico). Termo de

ichthyologia. Género de peixes que se

liga a familia dos osteostomos.

f GSTPHALIG.ad;. e í. Termo de geo-

graphia e historia. Antigo povo saxão que
habitava ao oriente, como os weslpha-

lios ao occidento.

OSTRA, s. /. (Do latim ostrea). Géne-
ro de moiluscos acephalos, isto é. sem
cabeça apparente, com concha de for-

ma geralmente oval, algumas vezes re-

donda ou alongada, assas regular, espes-

sa, nacarada no interior, grosseirament'i

folheada por fora. O animal qup habita

essa concha fornece um manjar muito
agradável, muito nutritivo e de fácil di-

gestão. E' herni«[ihrodita e viviparo, isto

é, reproduz seus filhos sem copula. As

ostras conservam-se fixas aos rochedos

ou ás raizps das arvores nas margens dos

mares cujas aguas são pouco correntes.

São privadas de lodo o órgão de locomo-
ção. As ostras dlnglaterra sio as melho-

res da Europa. As de Portugal sáo tam-

bém apreciadas e vão constituindo pou- i
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CO e pouco matéria d'um commercio as-

sas importante.

-{- OSTRACARIO.s. m. (Do grego ostra-

kon, concha). Termo d'historia natural.

Que tem a forma d'uma concha bivalre.

OSTRACIÃO, s. f. (Do grego ostrakon,

concha). Termo de ichthyologia. Género

de peixes de que ha cinco espécies.

OSTRACINO, adj. (Do grego ostrakon,

concha). Termo de zoologia. Que está ou
apparece sobre as conchas das ostras.

OSTRACISMO, í. nu Termo d'antigui-

dades gregas. Exiiio que o povo d'Athe-

nas pronunciava escrevendo o nome do

cidadão banido sobre bocados de barro

cozido de forma redonda, aos quaes se

dava o nome de ostrakon, por causa da

sua semelhança com conchas. O ostra-

cismo não era uma pena infamante; a

sua duração era de dez annos.

OSTRACISTA, s. m. O que observa o

ostracismo.

OSTRACITE, ou OSTREITE, s. f. (Do

grego ostrakon, concha). Termo de pa-

leontologia. Ostra fóssil.

-}• OSTRACODE, adj. 2 gen. (Do grego

ostrakon, concha, e eidos, forma). Cuja

couraça ou casca é dobrada em duas pe-

ças similhantes ás da concha da ostra ou
mexilhão.

—Ostracodes, s. m. plur. Família de
animaes contendo aqueiles que são os-

tracodes.

OSTRACODERMO, adj. (Do grego os-

trakon, ostra, e deryna, pelle). Termo de

entomologia. Cujo corpo é coberto de pe-

ças testaceas.

—Ostracodermos, s. m. plur. Famí-
lia de conipedes polybranchios, compre-
hendendo os animaes ostracodermos.

t OSTRACOLOGIA, s. f. (Do grego os-

trakon, ostra, e logos, discurso, tratado).

Historia natural das conchas.

t OSTRACOLOGICO, adj. Que se refe-

re a ostracologia.

—

Methodo ostracologi-

co.

—

Tratado ostracologico.

f OSTRACOMORPHITA, s. /. (Do gre-

go ostrakon, concha, e morphé, forma).

Termo de paleontologia. Ostra ou outra

concha bivalve fóssil.

•{ OSTRACOPODO, adj. (Do grego os-

trakon, ostra, e podos, pé). Termo de
zoologia. Synonymo de ostracode.

f OSTRAL, s. m. Vid. Ostreira.

f OSTRALEGIO, adj. (Do grego ostra-

kon, ostra, e lego, apanhar). Termo de
zoologia. Que apanha conchas para fazer

d'ellas o seu alimento.

f OSTRAPODO, adj. 2 gen. (Do gre-

go ostrakon, ostra, e poys, podos, pé).

Termo de conchyliologia. Que tem uma
casca formando uma concha bivalve ovu-
lar.

—Ostrapodos, s. m. plur. Ordem dos
crustáceos comprehendendo aqueiles que
sáo ostrapodos.

OSTRARIA, s. f. (De ostra, com o suf-

fixo «ária»). Multidão de ostras.

f OSTREARIO, adj. (Do latim ostrea,

ostra). Termo d'entomologia. Que está

sobre conchas d'ostras.

f OSTREIFORME, adj. 2 gen. (Do la-

tim ostrea, ostra, e forma, forma). Que
tem a forma da ostra.

f OSTREINA, s. f. (Do latim ostrea,

ostra). Substancia que pertence á ostra.

f OSTREITE, s. f. (Uo latim ostrea,

ostra). Ostra fóssil.

\ OSTREOIDE, adj. 2 gen. (Do latim

ostrea, ostra, e do grego eidos, forma).

Vid. Ostreiforme.

OSTREIRA, s. /, Lugar onde se criam
ostras.

— Mulher que vende ostras.

OSTRIFERO, adj. (Do latim ostrea, os-

tra, e ferre, levar). Termo Poético. Que
leva ou produz ostras. — As ostriferas

praias do Tejo.

OSTRINHO, s. m. Pequeno marisco
menor que a ostra.

OSTRO, s. m. (Do latim ostrum, o

marisco de que se eitrahiâ a tinta pur-
pura). A tinta ou purpura eitrahida do
mollusco chamado ostrum pelos roma-
nos.

OSTROGODOS, s. m. pi. Termo de His-
toria. Nome de um dos três povos da
grande familia dos godos que invadiram
a península scandinava. Hepellidos d'es-

sas regiões pelos primeiros tempos da
era christá, vieram estabelecer-se nos
paizes situados entre o Doiester e o Vol-

ga, ao Oriente dos outros godos ; d'ahi

lhe provém o seu nome de godos orien-

taes (ostrogodos). O celebre Theodorico
foi um de seus chefes.

OTACUSTICO, adj. 2 gen. (Do grego
oys, orelha, e akoystiké, ouvido). Termo
de Physiologia. Que é próprio para aper-

feiçoar o sentido do ouvido.
— S. f. Sciencia que respeita ao sen-

tido do ouvido.

f OTALGIA, s. f. (Do grego oys, ôtos,

orelha, e algos, dôr). Termo de Patholo-

gia. Dôr d'ouvido.

f OTALGICO, adj. 2 gen. (Do grego
oys, ouvido, e algos, dôr). Termo de
Medicina. Que é próprio para combater
a otalgia.

OTÁRIA, s. f. (Do grego oys, ôtos,

orelha). Termo de Zoologia. Grupo do
género das phocas, de que um dos prin-

cipaes caracteres é ser munido d'ore!has

muito visíveis ainda que medíocres.
OTHOMANA, s. /. Espécie de sophá no

gosto orindtal.

OTHOMANO, adj. Que pertence, que
respeita ao império othomano.
— Substantivamente: Nome dado aos

turcos othomauos que se chamam a si

mesmos osmantis.

f OTICO, adj. [Do grego oys, orelha).

Termo do Therapeulica. Diz-se dos me-
dicamentos que se empregam contra as

doenças da orelha.

f OTIDADO, adj. (Do grego oys, ôtos.

orelha, e eidos, forma). Que tem uma
concha muito larga, com a forma d'uma
orelha.

OTIDADOS, s. m. pi. Familia das scu-
tíbranchias, comprehendendo as que são
otidadas.

t OTIOPHORO, adj. (Do grego oys, ôtos,

orelha, e phoros, que leva). Termo de
Entomologia. Que tem um dos artículos
inferiores das antennas dilatado exterior-
mente.

OTIOPHOROS, s. m. pi. Família de in-

sectos coleópteros que tem as antennas
dilatadas em forma d'orelhas.

t OTIORHYNCHIDO, adj. 2 gen. Ter-
mo de Entomologia. Que se assemelha
a um otiorhynco.

OTIORHYNCHIDOS, s. m. pi. Grupo de
curculíonídes orthoceros, tendo por typo
o género otiorhynco.

f OTIORHYNCO, s. m. (Do grego oys,

orelha, a rhynkhos, bico). Termo de En-
tomologia. Género do insectos coleópte-
ros.

f OTIOSTOMO, adj. (Do grego oys,

orelha, e stoma, bocca). Termo de Con-
chyliologia. Cuja abertura é pyriforme,
triangular ou oblonga, com o lábio vol-
tado.

f OTITE, í. f. (Do grego oys, orelha).
Termo de Pathologia. Inflammaçáo da
orelha. — Otite interna.— Otite externa.
— Termo de Entomologia. Género da

ordem dos dípteros, familia das atherí-
ceras, tribu dos muscidos.

t OTOCEPHALIA, s. f. (De otocepha-
lo). Termo do Anatomia. Monstro cujas
duas orelhas se confundem.

f OTOCEPHALICO, adj. (De otocepha-
lo). Que tem os caracteres da otocepha-
lia.

f OTOCEPHALO, s. m. (Do grego oxjs,

orelha, e kephalè, cabeça). Termo de
Anatomia. Monstro cujas duas orelhas
se confundem.

t OTOCONIA, s. f. (Do grego oys, ore-
lha, e kúnia, poeira). Termo de Patho-
logia. Concreções pulverulentas da ore-
lha interna.

f OTOCRYPTIDE, s. m. (Do grego oys,

ôtos, orelha, e krypíô, occultar). Termo
de Erpetología. Género de reptis sauría-
nos.

I OTOGRAPHIA, s. f. Descripçáo da
orelha.

-{- OTOGRAPHICO, adj. (De otographo).
Auctor de uma otographia.

f OTOGRAPHO, s. m. (Do grego oys,

ôtos, orelha, e graphô, escrever). Auctor
de uma otographia.

1 OTOIATRIA, s.
f.

(Do grego oys, ore-

lha, e iatrikè, medicina). Termo de Me-
dicina. Parte da medicina que se occu-
pa principalmente do ouvido e doenças
da orelha. = Termo caído em desuso.

f OTOIATRICO, adj. (De otoiatria).

Que respeita á otoiatria.

f OTOLITHO, s. m. (Do grego oys, ore-
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lha, e litlii/s, píxlra). Teraio de Ichthyo-

logia. Coiicnçõ'5 pétreas qu« se euooii

trara na r.rilhn iiilernn «los ptsifs.

f OTOLOGIA, s. f. (Do «rtígo o;/». or«

lha, « logos, iralndu). Termo de Mudici-*

na. Tr*la'lo «la orelha.

f OTORRHÊA, j. /. (Do grego oys, ore-

lha, e rhe.a, correrj. Termo de Palholo-

gia. Ksooam(*(ito por a orelha.

-J-
OTORRHEICO, adj. (De otorrhêa).

Que SC refiMc a ulorrhêa.

f OTOSTOMO, adj. (Do grego oys, ou-

vido, e .'.loina, bocca). Teriuo de Coo-

cbyliolugia. Diz-sede uma concha uiiival-

ve, cuja abertura dé idtia de uma ore-

lha.

OTOTOMIA, 5. /. i^D ) gr«go oijs, ore-

Iba, e tomr, acção de cortar). Termo de

Analoiuia Dissecção da orelha.

-j- OTOTOMICO, adj. (Do ototomia).

Que pertence a ototomia.

OM , conjuncção dis/ancíiua.-lúdica a al-

ternativa. — Sim ou «cio.

— Designa lambera incerteza entre

dous, ou mais. — Vou, ou fico'?

— Mais geralmente, ialii-a que uma
cousa pôde sur substituída a outra, em-
bora ditíoreiites,oppostRS. — t Forem não

declarando se era, ou deiíaua <ie ser cul-

pado no caso por que morria. Falando

EQuylas cousas, c fazendo wm tal tempo
algumas perguntas como dn liomeín muy
acordado, e de grande esforço, e sobre

tudo cstbolico, e bom Cbristão.» Garcia

de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 46. — «O stgundo artigo he tal. Se

os Bispos, ou Priores das Igrejas escõ-t

muQgam seus freigueses, porque IhíS

nom dam suas dizimas, ou outros din i-

los, que lhes devem, ou pooem int''rli-

clo em seus lugares, assy como a justiça

manda. ElRey, e os seus, per cojnn
destes, que assy excomungam, faze-os

deitar ta terra, e tilha-ihes os bens.»

Ord. Affons., livro 2. lit. 1. — tE se

acontecesse que no começo do Feito aS

partes, ou cada huma delias nam fossem

casados, e depois do preito começado al-

guma delias, ou ambas casarem, tanto

que o Juiz esto souber, assine-lhes ter-

mo « que traguam as Procurações das

molheres, o vam per o Feito em diante,

como dito he; e se o Juiz esto nom fe-

zer, aja a pena suso dita.» Idem, Uv. 3,

íol. 45.

Moro. Eu não quero maia sentença

Senão que me deis licença

E chamar-lhe-hei tu ou vós.

Pei-o. Digo que te vus com Deos,

G não íaçAs mais detença.

GIL VICENTB, TkttrkS.-

— «Huma das cousas que mais estima-

ram, das que lhe hos nossos mostrauáo,
foi panno de linho, tanto que dauáo por

pouca cautidade lielle muita de cobre
que he sinal que ho deue do hauer na-

quella terra, ou nas vezinhas.j Damião

de Góes, Chroaica da D. Manoel, part.

l,cap. 36. — «Andando assim estes re-

cados per raeo de .Ninachalu (ientio, ami-

go doa nossos, receb-^o Afonso Dalbu-

querque huma carta d» Kui darauji, ern

que ilezia que as dilaçoens que ^\ Rei

com elle vsaua eráo p^ra se fortalecer, e

o lançar daquelle porto ou lhe tomar a

armada, ou ha queimar.» Idem. Ibidem,

part. :t, cap. 17. — «Os quaes tod<Js es-

caparam milagrosamente, hos demais fo-

ram mortos ou captiuos, e um lilho de

Sidehieabentafuf, se saluou nas ancas de

bum cauallo dos caualeiros de seu pai,

e assi acabi>ii o esforçado caualleiro Si-

dehieabt^ntafuf seus dias em seruiço dei

Rei dom Emanuel, com tanta lealdade,

quanta se de um tal caualleiro podia es-

perar.» Idem, Ibidem, part. 4, cap. 64.

— «Foi mui prudente, de claro, e bom
juizo, o que lhe causaua nam ser tam

sugeito ao parecer dos do seu conselho,

como o era a seu particular apetite, com
tudo as mais das causas qu<^ intentou,

ou per conselho, ou por seu parei',er lhe

sucederão bem.» Idem, Ibidem, part. 4,

cap. 84. — «Foi muito da'iij ha .astrolo-

gia judiciaria, em tanto que no partir

das nãos pêra a imiia ou no tempo que
as esperaua mandaua tirar juizos por

hum grande Astrólogo português, mora-

dor em Lisbja, per nome Dioguo men-
dez vezinho.B Idem, Ibidem.— «Hum an-

no antes de sua morte, ou na entrada do

próprio em que morreo, mandou Krvigio

fazHT quasi de novo os muros da Idanba,

e reparar outras obras publicas que o

tempo tinha danificado, assistindo, e dan-

do calor à obra hum Conde da Casa Real.

chamado Valdeniiro, e por ventura seria

o mesmo que achamos assinado nos Cõ-

cilios, decimo tercio, e decimo quinto de

Toledo.» Monarchia Lusitana, liv. 6,

cap. Í28.

Não houve então nenhum tão pouco forte

Eutreaquella innel g«nte perdida,

Oue temendo a futura, certa morte.

Que tiohão ja bem clara, e conhecida.

Ou com desejo doutra melhor sorte,

E conservar mais longo tempo a vida,

.K Portugueia gente se viesae,

E do que li passava novas d.''sse.

F. DE ANDRADE, PHIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 1, est. 77.

E que tudo o que achar lá lh'encommeDda

Nestas casas, ou n'outras d.i Cidadã,

Ou seja de dinheiro, ou de faicnda

De qualquer outra sorte ou qualidade,

Que pertencer ao morto Rei, entenda.

Por tudo lance roào, tudo arrecade,

E di-lbc juntamente por preceito

Que dos armaxens seja o mesmo feito.

IDEM, IBIDEM, cont. 8, est 51.

Sahe o redondo ferro que se esconde

Li no bronio iniJel com grna braveia.

Cortando os ares vat direito aonde

A rort.'tleza está, com grãa presteza.

Co*a mesma cortexia lhe respondo

O bromo Portuguei da fortaleza.

Ml* Dio acho que boovaese licje alcum daao,

Uu no povo inllel, ou no profana .

IDEM, IBIDEM, cant. 13, Mt. iS.

Mu entre esta revolta que causaria

No balriarte os infleis soldados,

nelitioeos peitos nio (etário.

Os quaae da twnrs d> i.nit estasaLadea,

Ou acabar alli determiuirio,

.S«ndo na terra e Ceo etemiaadus,

ffit erguer o pcnd.V> da lastgnu santa

K. nbattr u qua o Torce unpio laraota.

IKEM, laioEM, cant. 14, est. 1(K>.

Acbadb loi depois, • coobecido

Veodo.lt. • buma ilas pernas que o pnUno
Cliumb<j, qu« da espingarda foi sabida,

Lhe quebrou. 11 no Eitrelto Gaditano;

D'aqui á sepultara foi trazido

Cem lagriBas da todo o Luailaao

Ou popular, uu nobre ajuntamento.

Que em todas foi igual o sentimento.

IDEM, IBIDEM, cant. 1', est. 93.

Tio vazia deixou da forte geate

A fortaleza, esta áspera batalha.

Que quarenta varOea nella ba aioMnla
Quesepossão servir de espida e malba;

CoosumiO'8e de todo aqui o ardente

Pó, cijm que os neas coriscos no ar espelha

Ou o grosso canhão, ou a espingarda.

Nada delis 'j barril dentro em si guarda,

IDEM, IBIDDI. caal tO,»Êt.t\.

— «E se {}T de qu^lidad", que peça

emenda, haja algum Ministro tiel, que o

tome sohre si, e tamb-.m a pena, que o

Prinoipe moder/irá, ou perdoará a titulo

de descuido ; e assim se dará satisfação

a todas as partes, ficando illesa a autbo-

riJade mayor.» Arte de Fartar, cap. 30.

— sQuando não. fallem por sigaaes de
exercitatorio, inclinando a orelha a modo
d'' quem approva, cabeceando a uma e

outra parte como cónego que entra em
coro, ou acolito que incensa o poro.s

Bispo do Grão Para, Memorias, pag. 57.

— sAct'na-lhe qU'^m póle com a bengal-

la, moslra-lhe vestido ou sustento; acode

logo e deixa-se como tniro aearrochar na

almae na reputição.» Idem. Ibidem, pag.

164.— iSáo destros em furtar, e ba ce-

lebres factos de que daremns um ou ou-

tro, podendo servir esta «liversào ao l-*!-

tor de desenfastial-o da leitura e acautel-

lar-se se encontrar os bragaezes.» Idem,

Ibidftm, pag. âOl.

Rouboo a SacriatiaT ou do Diaba

Tentado, violou «Iguma Virgem,

E asilo vem buscar na nossa Igreja?

A.NTONIO DI.SIZ DA CRUZ, KTSSOPE, Cânt. 5.

— «E' cousa rija que a senhora de ca-

sa, de tudo .st-ja amiga, senão de sua ca-

sa ; como acontece a aquellas, qu» ou
perdem a casa, pofqae nunca esláo n"el-

ía ; ou porque o »*-lar nVlIa ss ajula a

que a Isncem a p^-rder « Francisco Ma-

noel de Mello. Carta de Gaia de Casados.

Manda lhe seja lisoogeiro o venta.

Que se lhe aplaine a superdeie undosa.



ou

Oa vencida do heróico ardiment»,

Ou por se honrar da empreza alta, espantosa

:

Ao tempo que é porvir, deste portento

Talvez pareça a fama mentirosa;

Mas neste Alcaçarvive a imagem sua,

A.qui já se eterniza , e perpctiia.

J. AGOSTINHO DG MACEDO, O ORIENTE, caat.

6, est. 87.

— Ou por outro modo, n'outros ter-

mos: Ou a lógica, ou a dialéctica. —
«Assaz de muita pequice e pouca pru-
dência, grande ousadia e alta presum-
çam seria a minha se cuidasse qua ha
ninguém de achar sumo ou sabor n'es-

tes ditos, pois sam feitos de quem nam
sabe; pêra mi só os fiz por ter frsca me-
moria.» D. Joanna da Gama, Ditos da
Freira, pag. 21 (ediç. 1872). — «Orde-
nou que as trouxessem a hum circuito,

ou psteo Ciírcado de paredes altas com
ameas, que naquelíe tempo estaua dian-

te da casa da contractsçam da índia, e

guiné, das quaes a primeira foi o Rhino-
cerota que assi como entrou o posaram
detrás de huus pauos darmar que esta-

uam pendurados em pasadiço que hia da
sala dei IW\ perà da Rainha.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part

4, cap. 18. — «Foi opiimeiro Kei Chris-

taõ da Europa a que vieram Elephantes
da índia, dos quaes teue cinco juntos,

quatro machos, e huma fêmea, que
quanio caualgaua pela cidade, ou cami-
nhaua hiam diante delle, a estes prece-

dia (tam afastada que se nam viam) ha
ganga, ou Rhinocerota, e atras dos Ele-

phantes hia diante dei Rei hum cauallo

acubertado pérsio.» liem, Ibidem, part.

4, cap. 84. — "A minha copa importará
trez mil cruzados. Assentei que a podia
ter, por ler com edifi-açáo que muitos
prelados desfizeram sua baixella em tal

ou tal calamidade do seu povo.» Bispo
do Grão Pará, Memorias, pag. 29. —
«Hoje é freira em Odivellas, e muito da-

da á virtude., verdadeiramente de Deus,

em Vai de Flores ou Claraval.» Idem,
Ibidem, pag. 70. — «Ajustado, pois, o

armistício, tomou postos, chegou a Vien-
na, entrou no palácio a horas que o im-
perador despedia da sua camará o con-
fessor, e se ficou despindo. Como o prín-
cipe era claviculario ou da chave-doura-
da, as guardas lhe não disputaram o

passo.» Idem, Ibidem, pag. 76. — «E, se

me disser que o sr. cónego a tem em ca-

sa, cum duis filhos e uma menina, ou
coisa semilhaute, hei de eu Cfêl-o'?Ora,

deixem-me, meus senhores.» Idem, Ibi-

dem, pag. 119.

E por se segurar melhor da morte,

Ou d'hum mal que tal medo nelle punha,

Manda a Martim Affonso, varào forte,

Que dos illustres Sousas tem a alcunha,

Outro recajlo entào da mesma sorte

Qual fora o que mandara ao grande Cimha;
o qual Sousa em Chaul entSo estava

E por Capitão-múr do mar andava.

ÍBANC. D'ikNDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 3, est. 88.

OURE

EUe manda avisar-Tos. que render-vos

Qaeiraes, e em seu poder entregar tudo

Sem menear espada, ou defender-Tos,

Porque se nsaes contra elle lança e escudo

Em vão depois haveis de arrepender-vos,

Pois com inexorável ferro agudo
Fará de vosao sangue o chão vermelho.

Agora o vede, e havei lá bom conselho.

iDKM, IBIDEM, cant. 15, est. 31.

OUÇA, s. f. Peça do carro ou do ara-
do, que serve de ter mão nos tamoeiros.
— A ouça é de pau, e atida atravessada
na ponta do timão.

OUÇÃO, s. m. Bichinho com feitio do
lêndea. Viil. Ácaro.
OUÇAS, s. f. plur. — Ter boas ouças;

ouvir bem (phrase vulg.ir e antiquada).
OUCENÇA. Vid. Ouvença.
OUCIDENTE. /„ , - ., ,

OUCIENTE. i^"^-
Occidente.

OUFANIA. Vid. Ufania.

OUFANO, A. Vid. Ufano.

Pága. Eata are nunca socaga,

He galante e muito oufana

;

Mas a hora que não engana

Não he pega.

Adem. Esta se tem por real

;

He tão brava e tào esquiva,

Que não quer ver cousa viva.

GIL VICENTE, FARÇAS.

OULÁ. Vid. Olá.

OULHAR. Vid. Olhar.

OUQUIA, s. /'. Moeda do ouro, asiáti-

ca, no valor de 12 cruzados. Vid. Oquea.
OURA. Vid. Ouras.
OURADO, part. pass. de Ourar. Que

tem ouras, tonturas de cabeça. — Está
ourado; mal pólii susttir a cabaça.

OURANG-OUTANGO, s. m. (Do malaio
erany, homem, e koutang, outang, utati,

floresta; homem dos bosques, selvagem).

Nome vulgar do orango dos naturalistas,

pithecus satyrus, Geofroy ; espécie de ma-
caco sem cauda, que se approxima do
humem pela conformação. Alguus natu-
ralistas consideram este animal como o
primeiro dos macacos ou ultimo dos ho-
mens.
OURAR, ti. n. Alluciuar-se.

OURAS, s. /'. plur. Tonturas de cabe-
çi por fraqueza, ou andar á roda. O mo-
vimento n'um barco, n'uma carruagem,
etc, produz muitas vezes ouras a qu^^m
não está habituado a ser transportado
n'estes vehiculos.

OUREGÃO, s. m. (Do latim origarium).

Género da família >las labiadas, cuja es-

pécie mais abundante em Portugal é o
ouregão commwn, origaimm vulgare, de
Liuneo. Vid. Orégão.

OURELA, s. /'. Borda, beira, costa.—
Ourela do mar.
— Ourela das vestiduras ; borda da

roupa, túnica, etc.

Cism. Mostras ca vós, Oribella.

Orib. Este ho seu esperável.

Jacintos pela oureUa

;
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E dirá toda Castella

— Deos Bus do outra Isabel,

Pois tão bem nos foi com ella.

GIL VICENTE, COMEDIA DE hUBENA.

— Diminutivo de Hora.
OURELO, s. m. Extremidade lateral do

panrio, quasi sempre de lã grosseira; o
ourelo serve principalmente para evitar
que n panno se desfie.

OUREVEZEIRO, s. m. Termo antigo.
Vid. Ourives.

OURIÇADO, part. pass. de Ouriçar.
OURIÇAR, V. a. Entesar. — Ouriçares

cabellos como ouriço. ,

— Ouriçar-se, v. refl. Entesar, espe-
tar-se o cabello como ouriço. Vid. Ou-
riçar.

Pizava o gelo, e as comas miriçavão-se-me,
Co 'a apolvilhante geada ; o cru Nordeste
Me dessecava as lágrimas, no rosto.

Cum, que tirei do feixe, tosco ramo.
Abordoava os passos mal-sejuros.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MARTYBES,
Uv.7.

Os cabellos na frente se ouriçaram,
Como selva de lanças se ergue súbito

Ao grito alarma em dia de batalha.

O coração parou-lhe,— e o corpo túrgido.

GARRETT, CAMÕES, cant. 2, cap. 6.

OURICHUVO, A, adj. Termo poético.
Que se desfaz em chuva d'ouro ; epitheto
que Filinto Elysio deu a Jupiíer, em ra-

zão d'este deus se desfazer em chuva de
ouro, para mais facilmente seduzir Da-
náe.

OURIÇO, s. m. Fructo do castanhei-
ro; casra exterior espinhosa que contém
a castanha ; o fructo d'outras plantas,
cujo fructo é semelhante ao ouriço do
castanheiro. — «Teria vinte palmos, co-

berta de folhagem verde comprida e ca-
xos vermelhos; cada um .i'estes tem dez
ou doze ouriços como as castanhas de
Portugal; quando se abrem, mostram
multidão de contas vermelhas, as quaes
espremidas, resumam excellente tinta

vermelha.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, pag. 179. — «I)'S olhos dos ouri-
ços escarlates, rebentam flores brancas
como as nossas mosqueias. Ha outra tin-

ta de carajurú, de que ainda não vimos
a planta, e sabemos se dá em Rio Negro.
E finíssimo; e para as perspectivas tem
grande préstimo em ord^m assombras.»
Idem, Ibidem.-

— Marisco todo crespo de espinhos,
redondo.
— Ouriço cacheiro; animal pequeno,

de puas, e grandes espinhos, nos qu^es
finca a fructa, deitando-so sobre ella,

comiuzindo-a em seguida para a sua ha-
bitação a fim de alimentar-se.

— Figuradamente : Inchado, imperti-

gado. — «Eile he cheyo como um ouri-

ço, porem cheyo de maldade, disse a

Cunhada pela primejra vez que falou, e

a Prima que também até alli esteve cal-
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ladn tomou seu pouco dei fogo, porem fi-

lando por entro os dentes não pudn per-

ceber o qun rosnava com as suas pala-

vras, que nSo cahiráo no cháo.» (laval-

leiro rfOlivcira, Cartas, liv. 1, n.» 10.

OURIENTE. \'\i. Orieate.

OURIJADO, part. pass. de Ourijar. Al-

luciíi.iiln, vertiginoso.

OURIJAR, V. n. Allucinar-se. Vid. Ou-

rar

OURINA, s. f. Mijo. Todas as palavras

quo não se encontrarem com Ourin...,

busqufm-se com Urin...

ODRINCÚ, s. í>i. Lumieira, pyrilampo,

vapalumi'.

OURINOL, s. m. Vaso para ourinar.

Vid. Urinol.

OURINQUE, s. »i. Termo náutico. Cor-

da ligada por urua das suas extremida-

des ao anel da ancora.

OURIVAL, s. m. Planta com folhas se-

melhantes ás do oregáo. de côr alvadia;

as suas flores são brancas, o as semenli-

nbas um tanto vermelhas.

OURIVASARIA. Vid. Ourivesaria.

OURIVES, s. m. (Do latim aurifex).

Artista quo trabalha em ouro ou prata;

que lavra ouro em vasos, casliçaes, jar-

ras, etc.

Pois. senhor, que vos parec»?

Desejo de vos servir,

E não quero que venha i cidade

Hum quem não parece esquece.

Paguei soma de dinheiro

A hum ourivts agora.

De praia que me lavrou,

E paguei a hum recoveiro.

Que he a dar dinheiros fora

A quem nào sei como os gaotiou.

GIL VICENTE, FARÇUS.

— «E vinte, quo se gastam em mer-

cês ordinárias; e trinta e três em come-

dias de escravos, e escravas dos Reys

passados; e ás suas bailadeiras, cinco;

e aos tangedores, que vam diante delle

quando cavalga, hum lequ<\ e doze aza-

res; e ao spu ourives hum leque e meio;

e aos alabaleiros, qu^ estam no Paço,

outro tanto.» João de Barros. Década 2,

liv. 10, cap. 7. — «O ourives, que des-

contou a p?zo de ouro o aiougue, com
quo ligou o douramento, o a pezo de

prata a liga, e cobr>í, que misturou na

pessa. E todos, quantos elles saõ, (que

seria muito corrcllos todos) tem estas

tretas, e outras mil, com que escondem
as unhas, que invisivelmeute nos rou-

bão.» Arte de Furtar, cap. 54. — t?oT

esie modo encheu do peças a imagem de

Nossa Senhora que expunha como tabo-

leta de ourives; e quem queria comprar
uma peça das que estavam na imagem,

o nosso italiano, sem se embaraçar com
usuras, antes julgando moderado ganho
cento por cento, vendia-lh'a dando por

doze o quo custou seis.» Bispo do Grão

Pará, Memorias, pag. 197.

OURIVESARIA, s. f. Officina de ou-
rives; alias obras do ourives.

f OURIVIZES, antiga fóraia de Ouri-

ves, plur.

Plnctoree, lumloadorw
agora no cume eium,
uurixtiztis, escuIptorM

sam mais sotis, e melhores,

que quantos pasiuidus s«m.

C, DK HtlENUK, IÍI1CEI.LAMKA.

OURIZO. Vid. Ouriço.

OURO, s. m. (Do latim aurum). Cor-

po simples metallico, de côr amarella e

brilhante. É o mais malloavei e o mais

dúctil dos melaes, o mais precioso, e o

mais pesado, de que se fazem moedas do

mais alio valor.— <E antre as portas Da-

uis era (eyio o parayso muyto grande,

mujto alto, ricamente ordenado com to-

dalas ordens do ceo, com muyto ouro,

o muyta riqueza concertado, cousa de

muylo custo, u auia nelle singulares can-

tores, cousa muyto pêra folgar de ver. e

ouuir.> Garcia de Rezende, Chronica de

D. João II, cap. 123.— «E per non caí-

rem nas penas que teem promettidas nom
pagando aos ditos termos as ditas som-
mas d'ouro ou prata, em que sam obri-

gados dão mais da dita nossa moeda, por

o dito ouro ou prata, do que he o seu

verdadeiro valor per respeito da prata

que teem, e assy tica a nossa moedn
viltada, e despreçada, e abaixada : a qual

cousa he grande perda, e dapno a nós,

e aos nossos Regnos, e senhorio, e a to-

do nosso povoo.» Ord. Affons., liv. 4,

tit. 2, § 3.

.Minhas nores, colhei Rorc^.

Quizera «u que esse^ amores

Foráo perlas preciosas,

K de rubis

o caminho per onde is,

E a horta d'auro tal,

Com lavares mai sutis,

Poisque Deos faier-vos quit

Angelical.

GIL VICENTE, FABÇA3.

—tE mães he propriedade tão paciQ-

ca, mansa, o obedienie, que sem termos

huma mão em o murraõ aceso sobre a

escorua da bombarda, e a lança na ou-

tra, nos da ouro, marfim, cera, coura-

ma, açúcar, pimenta, malagueta: e da-

ria mães cousas, se tanto quiséssemos

delia descobrir como descobrimos alem

dos pouos lapões, que passaõ a cerca de

nós por Antípodes e Anlichlhones.» Bar-

ros, Década 1, liv. 3, cap. 12.— sE per

qualquer maneira que fosse, segundo
aprehendemos em huma chronica dos

Reys de Quiloa de que atras fizemos men-
ção, os primeiros daquella costa que vie-

raõ ter a esta terra de Çofala a cheiro

deste ouro, forâo os moradores da ciia-

de Uagadaxó.» Ibidem, liv. 10, cap. 2.

— «E como era homem grato, tanto que

soube qu« AfTonso d'Alboquerqueera vin-

do de Malaca, lhe mandou algumas pe-

ças de seruiço : em que entrou hum as-

sento forrado de ouro ao modo de tri-

peça, que lhe elRey de Jlarsinga deu,

quando se drile espedio pf>r vir h.'rdar,

p sempre foi grande amigo de Portugue-

ses eiDquanlo viueu.» Idem, Década 2,

liv. 5, cap. 8.

Asai \>nus propot; e o fllbo iaico

Para lhe obedecer já mê apercebe

:

Manda traaer o arco ebúrneo, rico,

Oode as saltas de paota de ouro

Com feeto ledo a CTpna e impudico

Dentro no carro o fíltio seu recebe;

A rédea larga ia aves, cujo caote

A PhaetoDtaa morte chorou laato.

cám., lus., caut. 9, wt. 43.

— «Ho chão desta salla era todo cu-

berto de veludo verde, b bas paredes ar-

madas de panos de seda. e ouro, de co-

res. El Rei estaua lançado em bum catei

(que saõ leitos quomo de campo) cuber-

to de bum pano de seda branca, eouro,
bem laurado, e por cima hum sobreceo

do jaez.» iJamião de Góes. Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. 41. — iCom o

qual recado lhe mandou muito refresco

per hum dos principaes de sua casa, e

dizer que se viessem ao outro dia, pêra

o que se poseraô de f<«sta todolos capi-

tar-ns cada hum em seu batel encami-
nhando perà Cidade, donde el Rei já

partira, acompanhado de almadias, com
gente atauiada de pannos de tella dou-
ro, brocados, escarlatas, e outros de se-

da, e algodão, todos com treçados cin-

gidos, punhaes, e agomias, ao lado dei-

tes, de ouro, e pedraria de muito pre-

ço.» Ibidem, part. 1, cap. 51.— «E por

sete bandeiras que lhe tomou das mes-
mas cores, e feição, e doulbe hum Elmo
de prata aberto guarnecido douro, e o

Paquife douro, e vermelho, e por Tim-
bre hum castello do mesmo tbeor, e nel-

le huma bandeira vermelha de ponta.»

Ibidem, cap. 100.— «Das quaes a huma
nos fica, e a outra vos enviamos com a

nossa euib&ixfida. o dito lenho he prelo,

e leva huma argolia pequena de prata,

bem vos poderamos mandar muito auro.»

Ibidem, part. 3, cap. 59.

Mette o rubi purpúreo, a axul «afira.

Verde esmeralda, e branco diiment».

Que qualquer a muito ouro o valor tira.

Qualquer de grande preço estA diaute

:

Aqui pòe sua mulher por quem raipira.

Por quem arde d*amor, que do poMaate

Rei de Deli era filba. e vencedora

Kòra em Ida. se U a quarta ílrh.

r. DE *NDBiLI'C PRIMEIHd CEKCO DE DIU,

eaat. 3. est. :v

Morto o triste milhan.^ ^ terra dece

Com grio looTor do destro e forte Monre,

A tristeia d'KlRei desapparao*

Que por bvre se tem do otAo afoofo

:
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Ao Tártaro honra muito, e favorece,

Cuida que he pouco a prata, menos o ouro

Para satisfazer bastantemente

Hum serviço tão bom, tão diligente.

IDEM, IBIDEM, cant. 5, est. 19.

Tanto que co'o metal que arremeda o ouro

Pola Fama, no Cairo foi sabido

O descstrado Cm que o Sultão Mouro

Tinha dos Portuguezes recebido,

Manda logo o Baxi que o grão thesouro

Sem detença lhe fosse alU trazido

Que tinha Acefarcão em Judá junto

Por mandado do triste Rei defunto.

IDEM, ra:DEM, cant. 12, est. "1.

O Turco lh'o agradece, e que elle o leve

Manda a Constantinopla em companhia,

O Baxá que hum temor não menos leve

Do que os outros delle hão, do Turco havia,

Se parte sem detença, e em tempo breve

Entra lá na Cidade para onde hia.

Ao Grão Turco o infinito oiíro apresenta

Que de vè-lo se admira, e se contenta.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 73.

Nem paga o triste Rei só com a vida,

Que este só da crueza foi o effeito,

A cobiça, de bens que he só homicida.

Também quer sua parte neste feito

:

Logc a Cidade a saque foi mettida

Com tal desejo em todos de proveito

Que nem a pobre presa nella fica

Quanto mais ourO; prata, e a jóia rica.

IDEM, iBiDEM, cant. 13, cap. 14.

Duas d'um panno são, qne arremedava

O canbamaçe, ou eu mal isto intendo,

E na bainha lá por onde entrava

A áste, grandes madei.xas se estão vendo

D'alva lãa, que qualquer se sustentava

D'humAnaçãa que está resplandecendo

De tal sorte, que eu hei por cousa certa

Que ou ella he d'ouro, ou he d'ouro cuberta.

IDEM, IBIDEM, CUt. 19, est. 74.

— lE aquelloutro que refere S. Anto-
nÍDO de hum usureiro, que na hora da
sua morte mandou trazer a sua presen-
ça muita prata, e ouro, e tudo o precio-

so que tinha, e fallando consigo, disse:

Alma minha, ficate comigo, e todas es-

tas cousas te darei, e muitas mais, que
posso adquirir.» Padre Manoel Bernar-
des, Exercícios Espirituaes, part. 1, p.

467.— «Baste saber que letou elefantes
carregados de preciosos rubins, lie que
os .Monarcas Pegús abundavam sobre to-

dos os Príncipes do Universo; havia ses-

senta Ídolos de fiQo ouro guarnecidos de
pedras, e pérolas riquíssimas, com ou-
tras joyas, em cuja conducraõ he certo
que trabalharam alguns elefantes mais de
quinze dias.» Conquista do Pegú, capi-
tulo 2.

Mo que do ferro só, não liso arado.

Mas dura espada fabricar devião,

E do bronze es Canhões, que o raio ímitão

(A tanta assolação se chama gloria!)

Mais o ouro eacondéo no abysmo, e sombra.
Dela se arranca, se conduz ao dia.

J. A. DK M4CED0, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 4.

-Figuradamente

:

o coraçãe é cofre precioso

De que, raro, conâa homem prudente

A chave a seu mais intimo. Guardae-vos

De baratear assim o ouro cendrado

Da amizade âel (confiança intendo)

A qualquer que surrindo vos estende

Talvez curiosa mão, que não de amigo.

GARBKTT, CAMÕES, cant. 3, cap. 8.

—Fazer ouro ; nome dado a todas as

operações pelas quaes os alchimistas ten-

taram transformar os metaes de pouco
valor em ouro.

—

Zozin^o é o primeiro au-
thor que falia em fazer ouro.
—Ouro em barra; que que tem a for-

ma de barra.

— Figuradamente: É ouro em barra;
diz-se de uma mercadoria de venda fácil

e prompta, cuja venda se considera certa.—Justo como o ouro, ou estar no ou-
ro ; diz-se de um peso muito justo, em
razão de ser o ouro ura metal que se

pesa com toda a exactidão.

—Termo de commercio. Este metal
considerado segundo a sua pureza, seus
empregos ou applicações.

—Ouro de copella; aquelle que o fogo
purificou de todas as espécies de mistu-
ras.

—Ouro baixo; de muita liga.

—Ouro virgem ; o que não eiperimen-
tou o fogo, e tal qual sahiu da mina.
— Ovivo brunido; o que é polido por

meio de instrumentos próprios.— Ouro de mosaico; o que está divi-

dido em pequenos quadrados a fim de
parecer reievo.

— Ouro em pasta; o ouro prestes a
fundir no cadinho.
— Ouro verde; composição do ouro

verde formada peia combinação de 708
partes de ouro puro com 292 parles de
prata pura.

—Ouro; a moeda, as espécies de ou-
ro.

—

As 7iossas peças de ouro teem actual-
mente o valor de oito mil reis. — «Man-
dou forjar de nouo os tostões, que saõ
os quartos dos Portugueses de prata com
a mesma diuisa, escudo, letreiro dos
Portugueses douro, de que cada tos-

tam vale cinco vinténs e cada vintém
vinte reaes brancos.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, part. 4, capi-

tulo 86. — aCóge .\tar como soube que
os nossos andauão de dous em dous pela
cidade comprando estas cousas, mandou
cinco ou seis homens com algumas lin-

giioas com larafijs de ouro, que he hu-
ma moeda que vai trezentos reaes dos
nossos.» Barros, Década 2, liv. 2, capi-

tulo 4.

— Figuradamente: Riquezas, opulên-
cia, dinheiro.

Apoz estas palavras que este Mouro
Com animo e efficacia tinha dito.

Abre com grãa largueza o seu theseuro

Que houvera do Sultão, quasi infinito:

Reparte pelos seus gràa somma à'ouro

Que tm todos ajuntou hum novo espríto.

Porque isto tem nos homens tanta força <

Que faz invicto o forte, o fraco esforça.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant 9, est. 17.

— «Assim estes valerosos cavalleiros

Portuguezes, que estavaô em Siaõ, man-
darão dizer ao Brama que os Portugue-
zes não remiaõ suas vidas se não cõ as

armas, nem vendiaõ sua lealdade por
todo o ouro do mundo, que soubesse em
certo, que em quanto elles fossem vivos,

naõ entraria elle naquella Cidade. E que
ainda depois de todos mortos, e espeda-

çados (se podesse ser) lha haviaõ de de-

fender.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

7, cap. 9.

De Varenio a fadiga illustra hum Newion;

Correm Bretoens o Mar, e o Globo cercão

;

Vão, levados de sórdido, e terreno.

Insaciável interesse de ouro,

Vão illustrar com tudo, e dar grandeza

Á vasta esfera das Sciencias todas.

J. AGOSTINHO DE MACEDO , VIAGEM EXT.^TICA

cant. 4.

— nTudo vem a ser riquezas, honras,

e gostos; e nada mais ha neste mundo,
nem elle tem mais que lhe possaes rou-

bar. S?uhor estaes de tulo: Dizei-me

agora, quaes saõ as vossas riquezas? Siõ
thesouros de ouro, prata, joyas, pessas,

enxovaes, propriedades, rendas, etc. Se

daes, ou gastaes isto, como mundano,
sois pródigo : se o guardaes como escas-

so, sois avarento; e ambas as couzas saõ

vicio.» Arte de Furtar, cap. 70.

— Comprar, vender alguma cousa a

peso de ouro; compral-a, vendel-a mui-
to cara.

— Prometter montes de ouro; fazer

grandes promessas.

— Figurada e poelicameate ; Diz-se do
que é amarello e brilhante.

Dizei, Senhora, da belleza idéa,

Para fazerdes esse áureo crino.

Onde fostes buscar esse ouro fino ?

De qu'escondida mina ou de que vèa '?

CAM., SONETOS, n.* 275.

Pouco espaço depois que o passo volta

Faleiro para os seus, não vagaroso,

A bella Aurora em nova luz envolta

Deixa a conversação do velho esposo,

E ante o Sol os cabellos de ouro solta

Nío sem gràa mágoa de Titon cioso,

A quem a ausência desta chara amiga

A suspiros, a a lagrimas obriga.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DEDIU.Cant.

14, est. 100.

— «Bramando como Touro por Euro-

pa, voou como Cisno por Leda, desfez-

se em chuvas de ouro por Danae, e trans-

formou-se em outras monstruosidades,

que até a acção de referi-las he vergo-

nhosa.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.o 29.

—EmovTo; era moeda de ouro.— «El

Rey lhe disse : He verdade que eu pas-
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spí esso fliuira com f«l.sa t^nformsçôo, e

quando o soubo por não nsssar outro <im

contrayrn riian'l>'i chamar o boiaom, o

secreta iijcnlo llic. mamJi-i por Arilâ'> de

Faria dar duzentos triil reis (<ni ouro, fí

file h>) brfiii eoritenlo « s»tisf>'ilo, »í lho

iriandeí qu<; não falass*) nisso, o Garcia

de Rezenie, Chronica de D. João II, cap.

107.

— Figurfl'1amenlo : Diz se do que trtro

nioralmeiíiii um valor comparável ao

ouro.
—Um homem de ouro; um homem

muito útil.

—Um coração de ouro; um excollen-

te coraçôo.
—Palavras de ouro; ditfls com toda

a proprioila<lK.

—Um livro de ouro; diz S9 de um li-

vro Pxceliente^, e particularmentií de um
livrinho qu'í conlt^m muitas ideias jun-

tas, e de uma utilidade príitics.

— Termo de mythologia. A idade, o

século de ouro; es tempos em que, sob

o reinado de Saturno, os homens viviam

no estado de innocencia, de verdadeira

felicidade. - «Queixâo se boje, que não
tem para pagar as decimas, com qun El

Roy lhes defende as vidas; e nós vemos,

que lhes sobeja para gastarem, no que
lhes não be nei-essario para a vida. Apo-
dão estn tempo com o antigo : charaão

80 passado idade de ouro, e ao presente

século de ferro: e nós sabemos, que quem
então tinha bum anel de ouro com hum
par de colheres, e garfos de prata, acha-

va que possuia muito.» Arte de Furtar,

cap. 44.

N«ste «stado da simples Natureza

Existio \ongo tempo :i espécie liumana,

.\ii! Foi esta por certo a Idade d'onro.'

.1. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

— Homem da idade de ouro ; diz-se

do que ó dol.ido de costumes puros, de

uma graude virtude.

— No mesmo s-ntido se costuma di-

zer : Este homem tem os costumes da ida-

de de ouro.

—Termo de brazão. Côr amarella que
representa o primeiro metal ou o primei-

ro dos esmaltes, e que se exprime, na

gravura, por uma infinidade de ponti-

nhos.

—

O seu brazão contém um leão de

ouro.— o Ao outro dia atravessando por

uma floresta vio sahir debaixo de uns
arvoredos altos um cavalleiro de umas
armns ricas, que alli dormira aquella

noite: no escudo, que lhe trazia o escu-

deiro, viu em campo verde um tigre de
ouro.í Francisco de Moraes, Palmeirim
dTnglaterra, cap. 114.

—Figuradamente:

N'tmm dos Globos estA gravuda em ouro,

Por miio de Plolomeo, a etherea esfera.

.\ qual dumbito immeuso a Terra be centro

:

Aciroa delia brilha argente» Lua,

Oue o nocturno clarío do Sol recebe.

J. A. DK MACEDO, VIAOKM EXTÁTICA, Unt. 3.

Aci;ai, par certo, digna do eer UdA

Com lelraii de uuro, na Gateta da Haya,

Ou nas folhas volantes, (jue em Lisboa

Os C*^'g08 apregoai pelas ruas.

A. D. DA CRUZ, HYS80PE, cant. 3.

—Dourado, a.

—

Objectos de ouro (ló na

superfície).— A/esas rfe ouro.

No recottado festo se asslD.ila

Hum venerando e pr^V^pero senhor;

Hum panno de ouro cingo, e oa cabe^
De preciosas gemmas se adereça.

CAM., LUS., cant. 7, est. 5".

Ali em cadeiras ricas crystallinav,

Se assentam dons e dous, aminte • dama;

N'outriis, á cabeceira, d'ouro linas,

I^Istá co'a bella deosa o claro Gama,

OBR. ciT., eant. 10, est. 3.

—Figuradamente:

' De iguarias suaves e divinas,

A quem não chega a egypcia autigua fama,

.Se accumulam os pratos de fulvo ouro,

Trazidos li do Atlântico thesouro.

OB. ciT., cant. 10, ast. 3.

—Mantco de ouro de martello; borda-

do a ouro balido. -- cAcharsifl-se nestas

duas nãos algumas cousas de preço, en-

tre as quaes hauia hum idolo douro que
pesaua trinta arráteis, de figura muito

monstruosa que tinha por olhos duas ri-

cas esmeraldas, ciibertt) de hum manteo
d'ouro de fuariello, bordado de pedra-

ria, com bum robi nos poitos do tama-
nho da roda de hum cruzado. Desptja-

das as nãos, dom Vasquo lhes mand.ju
poer o fogo, que se ateou de mo !o que
todas arderam s vista da frota.» Damião
de Góes. Chronica de D. Manoel, ptrt.

1, cap. 69.—Meticaes de ouro; espécie de peso,

na Asía. — «E quara raao honiein el Rei

era, e que pois o assi enganara, que elle

à sua custa queria pagar os dous mH me-
ticaes d'ouro, o que assi fez, e dom Vas-

quo o deixou ir liurem.-nte perà cidade,

ficando ambos grandes amigos.» Damião
de (íoes, Chronica de Manoel, pari. 1,

cap. 68.— «D-'stesdous ;nil miticaes dou-

ro mandou el Rei fazer huma custodia

para o Sacramento do altar, guarnerida

de pedr.is preciosas que mandou offere-

cer ro mosteiro de Bethelem : depois da

vinda de dom Vasquo d« Gam.s a seis

dias chegou a Lisboa Esleuam ^i^ Gama.»
Ibidem, cap. 69.

— Termo de Chimioa. Ouro fulminan-

te; o oijdo d'ouro obtido pela precipi-

tação do chlorureto por um excesso de

amiDoniaco, e que produz detonação [^clo

calor ou pela pressão.

—Ouro potável: liquido oleoso e al-

coólico, que se oblem lançando um óleo

volátil n'uma solução de chlorureto de
ouro, e que se considerava outr'ora co-

mo um Cordial ' um elixir de saúde. Náo
tem virtude alguma.
—Nome de dilTerent<»s siibstanriís que

não lêem nada di^ commiim com o ouro.

—Ouro í/raííco; antigo nome da pla-

tina.

— Ouro graphico; tellurareto d'oaro tr-

genlifero.

— Ouro paradoxal, ou problemático;
tellurio.

— Ouro mussivo; sulfureto d'estaDho.

—Termo de Alchiraia. Ouro vivo da
philosoplios ; o fogo contido na matéria

da pedra.

— Ouro í*ra«co; o mercúrio h'-rmetico.—Fazer ouro; trausftjrmar um corpo
em ouro (antiga pretençáo dos alchimis-

las) —«Essa he a valentia desta arte, co-

mo a dos .\lquimistas, que se gabaõ que
sabem fíizer ouro de enxofre : de gente

vil fflz fidalgos, porqu" aonde Iftz o ouro,

naõ ha vileza.» Arte de Furtar, cap. 2.

Já de antigos delírios despojada.

Se ella analyea os simpUcea, não bote*,

Lisongeando sórdida avarexa,

As pedras converter (que insânia!) em ouro'

J. A. DE MACEDO, TUGEM EXTÁTICA, Cant. 4.

— Adágios, proterbios e pensamentos
MORAES

:

—Nem tudo o que luz é ouro.

—Proraelter montes de oufo.

—Ao inimigo que foge, fazer uma pon-
te de ouro.

—Comprar uma cousa a peso de ouro.
— Este homem está cozido em ouro.

—Ouro é o que ouro vai.

—Não quero fízer isto por todo o ouro
do mundo.
—Vai este homem o ouro que pesa.

—De ouro, e do ferro tudo é «m peso.

— Não quero escudela de ouro, ena que
cuspa sangue.

—Quem ara. <^ cria, ouro fia.

—Não ha c"rradura, se de ouro é a

gazua.

—Aonde o ouro falU tudo cala

— Cotiquislar com lanças de ouro.
— Quem pnupa seu mouro, poupa seu

ouro.

—Arrenego de grilhões, ainda que se-

jam de ouro.
— Prata é o bom fallar, ouro é o bom

calar.

— Mais vai ganhar no lodo. que perder

no ouro.

—Oesce a mulher com bom marido,

como o ouro bem balido.

—Sou bainha de ouro, e faca de

chumbo.
— Ser como sete mil ouros.

—O ouro é o sangue do corpo social.

— A sede do ouro é. depois da dos pra-

Z(«res, a mais viva ,• ,^ mais ardente de

Iodas as st' Its.
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— O ouro, sendo o aaais puro dos Tne-

Isps. é o maior dos corruptores.

—Aqu -llií que estima mjis o ouro que

a virtude, per-ierá a virtude e o ouro.

— A peor das cousas tnrna-se a me-
lhor, quando o ouro faz inclitiar a ba-

lança».

— O ouro irrita a sede do ouro.

—Quando o ouro falia tudo ommu-
dece.

—A pedra de toque, faz conhecer a

qualidade do ouro; e o ouro, o caracter

dos homens.
—Todo o ouro que ha sobre a terra e

occulto ainda era seu seio, não é capaz

de pafí'"' u™" virtuiie.

OUROBALÃO. Vid. Orobalão.

OUROLO, s. m. Termo Antiquado. Ad-

jacência em volta de muitas herdades,

prasos, casaes, com relação a uma villa,

terra, ou cidade, cujos moradores sào

obrigados a foragens.

OUROPEL, s. m. folha lenuissima, e

brilhante de latão, que fin^e ouro.

— Kaiso lustro, falso brilhn.

OUROPiMENTE, ou OUROPIMENTO,
í. m. Mineral afrarello, venenoso.

OUSADAMENTE, ndv. (De ousado, e o

suftiio «mente»). De um modo ousado,

com audácia, com atrevimento. — «Os

Caimaese principaesde (lochij vendo esta

diligencia de Dusrt*['acheco, o quão ou-

sadamente hia cõm''tt»r o Camorij, pêro

que esteuessem abalados pêra se rebelar

a elRf^y, dêteueranse te vit em que pa-

raua esta sua ida.» João de Barros, Dé-

cada 1, liv. 7, cap, 5. — «Mas a fortuna

o faiioreceo mães, do que elle desejaua:

cá Xá Nosaradim faleceo na guerra em
que andaua, e seu filho que o succedeo,

por razão delias ficfiu tão desbaratado e

sem forças pêra contender com Mamud
Xá, e ejle tão poderoso, que ousadamente
se intitulou por Rey do Canara, rharaan-

dolhe Decan.» Idem, Década 2, liv. 5,

cap. 2.

OUSADIA, s. f. Audácia, atrevimento.

Da sorte que acontece

Ao mísero doente,

Da cura despedido.

Que o Medico advertido

Tudo quanto deseja lhe consente;

Amor me consentia

Esperanças, desejos e oxisadia.

cam., canção 6.

—«Sobre as quaes paiauras onue al-

gumas perfias entre alguns capitães Ru-
mes desfazendo no que Jnão Machado di-

zia. Finalmente o negocio chegou a tan-

to, que hum daquelles capitães Rumes
diss'^ ao Hidslcão que lhe mandasse dar

atê quinhentos homens, e qui> elle com
sua ppssoa queria ir esporar a ousadia
dos Portugueses. I) João de Barros, Déca-
da 2, liv. 5, c?ip. 6. — «Side Iheabenta-
fuf soube destas cartas, pelo que escre-

ueo outras a el Rei em que lhe dauacon-

VOL. IV.—76.

ta de sua innocencia dizendo que dom
Nuno induzido per mexericos de mou-
ros, e judeus seus imigos, com cartas fal-

sas, que se elles mesmos fazião screuer

de amigos que tinham em Marrocos, se

indignara tanto contrelle, que escreuera
ha alguns dos Xeques dos Árabes que o

matassem do que tomaram ousadia de
lhe roubarem quanto tinha em Arfura.»

Damião de (iões, Chronica de D. Manoel,
part. 4, cap. 55.— «O que vendo os que
escaparão do corpo da gente dos imigos
começarão do fogir pêra onde os bateis

eslauara, os quaes vendo Lourenço godi-

nho vir desbaratados que hia com a sua
gente era busca de George de brito fez

volta sem querer esperar, nera fazer cor-

po com elles acolhendosse aos bateis o
mais de pressa que pode, pelo que os

mouros os seguirão ate ha praia com mor
ousadia, donde se tornaram victoriosos

pêra cidade. » Idem, Ibidem, part. 4, cap.

67.— «Estes vierão debaixo de suas ban-
deiras, impedira desembarcação aos nos-
sos, com tanta ousadia, que nos emba-
raçarão espaço grande, peleijaado a pé
firme, e tão travados, que não podião os

nossos soldados ajudar-se da espingarda-
ria, da qual só receberão a primeira car-

ga com notável constância. Aqui deo D.

Álvaro mostras de seu valor, e acordo,
inflamraando os seus na peleija, já cora

palsvras. já com o exemplo de suas obras »

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1. — «Alguns com
rasior ousadia, que prudência, votarão
que sahissem os nossas, e lhes estorvas-

sem a obra a risco descuberto, sem vêr

que era maior o perigo que acomeltiâo,
que o de que se livraváo. Poucos appro-
váião este conselho; nenhum sabia dar
outro. D Idem, Ibidem, liv. 2.

Aquelle exprimentado cavalleiro

Jorge de Lima vai aqueUe dia

No segundo batel, a quem primeiro

Ninguém no esforço foi, e na oxisadia,

Levava Tristão Homem o terceiro,

Cnjo animoso esprito e valentia

Era huma verdadeira testemunha

Que lhe convinha assaz a sua alcunha.

KBANC. DSAKDRADK, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, ost.23.

Deixemo-lo agora ir, porque o receio

Faz, que não se assegure, ou assocegae:

Vejamos o Slogor, que todo cheio

De soberba e ousadia inda o persegue :

Tanto que a Cbampanel mostrar-se veio

Logo sem defensão lhe foi entregue,

o copioso thesouro, e a mesma terra.

Com tudo o mais que dentro em si encerra.

OBR. ciT., cant. 3, est. 51.

Este ousado Mogor, depois que o forte

Braço seu, e da sua companhia,

Com tanta perda, estrago, e tanta morte

Do Cambaio esquadrão que o defendia,

E com tanto favor da amiga sorte

Que sempre he favorável á ousadia,

Por entre tanto imigo abrio a estrada.

Para o Rio Indo faz sua jornada.

OBR. ciT., cant. 9, est. 76.

Feitos, que mais ao vivo estão provando
Quanto ajuda a fortuna a ousadia
Que quantos a verdade está mostrando,

Ou quantos imagina a f,-inlasia.

o que agora começo de ir cantando
Sõ para prova disto bastaria.

Mas esta prova fazem mais bastante

Os que cantei, e espero que inda cante.

OB. ciT., cant. 14, est. 3.

Neste tempo já vendo a gente imiga
Que lhe dá larga entrada o roto muro,
Confiança, ousadia, e ódio os obriga

A ir tomar o que havião por seguro

;

E quando de Titon a chara imiga

De novo desteiTou o manto escuro.

Hum dia apoz os cinco que gastarão

Em bater, para o assalto se prepárão.

IDEM, IBIDEM, cant. 15, est. 67.

Por onde inda que a douta antiguidade

No Capitão perfeito demandava
Ousadia, s.fber, felecidade,

Comtudo a experiência lhe mostrava

Quedo saber tem mais necessidade,

Pois a falta este sõ remediava

Da fortuna e do estorço, e a falta deste

Faz que o esforço e a fortuna pouco preste.

IDEM, IBIDEM, Cant. 18, est. 3.

— Empreza, façanhas de peitos esfor-

çados e valentes.

— Syn. : Ousadia, atrevimento. Vid.
Atrevimento.

OUSADO, part. pass. de Ousar.
— Atrevido, audaz, arrojado, animoso.

— «Porem querendo nós a esto poer re-

médio, e tirar os aazos em tal guiza, que
se noni façam tantos males, mandamos-
vos, que vista esta Carta, façases logo

apregoar per todalas VilUs, e Lugares
desses estremos. que nt^ihum nom seja

tara ousado.» Ord. Affons., liv. 5, tit.

116.— «Outro sy mandamos e deffende-

mos, que nom sej,") nenhum tara ousado,
de qualquer estado e condiçom que seja,

que trajía comsigo, em quanto durar a

dita tregoa ou paz, nenhuns homens es-

cudados.» Ibidem, liv. 5, til. 96, § 3.

o batel de Coelho foi depressa

Pelo tomar; mas antes que chegasse,

r'm Ethiope OHsadose arremessa

A elle, porque não se lhe escapasse

:

Outro e outro lhe saem; vè-se em pressa

Velloso, sem que alguém lhe ali ajudasse;

Acudo «u logo, e em quanto o remo aperto,

Se mostra um bando negro descoberto.

CAM., Lus, cant..5, est. 32.

D'esta arte, em fim tomada se rendeu

Aquella, que nos tempos já passados

A' grande força nunca obedeceu
Dos frios povos scythicos oxisados,

Cujo poder a tanto se estendeu.

Que o Ibero o viu e o Tejo amedrontados

:

E em fim co'o Betis tanto alguns puderam.

Que á terra de Vandalia nome deram.

IBIDEM, cant. 3, est. CO.

Ah I quem vos fez que os Ímpetos da guerra

Não sustentásseis com valor oxisado,

Despresando o temor que a vida encerra?

A vida por a Pátria e por o Estado

Pondo nossos avós, a nós deisárão,

Em terra e mar, exemplo sublimado.

IDEM, ELEGIA 10.
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— «Aqui fiz^ráo os inimigos rosto, inri-

pedindu, ou riiUrdanilo « passagem <ios

nossos; eslf.vo n baiallia ixual hum lar-

go espaço, faz<'.n'io os ousados na (>til''i-

ja, o lugar, e a causa; as vi(Z«'S Has mu-

lheres, 1) filhos qu.i ouviâo lhes fazia rc

ceber as feri las som dôr, o s«m receio:

os mortos ((un cahiáo, não Ihiis faziáo

(íK^mplo ao ininor, smiáo á vingança »

.lac.inlho Fnirn fio Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 4.

ICstos grandes bsteie (que de Ul arte

Apparelliados váo para este feito,

(}ue pudérAo Ttizer cm tod« a parte

Tremer a barbi ao mais untado peito)

IlaviAo de b..lor o baluarte

Que de p^rle do mar e«t,iva feito,

K rolo co'n poder do ferro e fogo.

Se havião de chegar par» elle logo.

F. tu: ANDBAnE, PBIMEIXO CERCO DE DIU,

cant. 2, est 24.

De Iniila confusSo fica enlío cheio

Oíd» hum, quanta o Cunha antes ja tinha.

Que do tentar o Sousa tem receio,

E mandar os mil homens não convinha.

Ouando o animoso Sousa posto em meio

Vendo que S" por clle se dclinlia

Isto que lanlo importa, uu^ad" c fíu-te

Súlla a voi para o Cunlia desta sorte.

IDEM, IBIDKM, cant. 5, est. 71.

Neste tempo ja aqucUe esprito ousado

Do valeroso Sousa, illustre e furte,

A quem o genro cruel do renegado

Com ving.itivo braço dera a inorle,

No mar deixando o corpo sepultado

Subira Id á Celeste, Eterna Cort-,

Com cantos e pi-jzer dos que o levavão

Com lagrimas e dòrdosque ficavão.

IDKM, IBIDE^I, cant. 7, est. 31.

Vendo este belliooso oiifiido Mouro

Morto o natural Hei dnquella terra.

Com ajuda d'algnn3, toma o thesouro

Que elle tinha alli junto para a guerra

;

O qual seria bum conto e meio d'ouro.

Se afam? no que diz disto não erra.

Das insignias reaes se senhoreia

E Rei da grAa Cambaia se nomeia.

IDEU, IBIDEM, cant. 8, est. 74.

Assi que tratar disto ja niio quero

(Pois estou vendo em vis que me he escusado)

Porque vós não cuideis que desespero,

Ou sou menos do que era confiado

Do vosso heróico esprito. ottsado, e fero,

De todos domador. nunca demado,

E também porque sei que aos grandes feitos

Vos animSo assaz os vossos peitos.

IDEM, iBiDEU, cant 9, est. 10

NSo perde hoje o Silveira aquelle esprito

Sempre na mdr atTronta mais Ol^9(l(fl>

,

Antes com hum valer quasi infinito

Se mostra mais alegre e condado

:

Comtudo escreve logo hum breve escrito,

O que diz a ninguém he declarado.

Ao mesmo odã que pouco antes viera,

E que as novas da armada lhe trouxera,

IDBH, IBIDEM, caot. 12, est. 48.

B porque mais oiiíudo hoje e atrevido

Siga o Turco esquadrão o que perteude.

Foi de muitos dos seus favorecido.

Qual co'a frecha subtil que os ares fende.

Qual co'o chumbo mortal, que despcUido

1,4 da espingarda, tuft) .ibale, e rende.

OUSA

Quevlo contra o< Chrútiot, para impadic-lhe*

M<i^trar-4e aui inflei-*, e refiatir-liies.

lUKU, IBIDEM, cant li, e*t. 09.

Cuido que se de II da mir altura

Para castigo oosao esti ordenado

Quo tique c<i'oa CtirinUios a deaventura

K Ilque vencedor o Turco ou*«/fo,

Que poderá aer eaea formomira

Kotregiie em maoe do barbar'> soldado;

Ksta lembrança ja tio mal me trata

(jue semente o temor disto me mata.

IDEM, isiDEM, cant. 16.

I > Turcu, que este mal n.lo receava,

A que o diurno peso trabalhoso

K a frescura desta hora convidava

A hum brando somno, doce e saboroso,

Náo sente hum mal que tanto o maltratava

Senáo depois quo o braro valeroso

Do eMfuadráo Lusitano tni^atU) e forte

Encbeo tudo de fogo, sangue e morta.

IDEM, IBIDEM, rjiot. 17,eat. 70.

Na tirapida campina do Oceano,

Levãu de hum Polo a outro otisadoit Pinhos

Muitas vezes o bem, e o mal mais vezes.

}. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA. CaOt. 1.

Desta esfera naquella oiííuífo foste

Correr de Sol em Sol, sem deslumbrar-te.

A recôndita Lei tu nos revelas,

A sempiterna Lei, que cUama os Astros

Paia hum centro commum ; a Lei que os (ár(t

A descrever, sem doscani;ir, a Curva,

Com que em torno do centro o giro absolvem.

IDEM, IBIDEM, cant. 3.

Commetti, persev'rei no ousado intento;

Trabalha dannos foi : eemtim completo.

Com eile i doce pátria me voltava

No benigno favor esperançado

De meus concidadãos, no de um monarcba

Prezador das virtudes, do heroísmo

Que em meus verses cantei.—.Mais doce aioda?

caHBETT, CAMÕES, caot 4, cap. 17.

A Toi, que adroixa.

Interromperam sons desconhecidos

De voz de estranho que na estancia humilde

Kntra du vate:-'*Perdoae se otisado

Entrei, seniior, mas. . .»

IDEM, IBIDEM, cant. 10, Cap. 21.

— Abobada eusada ; abobada alta, atre-

vida.

OUSAMENTO, s. m. Termo antiquado.

Auilacia. arrojo, ousadia.

0USANÇ4, ,!.
f. Termo antiquado.

Ousadia, audácia, ousamento.

OUSÃO, s. »i. Termo antiquado. Au-
dai-.ia, arrojo, atrevimento.

OUSAR, t'. a. Arriscar-se, atrever-se «

praticar actos que demandam magna-
nimidade.— «O qual sem Umbrança da

misericórdia, que Recaredo com elle usa-

ra, nem da lealdade, que como vassalo

devia a Liuva, o prendeo, no segundo
anno de seu Rftyno, que foy o de Chris-

to, 603 que saô 4561 da Crearaõ do .Mun-

do, e depois de lhe cortar a máo direi-

ta, o privou do Royno e vida, licando-

se elle apoderado de Elspanha, sem por

então aver quem ousasse a Ih» deman-
dar tamanha tirania.» Honarchia Lusi-

tana, liv. 6. cap. 20 —«O tempo he de

tantas mentiras que nam ouso dizer al-

OUSA

gumas verdades; mas elle as vaj mos-
trando, que he grande eslragador de tu-

do, e descbre o encub *rlo. • D. Joanna
da Gama, Ditos da Freira, pag. G4 (ediç.

1872j.— «'J cavallt-iro S" quiz pôr em or

dein de se df fender; mas Arlança que
tinha o coração varonil .

e a paixáo lh'o

esforçava muito mais. lhe travou o bra-

ço direito, levautando-s-i cm pé, e le-

ve-o tão (juedo, que se néo pode valer;

de turte que o cavalleiro das doozellas

sem uenbuiii pejo o pode levar uus bra-

{;os, não ousando de o f<-rir da espada

por nâo loiar »^m Afiança » Francisco

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap.

128.— tCoui o ijiial elle mandou o adail

a ver vista da gente, e sobre este bompin
chegou uutru. n disse que eru outra parte

mae» perto vira alguns homens. que m
recolhiáo a hum teso junto ila aguoa, co-

mo gente que não onsaua de sair dali, a

qual tilda '-in sea trajo eráo dos princi-

paes, qu» lhe parecia poderem logo ser

tomados.! João de Barros, Década 2,

liv. 6, cap. 8.— «K de todas estas nãos

Francisco Nogueira perdeo a sua. e Jor-

ge da Silveira passou á lodia per fora da

Ilha de S. Lourenço, n foj ter sobre a

barra deíioa a oito de Julho; e por o tem-

po ser mui verde, nã«j ousando de *>n-

Irar, passou adiante a Anchediva, onde
esperou perto de dous mezes té se ir a

Cochij, onde ach'iu AlTonso d'Alboqiier-

que.» idem. Década 9, liv. 2, cap. i.—
«Das quaes cooclusões, e das outras que
náo recitamos, porque bastam estas pê-

ra eiemplifif;ar, sempre os Mouros letra-

dos da Pérsia entro si trouxeram estas

máximas de sua secta, não ousando sa-

hir mui a campo com ellas; porque co-

mo o mais do tempo f iram gjvernados

per Califas Arábios, que t^m o contrario,

eram havidos por heréticos, e castigados

por isso.» Idem. Década 2. liv. 10, cap.

6.— tOs imigos de cima delle seotiraôos

nossos, e não ousáraõ a lhe sahir, cui-

dando fosse alguma cillada pêra os faze-

rem «codir alli. e comet-^rem-nos por ou-

tra parte, e de cima atirarão muitas ti-

ros, com que fizeraõ afastar os nossos,

ficando huraa só casa por queimar, de

quinze ou vinte que erão.» Iliogo de Cou-

to, Década 6, liv. 9, cap. 12 — «E assi

recolheo muyta gente, que pollo campo
era espalhada, e fez corpo, e co>ii miijta

segurança e sossego, egrandissimo esfor-

ço, e recado esteue no campo a mayor
parte da noite, sero nunca tpouer atras,

estando juato delle muyta mais gente dei

Key dom Fernainlo, que a sua. a qual

pollo lAo valentemente verem peleijir. e

vendo a segurança, e sossego com que

estaua, nunca casca de o cometer, es-

tando tão cera hnns dos outros, que se

ouuiara o que falauam.» Gircia de Re-

zende, Chrcnica de D. João II. cap. 13

— «Isto feito mandou poer fogo a estas

dez nãos, que todas arderão á vista da
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Cidfidé. spm por causo da nossa artelha-

ria ousar pessoa nenhuma lhes acodir.

nem no lempo da peleja, nem depois de

lhes terem posto fogo.» Damiáo de Góes.

Chronica de D. Manoel, psrt. 1, cap. 59.

— «Este dom Aluaro foi homem pacifi-

co, e lie muita substancia, e mui fora

de rebuliços, peio qual respeito o Duque
dom Fernando seu irmáo, nem os que
entraráo na conjuraçam feita contra el

Rei dom loam, lhe não ousarão desco-

brir o erro em que os o demónio trazia

cegos.» Hem, Ibidem, part. 3, cap. 45.

— «Fazia mui áspera penitencia, e nun-
ca o viso apartado da orsçaõ, nem se

ouTÍa em sua conversação, e palavras

cousa que soubesse a impaciência, e

queixume de sggravo, posto que os ti-

vesse de algum.is pessoas, que ousàraõ
tratar seu nome cem menos decência do
que se lhe devia. o Frei Bernardo de Bri-

to, Elogios dos Reis de Portugal, conti-

nuados por D. José Barbosa.— aD. João
Mascarenhas sobindo o muro, quasi ao
mesmo t-^mpo, que os outros Cabos, vio

muitos soldados do motim, que estavão
ao (é delie sem ousar cavalgallo, e em
voz alta lhes accusou com palavras feas.

8 desobediência, e a fraqueza ; os quaes
callados. como querendo responder com
as obras, o seguirão.» Jacintho Freire

de Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.

He possível ilhe dizi hum só meu gosto,

Hiun só amor meu, hum só conteutameato,

Que pois todo meu bem em ti está posto,

De mi nasça este triste apartamento?

Como oitso eu hoje a ti voltar o rosto,

Se eu causo hoje esse meu e teu tormento?
Ou como antes não quiz perder a vida.

Que sentir esta triste despedida ?

F. DE ANDRADE, PRIMEÍRO CERCO DE DIU,

cant. 3, est. 62.

Entre este ajuntamento era presente

o Lopo. que d'alcunha tinha Sousa,

Este ao Faleiro diz. que ante tal gente

Como dizer se atreve bua tal cousa.

Porque eile havia dous dias somente
Que do Pacheco a voz ouvira, e que oitaa

Dizer que aquella voz estava em termo
Que era voz de homem são mais que d"enfermo.

iDKM, IBIDEM, cant 14, est. 81.

— «E em muytos passos deste cami-
nho tivemos grande arreceo de ladrões,
e porque se ajuntou com ho Embaixador
grande recova de mouros, e levávamos
dez (^u doze espingardeyros Portugueses,
nunca nos ousaram cometer.» António
Tenreiro, Itinerário, cap. 7. Ajunta
se ao sobredito ha gente coromum te-
mer grandemente os Louthias pollo que
ninguém se ousaria de fazer christão s.-m
licença delles, ou ao menos nam ousa-
riam muitos de faz^ilo.» Frei Gaspwr da
Cruz, Tratado das Cousas da China, ca-
pitulo 28.

OUTE

Nunca a pensar cheguei, que em meus vassallos.

Que do orbe a estimação, e o ser me devem,
Taõ louco algum houvesse, etaõ ingrato,

Que combater ousasse meus projectos

!

Mas o tempo, que a todos desengana.
Me mostrou quanto errava, e quaõ perdidos
Saõ, com ingratos, grandes benefícios!

ANTO.NIO DINIZ DA CRUZ. HYSSOPE, cajlt. 8.

Que agasalho pedia a povo e povo,

Cego, os Poemas seus, á sombra do Álamo
De Hyle, com estro, resoon. Divino.

Cego, era Chio, passou, na praya, a noite,

E azar lhe aconteceu, c'os Cães de Glauco.
Quanto peregrinou, por longes Terras

!

Vagou, do Rei de Eubéj, aos ludos fúnebres,
Onde Hesjodo ousou pleitear a Homero,
A palma da Poesia.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MABTYBES,
Uv. 2.

«Da framea, a vozes taes, a ponta affiada

Furioso, ao Gallo, Chloderico alohga.

Dizendo (bem qne a voz lhe atalhe a Cólera)

Xem olhos pór-lhe ousaras.

>

IDEM, IBIDEM, Uv. 7.

Lançou-se aos Ceos com generosos voos, -

E dos Astros o influxo, o vário aspecto

Ousou descortinar.

J. A. DE UACiDO, VIAGÍM tXTATICA. Cant 1.

Sei que te amo. conheço que impossível

Me é não te amar ; mas meu amor é crime.

Mas esta cruz...» E a cruz chegou aos lábios,

E os lábios a beijá-la não ousaram.
«Oh! se ao menos sequer tu a adoraras.

Se convertido á fé, commigo eterna

Penitencia fízesscs d'este crime

Que ambos, ai de mim! ambos commettêmos...

GARRETT, D. BRANCA, Cailt. 4, Cap. Õ.

— Emp rehender cousas perigosas e ar-

riscadas.

— Ousar-se, v. rejl. Termo antiquado.
Ter atrevimentos, atrever-se atacando com
palavras insuliantes e offensivss.

OUSECRAR, V. a. Termo antiquado.
Obsecrar.

OUSIA, ou OUSSIA, s. f. Termo anti-
quado. Vid. Adussia.

OUSIO, s. m. Termo antiquado. Audá-
cia, arrojo, atrevimento, ousadia.

OUTÃA, s. f. Termo antiquado. A par-
te que fica a prumo sobre a perna do
acimal. — Uma perna de porco com sua
outãa, isto é, perna e presunto.
OUTÃO, s. m. Parede vertical dos la-

dos da casa.

— A parede do outão; entre pedreiros,

a que fica oppcsta ás paredes da fre te

e ás do fundo.

ODTAR, V. a. Ajuntar a paiha ou o
casulo do trigo, fazendo pôr em movi-
menlo a jot-ira.

OUTAVA. Vid. Oitava.

OUTáVADO. Vi,i. Oitavado, e Octogono.
OUTAVARIO. Vid Oitavario.

OUTEIRETE, s. m. Vid. Outeiro.
OUTEIRINHO, s. m. Diminutivo de Ou-

teiro. Guieiro pequeno.
OUTEIRO, s. m. CuUiua, monte.

OUTE 603

Que estranhos casos vi no monte, e prado.

Em quanto ouvi teu canto : Aquelle outeiro

Hum pouco se moveo, e este ribeiro,

Para te ouvir melhor, ficou parado.

J. X. DE MATTOS, RIMAS.

— «E saltando do batel em um porto,
que antre dous outeiros estava, começou
a subir por um pequeno e estreito cami-
nho, que na aspen-za da rocha se fazia,

tão Íngreme pêra cada part», que quem
pêra alguma delias escorregasse, além de
ser muito perigo, não podia parar senão
d'alli mui longe. » Francisco de Moraes,
Palmeirim de Inglaterra, cap. 56. —
«Com este contentamento dissimulado se

foi, deixando encommendado as armas
de Florendos a Almourol, e andando al-

guns dias ao longo da rib'Mra do Tejo,

atravessando valles e outeiros a uma e

outra parte, um dia já tarde se achou
em um escarai^adu onde havia uma fon-

te de muita agua, cercada d'arvores bas-
tas e altas, que a cobriam, debaixo das
quaes ouviu tocar uma frsuta de tão

maravilhoso som, que o ft-z estar quedo
por algum espaço.» Idem. Ibidem, cap.

72. — «.Mas mandando a elles um escu-
deiro, que na corte do imperador e Es-
panha o seruira, que conhecia os mais
daquella terra, soube que eram Daliarte

e o príncipe Floraoiáo de Cerdenha, a
quem mandou dizer, se queriam vèr o

exercito, o poderião fazer de mais perto

e sem receio de lhe ser f-ito nenhum
desserviço, pois elle, que o governava,
era seu servidor : tão confiados forão os

dous companheiros destas palavras, que
sem outra detensa se lançaram polo ou-
teiro abaixo.» Idem, Ibidem, cap. 159.
— «Os quaes ch>gados ao rio acharão
que na foz tinha três braças de altura,

e dentro cinco, e viram da entrada da
barra a fortaleza sobre hum outeiro, de
que logo deceram mouros a praia, que
segundo o corpo que faziam seriam mil
homens todos gente limpa, e bem arma-
da a pe, salvo oito que vinham em ca-
uallos a bastarda muito fermosos, dos
quaes o alcaide era hum, que vendo co-

mo os nossos hiam com bandeira de paz,

foi receber dom Lourenço a praia onde
logo a assentou com elle.» Damiáo de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 4. — aO que dito começaram todos
a decer pelo outeiro abaixo : os quaes
depois de serem no campo foiáo come-
ter os imigos com tanto impeto que os

constrangeram a se retirarem pêra junto
da praia onde Pulatecão estaua recolhen-
do os que ainda p.issauão nas jangadas,
os quaes vendo f'-igir estes começaram

j
fazer o mesmo, lauçandose ao mar, assi

huns como os outros, pêra se saluarem
nas jangadas.» Idem, Ibidem, part. 3,

cap. 20. — uCom tudo nam deiíaua de
vir muitas vezes cometer às estancias, a
tiro das quaes mandou assentar hum
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cumello no outeiro, omlo nf^orn está ha

forca, com qin', fszia imiilo danno na

cidade.» Mtim, Ibidem, psrl. 3, cap. 21.

— «Aos quafis dom Duartií s«liio por bai-

xo da Siirrrt, c ilom loam d» iiiitní ri-

beira ondii S" IsnrJira, os quafis seguindo

trás elles pe.lo outeiro arriba cbpgarão a

som do trombolas a aldeã, poslo que os

Mouros aiilus de. os coiiirijclBrem, zom-

bando da nossa gfule os chstofluaai co-

mo por desprezo <lizoiidolh('S qu») subis-

sem pêra riba que la acliariaai quem
lhes respondesse, do que anojados.»

Idem, Ibidem, part. 3, cap. 75. — «Os

quaes quiiizi! com o qii' aleuantarain

seguir.iõ Brás da sylua que tomara o ca-

minho dos .\duares do valle, segundo

lho mandara ilom Nuno, e sem saberem

per onde hiain, porque o perderão de

vista, encaminharam porá hos três adua-

res que eslauã no outeiro.» Idem, Ibi-

dem, part. 4. cap. 44. — «K porque es-

tes Ires do outeiro se ('ome(,iiraó de des-

pejar, reteoso dom Nuno, que ao sair

delle lhe desse a peonagem trabalho,

ouuo por mellior dar de caminho em
hum destes, e sem fazer mais detença

que esperar pela bandeira que ja vinha

perlo, o coraetPo em que tuatou muitos

mouros, o captiuou setenta, e ao gado,

cauallos, carnellos, e outras alimárias

que eram sem conto.» Idem, Ibidem,

part. 4, cap. 44. — «Pode so crer que

este muro nam he continuado se nam
que se antremetem alguns montes ou

serras, porque me aftirmou hum senhor

da Pérsia que avia semelhantes obras

nalgumas partes da pérsia, com se «n-

tremeterem outeiros ou serras.» Frei

(iaspar da Cruz, Tratado das Cousas da

China, cap. l.— «Ha nos muros de Can-

tam da parte contrairá do rio huma tor-

re alta toda fechada p"r detrás, pêra que
quem uella andar nam seja visto nem
devassado do outeiro que dissemos esta-

va fora dos muros, e he lançada em com-
prido ao longo dl- muro, de maneira

que he mais comprida que larga, e vay

toda feita em varandas muito galantes,

da qual se descobre toda ha cidade, e

as Tarzeas e campas alem do rio, que
serve de passatempo dos que regera.»

Idem, Ibidem, rap. 6.

À sombra desUva rochas sempre estava

Em grno silencio o mar brando e sereno,

Entre hum e outro penedo se mostrava

Hum espa(;o d^ praia não pequeno,

Da qual a secca areia se acabava

N'hum prado verde, assai suave e ameno,

Que hum outeiro tão alto tem defronte

Que bem merecerá nome de monte.

F. DE A.SDHADE, PniMEIKO CERCO DE DIU,

cant. 1, est. 40.

Acaso n'hum lugar se agasalhava

Então KIRei. o quj| tinh.t defronte

Hum outt^iro, que ao Ceo tanto se alçava

Que bom pudera ter nome de monte:

Recolhida ja em cima delle estava

Com medo que o Mogor a não aíTroDte,

OUTO

Muita da comarcia mítica geote

No sexo, e íias id.ides dilTerentc.

IDKM, ib:dkm, cant. .'>, Mt. «3.

— Figuradamente; Os homens meno-
res que os príncipes, o da primeira

grandeza. Yid. Monte.
— Loc. : Fazer outeiro ; fazer monte-

ria.

— Figuradamente : Concurso de poe-

tas que glosam motes dados por algu-

ma soiemnidade particular.— «K, se náo

fôr contra o ócio, façam alguma coisa

que sirva á posteridade de cerlidáo de

que viveram. Abr^m a bocca e dig«m
batendo as palmas, como erafim de gl'>s-

sa de outeiro, e de ária cantada: «Que
viva! Bravol etc.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

telld Branco, pgg. 57.

f OUTEYRO, s. m Vid. Outeiro. —
«K logo a noite mandou Diogo da Sylua

de Meneses, que ilepois foy Conde de

Portalegre, e dom loão de Sousa, inuy

valentes caualie)'ros, e pessoas de que
miiyto confiaua, e com elles trinta de

cauallo, onde ho Mestre estaua pousado
com todo seu arrayal na dita ribeyri,

e de hum outeyro, que sobre ha ribei-

ra estaua, bradarão alto, até que da ten-

da do Mestre acudirão, e dom L ão dis-

se. » (larcia de Ilezeude, Chronica de D.

João II, cap. 16.

OUTIVA, s. f. (Do latim audJtws). Ou-
vido.—Aprender de outiva; aprender de
ouvido, sem ler, nem ter princípios, á

maneira do musico de orelha.—Faltar de outiva; fallar pelo que
ouviu dizer.

—Fallar de outiva; fallar desentoada-

mente. segundo alguns escriptores.

—Figuradamente : Fallar de outiva
;

fallar imprudentemente.

1.) OUTO. Vid. Oito, orlhographi»

preferível.

2.) OUTO, s. m. Grande quantidade
de palha, e casulo do trigo na joeira.

-{- OUTOMNO, .;. m. Vid. Outono.

—«Nãoprosigas.»

—«G que bae disse, apontando para o féretro

Que entrava a egreja então, o missionário,

«Que ha tam medonho e mau n'eâses despojos

Da passageira vida ? Um tronco s,5coo.

Pelos ventos do outoriino despojado

Do vi;o e folhas,—tenda abandonada

Pelo viandante que voltou á pátria.

GAKRETT, CAii., cant. 2, oap. 3.

OUTONADA, s. f. Estação outonal.

OUTONAL, adj. 2 gen. (Do latim au-

ttítnnaíts). Concernente ao outono.— «Em-
quaoto Astrimiro subia ao vallo, de cujo

topo se descortinava melhor, postoque a

breve distancia, o caruinbo que haviam
seguido, Gudesteu trabalhava em ajun-

ctar alguns troncos de arvores e as fo-

lhas seccas amontoadas pelos ventos do

OUTO

estio (|ue as chuvas outonaes ainda náo
tinham arrastado* A. Herculano, Euri-

co, cap. 16.

OUTONAR, V. a. Termo usado na
segiiirili? locução: Outontr a» lerraa

;

abril as com as priojeiras aguas da es-

tação outonal, a íim de ticarem bem
aguadis.

OUTONIÇO, A, adj. Vi d. Outonal.

OUTONO, «. m. (Do latim aulumnut).

Uma das rst*ções ilo anuo, p 'Sterior ao

estio, e ant>írior ao invertio ; abrange os

mezes de setembro, outubro, e novem-
bro.
— Figura iaiiipole : O outono da vida;

o estado decadente.
—Plur. As tres espécies de cereaes,

que S-: colhem nesta «staçáo, a saber :

trigo, evada, e ceoliíio.

OUTORGA, d. f Termo antiquado. Be-

neplácito, perfnissão. appr<ivaç6o.

OUTORGADA MENTE. adv. Termo an-

tiquado. De b >a v<;niade

OUTORGADO, part. pas^. de Outor-

gar. — «Salto se lhe fosse dado em es-

caimbo por outro lugar, que a nós, ou
a cada hutn d» nossos antecessores fos-

se dado. e o nós ajamos com semelha-
Ihavel jurdiçoui : ou se tlguíit pelo edi-

to geeral, que foi feito per KLRoy Dom
AlTonso nosso Avoo sobre as jurdições,

ao tempo desse edito, ou despois. vies-

se, e miistras^e que havia alguma jur-

diçam. e lhe foi julgado, e outorgado
pelo dito nosso Avoo que a houvesse per

qualquer titulo, ou razora, que mostra-

va.» Ord. Affons., liv. 2, tit. 63.— «Sa-

bede que o Comum dos Mouros forros da
Mouraria dessa Cidade nos enviou dizer,

que elles usarom sempre, e costumarom
de trazer sobre suas roupas albt»rnozJs,

e es.iapulairos. e balandraaes, segundo
mais compridamente se continha nas
Cartas, e que priviiegios, que delle teem
dos Keji, que ante nós firom. e por

nói outorgados, e cootirmados com seus

boos uzas, e custumes, que sempre usa-

rom, e custumaarom.i idem. tit. 103. §

1.— «A outra esguarda o processo e bem
do Feito, quando o Reo alegua espaço

aa demanda, que lhe seja oatorgnado
per Direito Cimmum, ou Graça espacial

d'ElHey; ou que alegua espaço á divida,

por que he demandado. dizend<í que nam
he obriguado senaó a certo dia, ou sob

certa condiçam ainda nom he chegua-
do, ou a comliçam nam he comprida, e

outras semelhantees.» Id-m, liv. 3. tit.

54.— «Item. .Mandou que se acabasse ho
Spritral de Lisboa da innocaçam de to-

didos Sanclos, na maneira, que era co-

meçado, encomendandolhe. que ho go-

uerno, ordem, e regimento delle fosse

ho que se tinha entam no Sprital de Flo-

rença, e que lodolos Spritaes de Lisboa

se conuertessem a este com todas suas

rendas, propriedades, e cousas, do mo-
do que lho ho Sancto Padre tinha outor-
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gado per Bulia Apostólica, que disso ti-

nha.» Damião do Gies, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 1.

OUTORGADOR, A, s. o adj. Que ou-

torga, que concede, que permitte.

—O outorgador da Carta Constitucio-

nal; D. Pedro IV.

ODTORGAMENTO, s. m. Outorga, con-

sentifupDto, bfnfplacilo.

OUTORGANTE, part. act. de Outor-

gar. Que outorga, que concede, que ap-

prova.

—Subslantivamonle: Um outorgante.

1.) OUTORGAR, V. a. Termo antiqua-

do. Approvar, Cdiiceder, consentir.

N'este passo acordei cu

e o meu contentamento

que eu cuidava qae era mou,

deu~me depois tal tormento

qual nunca cousa me dêu

:

Nam sei eu que a dita custara

porque nara me outorgava

que n'e3ta gloria fícara,

ou pois jaa que acordava

que d'isto »am acordara.

CHBisT. FjíLCÃo, OBR., p. 13 (ediçâo de 1871).

— iMai haja, disse Arnalta, vossa for-

tuna, que não contente de vencer vossos

iinigos, quereis outras atras polo não ma-
tar : ora deixai-o, que eu vos outorgo o

doui, coiu tal que não seja deshonesto a

minha pi^ssoa.» Francisco de Moiaes,

Palmeirim dTnglaterra, cap. 1 30.—«Pe-

lo mesmo embaixador dom Afonso da

Sylua mandarão pedir a el Uei que lhe

apronuesse restituir com breuidade, aos

filhos do iJuque dom FtTuaudo de Bra-

gança, hos bens que seu pai tiuera nes-

tes Rígnos, e assi a dom Aluaro seu ir-

mão, boqueei Réi facilmente outorgou,

por ho ter jà ordetiado, quomo atras li-

ça dito.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 11.— «No dia

do sabbado comemos carno, excepto nos

da coresma, nos quaes dous dias cremos
que repousam no Purgatório sem sere u

atormentadas as almas dos reis Christáos,

o qual repouso lhes outorgou Deos nes-

tes dous dias ate acabarem o tempo de

sua penitencia.» Ibidem, pari. 3, cap. 16.

Foi-lhe então contra as ondas concedida

Maior força da sua imiga sorte,

Não para Wioutorgar m:u8 longa vida

Senão para lhe dar mais triste morte.

FRANC. D'aNDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 8, est. 15.

Veiga a tantas rasões não obedece,

Antes mais importuna, e mais atura,

E tanto em seu intento prevalece

Que escusar-se o Silveira em vão procura ;

O qual por quanto agora bem conhece

Quão pouco em lhe outorgar isto aventura,

Por não ter este só delle esta queixa

Cumprir sua vontade agora o dei.\a.

IDEM, IBIDEM, Cant. 20, est. 64.

Mármores de Praxiteles, esmeros
De Pbidias, de Canova, oh! que beldades

Retratais imperfeitas!—Mas que es fidos

Vos úuturgasirni a invejada sorte

Do venturoso Pyjmalion obtida.

«ARKKTT, CAMÕES, Cailt. 7, Cap. 17.

—Outorgar-se, v. refl. Declarar-se, re-

conhecer-se, conf-^ssar-se.

2.) OUTORGAR, v. n. Concordar, con-
descender, acceder.

—Loc. : Outorgar em algum acto ; res-

ponder pela affirinativa, como pede.

—Loc : Outorgar com os nossos dese-

jos; acceder a elles.

OUTREGA, s. f. Kixa, briga repenti-

na, sem premeditaçáo nem acinte.

OUTREM, s. S. gen. Outra pessoa.—
«Nós Kl Rei mandamos e dellendemos,

que os Carcereiros nom levem peita, nem
serviços dos presos, que teverem em suas

cadeas, nem outrem por elles, sob pena
de piírderem os Officins, e haverem pena
nos corpos.» Ord. Affons., liv. 5, tit.

105, § 1. — € Ainda que o banquete seja

pêra dalli a quatro, e cinco dias, para

no dia da festa comerem, e beberem
muito mais, por honra do que os con-

ui la, e se neste tempo os outrem quer
conuidar se excusaõ dizendo que o nam
podem fazer, por caso do banquete a que
ham de ir.» Damião de Góes, Chronica
de D. Manoel, part. 4, cap. 25.— «Mas
el Rey tomou pêra si soomente a houra,

e o prou^yto dos preços deu a outrem,
o collar deu a hum Mostem alegre fidal-

go Valenciano que .ihy andaua grande
justador, e o anel deu a Dioguo da Sil-

ueyra.» Garcia de Rezende, Chronica de

D. João II, cap. 128.

Esse Conde e outri^ts assi

Por agora hão de ficar,

Woutreni podeis perguntar

:

Mas eu tornarei aqui,

E vós me ouvireis fallar.

GIL VICENTE, FAIIÇAS.

—«Homem sou eu, que do meu mes-
ter outrem vos dará peor razão de si por
tanto proponde breuements, porqu 3 vos-

so pay mandou-me fazer um pouco, e

não queria que raeviss-i.» Jorge Ferrei-

ra de Vascoocellos, Ulysippo, act. 1, se.

5.— <E por isso he cousa abominanel
que esteis pairando á Missa. Porque quem
paira estando à Missa, nam ouue Missa,

mas ouuese a si, ou ouue aquelle com
quem falia. E nam basta nam pairar com
outrem, mas he necessário nam consen-
tir alli em vosso coraçam outros pensa-
mentos das cousas do mundo: mas dar

o coraçam a aquelle alto mysterio, tendo
especial lembrança da morte e paixam
de nosso Senhor, cuja memoria alli se

celebra, e cuja carne e sangue alli está.»

Fr. Bartholumeu dos Martyres, Compen-
dio da Doutrina Christã. — ^A máxima
das conveniências he ler maõ cada hum
no que he seu aié morrer, e naõ largar

a mãos lavadas, o que outrem nos ga-
nhou cora ellas ensanguentadas. Sois
muito bacharel : naõ me sojaes Pelrus
iti cunctis ; olhay que vos farei Jeannes
in vinculis. Ide-vos logo por aquella por-
ta fora.» Arte de Furtar, cap. 29.

—Outrem ninguém; nenhuma outra
pessoa.

OUTRI, s. 2 gen. Vid. Outrem.
OUTRO, adj. (Do latim alter, que tem

a mesma radical que o sanscripto angas,
outrci, qu'^ deu alius, e qua tomando um
sufiixo corapírativo, ficou aííer em latim,

e ander em alleraão). Que não é o mes-
mo ; diz-se fallando das pessoas, de uma
distincta d'aquella a qu-í nos referimos.
— Esta senhora tem dous filhos, um em
Portugal, outro no Brazil.— «Item. Ci-

tará aquelles, que o Corregedor mandar
citar, e outros nom, salvo se alguns es-

teverem pêra se partir, que seri.i perigo
requererem o Corregedor, possa citar per
sy; e se alguma parle quizer citar per
palha, o nom per Port.siro, deve reque-
rer ao Corregedor, e elle lhe dará palha
pêra citar.» Ord. Affons., liv. 1, tit. 19,
cap. 1. — «E porque os Mesleiraaes, assy
Alfayates, como Çupateiros, e todolos ou-
tros, que per alj^ura mester vivem, con-
vém que comprem dos ditos mercadores,
assy os pãiio;, co-ao coiros, como toda-
las outras cousas, que lhes som compri-
doiras o necessárias, e compram-nas del-

les caras pola ditíi razom : E elles outro

sy vendem seus lavore.s, e suas joyas

mais caras do aguisado, porque dizem
que compram caro, o nom podem ven-
der a refece.» Ibidem, liv. 4. tit. 2, cap.
4.—«Na qual por certo não ousara nem
deuera de tocar, se me nam fora man-
dado por V. A. por ser de qualidade, que
depois de algumas pessoas a terem co-
meçada, el Kei dom loâo vosso irmão,
que santa gloria haja. lhes mandou to-

mar o que ja tiahafj scripto, pêra se aca-
bar per outros, do cujas habelidades ti-

nham mór opinião, em mãos dos quaes
ficou ate seu falecitnento.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, Prol. —
«Desbaratada esta frota, Lopo Soarez fez

desembarcar os nossos, dando a diantei-

ra aos cinco capitães, os quaes juntos
com o Príncipe de Cochim, quo veo per

terra, e a outra nossa gente derão na de
Naubeadarim Príncipe de Calecut, osquaes
depois de se defenderem hum bom pe-

daço di'ixarâm o campo, e entrando per

huma porta da cidade sairam pela outra,

iiidolhe os nossfis no alcance ate os lan-

çarem fora.» Ibidem, part. 1, cap. 97.
— «A qual noua el Rey muyto sentio,

porque tinha muyto bo.? vontade ao dito

dom António, e o tinha em muyto boa
conta, e assi a Christoiíèo de Mello, e

aos outros, e com muyta diligencia man-
dou logo a dita cidade socorro, e outro

capitam.» Garcia de Rezende, Chronica
de D. João II, cap. 75.
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Porquê, ainda que aio paccadaru.

Nem tem otitro padru Henâo o Senhor,

Que n^o quer a morte ao peccador,

Mae aotea que vira c lhe d« louvorea.

OIL VICINTI!, AUTO [>* UlkTOBl* D« DlUg.

— ePartidos per esla maneira, huns

per» o Rt*yiut, i< outros pura (luiné, do

quo eraõ fslas duas caheras, Sueiro da

Costa, e Lãi;arole • lomou quada hum
sua de rola.» Barros, Década 1, liv. 1,

cap. 11. — «Fnila csla prisaõ, com que

os capiláes ficarão suspi-iisos do suas ca-

pilanias, que flln AfTotiso d'Alboqiierque

dfM a outros tiiialgos : mandou tirar o

culpado dondtí o tinhâo, p foi Icuado em
hum batei per bordo do todalas nãos cõ

pregÕDS que diíiiuriciauão o shu crime,

téquH piir d<*rradeiro o enforcarão.» Idem,

Década 2, liv. 5, cap. 7.—«Com a qual

suspeita ante que clle Pulate Can se fe-

zesse raai'S poderoso, ordenou de mandar
outro capitão, e foi hum st.-u cunhado

per nome Kozlomocan, a que os nossos

chamão Ruzralcão: p<irque. por ser pes-

soa táo principal, e mães por l<-uar até

sete mil homens, em que entrauão mui-

tos Mouros brancos de toda nação, Pu-

late Can lhe obedeceria.» Ibidem, liv.

6, cap. 9. — «K falando Affonso dAlbo-
querque contra Garcia do Sousa que se

decesse per aqu>íllas cordas, per que os

outros decião, disse: Stinhor, não sou

eu o homem pêra decer, senão como su-

bi : e pois me não podeis valer senão cõ

huma corda, valhame Deos com seu fa-

Hor, que em lugar estou pêra isso.» Ibi-

dem, liv. 7, cap. 9.— aTendo as portão

acima das de os outros homens, que as

passadas estimadas dantes em muito, ago

ra pareciam de menos valor, que pêra

Floramào era assas contentamento vêr

tanto em extremo louvar a pessoa de

que fora vencido, e de quem o eram tan-

tos, como atraz se disse, antes que o co-

mer se acabasse, entrou pola porta um
cavalleiro mancubo armado de todas as

armas, somente o rosto.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'lDglaterra, cap. 30.

— «D. Duarte, I). Jorge de Menezes, D.

Francisco de Almeida, António Moniz
Barreto, Garcia Rolrigucs de Távora, e

outros Fidalgos, e Cavalleiros fizeraõ taò

altas proezas, que muitos dos imigos dei-

lavaó de pelejar pelos verem. i Diogo de

Couto, Década 6, liv. 3, cap. 3.— «Cuy-
dando eu podia aquillo ser algum recado

delle, pedi a Jorge Alvares, Capitão da

uào, que me mandasse na manchua, e

elle me mandou com outros dous com-
panheyros ; e chegando nòs à praja aon-

de os dous de cavallo jâ estavaò, hum
delles, que parecia ser o mais honrado,
medisse: Porque o tempo senhor naô
Sofre muyta dilação, porque me temo de

muyta gente, que vem atrás de mim, te

peço pela bondade do teu Deos que sem
pores diante duvida, ou inconveniente

algum, me recolhas comligo.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 201.
— «Este padre com os outros dois que
tinham o cpurgaturio na garganta» ei-

|>licavam cabalmenle o inferno do» di-

rectores.» Bispo do (irão Pará, Memo-
rias, publicadas por C. (>astello Branco,

pag. 23. — f.Mas não basta isso. Fogem
com outras e casam com as que lhe agra-

dam, sendo fatal a ignorância de muiloa

parochos, e a ctudescondi^ncia dos jesuí-

tas, como pôde ser digamos n'outra par-

te.» Ibidem, pag. 184.

— Ouo não é a mesma cousa, diversa,

mudada.— •£ aili mamdou fazer emge-
nhos, e carros, e bombardas, e outros

perçebimenlos d.- guerra.» Fernão Lo-

pes, Chronica de D. Fernando, cap. 134
— «Item. Alguns vinlaneiros dos homees
do mar de Lixboa, e de Setuval, e dos

outros lugares da costa do mar dantes

feitos fezerom suas vintenas de vinte,

segundo em a vossa Hordenaçom he con-

iheudo; e porque destes homens parte

delles som mortos, o fogidos da terra, as

vintenas Gcam minguadas. Seja vossa

mercee de mand.ir-des so o refarom de

vinte bomees, bumas polas outras, se os

vinlaneiros cada hum per sy nom poder

fazer comprida de viuto homees conhe-
cidos.» Ord. Affons , liv. 1, til. 69, ,§9.

— oE neste mesmo anno era Conde do
Porto, e terras veziubas a elle o Conde
Dom Henrique, corno se collige de outra

escritura feila por Gundiario, e sua mu
Iher Sesgunda ao pro[)rio Mostt-yro de

certa herdade, quo acaba deste modo.»
Monarchia Lusitana, l. 7, c. 30.— «Vas-

quo da (lama partio de Lisboa, quomo
atras tica dito, bum sábado viij. dias de

lulho do anno do Senhor de M.ccccxcvij.

e com elle seu irmão l'aulo da Gama, e

Nicolao Coelho com outra nao, que le-

uaua inaiitiDientiis de que era capitão

(ionçalo ISuiiez » Damião de Góes, Chro
nica de D. Manoel, pari. 1, cap. 35.

—

« E porque era no inueruo daquellas par-

tes, õ a nao não poderia vir a Cochij,

mandou la Garcia de Sousa em huma
carauella cõ anchoras, cabres, e outros

prouimeiítos pêra se repairar, tê que o

tempo desse lugar a se vir, e cartas «o

senhor da terra pêra todo o fauor que
ouuesse mister: a qual viagem Garcia de

Sousa fez com assas perigo, e por não
poder tornar a Cochij.» Barros, Década
2, liv. 3, cap. 1.— « Aflonso dAlboquer
que sabendo quem elle era, o tratou hon-
radamente, e mandoulhe pagar os caual-

los por o estado da terra, que foi a ra-

zão de duzentos cruzados cada hum : com
o qual embaixador quando se partio, elle

mandou Rui Gomez de Carualhosa e hum
Frei loão frade da ordem de Saõ Domin-
gos cõ huma carta a elRey de Ormuz, e

outra a Coge Atar seu gouernador : pe-

diiidollie que a estas duas pessoas que
elle iiiandaua ao \) que Ismael, dessem
cauallos, e todo bum auiamento pêra

iretn em eòpanhia daquelle embaixador.»
Ibidem, liv. 5, cap. 3. — «Comiçou reco-

lher e ajuntar toda sua frota enfiando as

velas, humas nas esteiras das outras por
razão do canal, sem lhe acontecer algum
daquelles grandes perigos que os .Mouros

fabulaiião auer naquelles baixos de Ca-
pacia. Como nos bancos du canal de
Fraudes, ou perigos de Sfyjla e l-hary-

bdes entre Sicília e .Napcdes.i Ibidem,
liv. 6, cap. 2.— tV. recoltieolo tudo em
hum cfjfff, ( a guedelha da barba do Go-
vernador em outro pequeno guarnecido
de prata, lhe inandãraõ tudo pelo mes-
mo Diogo Rodrigues de Azevedo, escre-

V(;íidolhf; huma breve carta, ern que lhe

certificavaô que se fosse necesario em-
penharem sius (ilhos pêra o serviço de
s>'U Rey, que lodos o fariaõ curn muito
gosto.» Diogo de Couto. Década 6, Iít.

4, cap. 4.

—

«Feito tudo isto. dispedio o
Governador o Embaiia<ior. mandando
por elle a ElRey hum muito rico pre-

sente de cavallos fermosos, peças de es-

carlatas, e de veludos de cores, e deu
outras ao Embaixador, com que se foy

muito satisfeito.» Ibidem, liv. 5. cap 4.

— «Foraõ logo dadas a ElRey novas que
eraõ chegadas fustas dos Portugu^-zes,

com o que toda a Cidade se alvc.roçou,

e lespedio pessoas prinripses desuae.a-

sa, pêra que fossem desembarcar o Ca-

pitão, a i{uem mamlou os parabéns de
sua vinda, e muito refresco de carneiros,

gíliuhas, e de outras cousas que havia

na torra,» Ibidem, liv. 6, cap. 1.— «E da

maneyra destas vi na dita Cidade outros

dez, ou doze aposentos como estes, que
sohião a ser do outros grandes senhores
dos mesmos Mamelucos, que se cbama-
vaõ Almiralhos, que em aquelle tempo
ja nã') havia memoria pela mayor parte

morrerem nas batalhas, que tiveraõ quan-
do lhe o grão Turco tomou esta Ciilade,

e assim vi mais huma rua de comprido
de bum tiro de besta de huma banda, e

da outra habitada de Mouros todos bo-

ticayros de preparar, e concertar o âm-
bar: que be huma cousa que muylo se

usa entre os Mouros.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 40. — «Cadeiras pretas,

outras de palha da terra. Cortinados não
tenho Cobertor um branco; e uma co-

berta lie chita. Conclusão: é falso o as-

solameuto do povo. Das alfaias já disse.»

Bispo do Grão Para, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pag.

32. — fNào admira a inconstância de

Vieira ; pois no sermão de S. Sebastião,

o primeiro que fez em sua vida, mostrou

idéas Scbasliaiiistas. e nos outros diz rla-

mente: «morreu el-rei D. Sebastião.»

Ibidem, pag. 8S. — «Cbamavam-se mis-

sionários nVste estado aquelles religio-

sos que nas fazendas serviam de procu-

radores dos stus conventos e contratado-

res mais destros ; esta que foi a compa-
nhia se fez transcendente pelas outras
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ordeas, de sorto que encontrei regulares

chamados no Pará missionários, escan-

dalosissimoscom mancebias ehomicidios,

usuras e tyrannias.» Ibidem, pag. 193.

— Diz so as vezos para mostrar a gran-

de semelhança que Hxiste entre duas pes-

soas ou cousas.

—

E' outro Cervantes.

— Outra alf/uma-; outra qualquer. —
«Alem destps apparatos das vodas, tinha

dentro na nidade oito mil ppçis de arle-

Iharia, porque como ella estaua toda ao

longo do mar estendiíia a mantira de

huma touca per comprimento de leguoa,

e ora toda de madeira sem muros nem
caua, somente a defensão dos homens
como geralmente se ve nas grandes po-

uoações: prouiase deste grá) numero de

peças de artelharia pêra a por toda ao

longo da rib-ira, se alguma armada ali

fosse ter, principalmente a nossa que el-

le mães temia que outra alguma, porás
marauilhas que vira fazer a nrtelharia

que Diogo Lopez de Sequeira leuaua.»
Barros, Década 2, liv. 6, cap. 1.— Ao outro dia, para o outro dia;
no dia seguinte. — .Os nossos auida a

victoria, posto que ficassem muito que-
brantados do trabalho nem por isso dei-

xaram do cantar, e folliar lorla aquella
noite, e tocar as trombetas, e com isto

dar com martellos nartelharia, e fazer

roido com cadeas de ferro, que aula nos
nauios pêra assi espantaram os imigos
cuidando que faziáo elles alguma machi-
na pêra os combaterem ao outro dia.»
Damiáo de Góes, Ghronica de D. Ma-
noel, part. 1, cap. 87. — «O que assen-
tado mandou a Gonçalo Gil Barbosa, que
trouxesse ao outro dia o embaixador a

nao. Do estalo, e poier do qual Rei an-
tes que diga ao que mandou este embai-
xador, tratarei particularmente algumas
cousas no capitulo seguinte.» Hem, Ibi-

dem, part. 2, cap. 5. — • F, por mu^-to
mao trato, que a gente tinha recebido, e

por os muytos feridos, que auia, e tam-
bém por lho pedirem o Arcebispo de To-
ledo, e outros senhores, que ahy com
elle eráo, se foi com grande triumpho,
e vagar, com suas bandeyras tendidas, e
trombetas, e atabales á Cidade de Tou-
ro, onde entrou, e esteue com muyta
tristeza até o outro dia, que soube no-
uas dei Key seu pay, de que ficou muy-
to ledo, e logo lhe mandou muyta gen-
te com que veo a Touro, onde a Rayoha,
e o Príncipe estauáo » Garcia de Rezen-
de, Ghronica de D. João II, cap. 13.—
«Ao outro ília depois disto passar, che-
gou à fortaleza o Padre Vigairo, que co-
mo dissemos no Capitulo terceiro d'este
livro segundo, foy a Baçaim, e Chàul a
pedir soccorro, qua deu o recado àquel-
les Capitaens, que logo despedirão as
cartas pêra o G ivernador, e começarão
a iaz^r prestes gente, e navios pêra man-
darem .1e soccorro, acodindo todos a Ba-
çaim pêra dalli atravessarem como lhes
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o tempo desse jazigo.» Diogo de Couto,
Década 6, liv. 2, cap. 8. — «Despedida
esta embarcação, logo o Governador se

embarcou, e deu à vela pêra Goa. E che-
gando defronte da Cidade de Dabul, que
he a principal escalla que o Idalià tt^ra

naquella costa, determinou tomar nella

vingança do atrevimento que teve em
mandar seus Capitaens sobre as terras

que eraõ de ElRey de Portugal, e deu
recado aos Capitaens da Armada, pêra
que se fizessem prestes pêra o outro dia,

ficando fora aquella noite.» Idem, Ibi-

dem, liv. 5, cap. 9. — «Ao outro dia nos
partimos daly pola mesma terra deste se-

nhorio passada huma serra achamos ter-

ra povoada de aldeãs e lugares grandes
de lavradores e junto delias fortalezas,

castelos, roqueyros, e cisternas de aguoa
chovidiça servem estas fortalezas e cas-
telos pêra se acolherem os moradores
delias quando sintem ladrões que os vem
a roubar porque nunca vem de cento
pêra bayio.» António Tenreiro, Itine-
rário, cap. 4.

— Outro dia; dia próximo futuro, dia
que se ha de seguir.

— Outro que tal; locução com que se
exprime semelhança de algumas cousas.
Hoje só se usa no estylo familiar.
— Ser, estar outro; ser alguém mui

diíTerentft do que era, ter variado ou mu-
dado muito.
— Ser, ficar uma por outra; pagar-se

n\ mesma moeda, fazer o mesmo que se
nos faz.

— Em outro tempo; no tempo passa-
do, antigamente, outr'ora. — lEas mais
destas fora do dito muro, em que vi

muytos edifícios de casas antigos e der-
ribados, e me pareceo ser cousa em outro
tempo mayor, e de mais gente.» Antó-
nio Tenreiro, Itinerário, cap. 42.

Vejo maior Império, e m»is sabid*.

Qual não rio n'o«tr» tempo a Terr^ Eda;
Bibylonia Tio Cyro eograndeciclo,

Verá mais armas, e triunfos Qóa :

Soberbo Persa, • .^rabe vencido.

Manda de Ormuz tubutos a Lisboa;

Tíies Lysia aos Thronos dá fataes abalos.

Que aos Reis da índia chamará vassalos.

JOSÉ AGOSTINHO DE ilACBDO, O ORODITE,

cant. t, est. 38.

— Outra vez; ainda uma vez, mais
uma vez, de novo. — «Depois da ci-

dade ser saqueada, em se dom Fran-

cisco recolhendo lhe mandou poer ou-

tra vez o fogo, de que ardeu toda,

e por o vento lhe ser contrario man-
dou toda a frota à toa, fora do porto,

em que se deteue sete dias, no qual tem-

po chegou alli Vasquo Gomes Dabreu,

que se esgarrara da armada.» Damiáo de

Góes, Ghronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 3. — «Porém vindo-lhe á memoria

o que com ella passara, o promeltimen-

to que lhe fizera, tomou algum esforço

e ousadia ; e apertando a espada na mão,
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remetteu a Dramusiando, quo 'também
saiu a recebel-o, começando outra vez

sua batalha com tamanha braveza de
golpes como o preço porque se comba-
tiam lhe fazia dar.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 71.

Esta alma tantas vezes enganada.

Não tornará por si ? nào fará contti

Co sol, coa despesa, coa jornada?

Quem do mar escapou quanto mal conta !

Que perigos sem fim! e logo brada

Outra vex ós da náo ; na terra afronta

SA DE MIRANDA, SONETO.

Este partido então não foi acceito

Porque o Governador tomar pretende

X gente, e o metal cavo, a que sujeito

EsU tudo, e que tudo assola e accende

;

Por ventura cuidou que deste effeito

o successo de Diu quasi pende.

Manda-lhes outra vez, que ou se rendão,

Ou em tornando o Sol se lhe defendâo.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 1, est. 55.

Determina fazer que d*3qui saia

Onde não cura o mal, mas o accrescenta.

Onde a triste lembrança de Cambaia

Com raór dór e desejos a atormenta :

E também porque vô que lá na praia

Ja do Occidente o Sol o carro assenta,

Huma e outra cousa o move, antes o obriga

A que outra vez das náos a \ia siga.

JDEH, IBIDEM, cant. 4, est. 64.

Começava esta horrenda bateria

Quando o DeUo profeta o carro solta,

D'oDdê espalha na terra o novo dia

Pouco antes inda em noite e somuo envolta;

E dura até aquella hora em que fazia

Outra vez ao salgado leito a volta,

E a escuridão da noite que succede

Ao bombardeiro esperto a vista impede.

IDEM, IBIDEM, cant. 15, est. 59.

Vascencellos porém, em quem • esprít»

Heróico eada vez mais se avivenU,

Ao Fonseca repete o que antes dito

Lhe tinha já outra vez, e lhe accrescenta.

Que pois hum desestrado, e fortuito

Caso, que assaz a todos descontenta.

Faz que o direito biaço elle nào mude
Lhe dè a elle o logar, pois tem saúde.

IDEM, IBIDEM, cant. 16, est. 123.

Outra vez aqui faz que se encolhesse

o Turco Mirinheire o inchado linho,

Porque quando depois se recolhesse

Sei ao usado seu leite marinho.

Quando a maré vasava, elle podesse

Seguir prosperamente este caminho

Tanto de toda a gente desejado,

E duas vezes ji em vão tentado.

IDEM, IBIDEM, cant. 20, est. 81.

— «Descance V. M. cezarea, porque

já não ha de atraiçoar outra vez o pa-

dre. Eocontrei-o ahi nas aote-camaras
;

não me lembrou que estava em palácio...

já lá ficou estendido. Perdoe V. M. a in-

advertência.» Kiu-se o imperador. Fez-

se a paz.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 76.
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—iMInhu parguntas,

Ovslleiro, nlo «i9 do ciirioto ;

Ontra ver. o repito: um pobre monga
Tem uma pobre cella e magra reta,

Maa ambai oITereue d'alma « gi\!<tn.

o»R«ErT, f.AH., cant. i, c«p. 21.

—Pnra a outra uer ; paru a vez se-

guinte.—Ahi temos nós outra; us«-so para ei-

plic«r, que o que se disse 6 um uovo des-

proposilu, ou ifuperliiiencia.

—Não é outro que ; não é senáo.
—Um e outro; ainbns. — «El Rei ile

Cananur comu smib » o que piss^ua, ven-

do qun sò no r.ombale dn tranqueira n^s
pndia empecer, n rnandauí cometer a

meudo, em qijii morrião Jo huma, e di

outra parte, porque os nossos as mais
das vezes (posto que contra vontaJe de

Lourenço de Brilo) sabiam a elles.» l)a-

miáo de does. Chrouica de D. Manoel,
part. 2, rap. 16. — «K neste d.íruíjs tiii

aos Manifestos ile huma, e outra pirte;

em que licaõ averiguadas, e bem cnani-

festas as unhas de Portugal, e CastelU
;

e bem curto de vista será, e b^m cego de
paiiaõ. quem com a luz Jestss rer.lades

naõ vir, que Portugal naõ tem unhas, e

que Castella sempre as teve, e para esto

Reyiio muito grandes.» Arte de Furtar,
cap. 16.

— í/m ao outro; reciprocamente, mu-
tuamente,—«Mas «ueado ja bom peda-
ço, que do huma, e da outra parte ser-

via a artelharia, de maneira que com o
fumo, e fogo da pólvora se nam viam
huns aos outros, mandou Duartti Pache-
co tirar com hum c.amello que ainda nam
descarregara, o cjue se fez em tam boa
hora, que do secundo tiro desmanchou
de todo a jangada, arrombando quatro

paraosque logo se foram »o fundo.» Da-

mião de Góes, Chronica de O, Manoel,
part. 1. cap. 86. — »K leixaudo Du.^rte

Pachfco à entraila de huma ponta de terra

Si>berba sobre o rio, donde à vinda os irai-

gos lho podiáo fazer cnuito damno, repar-

tiranse elles pela ilha e náo tão apartados

que não se pudesse ajudar huns aos ou-
tros, com o qual loulo atalharão toda a

ilha em que matarão mães de sste con-
tos índios.» Barros, Década 1, liv. 7,

cap. 2.

—Outro tanlo ; igual em quantidade,

numero, peso, o qualiilade; o mesmo.

—

f Alem do que lhe prometeo de ho r> sti-

tuir nos que lhe el Rei dom João toma-
ra, e dera a diuersas pessoas, a quem sa-

tisfaria ho valor querendn-lhos elles sd-
tar, e nam ho fazendo lhe daria a ello

mesmo rendas, e tenças que valessem

outro tanto, sendo hos taes bens dados
per el Ríi dom Joéo de juro, mas que
sendo dados cm vida lhos tornaria ha dar

per falecimento daquelles que hos pos-

.suiáo, sem mais ouira tienhuma satisf.í-

ção.» Damião de Uoes, Chronica de D.

Manoel, part. I, cap. 13.—«Acertou es-

tarem em Lisboa dez nãos de França

grandes, o de boas mercadorias, man-
donas tomar logo tidas, e recolher com
muyto recado as mercadorias na alfan-

dega, e lirarlhe as vergas e gouernalhos,

e meter nellas homens que as guardas-

sem, e lançar os Fraocesei fora delias. K

mandou logo a grand-» pressa com gran-

des prouisôes e poderes a S»tuuel, e ao

Keyno do .Mgaru* Vasco da íiaraa, fidal-

go do sna casa, que d<'pois foy Conde da

Vidiguí-ira, e .Almirante dss índias, ho
mem de que elle coníl^ua, e seruia era

armas e cousas do mir, a fazer outro

tanto a todas as que la esiiuessem, ho

que fez com muyta breiíi i«.i(í. » Garcia

te Rezende, Chronica de D. João II, cap.

146.— 1 Kloriano do D >st'rlo lhe bfijoii as

mãos por tacnanha mercê. I». Duardos

fez outro tinto polo gosto, que d'isso re-

c-bia. E porque nas obras virtuosas qual-

quer tar'ianç.i faz damno, e a presteza 6

neciíSSdris, logo se pôz em obra mandar
por eil.is. e Flori.mn não se quiz partir

té que vipr.im.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 65.
—Aqaelle outro; vid. ÃquelPoutro.

llisse: e ao collo Turioso se lho lança,

E na face três beijos lhe pespeg».

Passado e^te pequeno entusiasmo,

O l..ir* proseguia : E aqueir»iiíru.

Que do Jardim no meio se impertiga

Com cara de Ferreiro, é por acaso

O grande Ferrabrax de Alexandria?

Ou Galafre da ponte de Mantible?

k.. DINI7. Oi. cai;z, HTssoPE, caot. .'i.

— Outro sy ; também, demais, nlém

d'isto. — «Outro sy nos enviarom dizer,

que os Kscripvaães dos Horfoós faz^ra

cartas de vendas e compras, e sctitab oj,

e estormontos d'arro:idaraeutos, e d'alTo-

ramenlos, e d'obriguaçoõ"S dos bens dos

ditos horfoõs, e outros iuuitos coutrau-

tos, e escripturas publicas da tiraiidom :

pedindo-nos qu-^ Ih^s d''clarasseraosquem

as houvesse d.- fazer.» Ordenações Aífon-

sinas, liv. 1. til. 48. § 9.

OUTRORA, ou OUTR'ORA, adv. Em ou-

tro tempo, em época ja passada.

ODTROSI, ou OUTROSIM. Vid. Outro.

ODTROTANTO, (U OUTRATANTA, adj.

Vid. Outro.
— S. m. O mesmo.
OUTUBRO, s. m. (Do latim octoher). De-

cimo mez do armo, segundo o calendário

gregoriano. Kra o oitavo, segundo o com-
puto romano.
OUVÃO Vid. Ovem.
OUVENÇA. Vid. Avença.

OUVENÇAL, s. m. <inf. Vid. Ovençal.

OUVEZARIA. Vid. Ourivasaria.

OUVIAR. Vid. Uivar, e Ulular.

OUVIDA, s f. A acção d^ ouvir.

— Saber alguma coma de ouvida; por

ouvir dizer. — «Beui desnydado estava

Banha Lao de ser acometido, como aquel-

le qiio sabia os poucos soldados que ha-

via no Furte, e dado que de ouvida sim-

bessn serem os "Ponuguet^s alrcvides,

mal se persuadiria (\ma elles tivessem ani-

mo para sair a campo, e niuyto menos
que se atreveriam a rornpi-rlhe suas iran-

queyras povoadas le tintos guerreado-

res.» Conquista do Pegú, cap. b.

—Testemunha de onvida; O — attesto

por ouvir dizer.

—Lurjar de boa ouvida ; onde se ouve
bem o som.

1.) OUVIDO, part. pant. de Ouvir.

—

«<Ju:iB m^isdellao Infante dom Fernando,
mestre da or lern hauis, que morreo ca-

pliuo em Fiz. K as^i tend<*s onuido na
verdade a real, e alta progenia. e linha-

gem dos Reis de Portugal, desno tempo
dei Rei dom Afonso, s-gundo do nome,
ai', o il^l R"i dom Duarte, pai dei Rei

dom Afonso o quinto, auo dei Rei dom
João segando e dei Rei dom Emanuel,
da parte que lhes tora do costado dos

Reis de Inglaterra » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 24.

— «Neste tempo estando el Rey <'m Lis-

boa lhe tomaram os Francesas huma ca-

raiiella da Mina c >m muyto ouro. tendo

paz com França. Tanto que o soube teue

sobre isso conselho com os principaes que
na cort 1 eslauáo, e lodos lhe aconselha-

ram que mandass-» sobre isso numa pes-

soa a el Rey de França, e elle disse: A
mi me parece o contrario do que parece

a todos vosoutros, porque náo quero que
a pessoa que la mandar possa s-»r mal
ounida, «a trazida em diUçõ«>s. do que
mais me pesaria que da perda d > ouro:

o aleuanloii-se do conseRio sem diíer o

que queria fazr.» «lareia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap 146.— «Par-

tindo eu de Malaca com este desenho, aos

sette dias da mioha viagem, s«>ndo huma
noyte tanto avante como a Ilha de Pullo

Timão, qu'< pôde ser noventa legoas de

Malaca, e dès, ou doze la barra de Paõ,

qiiasi ineyo quarto da Lua passado, ou-

vimos por duas vez-s huma grande grita

no mar, e iiaõ vendo nada por causa do

grande escuro que fazia, ficámos todos

suspensos, porque naõ sâbiamos atinar

cô o que aquillo s-^ria, e mareando as

velas, fomos guiando para onde tínha-

mos ouvido o tom da grita, vigiando to-

dos cem os rostos bayios para vermos

se podíamos devisar o que aquillo fos-

se. » Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 33.

N^ mão a grande concha retorcida

Que traiia. com Torça Já tocara:

A TOi grande canora foi <.TVrida

Por tolo o mar, que longa retumbaT*.

CAM., LLs., eanl. d. mX, 19.

Onde ao Governador dá larga conta

De cousas que antes pvuco etiú piss.\daa.

Com que is vetes se vio j-^osto em aSronla,

Mas forão todas bem remediada».
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Hama Eómente a minha historia conta.

Porque todas Dão podem ser contadas,

Se alguém me der para ella attento ouvido

N5o se arrependerá de ter-me '^uvido.

F. DE ANDRADE. PBIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 6, est. 31.

Ottvido nisto o Sousa attentamente

E n*outras cousas desta qualidade

Foi do Governador, que delias sente

A tençiio de Baudur, e a má vontade.

OBR. ciT., cant. 6, est. 53.

Com este pouco custo esta gente houve

Huma rara victoria nunca ouvida.

Não queiras, gente minha, que eu te Iouto,

Louve-te a tua espada não vencida.

Tanto que o co=tumado signal ouve

Sousa, que a recolher-se ja o convida.

Deixa todo o furor, deixa toda a ira,

Co'os sens á fortaleza se retira.

OB. ciT., cant. 12, est. 19.

Não he isto que digo cousa nova.

Mil exemplos cada hora o tem mostrado.

Ousado Pires, claro em ti se prova

Que o tempo não consume o peito ousado,.

Antes co'o tempo cresce e se renova,

E o domador geral delle he domado,

M Mostia-lo-bão tuas obras nunca ouí'irfas

Do teu esprito só favorecidas.

OB. CTT., cant. 15, est. 4.

Destas mulheres animosas erão

Muitas no marital jugo mettídas,

£ algumas cujas vistas hem puderão

Hender mil almas nunca antes rendidas

:

Se quereis Têr quem são, o o que Szerão,

Cousas dignas assat de ser ouvidas,

Detende-vos aqui hum pouco, em quanto

Eu dou repouso á voz para outro Canto.

OB. CIT., cant. 15, est. 111.

— iPelo que me toca, ostou táo livre

de lhe chamar Minerva, que a tenho por

huma toula. Não a posso ver, e V. S.

mo tem ouvido dizer muitas vezes.» Ca-
valleiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n.o 33.

— «Chegou o conde; e ella spm mais de-

mora, lançou mão de um pau e deu-lhe

a valer. Ajoelhou-se o conde, e disse:

«V. ex.* por que me castiga? Ouvida a

causa, repoz.í Bispo do Grão Pará, Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 99.

Naõ tem oufirfo Vossa Senhoria

Ruidosos Cães uivar, li na alta noite ?

Pois que querem dizer aquelles uivos,

Senaõ, que anda no bairro Lobis-bomem,
Ou homem, por fadário, transmudado

Em jumento orelhudo, ou em sendeiro ?

A. D. DA CRUZ, HTSSOPE, CaBt. 5.

—Esse (responde o Padre) foi Alcides,

Cujo tremendo braço, cujos feitos

Ha de. por certo. Vossa Senhoria

Ter oia'í<io exalçar discretamente.

Era Bens sermões, ao nosso Padre Arronches.

IDEM, IBIDEM

2.) OUVIDO, s. m. (Do latim auditus).

O interior do meato auditivo, órgão de
ouvir, coUocado na cabeça dos animacs,
pelo qual percebem os sons.

Oatrãs symonias callo,

grandes trocas e partidos,

e benefícios vendidos

a taees. que de soo falallo

scandaliza hos ortuidos.

GARCUA DE REZENDE, MISCELLANBA.

—«Sou do mesmo parecer, e assento

em que he regra admirável ler os dis-

cursos em vozes altas depois de feitos,

consultando os ouvidos sobre aquillo

mesmo que os olhos já aprovarão.» Ca-
vslleiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n."

14. — «Quando V. A. se explica nesta

Lingoa, também eu podia ter a liberda-

de de lhe dizer que não entendo Valaco,

porem sabendo hum pouco da Lingoa
Castelhana, e tendo costumado os ouvi-
dos á pronuncia do grui, em lugar do
gi seguro a V. A. que o entendo.» Ibi-

dem, n." 38. — «Na fé dessa promessa
acodio o Solláo com dez mil de cavallo,

e grão parte de sua Corte, onde foi re-

cebido com huma salva Real á volta de
muitos instrumentos de guerra, e de ale-

gria ; consonância, que os nnssos ouvião,

aos ânimos temerosa, aos ouvidos bar-

bara.» Jacintho Freire de Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 2.

Hoje que d'hum amigo alguns instantes

Os ouvidos queria achar attentos.

Felicitando armónico os bons annos,

Que fórmaõ hoje o circulo primeiro.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, pag.

14 ced. 1751).

Para que arrastas tanta immensidade

De casos succedidos,

De que tenho atroados os ovvidos.

Se isto naõ faz ao caso do teu conto ?

IDEM, IBIDEM, pag. 28.

— «Vossês estão mortos por saberem
quem eu sou. Aqui em segredo ao ouvi-
do... Sou eu. Achava-me em vinte e qua-
tro de edade, quando juntei a maior par-
te das espécies, tão disparatadas como
as cinco do Universal.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Castello Branco, pag. 51.

Quebrada sobre o escolho da desgraça

Inda languidos sons desfere a medo.

Que a teu fiel ouvido vão memorias

Lembrar da pátria e recordar do amigo.

GARRETT, CAMÕES, cant. 1, cap. 3.

— lA igreja dançava-lhe em roda, co-

mo estonteiada: o silencio zumbia-lhe
nos ouvidos, como enxame que volteia

ao redor do cortiço. Por fim perdeu os

sentidos.» Alexandre Herculano, Monge
de Cister, cap. 28.

—Ouvido externo, ou orelha; parte

externa do apparelho da audição, que
comprehende o pavilhão da orelha e o
conducto auditivo.

—Buraco por onde se communica o

fogo, da pólvora á carga, na aVma de
fogo.

—Abrir os ouvidos; applicar o ouvi-

do, escutar com attenção.— Ser todo ouvidos; escutar com mui-
ta attenção ou demasiada curiosidade.

'
—Applicar o ouvido; ouvir com at-

tenção.—Fechar os ouvidos; negar-se a ou-
vir razões ou escusas.—Tapar os ouvidos a alguém; allu-

cioalo para que não ouça o que pôde
convir-lhe.
—Dar ouvidos ; dar credito ou pres-

tar muita attenção; ouvir benignamente,
com complacência. — «J^áo dês ouvidos
ás palavras brandas e lisonjeiros de Ca-
Ijpso, que calam pelo peito como a ser-

pente que sobroja por entre as flores;

teme a peçonha occulta: desconfia de ti;

e aguarda sempre os meus conselhos.»

Francisco Manoel do Nascimento, Aven-
turas de Telemaco, liv. 1.

Oh mal aconselhados! Se o desejo

De estender mais o paternal limite,

Sem segurança de ver mais o Tejo,

Assim vos leva aos campos d'Aufitrite ;

E se ouvidos desfarte eo dar vos vejo

Da Fama ao sempre equivoco convite.

Não tendes .iqui perto a Africa adusta,

Que só de a nome vos ouvir se assusta ?

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cant.

11, est. 17.

—Entrar uma cousa por um ouvido,
e sair por outro; não fazer caso nem
apreço do que se diz, não attender a

um conselho, advertência, ou aviso que
se dá.—Fazer, dar, ou ter ouvidos de mer-
cador ; fazer-se surdo, desentendido, que
não percebe, ou não ouve o que se diz.—Soprar ao ouvido d'alguem; estar

continuamente a suggerir-lhe, a inspirar-

Ihe alguma cousa para algum fim.

—Figuradamente: Chegar aos ouvi-
dos; chegar ao conhecimento d'alguem
alguma cousa que succede ; ser sabedor
d'ella. — «Em Goa se ouvião os éccos
desta nova cora temor, e silencio, e ain-

da que vaga. e sem author, chegou aos
ouvidos do Governador, fazendo-se mais
certa pelo secreto, e recato com que huns
a referião a outros.» Jscintho Kreire de
Andrade, Vida de D. João de Castro,
liv. 2. — «O rumor d'esta acção, e da
grande mudança que tinham feito os

pastores, derramou-se por todo Egypto,
e chegou aos ouvidos de Sesostris. Sou-
be elle, que por ura d'aquelles dous ca-

ptivos, havidos por Phenices, tinha vin-

do a desertos quasi inhabitaveis a edado
de ouro. Quiz conhecer-me ; pois amava
as musas, e lhe movia g grande coração

tudo quanto podia instruir os homens.»
Francisco Manoel do Nascimento, Aven-
turas de Telemaco, liv. 2.
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— <E como ao ouvido

Chegou <relrci meu ii^norado nome?>
— uSabereis tudo! fl;ie-vort pre4)'a; ^ tempo

Do preparar-voH ft nnlnmne audiência

Que havereta do monarcha.i

gaurett, cah., caDt. '>, cap. 14.

—Tapar os ouvidos, ou não dar ou-

vidos ; tifio (lar «udiíMicia, não querer

ouvir uma cousn, rocusar-se a ouvil-a,

a attfiiidel-a.—Não np.r visto, nem ouvido ; execu-

tar uma cousa com muita ligeireza, e

velocidade.—Deleitar, lisongear o ouvido a al-

guém ; dizer-lho cousas agradáveis e li-

sonjeiras.
—Ter os ouvidos cheios de uma cou-

sa; estar enfastiado de a ouvir repeti<ias

vezes.—Ter os ouvidos a concertar, ou ter

os ouvidos no ferreiro; iliz-se das pes-

soas que náo ouvem bem, ou não dáo

muita atteiii;áo ao qnn se Ibes diz.—Par nos ouvidos d'alquem ; levar

ao conhecimento <l'almi'!m, contar, re-

latar a alguém.— «Porque como os con-

selhos d'('.IKey, eraõ logo postos nos ou-

uidos do (jainorij quis prouer no que
auiaõ di; fazer sim o comunicar cõ el-

Key, temendo o dano que lhe podia so-

bro vir tomando o (Jaraorij na sua iiiilus-

tria ardil de os oITender.» Barros, Déca-
da 1, liv. 7, cap. 7.—Ser duro de ouvido; ouvir difficil-

mente.— Ter ouvido; locução que exprime
a sensibilidade, a capacidade de apre-

ciar as menores diflerenças de eutona-

çáo o de compasso.
— Figuradamente: Abrir os ouvidos da

alma; causar atleriçâo do espirito.—Faltar, dizer ao ouvido; em segre-

do, á puridade, baixinho.

—Figuradamente

:

o coravão feiticeiro

Já cá lue di£ ao oiívido.

Que est^i uoite á mei.i noite

Se hA de ver o Sol Divino.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, p. 233.

OUVIDOR, s. m.ant. (Do latim auditor).

Juiz togado que ouve e sentenceia com
outros as causas e pleitos que occorrem
nas audiências; nas Relações havia ou-
vidores do eivei, e do crime, que co-

uheciara por acção noim.— «Ao seu ofli-

cio perteeucH de teer railea, e Ouvido-
res, e Alquaides, e Meirinhos, Porteiros,

e Escripvaaens, e seus officiaaes em to-

dolos lugares dos nossos Hegnos, onde
houver homens de Vintenas do mar, que
os Ouvidores, e Alquaides do dito Almi-
rante ouçam, e livrem todos os feitos dos
sobreditos.» Grd. Affons, liv. 1, tit. 54,

§ 19.— «Chamou o Bispo D. João do Al-

buquerque, D. Diogo de Almeida Freire,

ao Doutor Francisco Toscano, Chancel-

lor Mrtr do Estado, a Sebastião Lopes
Lobillo, seu Ouvidor (leral, e a Rodri-

g(j (lonçalves Cíiuiiiha, Veador da Fa-

zenda, aos qiiaes e[itre,gou o Estado C')m

a Faz dos l'ri(icipes visinhos, assegura-

da sid>re tanlas viclorias.» Jacinto Frei-

re de Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 4.

—Ouvinte, o que ouve.

—Ouvinte píira julg.ir e avaliar os mé-
ritos.

— Instrumento em forma de funil, tu-

bo acústico, que os moucos applicam ao
ouvido, com a parte mais aberta para fo-

ra, por onde se lhes falia.

OUVIDORIA, s. f. (De ouvidor, cora o
suífixo «ia»). Cargo, emprego ou digni-

dade do ouvidor.

-—O dislriclo do ouvidor.

OUVIELAS, s. f. plur. Termo da pro-

víncia do Alemlejo. Ab>-rluras na terra

para vasarem mais commodamenle as

aguas úi\s cheias.

OUVINTE, adj. 2 gen. o part. act. de
Ouvir. O que ouve algum sermão, ora-

ção, etc.— «Ksle ho o officio dos prega-

dores, que prospguem a obra da reden-
ção, e continuáo o que Christo começou
no mundo : este deim ser o inti-nlo dos

ouuintes, quando vetn buscar pregação,

e assi os pregadores são coailjutores de
Christo na obra da rfdençâo.» Paiva de
Andrade, Sermões, part. 1, pag. 187.

—

«O sermão raau-mau— mal feilo e com-
prido — 6 pessini'!. Em vez de se darem
a Deus, os ouvintes estão dando ao dia-

bo o pregador, ou já crêem que o pró-

prio d-'mo[iio lhes falia.» Bispo do Grão
Pará. Memorias, publicadas por Camilio

Castello Branco, pag. 1.35.— «E' verdade

que se pira arder o auditório é preciso

que arda o orador, bem póie ser que as

lagrimas, que apenas podíamos suster,

fossem também causa de que corressem

pelos rostos dos ouvintes.» Ibidem, pag.

182.

—Termo escolar. O que assiste ás pre-

lecções do um profess..r sem estar ma-
triculado.

— Ouvinte obrigatório; o estudante
medico obrigado a assistir no hospital.

OUVIR, 1'. a. (Do latim audire). Perce-

ber os sons, a voz, a palavra, etc, que
imprimem nos ouvidos.— « Estando assim

despois de cocner ouuiram huma grande
grila, pelo que se poseram todos a ca-

uallo eiicaniinhJindo pi'ra onde vinham
estes que grilauam, que eram alguns dos

Aduares do Serife, que se vinham lançar

com os nossos, aos quaes seguio alguma
da sua gente ate vista dos nossos adua-
res, a quem Lopo barriga juntamente
com os mouros de pazes sahio, e os se-

guiram todas estas três legoas.» Damião
de Góes, Cbronica de D. Manoel, part.

3, cap. 73.—«E el Rey tinha mandado,
que tanto quo o Duque fosse morto, to-

cassem o sino de Santo Antão, e estan-

do el Rey com poucos ouuio tocar o si-

no, e era no ouuin lo Ifuaniouse da ca-

deyra, e pozse em joelhos, e disse: Re-
zemos polia Alma do i)iique, que agora
acabou de padecer, e isto com os olhos
rhfos de lagrimas, e assi em joelhos í:8-

teuf hum espaço rezando por elle, echo
rando.» Garcia de Reiende, Cbronica de
D. Joào II, cap. 46.

And. Que noa querei*, e«cadeiro«'.'

Anjo. Chama tod'» teua parceiro»,

Verei* voaao Hedemptor.
Atié. .\ar, durmae* mai*. eayo Vaz,

Oumrn» cantar aquillo.

GIL TICEKTE, AUTO DA MOri^A MOrDU.

—«Tuam Colasoarqiie estava esperan
do com sua gente junta esta hora, tanto

que ouvio repicar o sino da fortaleza,

acudio logo, parecndo-lhe que Max<>liz

eslava em poder da torre.» Barros, Dé-
cada 2, liv. 9. cap. 6. — <E antes que
elle respondesse, ella se meteu dentro,

e os cavalleiros s»rraram a porta tio pres-

tes, que Primsliáo náo leve tempo pêra

nada. Deteiido-se um pouco, ouviu den-
tro outra maneira de pranto, que pare-

cia que lodo o apnsentamento se assola-

va. E náo podendo soffrer a lastima, que
lhe fez, virou rédeas ao cavallo táo des-

contente como se diante de si vira D.

Duardos, dobrando-se-lhe a vontade de

o buscar com dobrado trabalho do que
té li passara.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim dlnglaterra, cap. 6. — «Outros

que se achavam mais desviados, náo es-

tando certos da causa de tanta confusão,

e revolta, ouvindo em todas as parles

instrumentos de guerra, tomavaõ o ca-

minho, que mais fácil lhes parecia para
poderem escapar, e cuydando serem ini-

migos, se mitavam huns aos outros por

acharem caminho de livrar as vidas. Es-

palhou-se a nova da morte do Banha
Lao, com que finalmi^nte foy o arrayal

desamparado.» Conquista do Pegú, cap.

5.— «Ho modo dos correos he como an-

tre nos, levara corneta quo locam quan-
do querem chegar a algum lugar, pêra

que lhe tenham cavallo prestes em cada
lugar de certa em certa distancia, sim
obrigados ouvindo ha corneta a lhe ter

cavallo prestes, ho que se fsz com tanta

diligencia como os demais serviços dos

officiaes.» António Tenreiro, Itinerário,

cap. 22.

Apen.is no logar que estou diiende

.\quelles iofieia hoje surgirão,

(Juando os da fortaleia o estrondo horreodo

Ouvem de alguns canhOes, que longe atirio

Contra Madraíabat ise bem entandoi

Estas homens o estrondo agora ouvirão.

Do qu.\l se forma IA vario conceito,

.Mas todos cuidão que he de seu proTaito.

r. DR ANDRADE, rRlMEIRO CSROO BK Dl

cant. 30, est K

«Paliava n"isto com um innáo co-
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nego, a tempo que um antigo criado,

(l'aquelles que tudo ouvem nas ante-ca-

roaras. quando resam por suas contas,

—

olhando para eile o prelado disselhe.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pag.

118.

Tanto o temor me venceu,

Que, quando aos outros me viro.

Soltei sem lento hum suspiro,

Que ella ouvindo estremeceu.

FRANCISCO BODRIGtJES LOBO, PRIMAVERA.

Nem, na passagem, nem no tomar terra.

Tem de avistar ninguém : tem só de ouvirem

Uma vôz, que ao sahir cada Alma a conta

Ao Guardador de E«pritoi. Se, nos lenhos

Vai Mulher, essa vôz nomòa o Esposo.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAB-

TYRES, liV. 10.

Ah ! se um filho que ha visto na batalha

paterno valor, que ouve entre a grita

Aquella voz que o acariciou na infância,

Bradar-lhe: Avante!—aquelle braço amigo

Que o imbalõu nos dias da innoceucia,

A appontar para a estrada da victoria;

Oh! se a tal homem covardia pude

Entrar no peito vil... Não é possivel,

GARRETT, CAM., cant. 3, cap. 11.

Do cantor que no alento derradeiro

Ouviram as cidades contendoras

Pelo berço d"Horaero, em cançjio última

De moribundo «ysne, o brado ingente

Alçar da glória aos filhos acordados

Be Leonidas que derme... Não, nào dorme.

IDEM, IBIDEM, cant. 5, cap. 13.

—Attender, escutar favoravelmente os

rogos, supplicas, etc. — «P. Porque não

fizestes vir a Ormuz dous Judeos que fo-

ram degradados por Rax Xarrafo, e por-

que os não ouvistes com justiça?» Dio-

go de Couto, Década 4, iiv. 6, cap. 7.

— «Dom Payo chegou a Goa com os

doentes, e deu as cartas de D. Álvaro

de Castro ao Governador, e sabendo por

ellas o que passava ficou muy magoado,
e despedio D. Payo sem o querer ouvir,

mandando desembarcar os doentes pêra

o Hospital, aonde logo os foy visitar, le-

vando dinheiro na algibeira que repar-

tio por todos, encomendando muito sua

cura.» Idem, Década 6, Iiv. 6, cap. 7.

— Escutar, attender, dar, prestar at-

tençâo ao que se diz. — «E qje dalli

pêra índia, e pêra ho mar Darabia ha-

uia trato de muitas mercadorias, e assi

o hauia douro em huma terra, que lhes

fícaua atras que se ch^maua Çofala, ho
que todos ouuindo dauão entre sim gra-

ças a Deos pela mercê, que lhes tinha

feita.» Damião de Góes. Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 36. — «O que fei-

to perguntou a Tristão da cunha se que-
ria logo audiência, ou que ficasse psra
outro dia, o que se remeteo para quinta

feira seguinte, em que o Papa, os spe-

Tou no paço, e recebeo com muita honr-

la, e gasalhado, ouuindo mui bem tudo

o que lhe da parte dei Rei diíerão, do
que os pontos geraes eraõ sobela prose-

guiçara do Cuncilio, reformaçam da Egre-

ja, e guerra contra os Turcos.» Idem,

Ibidem, part. 3, cap. 56.

Ora está quedo, e não sejas grou.

Que voa pelo ar, e anda pelo chão.

Ora attenta nisto.

Tu saberás que A cerca de Christo

Tens bem que ouvir, e nós que fallar.

GIL VICENTE, DIALOGO DA RESURREIÇÃO.

— *Rogo-Tos, disse o imperador, que
antes que me mais conteis, me tireis de

uma affronta, em que essss palavras

põem meu coração, que é dizerdes me
se esse cavalleiro da Fortuna ó morto,

ou vivo
;
porque em quanto não estiver

livre deste receio, poderei mal ouvir o

que me dizeis.» Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, cap. 45. —
«Mas como a honra dos príncipes só em
suas obras o não no louvor dos lisonjei-

ros consiste, não querendo Palmeirim

ouvil-os, pondo as pernas ao cavallo, se

lançou polo oiteiro abaixo.» Idem, Ibi-

dem, cap. 98.— íManoel Rodrigues Cou-
tinho ouvindo aquillo, foy virando com
os companheiros, que nunca o deixarão,

e de quando em quando fazendo rosto

aos imigos com as espingardas, com que
derribarão alguns, e quiz a desaventura

que dessem huma espingardada a Ma-
noel Rodrigues Coutinho, de que cahio

logo, mas os companheiros o levàraõ nos

braços, e o recolherão pêra a povoação,

que achàraõ jà despejada.» Diogo de

Couto, Década 6, Iiv. 10, cap. 9.

Desta obra o Sultão fica satisfeito,

Que d'hua e d*outra parte era conforme

Ao seu cruel e cubiçoso peito

E de tudo o real assaz disforme.

Traz este abominando, enorme feito

Se apparelha para outro mais enorme.

O qual logo ouvireis, não sem espanto,

Se não vos he pesado este meu canto.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. G, est. 11.

— «Nestas perguntas foram os dous
contrários, s. ho Piloto e ho China mo-
ço chrislão, e foram servidos de muitos
açoutes, porque se encontravam em al-

gumas cousas. E mostravam sempre os

Louthias que folgavam de ouvir aos Por-

tugueses em sua defeza, ho qual lhos foy

causa de muito grande alivio.» António
Tenreiro, Itinerário, cap. 25.— «Ao bem
de estarem juntos os nossos Tribunaes,

se devera ajuntar outro de serem co-

municáveis por dentro com o Paço Real

;

de sorte, que pudesse EIRey nosso Se-

nhor sem ser visto, nem sentido, ver, e

ouvir o que nos Tribunaes se obra.» Ar-

te de Furtar, csp. 30. — «E assentados

com as ceremonias que a vaidade inven-

tou em semelhantes actos, fez hum dos

Vereadores sua estudada arenga, em que

se promettia o Estado prosperidades gran-

des com o novo ministro. Depois de ou-
vir o Governador as lisonjas publicas,

ouvio também as secretas de muitos,

com ellas abrião a porta a seus particu-

lares interesses.» Jacintho Freire d'An-
drade. Vida de D. João de Castro, cap.

1. — «Quando eu o li a primeyra vez

achava-se na companhia hum Castelha-

no, o qual acabando de ouvir a Carta

critica disso logo : Senóres el Espanai 7io

es loco.i) Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

Iiv. 1, n.o 7. — «Como conheceis o seu
génio ouvi o caso seguinte, e vede se te-

nho bastante fundamento psra esperar

que soceda á bella Condeça o mesmo
que experimentou a fermosa Margarida.»

Idem, Ibidem, n." 52 — «Ouve o que
socedeo a outro génio da tua prophissão

chegando a necessitar de hum dos mais
humildes bichos da terra.» Idem, Ibi-

dem, n." 45. — «Serviu-lhes muito tem-
po de admiração ouvir ao tal religioso

pelas cinco da manhã repetir fielmente

vários successos nocturnos das religio-

sas, a tempo que tudo eslava fechado na
serra, nem se via vestígio de creatura

por mais que examinavam. Era o caso.»

Bispo do (irão Pará. Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pagi-

na 121.

É minha edade—se prestar-vos pôde

Este nada que valho, se ajudar-vos

De obra ou de aviso imaginais que posso,

Ouuic-vos-hei de gústo e de vontade.

GARRETT, CAMÕES, cant. 3, cap. 8.

—«Iremos, para ouvir-vos,

Da Penha-verde á fresquidão sentar-nos.

Calmoso vai o tempo ; e ademais, prazem

Dobrado entre a verdura os dons das musas.)

IDEM, IBIDEM, cant. 7, cap. 10.

Oh! Feliz Albion, berço, e morada

Dos Sábios immortaes, que o Mundo assombrão,

Tu das Sciencias magestoso asilo,

Ouve a voz de hum mortal, que exalta o grande

Alumno teu, que interprete seguro

Foi das eternas leis, que os Astros regem.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 3.

—cApenas ouviram o que se lhes or-

denava, Sisebuto e Ebbas, voltando-se

para os esquadrões que lhe obedeciam,

clamaram:—vingança!» A. Herculano,

Eurico, cap. 10.

— Assistir á explicação, que alguém
faz de alguma sciencia, arte, religião,

etc. — «Os Chrislãos que nella moram
tem egrejas como as nossas, e nos altares,

e paredes pintadas cruzes, cumo os de

Couião, sem nenhumas outras imagens,

nem sinos. Ajuntasse o pouo nas egre-

jas aos domingos, onde ouuem suas pre-

gações, e os cjfficios diuinos.» Damião
de Góes. Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 98. — «Que nos Domingos nos

ajuntemos a hora de terça do dia na
Egreja, pêra ler, e ouuir os liuros dos
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Pfophetas, o que feito rnaadam qu« se

pregue a dootrina Jo saneio Kijaiigiilbo,

e após isso se diga a Missa.» Il«!iii, Ibi-

dem, part. 3, cap. 61. — t|i pêra mais

coiiliraiar isto leuou consiKO liuiii Kui

faloiro ^^>rtu^;U's, hoin'-iii quo fa/.ia pro-

fissõ de Astrologi), e Matli.-.uiBlico, e>l»j$

aruhus furão ter a Saragoça no aiioo do

mil, quiiilieiUiis. e dezoito, us quaes el

Rhí dom Carlos, com seu conselho ou-

uio muitas rezes, e a Fertiam de maga-

Ihães, m,\is por fallar tiielhor uas cousis

do luar quo ho fiieiro.» Idi^cn, Ibidem,

p«rt. 4. rap. 37. — »Foi tarp dt^sfjoso

da iJobr.'Zí dn reino scr instrui la mu le-

tras que, iiiaodaua aos seus moços lidal-

gog, e da camará, em que porá isso auia

algum gt^ito ouuir uada dia liçam de gra-

mática alui bairro dos Scola/es de Lis-

boa, uude eutaõ slauam os estudos ge-

rais deste reino, e ao mestre calhedrati-

co da gramático quo se chamaua frei Xi-

ual, daua cadanno polo iiisiuar, alem do

que linha dordenado quarenta mil reis.i

Idem, Ibidem, cap. 84. — «Este judeu

quo mereceu a cuuliaoça do snr. rei D.

Pedro e a envestidura de seu enriado,

convidou o padre Vieira para ouvir na

synagoga o rabbino explicar o texto.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, capitu-

lo 161.

— Ouvir, com um verbo no infinito.

— Ouvir fallar. — Ouvir dize.r.— «Dona
Maria era sesuda e corda, e foi miij tor-

vada quando lhe esto ouvio dizer, p Fer-

não Lopes, Chronica de D. Fernando,

cap. 57. — aO imperador teve por cousa

nova ver nomear o sábio D»liarte; por-

que tó li nunca ouvira falar nelle. e

dando o agradecimento daquella vontade

a sua donzella, com palavras de tanto

amor o verdade, como sempre costuma-
va, a mandou á imperatriz e Gridonia,

quo a receberam com o agasalhado que
merecia a esperança em que sua embai-
xada as punha.» Francisco de Moraes,

Palmeirim dlnglaterra, cap. 13.

A vinda de^tfts dous Turcos que .igora

ilâ segredos dos seas maniíesta\'ão.

As [uulhertís chegou, que uaquelU tora

Tumbcm do trabalhar partecipavão;

E vendo a ham homem vir da casa fi5ra

Onde (>ittMào diíer que elles estaTão.

Hua que era casada, a elle se ajuata

E se estavão lá dentro lhe pergunta.

FRANCISCO DG AíiDR\DK, PRlMEUtO CERCO OK
DIU, cant. 18, est. 79.

'
1

— «Parece-me que estes acontecimen-
tos tão singulares, farão mais effeito em
favor das sciencias Pronosticantes. que
as domonstraçoens, e as contrariedades

em que m.» ouvis sempre falar, lhe fa-

rão de dftUDo.» Cavalk^iro de Oliveira.

Cartas, liv. 1, n." 40. — tSem vos ler

visto o rosto o acho bello, e acho aauy
agradável d vosso discurso sem que v.o$

onvisse falar.» Idem, Ibidem, n.* 47.—
|

«.Não S''i como ao pensamento me veio

em Lisboa se seria esle defunto o Sup-

pico ; e muito casualmente perguntando

eu a« padre D. Celestino Te>juinnau da

Providencia que fim tivera, respondeu-

me que ouvira muito em voz baixa di-

zer quH o mataram rm Composlella, in-

tervindo um religioso na morl^.» Bispo

do Grão Pará. Memorias, publicadas por

Camillo Castello Branco, peg 113.

Roubar-me > triste vida. dar-me a ptiu

De oumr-te excommungar pelai e*quin*«,

Oapreio cruelmente, entregue isgarraa

Do Ueirinho vorax, qual tenra Pomba
Entre as unhas cruéis de Açor ligeiro.

A. DINIZ DA CRUZ. HYSilOPE, Cant. G.

L/>oge, por esse aiul dos vastos mires,

Na soidão melaDCbelicA das aguas

Úuii gemer a lamentosa Alcyone,

E com ella gemeu minha saudade.

GARRETT, CAJSÒtS, cant. 5, Cap 3.

— Ouvir bem; além do sentido, signi-

fica atlender favoravelmente e com agrado.

— Ouvir mal ; não ter dado attençáo

ao que se diz ; não ter percebido.

Porém, ou eu mal ouço, ou e«m voz alta

Me chama agora o Turco, e me importuna.

Que deseja parlir-se, pois lhe f^lta

Das armas o favor, e da Fortuna.

Ja para elle outra vez meu canto salta

Poi6 ja prestes o vejo, e que opportona

Conjunção tem agora de partir-s«,

E vtjo que sem mim pode mal ir-se.

F. DE A.NORADE, PHUIEIHÚ CERCO DE DIU,

cant. 20, est. 74.

— Vèr, ouvir, e calar ; aconselha a pru-

dência, e circumspecçáo não se inge-

rindo em negócios alheios, e fallaudo só

o indispensável.

— Ouvir de confusão , confessar a ou-

trem em segredo, no Sacramento da pe-

nitencia.

— Ouvir mista; assistir ásua celebra-

ção.— tO qual el Rey quis conceder, e

sahindo hum dia polia manháa a ouuir

missa fora, cuberto de muyto grande
doo, e quando se vio sem o Priucipe seu

tilho, que sempre trazia junto de si, não
se pode ter que lhe não sahissem as la-

grimas, e como foy visto leuantouse ta-

manho choro, e prauto em todos, que
era piedosa « muy triste cousa pêra ver.»

Garcia de RezeuKs ChroHica de D. Ma-
noel, pag. 132.— «Ch<-»{amos it casa de

Guilherme Brossem. visitamos a sua ca-

pella, onde ouvimos missa, a qual foi

cantada pelas suas indias e mamelucas a

quatro vozes bem ajustadas, e no tim

varias cantatas devulas e de edificação.

Sobre o que lhe fizemos uma pequena
pratica, i-m louvor du canto hon"Slo.»

Bispo do Grão Para, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Brancu, pag.

209. .. „.

— Adágios :

— Uuem bem ouve, b -m responde.
— (Jiem escuta de si ouve.
— <Juem dit o que qa.', ouve o que

Dáo quer.

— Se queres »er bom juiz, ouve o que
cada huiij diz.

— he grande coração é soffrer, de
grande senhor é ouvir.
— O bom curaçáo sofire, o bom siso

ouve.
— No açougue quem mal falia, mal

ouve.
— Maiih» it; açougue, quem mal fal-

ia peor ouve.
— Por ouvir missa e dar cevada, náo

se im[>*íd« a jurnada.

— Vèr, ouvir e calar; luslosas cou-
sas são de observar.

ODVO. Vid Ovo.

OUZIA. Vid. Ousadia.

OVA, s. /". Inunm>-ra quantidade de ovus

que se eocontram no peixe; eem alguns

insectos. — «Unde acabou de carregar a

embarcação da mercadaria em que tra-

tava, que como ja disse, erad ovas de

sáveis, os quais nestes rios saõ tantos em
tanta quantidade, que lhe náo aprovei-

tão mais que sós as ovas das fêmeas, de

que carregaõ lodosos auuos passante de

duas mil t-mbarcacóes, e cada embarca-
ção leva cento e cinquenta, duzentasjar-

ras, e cada jarra hum milheyro, por ser

impossível poderse aproveiuir o mais.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 25.

OVAÇÃO, s. f. (Do latim ornitiomm).

Triumpbo menos solemne entre os anti-

gos romanos. Tinha lugar a ovação por

alguma vantagem secundaria alcançada

sobre o inimig.>, ou por alguma vicloria

sobre «-scraviis, piratas ou rebeldes; o

vencedt^r entrava em Homa a pé ou a ca-

vallo e era couduzido ao capitólio onde
se sacrificava uma ovelha preta. Notrium-
pho maior, o vencedor entrava em um car-

ro, e a victima sacrificada era um louro.

— Provas de apreço e euthusiasmo,

vivas o acclamaçõ.^s que se dão publica-

mente a uma pessoa por alguma cousa

notável que fez, ou por serviço que pres-

tou.

OVADO, adj. (De ovo, com u sufúio

<ado>). Em forma de ovo ; oval.

OVAL, adj. 2 gen. (Do latim o»tUú).

Da feição de ovo, que tem a forma de
ovo.

— Termo do botânica. Quo tem for-

ma eUiptica, como co(i/^«i«n«Á ovaes, ele.

— Termo de zoologia. Du-se das con-

chas parecidas com um ovo, pela sua

forma.
— Termo de historia auUga. Relativo

á ovação.

—

Coroa oval.

OVANTE, >id]. -2 gen. ,()o latim ovatu,

ovantis). Diz-se do que conseguia entre

os Romanos as honras dd ovação.

—Viciorioso, trium{>baute, iií&Qo.
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OVAR, V. n. (De ovo). Pôr ovos a ave.

— Crear oras o peiíe.

OVÁRIO. ViL Oveiro.

HOVE, por Houve, voz do verbo haver.

OVEENÇA, s. f. ant. Vid. Ovença.

OVEENÇAL. Vid. Ovençal.

OVEIRO, s. m. (De ovo, eotn o saffiio

«eiró»). Membrana dentro das entranhas

dos aiiimaes oviparos. e dos viviparos,

onde estão ovos formados, que d'alli faz

sair e fecunda a matéria semioal.
— Termo de volateria. O orifício por

onde saem os excrementos grossos do

falcão.

— A parte inferior do corpo das aves,

do peito para o rabo.

— Peça de levar os ovos cozidos ou
assados a mesa, etc.

— I'.áiinbo verde da lagoa de Óbidos.

OVELHA, s. f. A fêmea do carneiro.

—

eEm que mataram muitos mouros, e

captiaaram quatrocentas, e oitenta, e

duas almas, que trouxeram Azamor, que
era a parti dos Cbristãos, o trezentos, e

sesenta cauallus, e oitocentos, e cincoen-

ta bois, e vacas, e mais de seis mil oue-
Ihas, e muitos cauallos, egoas e asnos,

que couberam a parte dos mouros de pa-

ses, segando forma de seus contratos, o

que tudo trouxeram com pouoa resis-

teaeia.» Damião (^oes, Chronica de D.

Maaoel, part. 4, cap. 59.

Ovelhoé e cordeirinhos

He o meu gado maior ;

Huito humildas e mansinhos,

E pascem poios caminhos

E montes do Redemptor :

Elle h£ o summo pastor ;

E vós escusae a guerra,

Qu'eusam a flor desta serra.

GH. VICKNTK, ALTO DA CAKANÊi.

F. 2.' Ganbão-nos táo mal ganhados.

Que vos roubão as orelhas.

F. 1.' Pola hóstia consagrada

E polo Deos consagrado

Que 09 lobos nas ovellms

Não dão tão crua pancada.

IDEU, FABÇAS.

— «Baste saber em summa, que assi se

haviam os nossos poucos navios entre

aquelle grande número de véUs, como
se hão os lobos em hum pegulhar de
ovelhas. í Barros, Década 2, liv. 9, cap.

5. — «Loreno o ajudou a gniallo, posto

que elle o escuzasse, e tsmbi-m de dei-

xarem a pratica : com tu lo f<n de gosto

o caminho, porque chegando a coroa do
monte, no chaõ delle estavaõ dous pe-
gureiros, que ao olho do Sol tosquiavaõ

as ovelhas, e descançando ao tempo que
o amo chegava com a companhia de Le-
reno em perguntas, e respostas, canta-
rão esta cantiga.» Francisco Kodrigues
Lobo, Primavera.— «Piques, que se que-
brarão, e gastarão em assar borregos;
capacetes, de que fizeraõ paneilas, para
cozer ovelhas com nabos, e outras mil

couzas, que naõ se contaõ ; com qua lan-

çadas as contas, sempre as perdas exce-

dem os ganhos.» Arte de Furtar, cap.

56.— í Foi Deus serviço exercitar-nos com
grossa chuva, que inund )U a gente toda,

e a rede em que vínhamos não nos de-

fendeu ; mas a consideração de que o

pastor por não perder de vista as suas

ovelhas não foge da inclemência do tem-

po, nos serviu de fazer mais soflrido e

experimentaf-uos.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camiilo Cas-

tello Branco, pag. 195.

— Figurada e familiarmente: Ser uma
ovelha; ser manso, dócil, humilda, de

muito bom natural.

— Mome com que se designa no Chili

o quadrúpede chamado Iharaa.

— Ovelha niertna ; a que no verão vi-

ve nos montes, e no inverno passa á

Extremadura hespanbola, e dá uma lá

âaissima.
— Ovelha de refugo; desprezível, mui-

to inferior.

— PI. Ovelhas. — Figuradamente: Os
parochianos a respeito do parocho ou
pastor, e bem assim os diocesanos a res-

peito do seu bispo, etc. — «Assi mesmo
conheço o Pontífice homam por prim' i-

ro Bispo, e pastor das ovelhas de lesu

Christo, e todolos Patriarchas, Cardeaes,

Arcebispos, Bispos dos quaes elle he ca-

beça a quem como a ministros do Se-

nhor lesu Christo humildosamente obe-

deço.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 60 — «E assim

ciz Santo Agostinho, fallando em hum
Sermão com as suas ovelhas. Desejo en-

siuar-voà mais claramente», com que
obras se redimem os peccados miúdos.»

Padre Manoel Bernardes, Exercícios Es-

pirituaes, part. 1, pag. 224. — «Resol-

vido o dia de sairmos a visitar, para

cumprir com o concilio tridenlino e sa-

grados cânones, que, conforme os dou-
tores, obrigam gravemente, e com rasão,

porque sendo de direito divino apascen-

tar as próprias ovelhas, o Espirito Santo

em os Provérbios diz que diligentemen-

te conheça o pastor o seu rebanho.»
Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Gamillo Castello Branco, pag.

170.

lllustres moradores deste excelso

Magnifico Palácio, beca sabido

Já ba niuito lereis o quanto deve " .' J

O meu augusto Génio, a nossa Corte

Ao grão Prelado, que as ovelhas pasce

Dos Elveoses redis.

A. BIHIZ DA CRUI, HYSSOPE, Cillt. 1.

— Adágios :

— Agora que tenho ovelha, e borrego,

todos me dizem, veuhaes embora Pedro.

— Folga o trigo debaixo da neve, co-

mo a ovelha debaixo da pelle.

— Ovelha pequena, todos as aanos é

cordeira.

— Ovelha farta do sc-u rabo se es-

panta.

— Ovelha que bala, bocado perde.
— Ovelhas tolas, atraz de umas vão

todas.

— Ovelhas e abelhas, em tuas deve-

zas.

— Cada ovelha com a sua parelha.

— A mais ruim ovelha, de fato suja o

tarro.

— ()\iem tem ovelhas tem pelejas.

— Eiicommendar as ovelhas ao lobo;

ou: Dar a ovelha a guardar ao lobo.

OVELHEIRO, s. m. (De ovelha, com o

suffiio «eiró»). Pastor de ovelhas.

Cres, que em meus devaneios, anhela^^a

Faustoso Alciçar, Pompas, nem Thesooros?

Modesto é • voto (a despacb á-lo os Fados!)

Nunca avistei, num claro da espessura

Rodante Choupaninba do Ouelheiro,

(Bem cabal a nós dousi sem ter-lhe inveja.

F. UAMOEL DO NASCIJiESTO, OS UABTYBKS,

liT. 10.

— «Mas logo ApoUo pstenteiou áquel-

les ovelheiros a brao iura da vida rural,

cantando lhes as flores de que se arreia

a primavera, os perfumes que recende, e

a verdura que Oe suas pegadas brota.

Celebrou-lhes depois as mimosas noites

d'eslio ; os zephyros refrescando os vi-

ventes; o o rocio consolando a terra se-

quiosa.» Francisco Manoel do nascimen-
to, Telemaco, li/. 2.

OVELHINHA. Diminutivo de Ovelha.—
«Pede o pobre Christam a Deus justiça

pelas praças, que nam ha quem lha faça

na terra : arde em zelo o bom padre Cy-

priaoo, assi o sente como o pastor quan-
do lhe o l')bo leua arrastando da boca
huma ouelhinha, e deixa no curral ou-

tras degoladas, e todas assombradas.»

Lucena, Vida de S. Francisco Xavier,

liv. 6. cap. 10.

OVELHDM, adj. (De ovelha). Próprio

das ovelhas, concernente aos carneiros,

borregos, cordeiros e ovelhas. — Gado
ovelhum.
OVEM, s. m. Termo de náutica. Nome

que se dá a cada uma das pernadas da

enxárcia. — Primeira ovem de vante.—
Primeiro, ou segundo ovem de ré.

OVENCADURA, s. f. Termo de náutica.

A enxárcia real; o feixe, ou totalidade

dos ovens.

OVENÇA, s. /. ant. Officina destina-

da par» os particulares usos de uma ca-

sa. — « Vam pousar nas Clastas, e Cama-
rás dos Prelados, e nas Ovenças dos Con-
ventos com seus cavallos, e com as mu-
lheres do Segre, e com outras compa-
nhas.» = Doc. de 1372, em Viterbo, Elu-

cid.

— Oftlcio. — Ovença de conrearia.

OVENÇAL, ou OVEENÇAL, s. m. ant.

O que tfUi a seu cargo os mantimentos,

despensas e cozinhas de uma grande

casa, ou corporação; despenseiro, pro-
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visnr, irisppctor, (»u vódor de tudo o que

perl^nro a culiri«ri«.

OVENS, «. m. pi. Vid. Ovem.
OVIADO, aí/j. a»ií. Kiii ar Iriumphante,

sobftrbci, vnidoso.

OVIDUCTO, s. m. Termo d» •nataraia.

Ci)ii'iu(;ti> piil" qual os ovos sahein do

ovário para fora ilo corpo da ave.

OVIELAS, s. /'. pi. Na província do

Ahnn-Tfjo, o rricsino que ulvercas.

OVIL, s. m. Termo de poesia. Redil,

aprisco.

OVINO, ad;. (Do latim ovinut). Termo
poético. Concurnente a ovolha, perten-

cetitt' a ovelha.

OVIPARO, adj. (Do latim oviparus).

Ti'rmo dti zoologia. Díz-sh dos aiiimacs

quo teom ovos, du qun expullem o pro-

ducto da gtírafjão, sora o ter antes des-

envolvido em seu s<^io. Taes séo as aves,

os reptis, e quasi todos os peixes, mol-

luscos o insiictus.

OVISSACO, s. m. Termo de medicina.

Pequeno sacco, ou vosicula do ovoiro,

em quo é contido o ovulo, a qual, fecun-

dado este, se rompe e dá passagem ao

ovulo para o oviducto.

OVISTA, s. m. O naturalista cuja opi-

nião é que a propagação dos homens
e dos aniuiaes se faz por ovos, como os

das «v(ís, peixes, amphibios, etc.

OVO, .s. >n. (Do latim oviim). Corpo de

figura mais nu menos esph«rica que põem
todas as lemeas das aves, dos reptis, dos

peixes ou dos insectos. — «A hi outros

homens, que tem por sanctos, a que cha-

mam Baneanes. Kstes trazem ao pescoço

huma pedra tamanha, como um ovo, com
hum buraco, porque metera três linhas,

e dizem tjue aquelle he o seu Deos : sam
mui acatados por reverencia destas pe-

dras, a que 1'hamão tambaratio.» Damião
du (ioos. Chronica de D. Manoel, part.

2, liv. 6.

Tão tluros D03 põem três úfos.

Que 9:10 três bolus as gcinmas

Mas por snliirem por culos

Cabe lhe duy de palbuta.

JERONYMO BAHIA, JORNADA 2.

—<E chegando a ella a tomaram com
trabalho, e acharam duzentos ovos, que
com muito alvoroço levaram a Martim

AÍToDSo que os estimou muito, e logo

mandou escalfar as gemas em huma ba-

cineta de latão, que por acerto hia no
batel, e eile com a sua mão os fd dar

aos doentes, que estavam taos que não

sentiam cousa alguma, e a tartaruga fa-

zendo-a em pedaços a mandou cozer em
hum capacete, de que todos comeram
com esse pouco biscou to que tinham.»

Diogo de Couto, Década 4 liv. A. cap.

10.—«K andando ^uuo Fernandes Frei-

re, e Francisco Mendes de longo da praia

porque fazia luar, vigiando se vi;im al-

guma eiubarcação, viram sahir d'agua

huma graude tartaruga, e baqueando-se,

foram mui escondidamente apâs ella, al(i

a Tiírera recolher em huma parte oude

tinha os ovos.» Ibidem.— «(^omo lá, náo

sey onde, se queixou hum diabo de cer-

to noviço, que deu a seu Mestre por es-

cusa de huns ovos, que frigio em hum
papel á cand»;a, que o tentara o demó-
nio; o qual acodio logo por sua innu-

cencia desmentindo o, que tal fritada

naõ sabia, como se podia fazer daquella

maneira.» Arte de Furtar, cap. 8.— tEl-

les naõ trazem navios no mar, nem tem

bens patrimoniaes na terra , nem os pa-

voens de Juno em casa, que lhes ponhio
ovos de ouro I Pois que he istoT Saõ

unhas visíveis, e bem se moslraó em es-

tes effeilos, e em outros, que calo de ta-

fularias. amisades, etc.» Ibidem, cap.

53.— «Nestas occazioens, ou na oe outra

qualquer moléstia como a de dores esta-

mague.ntas, e freneticaes que padece, diz

para explicar a pouca duração da vida,

que esta vida não chega a Besbelkos.

lihama ás Frieyras Frigideiras, ás Fri

gideyras Capuchas, e aos ovos fritos Ca-

puchitihos.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.° 25.— «Sabe todo o mundo
que fistes Pássaros desamparão os ovos

logo que os põem, e que deyxão á Na-

turesa o cuidado da sua formação.» Ibi-

dem, n." 44. — «Quiz hum homem co-

nhecer se sua molher era capaz de guar-

dar o seu segredo. Levou para a cauia

hum grande ovo qve devia ser do Peru,

ou de Abestruz.» Ibidem, o." 54.

— Ovo de cheiro; vasinho de cera

cheio de agua de cheiro, que se atira ás

pessoas pelo entrudo.
— Ovo de Colombo; cousa diflicil á pri-

meira vista, mas de fácil execução quan-
do se sabe resolver ou executar.

—Ovo cozido; o ovo cozido com a cas-

ca em agua a ferver até se coalhar de

todo a clara e a gemma.
—Ovo eslrellado; ovo frito sem ser

mexido nem tostado por ci(na.

— Ovo quente, ou passado por agua;
o que é cozido ligeirameote com a cas-

ca na agua a ferver.

—Ovos fiados; composição de ovos

com assucar que apresenta a tigura de

fios ou tibras.

— Oves molles ; sorte de conserva feita

de gemmas de ovos, amêndoas e assu-

car.

—Ovos mexidos; os que se frigem re-

mexendo-os para que náo fiquem uni-

dos.—Cacarejar e não pôr ovo; aonun-
ciar grandes obras e nada produzir, pro-

metter muito e não dar nada.
—Estrellar os ovos; frigil-os sem rom-

per as gemmas.
—Cheio como um ovo ; muito cheio.

— iSair da casca do ovo ; começar a

ser senhor de si, e de suas acções.

—Termo de architectura. Adorno pe-

culiar a algumas molduras circulares.

— Ovo philosophico ; vaso usado em
chi mica.

— AiiAuios

:

— Está cheio como um ovo.

— Ao frigir dos ovos o vereis.

— Um ovo ha mister sal, e fogo.

—Ovo do Portugal náo ha mister sal.

— Ovo hrando, comer embaraçado.
— Ovo assado, meio; ovo cozido, ovo

ioteiro ; frito, ovo e meio.
— De foro nem um ovo.

—Náo o hei pelo ovo, seoáo pelo foro.

— Cacarejar, e náo pôr ovo.
— A' gallinha aparta-lhe o ninho, e

pôr-le-ha ovo.
— Deu-me Deus ura ovo, e esse goro.

— itainha é a gallinha, qoe põe ovos
na vindima.
— Aqui está a conta dos ovoa.

—Lá vai o mal, onde comem o ovo
sem sal.

—Nunca de corvo bom ovo.
— Parece sahistes da casca do ovo.

—(Juem me dá um ovo náo me quer

morto.—S)bre um ovo, põe a gallinha.

t OVOLOGtA, s. f. (De ovo, e do gre-

go logos, tratado). Discurso, tratado acer-

ca dos í)vos.

f OVOVIPARO, adj. Termo de zoolo-

gia. Diz se dos animaes de geração ovi-

para, em que o ovo verifii-a a sua aber-

tura no trajecto das vias uterinas. A el-

les pertencem alguns peixes e mammife-
ros.

f OVULAR, adj. Termo de botânica.

Diz-se da foiba quo está soldada em to-

das as partes e constitue o ovulo das

plantas.

—Termo de mineralogia. Dii-se dos

grãos de uma rocha granulosa, quando
são da grossura de um ovo de gallinha.

-} OVULIFORME, adj. Que tem a ligu-

ra de um ovo pequeno.

OVULO, s. m. Termo do botânica. E'

assim chamado ográo ou semente ainda

encerrada no ovário, antes ou ua epocba
da fecundação.

—Termo de zoologia. Género de mol-
luscos gasteropodos, pectiuibrancbios,

composto de vinte e sete espécies vivas,

mui pequenas, encontradas nos mares da

Europa.
-}- OWENISMO, s. m. Termo de philo-

logia. Sjslema de associação e coopera-

ção, inventado por Koberto Owen, cele-

bre philosopho iuglez. nascido em 1771,

e que morreu em 1842.
-{- OWENISTAS, s. m. plur (De Owen,

celebre |)bilosopho inglez). Nome dado
aos partidários do syslema de Owea.

OXA, .«. f. ant. Ursa. ossa.

OXACIOO, s. m. Termo de chimica.

Acido que resulta da combinação d'um
corpo com o ox^geneo.

OXALÁ, interj. Queira Deus. prouvera a

Deus.= Usa-se para manifestar o vivo de-

sejo de que succeda uma cousa.— «En-
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xerga ja cego que ainda que te pese a

has de despedir alguraa hora, e entrega-

la pêra que seja mâjar de bichos, e oxa-

lá nam do fogo eterno. See logo discre-

to, em quanto viues offerecea, e sacrifi-

caa a Christo, matando nella nam a

carne, seuam a carualidade : refreando,

eaflogandosuas carnaesconcupicencias.»

Frei Bartholomeu dos Martyres, Compen-
dio da doutrina christã, liv. 2.

OXALATO, s. m. Termo de chimica.

Sal produzi'lo pela combinação do acido

oxalico com uma base salificavel.

OXALHYDRATOS, s. m. plur. Termo
de chimica. Género de saes, que resul-

tam da combinação das bases com o aci-

do oialhydrico, e que se obteem combi-

nando o assucar, ou o amjdão com três

partias de acido nilrico.

OXALHYDRICO, adj. Termo de chimi-

ca. Que é produzido pela acção do acido

nitrico sobre varias substancias.

OXALICO, adj. Termo de chimica. E'

assim chamado um acido que se encon-
tra no reino vegetal, e combinado com
as bases, forma os saes chamados oia-

latos.

OXALMA, s. m. Salmoura azeda.

OXAMÁLA, atit. interj. usada para mos-
trar o sentimento, a compaixão.
OXAMIDA, s. f. Termo de chimica.

Corpo análogo a algumas substancias ani-

maes, e de natureza particular que se

sublima quando so decompõe o oxalato

ammoniacal neutro pela distillação.

OXEO, s. m. O acto de espantar e le-

vantar a caça, para a emprazar onde se

quer.

OXEOLATOS. Vid. Oxoleos.

OXI, ou OXY. Prefixo usado nos vocá-

bulos derivados do grego.

OXIDO. Vid. Oxydo.
OXOLATO. Vid. Oxalato.

OXOLEOS, s. m.plur. Preparações phar-

maceulicas, cujo excipiente é o vinagre.

OXYACANTHA, s. f. Termo de botâni-

ca. Pilriteiro.

OXYCEDRO, s. m. Termo de botânica.

Espécie de zimbro; arvore da família das

coníferas, que cresce no meio dia da Eu-
ropa.

OXYCHLORURO, s. m. Termo de chi-

mica. Combinação de um oxydo metalli-

00 com o chlorureto do mesmo metal.

OXYCRATO, s. m. Mistura de agua e

TÍnagre em certa proporção.

OXYCROCIO, adj. Termo de pharma-
cia. Emplastro composto de pez, cera,

colophonia, terebenlhina, etc, com aça-
frão em vinagre.

OXYDABILIDADE, s. f. Termo de chi-

mica. Facilidade de combinar-se com o

oxygeneo.

OXYDAÇÃO. Vid. Oxygenação.
OXYDAR, V. a. Termo ae chimica. Con-

verter em oxydo, reduzir ao estado de

oxydo.

OXYDAVEL, ad/. 2 gen. Termo de chi-

mica. Susceptível de oxydação.

OXYDO, s. m. (Do grego oxys, azedo).

Termo de chimica. Combinação do oxy-

geneo com um corpo metallíco.

OXYDDLADO, adj. Termo de chimica.

Que passou ao estado de oxydulo.

OXYDULO, s. m. Termo de chimica.

Primeiro gráo inferior de oxydação de

um corpo.

OXYGENAÇÃO, s. f. Termo de chimica.

Conversão dos metaes e outras substan-

cias em oxydos.

— Estado do que foi oxydado.

OXYGENAR, v. a. (De oxygeneo). Ter-

mo de chimica. Combinar um corpo com
o oxygeneo.
— Oxygenar-se, v. refl. Combinar-se

com o oxygeneo.

OXYGENAVEL, adj. 2 gen. (De oxyge-

neo, com o suffixo «aval»). Termo de

chimica. Susceptível de oxygenação.

OXYGENEO, ou OXYGENIO, ou OXIGÉ-
NIO, s. m. (Do grego oxi/s, <i gennein, en-

gendrar). Termo de chimica. Nome dado

pelos chimícos a corpo reputado simples,

que na maior parte dos compostos áci-

dos é o principio acidificanle; outros o

denominaram ar vital, ar dephiogistico,

ar de fogo e ar puro; por ser indispen-

sável para a combustão e á respiração.

Ousados vem barbarisai' meus Verses

Hydrogenios, Azotes, Oxigenios.

Não te negão porém lugar, nem gloria,

Lavoisier illustre, e desgraçado,

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 4.

OXYGONO, adj. (Do grego oxys, agu-

do, e gonia, angulo). Termo do geome-
tria. Que tom ângulos agudos.

OXYMEL, s. m. (Do grego oxys, e me-
li, mel). Xarope composto de mel e vi-

nagre.

OXIMELLITES, s. m. plur. Medicamen-
tos líquidos, viscosos, formados por uma
solução de mel em vinagre.

OXYRRHODINO, s. m. Termo antigo de

pharmacia. Vinagre rosado.

OXYS, s. m. Trevo azedo, a que al-

guns chamam alleluia.

OXYSACCHARDM, s. m. Termo de phar-

macia. Xarope preparado com vinagre e

assucar.

OXYSAL, s. m. Termo do chimica. Sal

em cuja base e acido entra o' oxyge-
neo.

OYA, s. OT. Titulo de nobreza usado no
reino de Sião, como duque, marquez, etc.

t OYTENTA. Vid. Oitenta.—«E se he
verdade o que diz Gonçallo Argote de
Molina, que Dom Raymundo casou com
ella, no anno de mil e oytenta e oylo,

seria recebendoa de dez annos somente.»
Monarchia Lusitana, lív. 7, cap. 30.

—

«O rebate deste tamanho insulto se deu
logo ao outro dia por toda aquella Comar-
ca, e os moradores delia se foraõ queyxar
disto ao Chumbim da Justiça, e tiran-

do-se devassa do que passava o escreve-

rão por petição de clamor do povo, a

que elles chamâo mscaxilau, ao Chaen
do governo, que he o VísoRey naquelle

Reyno, o qual mandou logo hum Aytao,

quo he como Almirante entre uòs, com
huma armada de trezentos juncos, e oy-

tenta vancões de remo, em que hiaõ ses-

senta mil homens, que se fes prestes era

dezasselte dias.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, pag. 221.

f OYTO. Vid. Oito.— «Despoys de três

jornadas chegamos a hum lago de agoa,

amargoz que estaa em a .\rmenia baixa,

antre humas serras e montanhas, que
teraa de comprido sete ou oyto legoas,

e de travessa cinco ou seys : estam den-

tro delles duas ilhas pequenas habitadas

de frades religiosos Arménios, onde tem
certos mosleyros, e tem bõs pumares de
fruyto, como em estas partes.» António
Tenreiro, Itinerário, cap. 22.— «He se-

nhoreada peia senhoria de Veneza : da-

qui me parti por nam achar embarca-
çam pêra Europa, e me fuy em outro

navio a outro porto mais a diante oyto

legoas: que se chama Assalinas.» Idem,
Ibidem, cap. 50.

OZAGRE. Vid. Usagre.
OZENA, s. /'. (Do grego ozein, cheirar

mal). Termo de medicina. Ulceração da

membrana mucosa das fossas nasaes, do
véo do paladar, e do seio maxillar, que

verte um pús fétido, o qual impregna o

ar de cheiro muito repugnante.

OZONE, s. m. Termo de chimica. Ra-

dical peculiar do azote, o qual tem al-

guma analogia com o chioro.

OZONOMETRO, s. m. Tira de papel,

que ilfpuis de certa preparação apre-

senta uma escala com 10 gradações; ex-

posta ao ar livre dá a conhecer o grau

médio ozonometrico.
OZOPHAGO. Vid. Esophago.
OZORIAS, s. f. plur. Jogo de cartas,

em que se ganha, quem primeiro fizer

nove vasas; dão-se nove cartas.
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s. m. Decima sexta letra do

alphabftto portuguez, e a de-

cima segunda das consoan-

tes.

No alphabeto phjsiologico

o p é momentânea surda labial.

— Um P grande; um p pequeno. Um
P maiúsculo; um p minúsculo. Um p
elzevir.

— O p inicial diante de consoante não

se pronuncia : assim : "psalmo, psaííerio,

píísona; eiceptua-se a pronuncia erudi-

ta d'algumas palavras como psewdo, etc.

^ O p seguido de h pronuncia-se f;

em T^htysica esse p/i não sôa.

— O p medial diante de consoante não

se pronuncia geralmente; assim em ado-

pção, baptismo, seftembro, excepto, ex-

cepção, redemfção ,
prom'Çto, mas pro-

nuncia-se n'outras palavras como inepto,

apto, reptíí, a^çlidão, isempío, etc.

— Termo de Musica. P, por abrevia-

tura, significa piano, brando, bandamen-

te. P P, piit piano, mais brandamente.

PPP, pianíssimo, muito brandamente.
— Termo de Banco e Commercio. P,

significa protesto ou protestado ;' A. P., a

protestar; A. S. P., acceito sob protesto;

A. S. P. C, acceito sob protesto para pôr

á conta. P %, por cento.

— Termo de Typngraphia. P indicava

a decima sexta folha d'um livro.

— Termo de Metrologia. Abreviatura

de pé e de pollegada.

— Pé abreviatura de parte e pagina.

PÁ. Esta syllaba pronuncia-se para si-

gnificar o som produzido pelos corpos

duros quando soflrem a acção da queda.
— Usa-se também soletrando-a no pro-

vérbio p a, pá, Santa Justa, para deno-
tar a minudência, com que alguma cou-
sa se deve expor. — Esta historia foi con-

tada p a, pà, Santa Justa.

PÁ, s. f. (Do latim pala). Instrumento
tabular ou férreo, com cabo e bordas que
serve para apanhar o lixo e lama das

ruas, etc.

— Pà dos cavallos, bois; o mais alto

e carnudo das pernas, onde se unem ao
corpo.

— Instrumento de taboa de cabo que
serve para padejar milho, trigo, etc,
para o levantar ao ar, limpando-o deste

modo das immundicies que possam ter.

— Instrumento de taboa ou de ferro,

de cabo mui comprido, que serve para
metter o pão no forno, os pasteis, etc.

— Ha também pá de trazer brazas, nos
lares.

-— Loc. FiG. : Ficar á pá; ficar sem
modo de vida, como se podesse ganhal-a
somente limpando o lixo, officio que não
custa a aprender.

PAACEIRO, ou PACEIRO, s. m. Termo
antiquado. Guarda do paço, provedor das
obras do paço.
— Paaceiro do trigo; administrador do

terreiro.

— Paceiro-wór; vedor, curador, ins-

pector das obras, e fabricas que se fa-

ziam, ou precisavam fazer-se nos paços
ou casas reaes, e mesmo em qualquer
parte do reino, sendo por conta da real

coroa.

PAAÇO, s. jn. Termo antiquado em
vez de Paço. Sala livre ou casa daadova.
— Casa de senhor.
— Vid. Paço.

PAADINHADAMENTE, adv. Termo an-
tiquado. Ás claras, paladinamente.
PAATEIRA, s. f. Termo antiquado.

Vid. Padeira.

PAATEIRO, s. m. Termo antiquado,

ueiro, taberneiro, e que na praça,

ou á porta da casa tem algumas cousas
usuaes e comestíveis.

— Por zombaria, guarda patas, que
não serve para cousa alguma.
— Despenseiro de casa religiosa.

1.) PABULO, s. m. (Do latim pabulum).
Pasto, mantimento, sustento, alimentação.

2.) PABULO, A, adj. Termo popular.

Que se entrega ao jogo, á logração. —
Este homem é muito pabulo.

1.) PACA, s. f. Termo de Historia na-

tural. Animal de caça do Brazil; espécie

de animal suino.

2.) PACA, y. f. Fardo pequeno.

PACACIDADE, s. f. Caracter do que é

pacato.

— Placidez do espirito pacato, quieto
;

descanço.

PACAL, s. m. Arvore da America, de

cujas cinzas se servem os naturaes para

curar impigens, e moléstias cutâneas.

PACÁO, ou PACAU, s. m. Jogo de car-

tas, especialmente o rei, o sete e o dous
n'este jogo.

PACATIVO, A, adj. Que abranda, acal-

ma, aplaca.

PACATO, A, adj. (Do latim pacatus).

Applacado, brando, pacifico, sem ira.

Vid. Pagado.

1.) PAÇAL, s. m. Terra á margem, jun-
to com presbjterio, paço, ou casa paro-

chial. Vid. Passal.

2 ) PAÇAL, adj. 2 gen. — Terras pa-

çaes; terras annexas aos paços, casas

nobres dus parochos, curas.

PAÇÃO, Ã, ÃA, ou AN, s. Termo an-
tiquado. Urbano, cortez, aulico.

PACCIONAR, V. n. Contractar, ajustar,

fazer pacto.

[ PAGEFICAR, V. a. Vid. Pacificar.—
«Avendo em Coimbra grandes bandos
antre o Bispo e o Prior de Santa Cruz,

e a cidade toda reuolta, mandou «1 Rey
la hum caualleiro de sua casa valente

homem, e de quem coníiaua, com gran-

des poderes a paceficar os bandos.» Gar-

cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 151.

PACEIRO. Vid. Paaceiro.

PACEJAR, V. n. Termo antiquado. Fa-

cetar, motejar, chasquear.

PACENS, s. m. plur. Os do reino de
Pacem, na índia Oriental.

PACENSE, adj. 2 gen. (De pacensis).

De Beja. — Bispo pacense.

PACENTAR, V. a. Vid. Apascentar.
PAGER. Vid. Pascer, e Apascentar.

—
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«Neste campo linha o Xfqiie Ismnel mui-

tos cauíilli)S a inigorilrtr ('(ícarre^siios a

Habraim bícn qiní paciam ')e tioilii, o do

dia (»s moliâo nas tfiirlas, doiidi» parlirão

aos xiiii (iins «In Iniitio, n (larniíihanilo

per torras muitu boas chegarão aos iviii

deste mes a ouiro campo em que acha-

rAo mais de tn^zi-olus tundas de hum
capitão lie xoque Ismael, por nome Be-

dijaid biMía» Dfimiáo de (iões, Chronica

de D. Manoel, |)íirt. 4, c.ip. 9.—«A este

rebate, e no repique que se logo deu na

TÍIla, saio dom loam Coutinho, mandan
do logo recolher o gado que andaua pa-

cendo nas lombis ilo corvo, o que os

mouros v-nido voltaram pi-r às pontinhas

onde o Alcftidn ficara, roas os do caual

lo quo primeiro durairi neile> i;om outros

que sairam ao repique,, tomaram o ca-

minho fjireito pura onde os mouros es-

tauam.» Idem, Ibidem, part. 4, cap. 76.

—«Aos quaes acodirarn alguns daquolles

de cauallo que andauam pacendo na vár-

zea, (jue os snluar.irn, porque sem isso

os mouros lhe vinham tam perto que lhes

nam podcram escapar.» Idem, Ibidem.

1.) FACHA, s. m. Género de Chiogi-
las cruelissimos na ilha de Ceylão, que
assim que derribam um inimigo, logo

lhe cortar» narizes, e beiços.

2.) PACHÁ, Vid. Bachà.

PACHALIK, s. m. Paiz submettido ao
governo d() um Pachá.

PACHÃO, s. m. Certo peixe fluvial, da
fóriua do carapau, porém algum tanto
maior do que elle.

PACHARIL, .5. m. Termo da Ásia. Ar-

roz com casca.

PACHAVELÃO, s. m. Significação íd-

certa.

PACHECO, s. m. Sigiiilicação incerta.

PACHOLA, .S-. m. Termo popular. Gran-
de madraço, madrareirão.

f PACHOMETRO, s. m. Instrumento
próprio para medir a espessura dos vi-

dros dos e.spelhos.

PACHONCHETAS, s. f. píitr. Termo po-

pular. Palavras de nenhuma monta, lou-

cas.

PACHORRA, s. f. Lentidão, frouxidão,

remissão, lentura, preguiça.

PACHORRENTAMENTE, adv. (De pa-
chorrento, e o suflixo «mente»). De um
modo pachorrento.
— Sem alteração, a sangue frio.

PACHORRENTO, A, adj. Lento, remis-

so, frouxo, phlegmatico.
— Que se não altera, que em tudo

procede de vagar.

PACHUCHADA, s. f. Termo popular.

Tolice grande no fallar.

— Expressão rude, menos cortcz, ou
que se pôde tomar era sentido pouco
decoroso.

f PAGHYBLEPHAROSE, s. f. Termo de
medicina. Kspessura do tecido nas pál-

pebras.

f PAGHYCHYMIA, v. /'. Termo de me-

dicina. Densidade mórbida dos humo-
res.

PACHYDERME, <tdj. Termo do Histo-

ria .'Natur.il. (jije leiíi a p'dle espessa. —
Um quadruiird-i pachyderme.
— .S". m. plur. Urdem dos fuammiferòs

divididos em três familias, a saber: os

proboscidios; os pachydermes propria-

mente ditos, e os s olipedes.

f PACHYMENINGITE, s. /". Termo de
medii;ina. Inlhmmaçao da dura mater.

f PACHYTHICO, A, 'idj. Termo deen-
tomulogii. (Jiie icru pellos espessos.

PACIDO, pnrt. j)fiss. de Pacer.
— Campo pacido; cirapo cuja herva-

gem já t^slá comida p-los animaes, cam-
po pastado, peitado, u que para os gados

ja não tem pssto algum.
PACIÊNCIA, s. f. (Do húva palientia)

.

Virtude que íaz supportar com modera-

ção, o sem murmúrio. — «Com cuja en-

iraila os eufermos todos da casa deraõ

huma grande grita, dizendo: Pitau hi-

iiacur mncHto chendó, que quer dizer:

Venhaõ com Ueos os ministros de suas

obras ao que elles erguendo as varas,

responderão: K a vós todos dó paciên-

cia em vossos trabalhos, e adversidades.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cip. 86. — «Porque o mundo não pôde

dar cousa que boa seju por ser pobre o

misero, e Deos he muyto rico, e amigo

dos pobres, que com humildade o pa-

ciência o louvão na aflição de sua po-

breza, o mundo vingativo, e Deos pa-

ciente., o mun !o ruym, e Deos muyto

bõ, o munlo comedor, e Deos abstinen-

te.» Idem, Ibidem, cap. 81. — «Tudo o

que digo a V. M. tem autoridades, e

exemplos inlinitos; porem como eu não

tenho livros, nem dinheyro para os com
prar, nem paciência par.i lhe tirar as

entranhas, u.^o quando escrevo de dizer

o que me vem á boca.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 7.

M.is o santo Prelnrto, todo cheio

De exemplar pacicrjcííi, e de modéstia,

Vociferar os deixa, — e vai jogando.

A. Di:<i7. D.v CRU7., HYSsoPK, cant. 2.

— I'mn paciência de anjo. — Uma pa-

ciência dr. santo; a paciência de Job,

uma grandíssima paciência.

—Socego, pachorra, vagar, sangue frio,

tranquilli iade com que se espera o que

tarda. — «Donde depois assi ellas, como
elles sairam per seus resgates, saluo Gon-
çalo vaz que por deixar a seita de ma-
fime^Ie o mataram cora muitos tormen-

tos que lhe deram, nos quaes foi tara

constante, o os recebeo com tanta pa-

ciência, em dous dias que o martyriza-

raõ.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 8. — «Kra assistido

do Povo, (jue aborrecendo o Rei, amava
as crueldades executadas contra a No-

breza, infesta peladesiguaUh<le de huma.

e outra fortuna. Os conjurados temert)-

sos de si mesmos, e que com a dilação

se faziáo os ódios mais remissos, e a pa-
ciência servil se fazia costume, vendo
que para tão grande ernpreza náo tíaháo

forças próprias, buscarão as alheas.» Ja-

cintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, lir. 1. — tllonteni hos-

pedes, e ag.ira s-nhores. V(')S. o Prínci-

pe herdeiro, e Senhor d'este Império,

vedes vossos vassnllos cada dia receber

leis desies insultuosos; a vós loca de-

terminar a qiie.in havíamos de obedecer
primeiro, se a nosso Rei, ge a nossos

inimigos. Crescerá com a nossa paciên-
cia o seu atrevimF^nto. » Idem, Ibidem,
liv. 2. —«Quando eu digo que posso en-

tender, que as prediç lens de ISoslrada-

mo forão feitas posteriores aos successos

náo he sem rasáo, lendo ouvido cilar

muitas que se não achão na edição que
eu tive a paciência ''e ler.» Caralleiro

dOiiveira, Cartas, liv. 1, n.° 43. — «Es-

tava sentado sobrt» um ihrono do mar-
fim, e (impurihava um sceptro de ouro.

Kra ja ancião ; mas aíTavei, cheio de agra-

do e magestade: todos os dias julgava

seus povos cora til paciência e bom ter-

mo que, fora toJa lisonja, causava es-

pinto. Depois de gastar o dia em pdr

em boa ordem os negócios do reioo. e

fazer bem regrada justiça.» Telemaco,
tradu'ção de Manoel de Sousa, e Fran-

cisco Manoel do Nascimento, cap. i.

— Perder a paciência; impacientar-se.

— Perseverança em proseguir uma
obra, um trabalho, apesar dasqdifficul-

dadcs.—Ter paciência, soffrer com paciência J

alguma cousa; poiiel a sotTror.— «R na- I

vogando daly para Patanecom bom ven-

to, chegarão la ao outro dia quasi a ve»-

pora, e surtos, salvarão o porto com gran-

de festa o estrond<} de artilharia, a que os

Mouros da terra náo linháo paciência.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 35.

— Escapulário.

— Figuradamente : O escudeiro de se-

nhora na capital de Portugal.

—Hortaliça, espécie de cabaça.

— lixpressáo interjectiva, que se diz

par.i exprimir uma espécie de resigna-

ção.

—

Ora pois. paciência.
—.ipurar a paciência; vid. Apurar.

PACIENTE, adj. e s. 2 gen. (Do latira

paliens). Termo Didáctico. Que sotTre, re-

cebe a impressão de um agente, que tem

paciência.

Nós somos vid» dss gentes,

E morte de nossas ridas;

A tj-rannos—píioieníeí.

Que a unhas e a dentes

Nos tem as almas roidas.

o. VICCSTE, A.UTO T)\ BaRCA OO FUBOATORIO.

— <() poderoso e paciente Senhor das

alturas, qu^ consentes que o clamor dos
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que pouco podpcn faça estronio em tuas

orelhas, para naõ tioarem sum castigo as

graves offeiisas qu>3 os ministros de nos-

sas justiças contino te fazem, as quais

lemos por fé de tua santa ley que casti-

garás ou tardo ou cedo.» Fernáo Mendes
Pinta, Peregrinações, cap. 86.

Traspassuõ taes palauras a triste alma

Do Sepulueda insigne, ousado e forte.

Sofrido, e muy paciente se leuanta

Louuando a permissão alta, e diuina.

O rústico manjar seco, e brauio

PoUo cerrado mato outra vqz busca.

Com tanta diligencia, quanta o nobre

Açor, põem em buscar presa a seus filhos.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 16.

• —tE tanto he isto assi que quando
miniia alma suspira pollo Ceo, e deseja

de se saluar, lhe respondo que choras?
ninguém deseja o que tem : se tanto pre-

tendes saluarle, ahi tens caminho, se hu-

milde, se paciente, ama a só Deos, dalhe
graças, porque te pos em teu poder o que
laoto desejas.» Paiva de Andrade, Ser-

mões, part. 1, pag. 3.

—Na linguageiíj da Kscriptura : Deus
é^aciBute e misericordioso; soffre nossas

faltís, para nos dar tempo de oos corri-

gir-

—Qae espera e persevera com tran-

quillidade.

—O que é condemaado á morte,
j —O que está entre as mãos do «irúr-

giáo, o doente. ; í-jÍ :.— Diz-se t.smbem das cousas. -^ ¥ida
«tíwpitís e paciente. i

PACIENTEMENTE, adv. (De paciente,

e o suffiio amente»). De um modo p.s-

eiente, com pa<.-ienijia. — Soffrer pacien-
temente as fraquezas do próximo.
. PACIENTÍSSIMO, A, adj. superl. do Pa-

ciente. Muito paciente. — Pacientíssimo

Deus.

PACIFICAÇÃO, s. /. (Do latim pacifica-

íio). Re&tabelecimetjto da paz.

—

A paci-

ficação da Europa.
— Particularmente r A quietação das

dissensões domesticas, das differenças en-

tre particulares.- ' -

PAÍIFICâDO, /jart.^fães; do Pacificar.—Paiz pacificado. -

PACIFICADOR, s. m. (Do latim pacifica-

tw). Homem que pacilica.

• —Noai« dado aos membros. do muitas
seitas anabaptistas <^ue pretendiam que
sua doutrina estabeleceria nà.tèrra ama
paz perpetua.

— Adjeetivamente: Que pacifica, que
apazigua as desordens.

—

Espirito pacifi-

cador.

PACIFICAMENTE, adv. (De pacifico, e

o suffixo «menteií). De um modo pàci-

—Quietamente. . 'K.-iievL?'.;»

—Sem «Iteração, nem disputa, em psz.— .-No porto da qual esteve surto aqut-l-

le dia, e a noite seguinte com mostras

de mercador, comprando pacificamente

o que lhe trazião a bordo, e por ser po-

vo de mais de quinze mil fogos, segan-

do o esmo dalguns, tanto que foy me-
nhara se fez á vella, sem a gente da ter-

ra fazer nenhum caso disso.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 52,

—«Neste tempo Pulatecão desejoso de ou
per combate, ou per concerto, hauerGoa
as maõs, antes que o çabaim dalcáo vies-

se, mandou diziT a Afonso dalbuquerque
per Joam miishado, que oUe speraua ca-

da dia o çabaim. contra o qual lhe era

impossível se defender, que pois por for-

ça aula de deixar a cidade, e com porda de

sua gffitif, que o bom conselho seria eotre-

garllia pacificamente o que fazendo, ellc

o deixaria com tudo o que da cidade qui-

sesse letiar.» Dsujião de tloes, Chronica

de D. Manoel, pari. 3, cap. 5.—«Este

recado lhe deu Êsteuáo de freitas que vi-

nha de Diibul. O que sabido logo Afonsf)

Diilbuquerque despachou hum Catur s

Garcia de sousa que andaua em guarda

daquella costa, pêra pedir este embaixa-
dor ao Tanauar, o qual lhe elle entregou

pacificamente e o mãdou a Goa.» Idem,

Ibidem, part. 3, cap. 30.

PACIFICAR, v. a. (Do latim pacificare).

Estabelecer a psz, apaziguar, acalmar.

— Pacificar-se, u. re/l. Tornar-se paci-

fico.— O pfn:^ pacificou-se.

PACIFICO, A, «d/. (Do húm -pacificus)

.

Que ama, gosta da paz.

—

Homem paci-

fico.—'Vendo i^l Hei de Calecut, que apro-

ueilsua pouco em querer entrar a ilha

de Vaipim, e por ser ja começo do in-

verno se foi a Crangaiior, com propósito

de no coaiuço do veram tornar outra vez

a esta goerra, e pêra que lhe Geasse Go-

chim pacifico mandou fazer tranqueiras

no mais seguro da cidade, em que dei-

xou pêra guarda muita, e boa gente ãn

sua.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, csp. 73.— aNo que pas-

saram a mor parte daquuUe dia no qual

a tarde acodiram a cidade Aires da sylva

Regiidor, e dom Álvaro de castro gouer-

nador, com a gente que poderão ajuntar

de suas Valias sendo ja quasi acabado, e

pacifico o furor desta gente, cansíida de
matar, e desesperada de poder fazer mais
roubos, dos que ja tiuhão feitos.» Idem,

Ibidem, part. 1, cap. 102.— «Assentadas

as paztis com os da Xerquia todolos ou-

tros Árabes as renouaraõ com Nunofer-
naíi^leZ',^ com os mesmos pontos, e con-

diçoens qUe daut-s, dos quaes todos fez-

Ciile Iheabentafuf Alcaide, e assi ficou

por então toda aqutíUa prouincia pacifi-

ca a Coroa destes regnos, com os quaes,

e cora a gente que Nuno fernand-^z tinha

em Çafim, fazia tanta, guerra a el Hei de

Marrocos, e ao S.TÍfe que em suas pró-

prias casas, e lugares mais fortes senão

tinham por seguros delles.» Idem, Ibi-

dem, part. 3-, dhp. 34..— «O mundo re-

voltoso e uiurmárador, e Dcos pacifico'

e sofredor, o mundo mentiroso 'e trapa-

ceiro para os que saõ seus, e Deos ver-

dadeiro e claro, e doce e suave aos re-

colhidos na sua oraçaõ, o mundo sensual
e avarento, o Deos liberal e limpo sobre
toda a limpeza do sol e das estrellas, e
de outras estrellas muyto mais excellen-

tes que estas que vemi-s.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 81.

—

«Desta Carta tão dura entendeo b Caste-

lh.'5no, que Fernão de Sousa não queria
curar o negocio com remédios largos:

porém vendo que não podia resistir, nem
lhe convinha obedecer; escreveo segun-
da vez a Fernão de Sousa, que suspen-
dessem 3S armas, avisando a seus Prín-

cipes do est.^do das cousas, para que el-

les com pacifico acordo determinassem
a causa.» Jacintho Freire de Andra<?e,

Vida de D. João de Castro, liv. 2.— kV.

M. sabe que sou muito pacifico para o

p-^rsuadir a que acfiyte hum Duello. Por
essa rasão lhe direy uo presente caso o

meu parecer, o qu»l es[).íro que se con-
forme com a ri^soluçáo que V. M. sem
duvida alguma terá tomado seguindo o

seu génio.» Cavaileiro da Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.o 48.—Termos pscificos; termos que con-

ciliam a paz.
—Génio pacifico

;
génio não belKco,

socegado.
— Contracto pacifico; contracto sem al-

teração, nem baralho.— ^'Mas poderíl de-

mandar os gastos feito.? : e se a naõ der,

procede a guerra justamente, e com di-

reito á mayor satisfação pela nova inju-

ria de naõ aceitar o contrato pacifico;

8 poderá pedir, e tomar o que parecer

necessário, para ter o inimigo enfreado

nofutiiro.» Arte de Furtar, cap. 21.

— Vento pacifico ; vento plácido, quo
nãti fíz inctiar os mares.

—T-rmo de Jurisprudência. Possuidor

pacifico; aquelle que posiue sem recla-

mação. : •

—Titular pacifico ; aquelle cujo titulo

não é contestado.

—Termo de Geographia. O mar Paci-

fico; o grande Oceano.

—

Percorrer o Pa-

cifico. ' ''
'

-" ' '

—Que indica a paz.
''-

—Titulo dado a inriividuos celebres, em
harmonia còm o sen gijai,o, vocação, etc-

jiú.'n'i oii gíji'i/ blluq oínv >

: dfiY.^/f f.h y ,'i^H í'.fi B.osiygef'

—il.\.glóri» d'"]» I>10II&>''3l>S,'t í'í.'I;m ^bojlj
Nem sempre umas a dão. Dinizj>o,cí^%«r,s bqj

' Joanne o justo...»
, , , - -'r

' - ;— (íAssas m'o tendes dttto. - ;^^ -

o [.';;. Fàllembs, dom Aleixo, d'»?.?* livro...' •, ..),''

-Olui:^ , óAnnETÍ; CMnõEíã, caat'. & ) .' ^\

vc/j A- — .i'-i- .nt-j (II oéjI .Q eb bcjít
r I

"

T .. r- '

l'-f' .•:•'-. r 'iii ;''^'í i.i''^ i? ,"?ITQ< -rij

Dassciencías que honrou; Fernanao, o sancto

Martyr da pátria ; Pedro, o virtuoso, '
'- i.

Legislador e juslo ; João, o austeío, '•:'),'

Alma romana em coração de Lusa; ,.'36

E Duarte, o pacillco, q piedoso
. '|— 'i

Que taru breve reinou.

' '^ IDEM, IBIDEM, cant. 8.
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PACIGO.s. m. V\<\. Pascigo.

PACIGOO, x. m. Termo Antiquado Vid.

Pacigo.

PACIONAR Vid. Pactuar.

PACISCENTE.s. ou adj. á yen. (Do latira

paciscem). Ouo contracta, quo faz pacto.

PACOBA, ;-. f. Fruclo da pacobeira.

PACOBEIRA. s. /. Arvore do Brazil, e

da Africa, qiin produz pacobas.

PACOCEROBA, s. f. Plauta do Brazil

análoga no crtiscimento o nas folhas a

canna da Initia. A fructa d'i;sta planta

produz uQia tiata de uiu bdlo eiicariu

do, e a raiz utna tinta aiuaroJla.

PACOTE, s. m. Fardo pequeno.

—

Um
pacote de tabaco.

PACOTILHA, ».
f. [í)o francpz pacolille).

Fardiíiho d« fazoadas, quH é licito a qual-

quer marinheiro embarcar por sua conta

uo navio.

PACOTINHO, s. m. Diminutiro de Pa-

cote. Pequeno pacote.

PACOVIO, s. m. Termo popular. Nés-

cio, pateta, tolo, estúpido.

PAÇO, s. m. Casa nobre, onde mora

o rei, o sua familia. — «Ficou o tyrano

apoderado do [le)no dos Lombardos em
que os doas irmãos tiohaõ o melhor lu-

gar em premio de sua treição e como
hum menino lilho de Aldon, estivesse no

paço de Alachis, e lhe levantasse do

chaõ hum cruzado de ouro, que cayra

da mesa, era que estava cõtãdo dinhei-

ro, disse elRey; Dao cà que muitos tem

teu Pay, que cedo seraõ meus.» Monar-

chia Lusitana, liv. 6, cap. 30.— «Toman-
do também por exercício ir montear à

floresta, onde el rei seu pai tinha aquel-

les paços reaes ; e onde elle, sendo man-
cebo, viu Gridonia Urada polo natural,

com seu lião no regaço. Cousa que o en-

tão fez sahir d'Inglaterra, e combator-se

com Primaliao, segundo no si^u livro se

conta.» Francisco de Moraes, Palmeirim

d'Inglaterra, cap. 1.—«Mas como quer

que a este tempo já a cousa andava es-

palhada polo paço, primeiro que o im-

perador se levantasse, veio ella com Gri-

donia pola mão, e traz ella Polinarda e

a princeza Liouarda, que não era a que
menos sentia a perda do seu cavalleiro.»

Ibidem, cap. 121.— aE a outro dia ves-

pora do corpo de Deos, e assi no dia

polia acostumada solemuidade da festa,

como polia vinda do Príncipe, cousa tão

desejada dei R^y, e da Raynha, ouue na

cidade muytas festas, e touros, e nos pa-

ços seràos de danças, e bailos, a que o

Duque era presente sem nunca poder

conhecer dei Rey o coulrayro do que
lhe mostrana.» Garcia de Hezeude, Chro-

nica de D. João II, cap. 43. — «E Ruy
de Sousa, o dom loam Ihi» quiserão bei-

jar a mão, e olle lha não quis dar, e es-

teue com elles a sesta ate a tarde que
acudirão os grandes, e toda a corte, e

caualgou, e se toYnOu pfira os paços, tra-

zendo Ruy de Sousa, e dom loam con-

PAÇO

sigo, cada hum de sua parte com niuy-

ta honra, e fauor.» Ibidem, cap. 173.

—«Sayndo el Ruy hum ília dos paços

pêra caualgar decondo polias escadas vi-

nhalhe fatiando dom Martinho Veador

da fazenda em hum requerimento de di m
Pedro seu irmam, e el Rey vendo aute

si muytas partes que esperauâo, e reque-

riam despachos, disse alio a dom Marti-

nho quo o ouuiram todos. • Idem, Ibi-

dem, cap. 187. — tUous Moços Qdalgos

ja grandes, e porem audauam ainda em
pelotes, ouueram razões no paço, u vie-

ram aos cabelos: soubeo el R»y, e man-
douus logo chamar ambos p6ra os cas-

tigar como moços, e não vireui a mais,

e ticarem em brigas, e peudenças.» Ideai,

Ibidem, cap. 193. — lU qual logo foram
visitar a uao os mais dos senhores, e fi-

dalgos quo se entam acharam na corle,

e o acompanharam ate o paca, indo dian-

te delito hum seu pajé, que louaua em
huma bacia dagoa as mãos os dous mil

miticaes douro das pa.reas dei Rei de Oui-
loa, e assi os contratos que fezera com
elle, e com o de Cananor, .e Gochim.»
Damião de Góes, Chroaica de D. Manoel,
part. 1, cap. 69.— «Acabado estd acto

el Rei de Gochim com seus calmais, e

naires lodos mui contentes, se recolheu

pêra seus paços, indo diaule delle has

nossas trombetas, e alabales, e Lourenço
moreno que auia de ficar por feitor, com
a coroa nas mãos, com o que el Rei fol-

gou muito, e o tomou por grande honra.»

Idem, Ibidem, part. 2, cap. 8. — tDaa-
dolhe sobre isso muitas desculpas que
elle nam quis receber, mas muilo ano-

jado chamou Gaspar o lingoa, e lhe dixe

alto, onde estaõ os paços dei Rei que la

quero ir buscar homens com que peleje,

que os desbaratados, com tam pouca re-

sistência nam o deueui ser, Gaspar lhe

mostrou de hum toso os paços, que se-

ria da praia mais de mea legoa.» Idt^m,

Ibidem, part. 2, cap. 43. — «Com tudo

autes que se saisse da ponte mandou
poer fogo as casas que danbalas bandas
ostauão junto delta, de que as mais, por

serem cubertas dolla arderão e parle dos

paços dei Rei, e da mesquita, no que
se passou este dia.K Idem. Ibidem, part.

3, cap. 18. — tEstaudo el Rei em Lis-

boa parto a Rainha dona Maria sua mo-
Iher nos paços da ribeira, o Infante dom
Duarte, aos vii dias do mes de Septem-
bro do auuo do Senhor de M, D, xv.,*

Idem, Ibidem, part. 3, cap. 78.; í- •:

Assim diiia o rei: camínlw vinltam

Doipui.MS, des^diu-3« o bemica vala-,

Ivomaucebo rtal:—«Voluie a ver-me,

Evos f,ir>.'i mercê, coroo é devido.»

EuUou a corte pelos átrios regioí.

Garrett, cám., c&nt. 9, lap. 2.

— Homem de paço; homem civilisa-

do, cortez, que sabe as leks dos paços.

PAOT

e cortes, e as observa ; diz-86 ordinaria-

mente do que não mostra raivas, nem
desespero. — «E diUi dis>e tanta discri-

ção a Aflonso d'Alboquerq'ji; sobre o oão
vir ver em quanto «steve cui o pofio de
Dio, que di>se AfTonso dAlboquerque de-

pois por elle, que nunca vira meinur ho-
mem de paço, nem mais pêra enganar
hum homem discreto, e per derradeiro

ficar contente delle.» Jo8o de Barros,

Década 2, liv. 8, cap. 5.

— Casa do concelho, onde ha casas

de caiuara, de audiências.

— Figuradamente ; Zombaria, grace-

jos para etitar questões gravcs, disputas.

— Fazer paço; fazer zombaria, gra-

cejar, motejar.
— Amores do paço; livro tumaatico de

Bernardim Ribeiro. — « Bernardim Ri-

beiro, cujo romance da Miniiia e ilòça

é uma allegoria de seus altus amores do

paço. Corre por verda<i*'iro o que aqui

se itiz a esl'j respeito.* Garrett, Camões,
nota E ao canto 9.

— Ter paço com alguém ; entreter-se

com elle, dizendo-lbe petas, etc.

— Andar homem de paçe ; ser eortez,

urbano, ser homem que st» não agasta.

— Disetnbargador do paço; era o que
despachava com ei-r>'i. e andava na cor-

te, e casa da supplicação. — «E dali Da-

randa despachou por embaixadores ao

Papa. dom Rodrigo de Castro alcaide

mòr de couilhã, senhor de Valhelhas, e

dom Henrique Coutinho tilho do .Mari-

chal, dum Fernando Coutinho, seu des-

embargador do paço, bus quaes despois

de serem em Roma juatameute com Gar-

cilaso, embaixador dei Rei dom Fernan-
do, requererão per muitas vozes ho Pa-

pa Alexandre sobrestas cousas.' Daiuião

de Góes, Chrouica de D. Manoel, ptrt.

1, cap. 33.

— Andar em paço; Tiver acostado t
senhores e grandes. _• ,' -.;

— Casa nobre, de gente titolar.— Pa-

ço do conde. — Paço da bispo.

— Fazer paço e cortezia a algu^n ; fa-

zer-lhe corte, ot>sequial-o coriezámeule.
— Vida cortezã, urbana.
— Lançar o feito a termos do paço;

attribuil-o a galanteria, graoejo d« ho-

mem de côrle. .
- . ^ 3i i. .us

— São estar, fiara fdfOi pâi}i e$Ur
para gracejos cortesãos, asimiUuuiÇa dos

dos homens do paço.

— O paçj) dos labelJÀãv; em Lisboa,

a casa publica, onde elt^s se acliavam

para aviarem du prompto as parles.

PACTAR, V. a. Vul- Pactear, e Pactuar.

PACTARIO, a, adj. Que faz conlrafllo.,

que ajusta. j," .iic.u. i
.'

PACTEAR. Vid. Pacti»»f. _ ,

PACTO, s. m. [l)ú latim pactum). Ajufl-

te, convenção. . <iuo —

MaíK> folgou da ouiur o S* famoso

AqaaiU MUanliA, lor», uilts» taidlorfa.
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A constância louuando, e alta bondade,

Do que todo louuor bem merecia.

Mostroulhe a eIRey Denis em differenças

Co Principe seu filho perigosas

E aquella Isabel sancta que trabalha

A paz auiriguar com justo paclo. ^';'i!

CORTE REAL, N&UFRAGIO DE SBPDLVEDA,

cant. 13. . '
' '"

Por benção paternal filho vos mandflÇ''*'í '-'"^

Qae o castello delRey o defendais, ' :

Nenhum pacto sobre isto aqui acceitando

:

Mas antes o inimigo resistais.

Ainda que do feroz contrario bando

Aqui fazer pedaços me vejais,

Estai firme, constante, estai seguro

Que menos he morrer que ser perjuro.

m)cu, IBU>EM, cant. 13.

yu fraldas pisarii do graade Oceano,

Naquella naual turba ira direito

Onde esse ferox pouo Mauritano

O aguardará eom pactè contrafeito

E cuidando fater notável daUo,

Seni seu Axrayal todo desfeito

Da multidão de Bárbaros guerreiros,

Que os campos cubrirão, valles e outei ros

IDEM, IBIDEM, cajlt. 14.

— Fazer pacto com o diabo; contra-
ctar com o diabo uma pretendida cod-
Tençáo pela qual cuuceda riqueza, e po-
der durante um certo tempo, Jio fim do
qual se apossava d'aquelle com qi^am li-

nha feito o pacto.

— Pactos nús; pscios que não são
confirmados por escripto, são apenas de
palavra.

— Seguir o pacto; guardal-o, obser-
val-o.

— Syn. : Pacto, convenção. Vid. este

ultimo vocábulo.

Pactuar, v. a. Convencionar alguma
cousa, fazer um contracto com alguém.— Pactuar-se, r. rejl.—Pactuar-se com
algitem.

PADA, s. f. Pão pequeno, que sa se-
para pelas divisões que tem um pão longo.
— Embarcação dos rios da ilha de Cey-

lão.

I

7 PADAÇO, s.m. Vid. Pedaço.—«An-
I coradas estas três. velas detrás das ilhas

sobreveo o temporal, que os Mouros di-

ziam, com tanta fúria que as duas nãos
deram a costa, e se fezeram em pada-
ços, em qu6 morreo a mór parte da gen-
te, e o mesmo Vicente Sodre, e seu ir-

mam Brás Sodre, sem se saluar cousa
nenhuuja, senaia o que v mar lançou na
praia, que foram enxsrceas, mastros, pi-

pas, 6 cousas desta calidade, com mui--
tos corpos mortos.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 74.
PADAiUNI, s. /. Termo da Ásia. Mu-

lher que perfuma os seus vestidos coo»
a sua transpiração natural. ^

PADAR. Vid. Paladar.
Padaria, s. /. Casa onde se coze e

vende pão.

— Figuradamente: A gente ordinária
pobre, que de pouco mais se sustenta
que pão e agu*. aabiái (

PADASTRO. Vid. Padrasto.

PADECEDOR, A, adj . e s. Que padece,

que siitTre.

PADECENTE, s. 2 gen. Pessoa que é

condemnada a pena uUima por tiaal sen-

tença.

E cuidando estar liures dos passados

Perijos, a fortuna hum lhe oQerece,

De mais cruel, e mais penosa vista

Da que a do verdugo he ao padecente.

Correndo a pressa vem do mato espesso

Cafres, que roubar tem só por oííicio

Saltão matos daqui, e dalli saltão

Com terribeis medonhas, e altas gritas.

CORTE BEAl-, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 16.

—Pessoa que sofíre dòr, afflicção phj-

sica ou,i|ior$l.^

Coitados dos Conventos, e de todo

O pobre patíeceHíe, namorado.

Que, para dar em verso o seu recado,

Te não tiver a li. e a mim também.

ABBADE DE JAZESTE, POESIAS, tom. 2, pa(Ç. 35

(ediç. de nb7).

PADECER, V. a. Soffrer algum mal, quer

ptiysico, quer mo'al.—«Folgo com meu
mal, porque o passo por ella ; e se la,

onde esta, ha algum sentimento do que

passa, ja saberá que se alguma ora mi-

nha faulesia me traz a memoria, que pe-

no em vão, que a hei por desleal e a

lanço de mim, não me servindo delia, se

não nos tempos, em que a vejo conten-

te dos males, que padeço." Francisco de

Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap.

153.—oE fazendo disto hum auto como
quizera, nos mandara em ferros aquella

prisaõ, na qual havia ja quarenta e dous

dias que padeoiamos immensos trabalhos

de doenças, e fomes, sem nos quererem

ouvir de nossa justiça, por naõ saber-

mos falar, e fôramos condenados sem
causa nenhuma a pena de açoutes, e a

nos cortarem os dedos como ladrões, de

que logo se executara em nós a pena dos

cruéis açoutes com tanto rigor, e sobe-

gidaõ de crueldade, quálo seus olhos ve-

riaõ nas nossas tristes carnes.» Fernão

.Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 86.

£ee de hum puro Amor fores seruida.

Amor puro seõpra te oSereço.

Se te deleita huma alma perseguida

;

Nesta minha verás o que padeço. . .

Sè letiaagosto^em vér assi perdida

A vida. que esta vejas só te peço,

,
N^jiarale doer »eu mal estrant)*;

Que sendo por ti mais, muito mais ganho.

J. C REAX, MAUFÍÍACIO J)« ^SEPrafTÇPAj^

''
'' 'molberes de tal primor,

que por honra. © amor

dà seus maridos padecem

tAl morte, e honra mer^ec^,

e sam dignas de louvor.

GARCIA DE REZE>'DE, M1£CELLANEA.

— » Antes das Festas do casamento do

Principe dom Affonso em Euora foy el

Rey a Relação huma sesta feyra, como
sempre fazia, e na mesa grande era jul-

gado hum homem a morte por matar ou-
tro, e foy trazido diante dei Rey, e por

sab^r que era dado sentença que pade-
cesse.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 98.— tPelo que foi ne-
cessário Afonso Dalbuquerque alargasse

do lugar em que eslaua e irse lançar jun-
to do rio que passa antre a ilha de Di-

nar, e a terra firme onde logo os imigos
fezerão outra estancia, e as fazião em
todolos lugares de que podiáo empecer
aos nossos, e os fazião mudar muitas ve-

zes de huma parte pêra outra, com as-

saz perigo, a. que se ajuntaua a grande
fome que padeciam, que chegou ate co-

merem ratos, e os couros das arcas co-

zidos, v Damião de Góes, Chroaica de D.

Manoel, pari. 3. cap. 6.— «E naõ somen-
te: Qui amat animam suam etc. no in-

ferno padece, mas ainda aquy, porque
se os apitites fossem de caiidade, que
com se lhes obedecer se amansassem,
seria menos mal, mas saô tais que tanto

mais saõ insofriueis, quanto se lhe mais
condecende.» Diogo Paiva de Andrade,

Sermões, part. 1, pag. 84.— «U mais sin-

gular que acho nesta Princesa, he que
se devorou sempre no mesmo fogo, ao

mesmo tempo que as historias daquellas

que padecerão semelhante mal. nos re-

ferem a cura que tiverão todas.» Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 30.

—«Em 15 de outubro, padeceo Lisboa

huma das mayores tempestades de que
a memoria dos homens tem lembrança.

A sua violência foi igual ao seu estrago, n

Ibidem, liv. 1, n." 23. — «Sem eiiibargo

desta ignorância ha vinte, e quatro ho-

ras qub Yos amo, e já podeis contar hom
dia em que me fisestes padecer, e sus-

pirar.» Ibidem, liv. 1, n.« 47.— «Padeee
o Brasil falta de mantimentos, naõ vejo

razaõ, que tolha acudirem-lhe as Alfan-

degas do Reyno, e de outras Conquis-

tas, supprindo-lhe os gastos, e soccorros,

até que se melhore. O mesmo digo de

Angola, Mina de S. Jorge. M< çambique,

e outras praças.» Arte de Furtar, cap.

63.— «Tornei, a meu pezar, a vêr a luz

do Sol, quando me lisonjeava em sentir

que de amor morria. E mais folgada,

que não sentira rasgar-se-me oste cora-

ção co'a a dôr da tua ausência. Viérão-

me depois varias indisposições; e passa»

rei eu sem ellas todo o tempo, ena q»e
te não vir? Pçideço-as, e não murmuro^
porque de ti me procedem.» Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.— «Este bilhete que
me abonava quanto Adolpho por obe-

diente padecia, me fez ainda mais peno-

sa a sua partida. Dei parte ao tio, e par-

te completa, que este ancião accolheo,

suslendo-me que meu filho era um lour

CO em amar assim uma aldeão ; todavia
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Sftntia tanto corao eu o$ ppzarfs de moa
lilho.» Ibidem.— «Pois que ii>^sl« niHsrao

instdtitp pni quii l»! escrevo, osliuio (uais

ser iiifnliz auiandotr., qun d« nunca te

haver visto ; e consinto tuu padecer meu»
tristes fadiis sem quft delli-.s murrauro,

pois que de ti dependia que «lIcs prós-

peros corressem. Proinellemo lernissi-

mas saudades, se eu ás màos da dôr fe-

neço, e que ao iqudos a TÍolencia du meu
affeclo, (lo ludo te desgoste, e te descar-

te.» Ibidem.— «Ah, que a ter eu a ven-

tura de eiilerni-cor-vos; a poder o meu
cubiçoso coração conceber a menor es-

perança ; a ter-me atalhado os passos

uma ténue declaração de Suzanna. jurar-

Tus pòiso pelus tormentos que padeci

depois dessa fatal partida, que não ha hi

DO mundo poder, iietn consideração al-

guma que rompesse o que Amor tinha

assim unido.» Ibidem.— «Os que ao nas-

cer não conhecerão luxo nem opulência,

custosameute formarão ideia do que pa-

dece quem vai ser humilhada : um dia

basta para pa^ar (e muito carol) ){õzos

que todavia não derão verdadeiro prazer,

puis que sempre tiviirão a monotonia ha

bitual, a que se avalião só quando per-

didos.» Ibidem.— «Quando tudo era tor-

no de nós padeceo muiiançss, nos da-

mos por venturosos de cm nossa lem-
brança depararmos tom ideias quo nos

transportem a nossa antiga existência
;

nem ha objecto que melhor se me con-
forme com a situação de meu peito, do

que a amizade que hcje com minha Mãe
enlaça a Madama Dupréval. Tenho a hon-
ra, de ser etc. ele* Ibidem.
— Figuradamente t Consentir, perniit-

tir.

.— Absolutamente: Este homem pade-
ceu muitu.— «Estes taes naõ ha duvida,

que saõ ladroens. que com unhas bentas

esfulaó a Republica, tomando mais do
que lhes he necessário, e fora melhor
destribuillo por outros, que por naó pe-
direm padecem.» Arte de Furtar, cap.
39.— (E como o amor he cego, naõ en-

xergão damno; e se acerta dar fé delle,

porque às rezes he laõ grande, que os

apalpadelas se seule, também o dissimu-
la : e assim se vem a refundir na atleiçaõ

todos os damoos. que padece, e gran-
geaó titulo de amadas, e anKir()Sas as

uubas, que Uu>s causaõ.» Ibidem, cap.

&8. — «Mercê foi d© vosso desvelo, e do
exemplo que dávois a toda a Casa, oser-

me lio prx'za<ia a virtude, como o amor:
podia eu padecer, mas não faltar aos

meus deveres. Vós me resignastes com a

minha sort,), e Oomella me resignei ain-

da depois do c«zamt»nto: e se iiupossi-^

vel me era esquivar me lembranças, lem-
branças escondia no segredo da alma.»
Francisco Manoel do Nasoim^ntu, Sucoes-
sos de Madame de Seneterre. —«A todoá

esses males bem otmava eu com o remé-
dio, e beiu depressa um livrara delles

perdendo-t« o amor. Agro remédio! qua
• nlfs padecer do quo p«rder-te da leni-

brança ! Como su de mim, ai Iristel de-

pendera: de mim, que arguir-me nã»
póiso de <|un um momento só te não baja

auiado. > Ibidem.

f PADECIDO, pari. pasi. de Padecer.
— «Em algumas revelaçó-ss, u apparuci-

menlos, que houve dei Kci D. AÍTonso

seu pai, s«mpre o viraõ, e teve nulUs

parte como foi naquella qu« já referi da

tomada do ('i-uta, k outras algumas que
se diraô em sua Historia, siiiâes oulos
da gloria de sua alma, luerecida nas con-

tinuas guerras, e Irahalhos padecidos pe-

la honra da Igrrja, e dL-slruiçaõ dos ini-

migos lia I.ei F.vangf-lica. » Frei Bernardo

de Briío, Elogios dos Reii de Portugal,

Continuados por 1). José Barbosa.— «Esla

é, senhor, o meu parecer, e o de todos

os missionários que nVstas partes anda-

mos, e temus exituriruentidu e padecido

os iucouveuieiíles que do contrario se

seguem : e ludo o que aqui se aponta e

refiTo ser conforme ao que entendemos
em nossas cooscienciís, o certifico dt? to-

dos, e de mim o juro in verbo tacerdo-

ti».» Padre António Vi-^ira, Cartas (edi-

ção 1854)

PADECIMENTO, *. »n. Mal physico ou
moral que se soffro. — O maior pade-

cimento d'esíe homem é o rheximatis-

mo.

—Afllicçâo, dôr, angustia, injuria, af-

fronla.=:Em Viterbo, Elucidário.

PADEIRA, í. f. Uulher que coze e faz

páo.

—Mulher que vende pão.— «Declaro-

me : manda a Ley aos Senhores Almota-

ceis, que vigiem as padeiras, regateiras,

estalagens, o tavernas, etc. se vendem
as couãBS por seu justo preço. Auteci-

pam-se todas as pessoas sobreditas, man-
dam a casa as priuiicias, e meyas natas

da seus interesses, e ticam logo licencia-

das, para maquinarem tudo, como qui-

z^rem.» Arte de Ftirtar, cap. 4.—«Pas-

sando eu ha poucos atinos por Monte-

mor o Novo, vi huma tropa de padeiras

hirem gritando airas de dous meirinhos,

que levavaõ ás costas de quatro negros

outros tantos sacos de paõ amassado:
pergunley; que briga era aquellaf» Ibi-

dem, cap. 14.

PADEIRO, «. m. Homem que faz pão

para vender.

PADEJADO, pari. pasí. de Fadejar. Re-
volvido com a p;i.

— FéV(o cm padas.

PADEJADOR, s. t»i. Homem que revol-

ve cum a pa o trigo, ou outros cereaes

para os arejar e beneficiar.

1 ) FADEJAR, V. u. Havulvercuin a pa.

— Fadejar vnUíO, trigo, etc, na eira.

2.) FADEJAR, i'. n. Fazer O trabalho,

a protissáo de padeiro.

— Fazer pão.

PADELIÇAS, ». f. phir. Termo anti-

quado. Pastos, ou togares destinados á

pastagem dos animae».

PADERERIA, ou FADERIA. Vid. Pada-

ri;i

FADES. Vid. Pavez. — «Disseme tam-
beni qu<^ tinha quarenta espingardas, e

vinle « s^is Alifanles, e cinquenta de ca-

vailo para guardarem a terra, e dez ou
doztí niilheyros dl- paos tostados, que
«tiles charnào Saligues, ervados com pe-

çonha, (1 obra de cinquenta lanças, e hu-
ma boa quantidade d.; padeses almagra-

dos, para defensão dos que pelejassem

na tianqu^yra, e mil pmellas à*. cal vir-

gem em pó.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações.

FADESADA, ou PADESSADA. Vid. Pa-

TBsada.

FADIEIRA, j. f. A vergada porta.

FADINHA, í. f. Diminutivo de Pada.
— Figuradamcnto : A gente pobre, que

tem só para uma paiiuha, c oem de pão

é faria.

PADINHAS, 5. f. Forma antiga que se

dava aii cab«llo do toucado.

PADIOLA, s f. Leito tabular de forma

quadrada, tendo quatro braços, nosquaes
pegam dous ou quatro homens, csrre

gando dVsle modo o qne vai no leito da

padiola.

FADO, j. m. Arvore denominada lam-

bem azereiro dos damnados, C que se

encontra na serra da Kstrella, e em Traz-

os-Montes.

PADRÃO, s. m. (Do francei patron).

Modelo dos pesos e medidas de toda"»

surte, que se guardam nas camarás, e

com que se conferem as que vão a afe-

rir.

—Termo antiquado. Padroeiro, ou pes-

soa a quem toca o padroado de uma igre-

ja ou mosteiro.

— Tiiulo aulhentico. — tPor que em
sua companhi* queria mandar hum em-
baixador a el Rei de Portugal pcra com
elle assentar paz, e amizide, com bs
qual, e muito atuor dos da terra partirão

os nossos daquella cidade de Melinde ho-
ma terça feira ixiiij. dias Dabril, deixan-

da posto hum padrão na praia a que po-

seraffl nome Saiict' Spirilo.» Damião de
Iroea, Chronica de D. Manoel, part. \.

u.o 38.

—

.Antes que Pedralurez p.irtisse

deste lugar, mandou pocr em tirra hu-

ma Cruz de pedra, quomo por padraõ,

com que tomaua posse de toda aquplla

prouincia, pêra Coros dos regnos de Por-

lugal a qual p.s nome de saneia Cruz,

p<)Sto que se agora (erradamente) eh» tne

do Brasil, por caso Oi pao vermi^lho que
delta vem, a que chamara Brasil.» Ibi-

dem, part. 1, u.o 55.— «Destas casas ffZ

el Rei de Calecut d-ia^â í pêra l^do sem-

pre bi>s Reis de Portugal, e disso man-
dou fazer o padrão ciii huma lamina dnu-

rd, <*-om leiras talhadas ao boril, com o

seu 9ii>»l ««ulfrido, e $k|Io douro pen-len-

lo.» Ibidem, pari. 1, u.° 68.
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—PeHra ou columrn cora arrass para

commemorar algum acontecimento no-

tável.

Suberbo Tejo, nem padrão ao menos

Ficará de tua glória ? Nem herdeiro

De teu reneme?... Sim: recebe-o, guarda-e,

Generoso Amazonas, o legado

De honra, de fama e brio: não se acabe

A lingua, o nome portuguei na terra.

GABBETT, CAM-, cant. 10, cap. 21.

PADRASTO, s. m. Diz-se a respeito dos

filhos, que teve de outro marido aquetia

viuva, com quem o padrasto casou.

— Pelle separada do dedo á raiz da

unha. espiga grande.

—Figuradamente: Tudo aquillo d'on-

de pôde vir guerra, prejuízo, damno.
—Monte, edificio que sobreleva, e fi-

ca superior a valie, do qual so pôde ati-

rar, e combater as praças mais baixas,

com resguardo de seus defensores. Vid.

Cavalleiro.

PADRE, s. ni. (Do latim paíer). Toma-se
por pai.— (\ que nós todos em o vendo,

pondo os joelhos em terra co devido aca-

tamento, e alguns com as lagrimas nos
olhos respondemos que sy, a que elia

dando hum grito, e levantando as mãos
para o Ceo disse alto, Padre nosso que
estás nos Ceos, santificado seja o teu no-

me, e isto disseo na lingoagem Portu-

guesa.» Fernáo Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 91. — «E tornando logo a

falar Chim, como que não sabia mais do
Portuguez que estas palavras, nos pedio

muyto quo lhe disséssemos se éramos
Christaõs, a que todos respondemos que
sy, e tomãdolhe lodos juntos o braço em
que tinha a Cruz a beijamos, e dissemos

tudo o que ella deiíara por dizer da ora-

ção do Padre nosso, porque soubesse que
lhe falávamos verdade.» Ibidem, capitu-

lo91.

—Padre santo; o Papa, o Summo Pon-
tífice.— «E porem muito clemente Padre
pêra que o Soldara nos agrauos de que
por parte dos infiéis so queixa dei Rei
nosso pai, nos tenha também por parti-

cipantes, saiba vossa Sanctidade, que
quando se contratou casamento entre

nòs, e ha Kainha nossa muito amada
molher nisto principalmente insistimos,

e ouuemos por mais bemauenturado do-

te.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 93. — »A este se-

guia hum Elephante índio, que trazia

em sima de si hum cofre com hum rico

presente, que o sereníssimo, e christia-

nissimo Príncipe enuiaua aos sanctissí-

mos Padres, saõ Pedro, e saõ Paulo, e

em seu nome ao nosso sancto Padre.»
Ibidem, part. 3. cap. 59.

—Padre bispo; pai ou sacerdote, ele-

vado a dignidade episcopal.— «Também
aqui soube, que tinha mandado sua ma-
gestade ao mesmo navio o padre bispo

do Japão, e o capitão do Pará; o bispo

para que me trouxesse, e o capitão com
ordem, que tanto que eu lá não estives-

se, partisse logo o navio.» Padre Antó-
nio Vieira, Cartas (edição 1854), n.» 12.

—Padre espiritual; o director das al-

mas. Sacerdote secular ou regular. —
«Acabandosse el Rey hum dia de confes-

sar, disse ao confessor : Padre eu tenho
dito tudo quanto me lembrou, agora vos

requeiro da parte de Deos que so mais
sabeis de mim que mo digais: e o con-
fessor lhe disse.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 107.—«Nam
se contentou com isto, e per» matéria de
esmoUa espiritual que elle mais estimaua
que a corporal, ordenou hum collegio

que entregou aos padres da companhia
do nome de lesu, em o qual se ensinas-

se Latim, e Grego, e virtude, e roligiam.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 3. cap. 27.— «E poderse hia

alcançar so fosse mandada huma solen-

ne embaixada com solenne presente a cl

Rey da China em nome dei Rey de Por-

tugal, indo com ho embaixador padres
que alcançassem licença pêra andarem
pf.lla terra, mostrando serem homens
sem armas.» Frei Gaspar da Cruz, Tra-
tado das cousas da China, cap. 28.

—

«Poz-sti ella de vinte e quatro, como se

fora a bodas; o ficou nos piozes, voltan-

do-se o amigo para terra dizendo comsi-
go : veremos agora, se me negtõ a absol-

vição os Padres Curas.» Arte de Furtar,
cap. 33. — «Perguntou-lhe o Dezembar-
gador muito sábio, se era Theologo? Res-
pondeo o Padre muito modesto, que sim.
Pois he Thfíologo (disse o Dezembarga-
dor já picado) e allega-me que pôde hum
homem matar outro sem peccar mortal-

mentel O Padre lhe instou muito sereno:
V. ra. vay agora matar hum homem,
porque vay sentencear este á morte, e

cuida que vay fazer hum aoto de virtu-

de.» Ibidem, cap. 49. — «Desta mesma
forma explica o dito Padre, que se po-
dia formar o sinete de Agatha del-Rey
Pyrrho, que representava Apollo, e as

nove Musas com os seus atributos con-
formo Plinio.» Cavalleiro d'Oliveira, Car-
ttf, liv. 1, n.' 24.— «Que «s entradas ao
lertão se façam só a fim de ir converter

05 gentios, e roduzi-los á sujeição d*
egreja e da coroa de vossa magestade
(como vossa magestade me tem ordena-
do) e que se n'essas entradas se acharem
alguns Índios era cordas ou legitimamen-
te escravos, que esses se possam com-
prar o resgatar, approvando-o primeiro

0$ padres que forem á dieta missão, nos
quaes, quando menos, haverá sempre
um theologo e um bom língua.» Padre
António Vieira, Cartas (edição 1854),
n.o 9.— «Mas não só ficaram estas almas
fora do grémio da egreja, senão que
lambem foram os padres constrangidos

a deixar n'aquplle sertão muitas de in-

nocentes que já tinham baptisado, fican-

do em tão evidente risco de náo terem
jamais quem lhes ensine a fé que rece-

beram, o de viverem, e morrerem como
os demais gentios.» Ibidem, n." 11.

—

— «Esta boa opinião que os padres têm
entre os indios, os conservou e defendeu
entre elles sem escolta de soldados, por-

que não levaram comsigo mais portugue-
zes que um cirurgião, coisa até hoje nun-
ca vista, sendo muitas e mui barbaras

as nações p>r cujas terras passaram.»
Ibidem, n." 15.—«E esta experiência tão

larga das injustiças que sempre lhos fi-

zemos, senhor, é a maior difficuldade

que tem a conversão destas gentilidades.

Quando vim a primeira vez, foram dois

padres ao rio de Pinaré, que é no Mara-
nhão, fizeram descer alguma gente de

nação Guajajaras, e por temor do trato

que viam dar aos outros indios, se tor-

nou grande parte dVlles para os matos.»

Ibidem.— «Domais d'HStas trouxeram os

padres noticias de outras nações que ha-

bitam por todo aquelle rio dos Tocantins,

muitas das quaes faliam a lingiia geral,

e se espera que com pouca difficuldade

se reduzirão á nossa santa fé.» Ibidem.
— «Os topinambás, que ficaram em suas

terras, seriam outros tantos como os quo
tinham vindo, e eram os que agora iam
buscar os padres, mas acharam que es-

tavam divididos em dois braços do mes-
mo rio, um dos quaes por ser na força

do verão, se não podia navegar.» Ibidem,

n.° 17. — «Pareceu aos padres trazerem

comsigo, até tornarem, a imagem do San-

to Christo. a qual por commura applau-

so, e devoção do clero, das religiões e da

republica, foi recebida na cidade do Pa-

rá em solemnissimo triumpho, dando to-

dos a gloria de tamanha empreza a este

Sanhor, e confessando quo só era e po-

dia ser sua.» Ibidem. — «Foi este caso

então mal interpretado de muitos, e mui
sentido de toda a gente da guerra d'a-

quella entrada, de que ora cabo o sar-

gonto-raór Agostinho Corrêa, que depois

foi governador do todo o Estado; o qual

refere hoje quo lhe disse então o padre

Sotto .ttaior, que aquelle Senhor, que se

deixara ficar entre os nheengaibas, ha-

via de ser o missionário e apostolo d'el-

les, e o que os havia de converter á sua

fé.» Ibidem.—«Deixou o padre assenta-

do com estes indios, quo no inverno se

sahissem dos matos, e fizessem suas ca-

sas sobre os rios, para (fue no verão se-

guinte os podesse ir vêr todos a suas ter-

ras, e deixar alguns padres entre elles,

que os comecem a doutrinar; e com es-

tas esperanças se despediu, deixando-os

lodos contentes e saudosos.» Ibidem.

—

«Náo se acabou aqui a missão, mas con-

tinuando pelo rio acima, chegaram os

padres ao sitio dos topinambás, d'ondo,

haverá Ires annos, tínhamos trazido mil

e duzentus indios, que todos se baptisa-

ram logo; e por ser a mais guerreira ua-
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ção dn todfls, são hnje gadelha d'ettRS

enlrndas.» Ibidem.

K ontru lantan profundu cort«iia«,

Don doun Vtxdres, corteis se ileupcdta:

K correndo, e naltando, como um Corro,

IlisoDtio.o prazontéir*^ entrou om Cana.

ANTÓNIO DINI7. DA CRUZ, HYSSOI-E, cant.

— *Utn padre trino confessor do car-

deal tomou á sua conta porsuadir o ca-

valheiro; o para este lim principiou di-

zendo-lhe quo fstava condeninado á mor-

te e pllft lh'a impedira.» Bispo do (Iráo

Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 155.

— O» padres da igreja ; os santos dou-

tores antigos d'ella, como Santo Agos-

tinho, Santo Ambrósio, S. Jeronymo, etc,

ossantos patriarchas, como Hoysés, Abra-

hão, Jacob, etc.

—Padre de missa; o presbytero.

—Padres conscriptos ; os senadores ro-

manos.
—Padres capuchinhos ; padres perten-

centes a uma ordem conhecida por este

nome.— «Emfim, senhor, a Religião seja

aquella que vossa raagestado julgar por

mais idónea para tão importante empre-
za, e seja qualquer que fôr. Cá tive no-

ticia que vossa magestade encarregara a

conversão de Cabo Verde e Costa de Gui-

né aos padres capuchinhos de Itália, e

me pareceu eleição do céo, e mui digna

do vossa mageslade. pelo grande concei-

to que tenho do espirito e zelo d'aquel-

les religiosos.» Padre António Vieira, Car-

tas (edição 1854). n.ol3.

— Padres da Companhia; padres per-

tencentes á Companhia de Jesus.— «Por-

que quando lhes allegavam que eram
religiosos, e que os não haviam de ca-

ptivar, como tinham feito os capitães

portuguezes, lhes respondiam elles, que
também aquelle era religioso e os capti-

Tára; o se os indios das nossas chris-

tandades lhes uáo explicaram o differen-

te modo dos padres da companhia, bas-

tara este exemplo para não se reduzi-

rem.» Padre António Vieira, Cartas (ed.

1854), n." 15. — «Como os corações são

ISo obstinados e envelhecidos nos vicios,

parece que concorre Deus coo» maior ef-

ficacia, ou para sua emenda ou para sua

condemnação. Houve homem d'e8tes que
disse, que o diabo trouxera estes padres

da companhia ao Maranhão, para os di-

vertir de outras partes.» Idem, Ibidem,

D." 16.

PADRECA.PADREZIWHO.s. m. Termos
desprezativos, pelos quaes se quer dar a

entender o ódio, e desprezo que se tem

a um padre, que pelo seu porte se torna

digno de tal.

PADRINHAR. Vid. Apadrinhar.

PADRINHO, s. m. Homem que preside

pomo testemunha ao baptismo, aos ca-

samentos, aos doutoramento?, etc.— «O
qual avia cinco aiinos que em Malaca se

tizera (^hrisláu, sondo Garcia de Saa Ca-

pitão da forlíileza, e que porque «dle

fora seu padrinho do bautisrno lhe pu-

sera aquHÍIe nome, e a casara rom íiu-

ma moça orfam mestiça muylo gentil

molher, e filha de hum INjrtugues muy-
to honrado a fim <ie o fiz^r mais natu-

ral da terra, *' qne indo o Annode 1 534

para a Chio» em hu(n junco seu muyto
grade > Fernão Mendi-s Pinto, Peregri-

nações, cap. 46. — «R quando foy ba-

ptizado el Rey foi com elle a porta da

Igreja, e o leuou pella mão com muyta
honra, e muylo bera vestido de vestidos

riaos, que lhe el Rey deu do seu Cf)r-

po, e foi seu padrinho, e depois de ba-

ptizado, quando lho quiseram por o ca-

pello, não vinha no bacio por esque-

cimento, e querendo yr por huma toa-

lha pêra delia se tirar, disse el Rey.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 91. — «E recebeo o embaixador
com muyta honra e gasalhado, e logo

per suas vontades elle o os de sua com-
panhia com muyta solemnidade forão

Christãos, e el Rey e a Raynha foram

padrinhos, e assi alguns senhores. E de-

pois de feytos Christãos quis el Rey que
estiuessem nestes Reynos ate o fim do

anno do quatrocentos e nouenla, pêra

que nesle tempo soubessem bem a lin-

goagem, e aprendessem os artigos da

Fee, e os mandamentos diuinos, e tolo

o mais que pêra serem Christãos com-
pria.» Idem, Ibidem, cap. 156. — cDos

bens que lhe ficarão, lhe deixou meu
filho inteira disposição, e fôrão postos

em mão do honrado negociante seu Pa-

drinho de noivado; e nós voltámos com
ella quanto anlf^s á quinta que comprá-

ramos com as relíquias do nosso cabe-

dal; e lá entre a amizade, e o amor,

e todas as afTeições que nos prendem á

vida, desfrutámos Adolpho, Suzauna e

eu o socôgo qui* ganháramos cora tantas

lagrimas.» Francisco Manoel do IVascí-

meoto, SuGcessos de Madame de Sene-

terre

.

— Figuradamente : Patrono, para li-

vrar do mal, para augmentos.
— Homem que preside, e medo os

campos, e auxilia aos que fazem duello

cada um ao seu, e intervém nas accom-
modações dos desafiados. — cUs padri-

nhos, que entraváo na contenda com
mais livre juizo, reduzirão a questão a

mais honrado duello. discorrendo que o

Governador tinha a pique a jornada, e

que o desafio, que sempre era delicto,

seria agora escândalo, que pelo bando
perdião as cabeças; e que D. João de

Castro não era pai, ainda que o pare-

cia.» Jacintho Freire de Andrade, Vida
de D. João de Castro, liv. 3.

PADROADO, 5. m. i^Do latim patrona-

tus). O direito de patrono, que adquire,

o que reedifica uma igreja, bem como o
que a dotou, e reedificou em parte prin-

cipal; o que pôde aproseniar os curas,

os ministros que a sirvam, ao Ifgitimo

prelado. — .E quanto as egrejas do pa-
droado da coroa, que el Rhí soltou pêra

comprimento dos vinte tuil cruzados das

coinf-ndrts o processo delias fez dom
Diogo pinheiro Bispo do Funchnl. que
porá isso foi díputado p^li P/ipi.» Da-
mião de (iões Chronica de D. Manoel,
part. 3 cap. 56. — «Das q jaes eíçrejss,

dfllgumas delias ficauan a cida hum
dos Ret (res sessenta cruzados cada anno
de renda, o doutras cincoenta.e doutras

quarenta, e doutras trinta, e cinco. Alem
destas egrejas anexou e| Rei outras que
eram do seu padroado, pêra comprimen-
to dos vinte mil cruzados.» Idem, Ibi-

dem, pari. 3, cap. 56.

PADROEIRA, s. f. Mulher que tem o

direito de padroado.
— Figuradamente: Protectora, defen-

sora, fautora. — «Se algum sacrifício fiz

a nosso Senhor n'esta jornada, foi em
acceitar a licença a el-rei, quando m'a
concedeu, porque a fez sua magestade
com demonstrações mais que de pae, e

assim eu a não tive pnr segura, até que
ma entregou por escripto, o firmada de

sua real mão, na forma da copia que
com esta remetto, em que tenho por

particular circumstancia ser passa'la em
dia das onze mil virg''ns, padroeiras
d'esse Estado.» Padre António Vieira,

Cartas (ed. 1854), n.» 12.

— Padroeira de Portugal; Nossa Se-
nhora da Conceição.
— Padroeira de Coimbra; a rainha

Santa Isab-1. esposa d'el-rei D. Diniz.

PADROEIRO, s. m. (Do latim patro-

mis). Homem que tem o direito do pa-

droado.
— Figuradamente : Defensor, prote-

ctor, fsutor.—«Hum Tley dando audiên-

cia a seus vassallos debaixo do s^u do-

cel hf o Martyr S. Vicentp nosso Padroei-

ro posto no Ecúleo, cercado de algozes,

que o estão desfazendo com péntens de

ferro, e unha de aço.» Arte de Furtar,

cap. 45.

— Padroeiro da cidade do Porto; S.

Pantaleão.

— Os fundadores dos mosteiros, que
lhes fizeram doações com os encargos de

dsrem certas pensões, pitauças. etc, a

seus descendentes, qne outr'ora eram os

naturaes dos mosteiros.

— O senhor que forrou, liberton o seu

escravo, ou servo.

PADROH, s. m. Termo antiquado. Pa-

droeiro.

— Santo tutelar, e patrono de nm lu-

gar de piedade e sanctuario.

— O que tinha de apresentar o paro-

cho ou beneficiados.

— Patrono de liberto

PADROM, . m. Termo antiquado. Mar-
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CO (ie pedras altas e corpulentas, simi-

Iha ritos ás dos antigos coutos.

PAE, s. m. Vid. Pai.

Olhae por vossa (azenda

:

Tendes huas escripturas

De huns casaes,

De que perdeis grande rond»,

He contenda.

Que leixárâo ás escuras

Vossos pães.

GO. VICENTE, AUTO DA ALMA.

Neg. Qu'he quesso que te furtai ?

Gonç. Hua lebre de meu pae.

De meu cunhado liuns capões,

E marmelos e limões;

Abonda tudo lá vai.

Neg. Jesu, Jesu, Deoso consabrado!

Aramá tanto ladrão!

IDEM, FABÇ»S.

Porém ja qae nós outros alcancemos

Tal honra, fama, gloria e liberdade,

Rasâo não me parece que deixemos

Em deshonrado jogo, e crueldade.

Os paús, as mães, e os filhos que aqui temos.

Pois he contra direito e humanidade

Que mouramos nós livres e com honra,

E eUes vivão, captivos, e em deshonra.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 1, est. 67.

— «Tratemos por agora de vossa Máe ;

imaginai quanto lhe fora cruel, e para

mim, e para toia a minha família essa

incertpza; imaginai que tenho a vosso

respeito a amizade de verdadeiro Pàe:

e a ter eu igual autoridide, não consen-

tira ora que partísseis; que me dariáo

as lembranças do passado, vigor para

TOS resistir. Certo fico que será de mi>u

sentir Madame de Senneterre.» Francis-

co Manoel do Nascimento, Successos de

Madame de Seneterre.—«Vosso Fáe vos

falia, Adolpho. e são ultimas vontades

de vosso Páe essas que ledes. Vossa Mãe
vos lança a bênção e vos ama; ella não

vo-la ordena, mas sim espera pela vossa

resposta.» Idom, Ibidem. — «Descobriu

primeiro a ilha de Porto Santo em 1418

e 1420. Foi rasado com uma snr.* Con-

stança Rodrigues de Sá. » quem talvez

vira em Matosinhos de que eram senho-

res os pães d'esta dama.» Bispo do Grão

Pará, Memorias, publicadas por CamiHo
Cast"llo Branco, pag. 72.

PAFO, s. m. Vid. Paragrapho.

PAGA, í. f. Salisfação pecuniária, da

divida, trabalho, ou jornal; estipendio.

— «Chegados àquella fortaleza, mandou
D. Antaõ do Noronha varar os navios, e

concertallos, e fez pagas aos soldados, e

lhes mandou dar raesfis.» Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 9, cap. 15.— «Vendo el

Rei de Calecut o estrago que o Príncipe

Naramuhim fazia nos seus, teue inteli-

gência com hum Naire que pagaua o sol-

do da gente dei Rei de Cochim, o qual so-

bornado de dadiuss, e promessas, deixou
de vir fazer as pagas ao campo, como o

dantes fazia, e contrafazendosse mal dis-

posto, se foi pêra Cochim, dizendo que
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quem quisesse soldo o fosse là receber,

o que ftízeraõ per alguns dias.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, pirt.

1, cap. 73. — «Rsforçou estas arrogân-

cias o Turco, com mandar que a lodos

os soldados se dobrassem as pagas. Pas-

sava de quarenta mil homens o exerti-

to; erão os mais dos Cabos Turcos, sol-

dados velhos, chamados com avantaja-

das pagas, a quem a fama do valor fi-

zera conhecidos. Havião chegado de re-

fresco ho Campo setecentos Janizaros,

que quizerão, com soberba, militar se-

parados, como para verem os Mouros,

quem lhes áàWà a víctoria.» Jacintho

Freire de Andrade, Vida de D. João de

Castro, cap. 3.— «E como no tempo dos

figos naõ ha amigos, assim no tempo
da paga; porque além de que nunca
mais lhe cruzou a porta, mandalhe di-

zer na primeira citação, que lhe ha de

cruzar a cara, se fallar na divida, ou
se queixar á justiça.» Arte de Furtar,

cap. 23.

— Recompensa em signal de gratidão

;

retribuição de beneficio.

PAGADO, part. pass. de Pagar. Vid.

Pago.
— Satisfeito, tranquillo.

— Figuradamente: Premiado.
— Pacifico, socegado, em paz, sem

contradicção alguma. Vid. Pacato.

PAGADOIRO, A, adj. Termo antiqua-
do. Que se ha de ou deve psgar.

PAGADOR, s. m. Homem que paga,

que faz pagamentos. — «Seraõ estas por
ventura sua. ou desgraça nossa as unhas
do5 pagadores; os quaes se se manco-
munsô, ou descuiduõ huns dos outros,

na volta de duas planas f»zem tal re-

volta no dinheiro dei Rey, que o dei-

X8Õ em passamento, e os soldados em
jejum, fazendolhes de todo o anno qua-
resma.» Arte de Furtar, cíip. 20.

—Figuradamente: Retribuidor, remu-
nerador.

PAGADORIA, s. f. Repartição publica,
onde se fazem os pagamentos; thesou-
raria.

PAGAMENTO, s. m. A acção de pa-
gar.

—O estipendio recebido. — «E como
com Christováo de Brito fora hum Em-
baixador d'ElRey de Ormuz, o qual elle

enviara a este Reyno com alguns reque-
rimentos acerca do fazer a fortaleza, e

pagamento dos quinze mil larafins de
tributo, que lhe Affonso d'Alboquerque
poz, e ElRoy nestes requerimentos o re-

mettia a elle Affonso d'Alboquerque.i>
Barros, Década 2, liv. 10, cap. 2.—«Das
quaes cousas a seus cortesãos, e a ou-
tros muytos do Reyno, e fora delle fez

muyto grandes, e liberaes mercês. E a

outros que assi o queriam, por lhes fa-

zer merco, mandaua dar emprestado to-

do o que do tesouro auiam mister, e o
tisoureiro recebia depois os pagamentos '

polias tenças, e desembargos qué do di-

to senhor'tinham até tempo de dous an-
nos » Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 1 17.— «Comecemos pelos
mais graves. Sabe hum Mestre de Cam-
po, que tem quatro Capitaens no seu
terço, que recolhem os pagamentos de
seus Soldados a titulo de os repartirem
fielmente por elles, e que os jogaõ no
mesmo dia, era que lhos entregaõ, fi-

cando assim Soldados, e Capitai^ns sem
bazaríico, e dissimulaõ com isso?» Arte
de Furtar, cap. 7. — «Que para que os

Índios sejam pagos de seu trab.tlho, ne-
nhum índio irá servir a morador algum,
nem ainda nas obras publicas do servi-

ço de sua magestade, som se lhe depo-
sitar primeiro o seu pagamento, o qual
porém se lhe não entregará senão tra-

zendo escríplo de que tem trabalhado o

tempo por que se concertaram.» Padre
António Vieira, Cartas (ediç. de 1854),

cap. 13.

—Paga, remuneração, troca. — «E a

Ruy de Araújo por .Ucaide mór, e Fei-

tor, era pagamento de seu cativeiro; e

por Escrivães de seu cargo, Francisco de

Azevedo, Pêro Salgado, e João Jorge;

Almoxarife dos roantimentos Jacome Fer-

nandes, e seu Escrivão Francisco Cardo-

so.» Barros, Década 2, liv. 6, cap. 7.

—«Tenháo todos por certo, que se não
guardarem com seus súbditos a devida

correspondência nos pagamentos, e re-

muneraçofns dos serviços, que lhes fa-

zfrn, que se ham de pagar por sua icão.»

Arte de Furtar, cap. 6.— «Trataram de

a haver dos Naiques, que são os Reys
daquflle Impprio, os qua^s sabendo a

estima, que fazíamos do que elles arbi-

travaõ coroo se fosse aréa, fizeraõ logo

estanque, de que não deixão sabir o Sa-

litre por menos de vinte patacas o bar :

e o mesmo succedeo na Pimenta por to-

da a índia, por se cevarem mais do de-

vido as unhas dos ministros em seuá pa-

gamentos « Ibidem, cnp. 6.

PAGANISMO, s. m. Religião dos pa-

gãos, isto é, religião constituída pelo po-

lytheismo, religião que admitte muitos

deuses.— «Depois da ruína do Paganis-

mo, parece que he a quinta essência da

extravagância atribuir aos Planetas as

virtud;'s que só tinhão pelo Império que
tinhão nelles as Divindades, as quaes

somente á ignorância, e á superstição

deviáo a sua exislencis.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 43.— «Havia

naqucllas Ilhas resplandecido a luz do

Evangelho, porque S. Francisco Xavier,

como fiel obreiro da vinha do Senhor,

alimpou em grande parte aquelIa terra

das espinhas, e cardos da infidelidade;

se bem devemos a primeira cultura ao

grande Portuguez António Galvão, va.le-

roso Governador, e Apostolo zeloso daquel-

lo paganismo. D Jacintho Freire de An-

drade, Vida de D. João de Castro, liv. 1.
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PAGAO, a, AA, ou AN, s. e adj. (Do

latim paganus). Que é do numero dos

sectários do polytheismo antigo. — Os

philosophos pagãos.
— Uiz-se também de todos os povos

idolatras. — Os habitantes da índia, se-

parados doa musulinanos, são pagãos.

—Uiz-so dos mahomelanus, em oppo-

siçáo a chrislão, e mesmo dos heréti-

cos, em opposição a catholico.

—Que é relativo ao paganismo. — A
antiguidade pagã.

—Figuradamente: Que tem o caracter

pagão, fatiando já das pessoas, já das

cousas.

—Aquelle que adora muitos deuses.

— «Pareceo a .Marlim AlToiíso que o ne-

gocio era de muito pezo, e que de am-
bas as faces mostrava utilidades grandes;

porque restituir hum Principe, e abai-

xar hum tyranno, era empreza digna de

armas Christás, da qual receberia náo

vulgar reputação o Estado, mostrando

ao mundo, que não passarão nossas ban-

deiras á Ásia usurpar Reinos, nem adqui-

rir riquezas, pois só tratavão de que os

Pagãos, e Mouros do Oriente guardassem

a beos, fidelidade, e justiça entre si.»

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1.—tExaqui pouco
mais ou menos, o uso do Hilual dos en-

cantamentos amorozos, de cuj'(S aff^itos

Tejo que duvidaes. Os mais discretos Pa-

goens lizeráo isso mesmo eslimandoos
como puerilidades.» Cavalleiro de Olivei-

ra, Cartas, liv. 1, n." 29.

—Figuradamente: Aquelle cuja re-

ligião tem alguma cousa de paganis-

mo.
—Por extensão; Um impio.

—

Este ho-

mem é um verdadeiro pagão.
—Jurar como um pagão; proferir ju-

ramentos horríveis.

—Na idade media, os christãos davam
o nome de pagãos aos musulmanos, não

obstante o seu severo raonotheismo.
— Viver e morrer pagão; viver e mor-

rer sem baptismo, fora do grémio da

igreja catholica apostólica romana.— «Os

Índios que vivem em casa dos portugue-

zes, pela miséria de seu estado, e pela

natural dureza de quasi todos, ainda em
muito maior parte lhes tocam todos os

desamparos espirituaes acima referidos.

Muitos d'elles vivem e morrem pagãos,

sem seus senhores, nem parochos lhes

procurarem baptismo, nom fazerem es-

crúpulo d'iS5o.» Padre António Vieira,

Cartas (ediç. de 1854), n.° 9.

PAGANO. Vid. Pagão.

PAGAR, V. a. Satisfazer em dinheiro

qualquer divida, trabalho, jornal, etc.

—

«Item. Porque nos foi dito, que os ho-

mees boos, e Ofliciaaos vos dam alguns

por beesleiros do conto daquelles, que
gualiotes eram, e andavam nas vintenas,

porque delles pagavam o quinto.» Ord.

Aífons., liv. 1, tit. 69, § 66.

Fid. Sabeia qus tende» melhor?

(Eu odiíe logo a Cinei,

E ÍHZ em voseo louvor;)

Nio vo< dá mai» que voa paguem,

Oue vos deixem de pagar.

aiL VICKNTe, FAHÇM).

—«R isto dizia Pêro d'Alboquerque a

ElRey, e «o seu Governador Itaez Nor-

dim, porque davam escusas a se alli tor-

nar fazer fortaleza, e que bem bastava

ser elle vassailo d'KIKHy, e pagar-lhe

cada anno tributo, o que a fortaleza era

matéria de escândalo, dando a isto mui-

tas razões.» Barros, Década 2, liv. 10,

cap. 1.

o» Reye por acrescenUr

afl pessoas em valia,

por lhe seruiros pagar,

TíiDos a huns o dom dar,

e a outros fldalguln.

(lARClA DB REZKNDE, MISCKLLANBA.

—«E depois da morte dei Rey dom
AfTonso nestas Cortes aquy em Monte-

mor foy td Rey muy requerido pollos

Pouos, que não desse mais as taes gra-

ças, porque yáo de maneira para pagar

muylo dinheyro em cada hurn anno, e

assi que todíis as que el Rey seu pay ti-

nha dadas tirasse, e desempenhasse, por-

que estaua metido em muyla despesa, e

el Rey prometeo ahy ós Pouos de náo

dar mais as ditas graças dahy em dian-

te, e de ter maneira era como os ho-

mens podessem auer pagamento de seus

casamentos.» Idem, Chronica de D. João

II, cap. 33. — «E neste anno querendo

el Rey, que em seus Reyoos ouuessem
muytas armas, e prouer todos seus vas-

sallos delias, de que auia necessidade,

mandou fazer, e trazer de fora á sua

custa, huma grande soma de lanças com-
pridas, e hum grande numero de coura-

ças de muytas sortes, e as mandou lan-

çar pollo Reyno, segundo cada um de-

uia de ter, e polia paga deu a todos em
geral huma honesta espera em que pa-

gassem.» Ibidem, cap. 58.— «Item. Que
tm tudo ho que ella achasse file nam
ter satisfeito, assi em pagar diuidas, e

seruiços, quomo em quaesquer outras

cousas lhe encomendaua quo ho satis-

fizesse.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. !.— «Deste re

cado mostrou el Rei desgosto, dizendo,

que de tal cousa não era sabedor, e que
pois os Mouros usauão com elle manhas,
e com lho elle mesmo ter defesn carre-

gauáo Secretamente suas nãos despecia-

rias, que lhe daua licença pêra das mes-

mas nãos, pagando lhes o custo, tomar

as que lhe fossem necessárias.» Ibidem,

pari. 1, cap. 59.— «Raiz xarapho auda-

ua muito desgostoso, e descontente, por

el Rei dom Emanu",l mandar poer offi-

ciaes nalphandega da cidade Dormuz pê-

ra receberem os direitos que se nçlla

pagauam, porque queria saber em que

se dispondia este dinheiro, e ouro de
que lhe dezinm ler este Rei Dormuz mais

de trezentos mil cruzados de renda.»

Ibidem, part. 4, cap. 63. — tO Nautarel

corn todos os mais (^apisondos da alfan-

dega, temendo serem por isso castigados

e suspensos de s'*us oflicios, concederão

em seu requerimento, porem como con-

dição que já que nós náo queríamos pa-

gar mais que dez por cento, pagassem
elles mais cinco, paraquo el Rey ficasse

cô meyos direitos, de que todos foraõ

contentes.» Periiáo Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap 49.— «Bata cinco bares

de ouro, que fazem da nossa moeda du-

zentos mil cruzados, para pagar a gente

estrangeyra que linha comsigo, e que o

Bata casaria o seu filho mais velho com
a irmam do Achem, sobro que tiveram a

dilTerença.» Ibidem, cap 13.— «Ao qoal

saõ so(?eilos, e pagaô páreas cada anno ca-

torze Reys pequenos, os quais por costu-

me anlig) eraõ obrigados a irem pessoal-

mente todos os annos á riladeOdiaa rae-

Iropoli deste império Sornau, e reyno

Siáo, levar estas páreas que eraõ obriga-

dos pagar, e fazeremlhe a çumbaya. que

era beijarenalhe o treçado que tinha na

cinta.» Ibidem, c. 36.—«António de Fa-

ria, fingindo que os não entendia, ioda

que na embarcação avia muyt"S inter-

pretes, os recebeo com bom gasalhado,

e comprandolhe o refresco que trazião,

lho mandou pagar a como elles quiserão,

de que se elles mostrarão muylo satisfei-

tos. » Ibidem, C.41.— «Pagavaõ-lhe tribu-

to os Alcaides de Leiria, e Torres-.Novas,

que depois de sua morte se rebelláraõ,

e custarão muito a domar.» Frei Ber-

nardo do Brito, Elogios dos Reis de Por-

tugal, continuados por D. José Barbosa.
— «E inda que seja costume em meus
porlos os navios que a elles vem medi-

rem se pêra pagarem os direitos : estes

por serem de longe nam era necessário

mais que deixarem lhe fazer fazenda, e

hirem se pêra .<uas terras.» Frei Gaspar

da Cruz, Tratado das cousas da China,

cap. 26. — «Despedio quatro mil solda-

dos, que sem golpe de espada as senho-

rearão, fazendo que os agricultores lhe

acodissem com os fruclos, e. foros an-

nuaes, que pagavão ao Estado. Chefou
a Goa o aviso desta entrada, que deu

grande cuidado, por não se achar com
forças para fazer ao inimigo rosto.» Ja-

ciiiiho Freire de Andrade. Vida da D.

João de Castro, liv. 4. — «E lendes nas

unhas cobram.as seguras para o tercei-

ro, e quarto, havendo-vos em todos, co-

mo se os traginareis com vossa fazenda

;

e sendo a negociação ao todo com fa-

zen la alheya, vos pagaes nos interesses,

como se fora vossa. » Arte de Fartar, cap.

12. — «Responderão me. que as encoi-

(iiaraõ, por fazerem o paõ menos da mar-

ca, qu' mandava Sua .Mageslade que o

tizessem de arraiei, e achou-se em hum
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meya onça menos. Mas sabida a historia

mais de raiz, era que oaõ queriaó dár

paõ fiado a alguns senhores da gover-

nança, porque nunca lhes pagavaõ.» Ibi-

dem, cap. 14.— «E he que todas as di-

vidas, que EIRey nosso Senhor manda
pagar, ou esmolas, que manda fazer por

via da fazenda, achaõ todos os despa-

chos correntes até o thesouro, onde to-

paõ com ordem secreta, que a todos diz,

que satisfará como tiver dinheiro, e cons-

ta por outras vias, que o tem aos mon-
tes para outros préstimos.» Ibidem, ca-

pitulo 62.

—Pagar a visita; fazer outra a quem
nos visitou. — «Mandou o Capitão Mór

soltar o Mouro, e que dissesse a el Rei

de Cambaya, que lhe pedia se detivesse

no exercito, porque esperava ir-lhe pa-

gar a visita a seus alojamentos. O Mou-
ro se foi contente com a liberdade, e as-

sombrado com a reposta do Capitão Mór.

Foi o Mouro levado ante Mahamud, e

referindo as palavras do Capitão, lhe

disse, que os Fortuguezes tinhão a for-

taleza derribada, e os animes inteiros.»

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.

—Compensar, retribuir, remunerar.

Acceita o Mouro a entrada sú da esposa

Por ella ao Portuguez mil graças rende,

Ja sua perdição ha por ditosa

Pois seu amor da morte ella defende.

E ainda que a larga ausência, e trabalhosa

o amor e a saudade mais lhe acende,

Morrer por dar-lhe a vida assaz lhe paga

Todo o mal que causa a nova chaga.

¥. DE A.KDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

caot. 9, est. 46.

E se o tempo nos vai sem nos aproveitar

de tamanhas magoas andemos temidas,

pêra quantas vierem bem apercebidas

porque com aa virtudes nos possamos pagar.

D. JOANtíA DA GAMA, DITOS DA FREIRA, p. lOV

— «E bem se vé, que quanto mais
buscamos estas Naçoens com embaixa-
das, e concertos, tanto mais insolentes,

e desarrazoadas se mostraõ, pagando com
descortezias, e ladroices nossos primo-
res; porque lhes cheiraõ estes a covar-

dia, 8 consideraõ-se temidos, e blaso-

naõ.p Arte de Furtar, cap. 23. — «Ou-
tros com hum ságuate de nonada, com
hum açefate de figos disfarçaõ fidelida-

de, para confiardes delles cem dobroens
emprestados, que vos pagaõ com mil fi-

gas. Do zelo, e serviço delRey fazem lu-

vas, que encobrem unhas, que agarraõ
emolumentos grossissimos dus bens da
Coroa.» Ibidem, cap. 25. — «Segundo,
que haõ de pagar em passa, e figo ava-
liando-o pelo mais baixo a titulo de be-

neficio, que receberão, quando lhes gas-

tarão as mercadorias, que lhes apodre-

ciaõ em casa. Terceiro, que lhes haõ de
por tudo na Cidade á sua custa. Mais

maliciosa está outra onzena, que vi exer-

citar na Ilha da Madeira.» Ibidem, cap.

26. — «Esta reflexão de Suzanna me fez

derramar lagrimas ; o que ella vendo,

não quiz pôr freio ás suas. Tornadas um
pouco em nós, comecei assim: «Quando
eu, amiga minha, tomei cuidado da vos-

sa infância, preenchi um de meus deve-

res ; o que depois á vossa conta fiz, di-

vida era que eu pagava ao vosso gene-

roso procedimento.» Francisco Manoel
do Nascimento, Successosde Madame de

Seneterre.

—Render, tributar.

Onde jai, Portuguejes, o moimento

Que do immortal cantor as cinzas guarda?

Homenagem tardia lhe pagastes

No sepulchro siquer... Raça d'ÍQgratos!

GARRETT, CAMÕES, cant. 10, Cap. 23.

—Pagar o homem. Vid. Vingar.

—Termo antiquado. Abrandar, apla-

car, amansar.
—Loc. FiG. E PROv. : Pagar o pato; pa-

gar o que não devemos, a pena de cul-

pa que não temos.

—Soffrer detrimento, damno.
— Figuradamente: Pagar na mesma

moeda; fazer outro tanto, como nos fi-

zeram.

—Satisfazer a culpa, ou delicto.

—Loc. : Quem a gallinha de El-rei co-

me magra, gorda a paga. — «Enganais-

vos, disse o Presidente, comer à custa

delRey nunca he barato, nem seguro
;

porque quem a galinha delRey come ma-
gra, gorda a paga; e nos seus Armazéns
ha unhas peores, que as dos gatos, que
nada Ibe escapa.» Arte de Furtar, ca-

pitulo 29.

—Pagar de contado ; pagar em dinhei-

ro corrido.

—Pagar-se, v. refl. Satisfazer-se, con-

tenlar-se.— «E muito necessário era ha-

ver ley, que nenhuma cura se pagasse

do doente, que morresse. Podera-se pelo

menos pór remédio a tudo, com favore-

cerem os Reys mais esta sciencia, que
anda muito arrastrada

;
porque naõ se

applica a ella, senaõ quem naõ tem ca-

bedal para cursar outros estudos.» Arte

de Furtar, cap. 4. — «Daqui matarem
Médicos milhares de homens, e paga-
rem-se, como se furaô Avicenas, e Gale-

nos. E a graça, ou mayor desgraça he,

que nem o diabo, que lhes ensinou es-

tes enredos, lhes saberá dar remédio,

salvo íor levando-os a todos, que he o

que pertende.» Ibidem, cap. 32. — «As

causas (l'este damno bem se vê que não
são outras mais que a cobiça dos que
governam, muitos dos quaes costumam
dizer, que vossa magestadH os mauda cá

para que se venham remediar e pagar
de seus serviços, e que elles não têm ou-

tro meio de o fazer senão este.» Padre An-
tónio Vieira, Cartas (edição 1854), n.° 9.

— Pagar-se de palavras; enganar-se
com ellas. Vid. Fangas.

—Pagar-se de alguém; agradar-se d'el-

le, ter-lhe amizade, dar-se por satisfeito

d'elle.

PAGÁVEL, adj. 2 gen. Que se ha-de,

ou deve pagar em certo tempo.
PAGEADA, *. f. Reunião de pagens, e

gente de serviço.
— Escudeiro de pageada ; escudeiro que

ficava em guarda das bagagens, e servi-

ços do exercito, á diíTerença dos que iam
ao combate com seus capitães, e senho-
res de quem eram vassallos. Vid. Pa-
gem.
PAGEL. Vid. Paguei.

PAGELLA,s. f. (Do latim pagella). Usa-
se na seguinte locução : Pagar por pa-
gellas; pagar ás parcellas, e não por jun-
to ou de uma vez.

PAGEM, s. m. (Do francez page). Mo-
ço de acompanhar pessoa nobre, levan-

do-lhe os instrumentos próprios da mili-

cia quando ia á guerra.

— «Intregae, pagem

:

Sou esse. De quem Tem?i
— «De quem não manda

Mais palavra que as lettras vos não digam.-)

Corteja e parte logo. — Que será?

GARRETT, CAMÕES, cant. 3, câp. 23.

— aSancta-Fe se chama
galeão; e o cavalleire... Lede.n

Doparem seapproximao LusitaBO

Da ine&p'rada mensagem curioso.

No sobrescripto leu que assim diila :

A Luiz de C-raões— logo Escudeiro;

Mais abaixo—Em mâo prepria.

IDEM, isniEM.

—Termo de náutica. Marujo inferior

ao grumete.

—Pequenos moços empregados cons-

tantemente na limpeza dos navios de
guerra.

—Moço de acompanhar, de levar re-

cados.

PAGEMZINHO, s. m. Diminutivo de

Pagem. Pequeno pagem.

f PAGES, s.m. Vid. Pagem.— «Estan-

do assi neste desatino ameaçaõ a muitos
a nsorte, e em qualquer tempo que de-

pois morrem, dizem os outros que viue-

ra muito mais se o pages o naõ ameaça-
ra, a qualquer lugar a que vem lhes fa-

zem muita festa, e os recebem com dan-

ças, e cantares, e lhes daõ tudo o que
haõ mister.» Damião de Góes, Chronica
de D. Manoel, part. 1, cap. 56.

PAGIÇG, A, adj. Termo antiquado. De
palha.

PAGINA, s. f. (Do latim pagina). Um
dos lados de uma folha de papel. — As
duas paginas de u>Ma folha.

—Pagina branca; pagina onde nada
é escripto.

—Escriptura ou impressão contida na

pagina. — Uma pagina de duas colum-

nas.
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—O conteúdo da pagina, com respei-

to ao «^slylo, ao sctilido.

— Sagrada pagina; Sagrada Escri-

ptura.

—Termo pripular. Narrnçáo importu-

na, iuipHrliriHDííia, camieira.

PAGINAÇÃO, $. f. (Do fratiCfZ pagina-

tion). Suric du numero das paginas d'um
livro.

PAGINADO, part. paus. de Paginar.

—

Um registro paginado.

PAGINAR,»), a. Numerar as paginas de

um livro, de um registro, etc.

— Formar as paginas.

1.) PAGO, s. m. Paga, recompensa, re-

tribuirão.

Hi fica desnmpavado,

Co l>aijo (ine o mondo dá,

De teria empararaentado:

Senhora, tende cuidado

Dellelá.

f.IL VICENTE, OBHAS VAH1AS.

— «E Christuvão Borralho meu cõpa-

nheyro esteve ainda imi)'lo pior que eu,

de outras tantas feridas que também lhe

doraõ em pago de dous mil e quinh''n-

tos cruzNdos quo na volta dos outros aly

lho ronbar«õ.i> Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, nap. 38.

— Punirão, castigo.

2.) PAGO,s. m. (l)o latim pagus). Ter-

mo podeo usado. Aldeia, villa.

3.) PAGO, fiarí. pass. irreg. de Pagar.

Que recebeu a paga.

—

Estou pago de tu-

do.—«A que o Mouro e ou respondemos
que com as mercês e favores de sua al-

teza tudo se nos fizera muyto bem feito,

e que os mercadores tiubão ja pago tu-

do, sem ficarem devendo nada, e que o

Capitão lhe serviria aquella merrè cô

muyto cedo o vingar daquelle iuiuuigo

Achem, e, lhe restiluyr as terras que lhe

elle tinha tomado.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, pag. 17. — íTiveraõ

estes lra(j'as pura encorporarem em si a

administração das despezas, e recibos,

lirando-a de pessoas Ktdigiosas fidelíssi-

mas, a titulo de mais facil expediente:

o seguio-se logo serem os mergulhado-
res mal pagos, e os ministros remunera-
dos em dobro, porquo se pagavaõ estes

por sua maõ, e aquelles pela alhoya.»

Arte de Furtar, ca[). 6.— «E aos solda-

dos, porque os defraudastes; e ao lley-

no, porque o saqueastes, ensacando em
vós o dinheiri* das décimas, e pali^auíio

tudo com hum quartel, que expuzestes

do antemão, como se assim os arriscás-

seis todos; e como se nós naõ víssemos,

quo quando chegaos ao segundo, ja es-

taes pagos ilo primeiro.» Ibidem, capi

tulo 12.— «A primeira coisa, em que en-

tendemos, foi em continuar o requeri-

mento da fundação da missão, o qu,il

sua magestadíí despachou na mesma for-

ma em que lh'o apresentámos, ordenan-

do que se nos dessora trezentos e cin-

coonta mil réis para dez sujeitos, a ra-

zão de trinta e ciuco para cada um, pa-

gos ametade nos dizimos da Babia, h a

(iulra no contracto do tabaco d'esla ci-

dade.* Padre António Vieira, Cartas (i^di-

í.áo 1854j, n.» 12.

— Contente, satisfeito.

—Figuradamente: Vingado.
— Estipendiado, «ssolJadado.— «Man-

dou logo alistar a gente do cavallo, que

seriáo duzentos homens, e serviúo de-

baixo de huma só bandeira, milicia mais

valerosa que ordenada. Encarregou a

guarda da Cidade a gente da ord^-nança,

o os sollados pagos leve promptos para

qualquer iuvasão súbita do iniriiif^o.D

Jaeintho Freire do Andrade, Vida de D.

João de Castro, lir. 1. — oHuy Freire,

quH vinha na conserva do 1). Álvaro f.oi

hum navio seu, com soldados pagos á

sua custa, soffreo melhor os mares, e na-

vegando aquelle dia, o outro com fortu-

na, avistou a costa de Diu, para onde se

foi chegando até ir demandar a Fortale-

za.» Ibidem, liv. 2.

PAGODE, s. m. Espécie de pavilhão

consagraiio ao culto dos Ídolos em cer-

tos povos da Ásia ; a estatua do Deus

occupa o centro do templo, de ordiná-

rio excedido de uma construcção om py-
ramide.—Um pagode chinez. — «E che-

gando daly a cinco dias a Paoaajú, des-

pedio toda a gonte assi natural como es-

trangeyra, e se foy pelo rio acima em
huma lanchara pequena, sem querer le-

var comsigo mais que dous ou três ho-

mens, e foy ter a hum lugar que se di-

zia Pachissarú, no qual esteve encerra-

do catorze dias, a modo de novenas, em
hum pagode de hum idolo que se cha-

mava Guinasseroo, deos da tristeza.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 17.— «Epor esta iiiihade Brame-
nw que professey de pequeno, que tão

afrontada ficou quando soube do teu de-

sastre, e desaventurado successo, como
se o dia de oje lhe fizeraõ comer carne

de vaca na porta principal do pagode
onde seu pay jaz enterrado, e por «quy
senhor julgsras quanta parte tem uo teu

nojo.» Ibidem, cap. 11. — jE nós tam-
bém onde estávamos o entendemos logo,

porque sendo passada huma hora des-

pois da meya noite, vimos encima da

Cõrca do pagode grande dos jazigos dos

Ueys, huiua muyto comprida carreyra

do fogos, como que faziáo sinal, e per-

guntando aos nossos Chins quu lhes pa-

recia aquilio, responderão to los quo som
falta nenhuma éramos sentidos, pelo que
nos aconselhaváo que sem mais doleiíça

nos tizessemos logo á vella.» Ibidem,

cap. 78.— «Elles então nos levarão a to-

dos consigo para o lugar, e nos agasi-

Iharão n'uns alpendres do seu pagode,

onde logo nos mandarão prover do ne-

cessário para comermos, e duss esteyr^s

em que nos deitamos.» Ibidem, cap. 82.

— «Aquy nos levarão a hum pagode on-

de uaqur'lle lernpo avia grnnd*' concurso
de gente, por ser o dia >\* áua invoca-

ção, o qual nos diss<-ráo que forsõ anti-

gamente casas dnl Rny, (ias quais duziáo

que uaí^era o avó dKsto que agora reyna-

va.» Ibidem, cap 82.—«Tinhão muytas
cabias de pagodes cozidas em ouro, com
muytas mvouções de grimpas e curu-

cbeos de muyto cusifj e riqu'Za. que ert

cousa assaz ferrnosa o agrada vul para

vor. Destas duos cidades direy o que aby
nos contnráo, n eu despois algumas ve-

zes ou vy, porque se saiba a <jrigeui e {an-
damento ilegiH \tu\>>iiii> Chim.» Ibidem,
cap. 02.— •(jrem prini;ipalm«nte t-,m hum
só Deos, qu'' couf-ssam S"r .Senhor de

todalas cousas, u depois nos diabos, e

crem que Iht^s podem fazer rnal, o por

isso lhes faz-'m muita honra, e casas a

que chamam pagodes, de que a muitos
per todo o regiio. o mui sumptuosos, e

de grandes rendas, em que estaõ brama-
nas, e em outros molheres.» Damião de

Góes, Chronica de D Manoel, part. 2,

ca(). 6 — «Das pessoas passiu á religião

a injuria; dentro dus Pagodes mandou
enforcar a muitos, que na vaidade de

suas superstições he culpa in^xpiavei.

Degollou os gados do contorno, salpican-

do as Mesquitas com o saugue das vac-

cas, animal, que como deposito das al-

mas, venwrão com culto abominável.»

Jaeintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 3.

— liolo adorado nos seus pagodes.

—Reunião de idcdalras religiosos.

—Pequenos Ídolos de porcellana, mar-
fim, metal, etc, que vm lia índia.

—Moeda d'ouro indiana do valor de

500 reis, e do valor d»» lásMOO reis.

—Fazer pagodes; fazer funcçôes, e

divertimentos de comezainas, e danças, e

cantares, e prazeres licenciosos, á simi-

Ihança dos que na Ásia fazem as baila-

rinas de certos pagodes, ganhando para

sustentação d'elias, e de seus ministros

o preço da prostituição. — «Outras que
jurareis que andam homisiadas, por que
não sabem nunca debaixo da coberta, e

lá no invez da garganta fazem suas festas

o pagodes, e tudo o mais deixam despo-

voado, sem haver em toda a quantia das

queixadas mais do que um cabelliuho de

qu.iudo em quando m^is solitário que um
poeta de Coruche.» Fernão Kudrigues Lo-

bo Soropita, Poesias e Prosas Inéditas,

pag. 70

PAGQDICE, s. f. Deboches nos pago-

des indianos, prazeres licenciosos, fras-

earias.

PAGODINHO, s. m. DimioutiTo de Pa-
gode. Pequttuo pagode.

PAGUADO, part. pass. de Paguar. Vid.

Pagado.

7 PAGUAR, V. a. Vid. Pagar.—«Ey por

bem fazer mercê a luis de camòes de
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quinze mil reis cada anno cgnteudos

neste ailvara por tempo <)e ires annos

mais que começerão do tempo em que

se acabsráo os outros três annos pagues

no meu Thezoureiro mor asy e da ma-

neara que se lhe ategora paguarão com
certidão do escrivão da matricolla de co-

mo Resjde em minha corte e com esa

declaração se haseati<rão no livro de my-
nha fazenda e se levarão no caderno do
assentamento.) Garrett, Camões, nota A
ao canto 10.

PAGUEL, s. m. Espécie de embarca-
ção asiática.— «Partida a nao para Goa,

Fernão de Morais com ss suas três fus-

tas seguio sua viagem na volta do porto

de Dabul, onde chegou ao outro dia ás

nove horas, e tomando nelle hum pa-

guei àú Malavares, que no meyo da an-

gra estava surto, carregado de algodão,

e de pimenta, pôs logo a tormento o Ca-

pitão e o piloto delle.» fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 8.

PAGUR, $. m. Termo da Ásia. Certa

embarcação.
PAI, ou PAE, s. m. Homem que, ten-

do copula com uma mulhor, foi author
da existência de uma ou mais crianças,

e isto quer como pae natural, quer le-

gitimo, (\\ier putativo.— «E dahi por dian-

te trato tudo ho que toca a estes desco-

brimentos, per ordem dos annos em que
cada huma das taes cousas aconteceo,

ate que Deos se houue por seruido cha-
mar pêra sim el Rei dom Afonso V. seu
pai, que faileceo no anno de mil quatro-

centos, e oitenta e hum aquém ho Prín-

cipe soccedeo no Regno.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 23.

—

«O qual fora despossado deste

senhorio per hum seu sobrinho, a quem
elle matara o pai, e isto com favor do
Xeque de Adem com pacto que havia de
ticar seu tributário.» João de Barros, Dé-
cada 2, iiv. 8, cap. 2. — «O infante D.

Pedro, ultimo filho dei Rei D. Joaõ o

quarto, nasceo em Lisboa a vinte o seis

de Abril de mil seiscentos e quarenta e

oito, seu Pai lhe deo o Ducado de Beja
com outras terras, que lhe compunhaõ
hum decente Estado. » Frei Bernardo de
Brito, Elogios dos Reis de Portugal,
continuados por D. José Barbosa.

—O macho, que concorreu para a for-

mação de filhos, fallando dos animaes
irracionaes.

—Pae d'egua. Vid. Garanhão.
—Pae velko. Vid. Commento, e Bur-

ro.

—Pae de famílias; o chefe de família,

o cabeça do casal.

—Figuradamente: Author, inventor.

—Pae da poesia.

—Figuradamente: Pae dos pobres ; ho-
mem que beneficia, amante da caridade
publica.

—Pae de velhacos; homem estipendia-

do outr'ora peia camará do Lisboa a fim

de fiscalisar e veUr pelos moços de ser-

vir, e dar-lhes amos.
PAIAJEM. Vid. Palhagem.
PAINA, ou PÃINA, s. /'. Espécie de

algodão iiuissimo produzido por certas

arvores grandes do império de Brazil no
interior de uma vagem espinhosa, e no
exterior de pontas curtas, e pouco agu-
das.

PAINÇO, í. m. (Do latim panicum).

Espécie de cereal, um pouco menor que
o milho miúdo.

PAINEL, «. m. Pintura feita a óleo,

ou a tempera sobre panno, madeira, la-

minas de cobre, ele.
;
quadro. — «Tem

hum retábulo, e Sacrário (em que sem-
pre está o Santíssimo Sacramento alu-

miado com duas alampaJas de prata) de

obra de talha com florões, tudo dourado,

e no alto hum painel da Cea do Senhor.

Detraz do Altar, e retábulo ha Coro dos

Noviços, para cuja criação, e melhor ser-

viço do Senhor, se lhes fez casa com vin-

te cellas, e mais officinas, que formão o

corpo de hum Convento.» Jacintho Frei-

re de Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, Iiv. 4.—«Seu retrato se formou da

relação de sua Chronica, por ser o mais

verdadeiro Irasumpto, e os que ha de

pincel desconformarem muito da verda-

de, e de hum que em seu tt^mpo se ti-

rou em o retábulo antigo do Mosteiro de

Odivelas, que se pintou em seus dias, e

no painel dos Reis Magos estavaô ao vi-

vo elle, e seu filho D. Pedro adorando ao

menico Jesu, donde se aproveitou o es-

cultor para formar o rosto exprimido mui-

to ao vivo.s Frei Bernardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados

por D. José Barbosa.—«O padre Carboni

mandou logo fazer um painel, e o poz

no sou cubículo em Santo Antão com le-

treiro que dizia : Morreu ás mãos dos

bárbaros. » Bispo do Grào Pará, Memo-
rias, publicadas por C. Castello Branco,

pag. 98.

—Painel do coche; taboa d'elle, onde
vão pinturas.

—Estante, onde collocam a sua ferra-

menta alguns mecânicos.

—A pedra collocada sobre a porta, fal-

lando dos pedreiros.

—Termo de náutica. Painel de popa;
toda a fachada entre a almeida, e a ares-

ta circular d'ella.

—A união de pannos já cosidos uns
aos outros de alto a baixo, formando to-

dos assim juntos a altura e largura da

vela.

PAIO, ou PAYO, s. m. Carne de porco

mettida em uma tripa do gado bovino á

maneira de saeco, e curada n'elle ao

fumo.
PAIOL, ou PAYOL, s. m. Termo de ma-

rinha. Divisão interior do navio, mais ou
menos chegada á quilha onde vão os

mantimentos, a pólvora, munições de
bocca, e de guerra, pauuo, etc. : todos

devem ser fechados. — «Do que sendo
avisado por hum Gomes d-' Quadros, sol-

dado de sua obrigação, tomou as armas
todas, e recolhidas no paiol, se poz em
cima com a espada na mão dizendo, que
quem lhe fallasse em arribar, ás estoca-

das lhe havia de dar a resposta
;
que a

vida de neuhum delles era de maior pre-

ço que a sua, para se não quererem per-

der, onde elle se perdia; que puzessem
os olhos em Diu, porque nem a honra,
nem a salvação tiohãojá outro porto.»

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, Iiv. 2.

—Arrecadação dos mantimentos e so-

brecoUeotes do navio.

—Paiol d,a pólvora;- o logar agasalha-
do onde SH guardam todos os objectos

de artilheria, e que ordinariamente está

coUocado no extremo da ré, sobre os del-

gados do navio.

PAIOLEIRO, s. m. Guarda do paiol,

encarregado da arrecadação das muni-
ções bellicas, e de bocca.

PAIRADO, part. pass. de Pairar.

PAIRADOR, A, s. (Do termo pairar,

com o suffixo «dor»). Pessoa que sus-

tém trabalhos.

— Figuradamente : Pessoa que entre-

tém e df-mora negociações.—Adj. Que sustenta o pairo.

PAIRANÇA, s. f. Termo antiquado. Vid.

Parança.

PAIRAR, V. 11. Termo de marinha. Es-

tar á capa, não surdir, cruzar, bordejar

em certa altura, pairar á trinca, com o

panno, porém de forma que não fique

sobre elle. — «E sendo tanto avante co-

mo a ponta de Micuy, que está em al-

tura do vinte e seis grãos, lhe deu hum
rijo contraste de Noroeste, o qual, por
conselho dos Pilotos pairou á trinca, por
não perder do camiano que tinha anda-
do, este tempo carregou sobola tarde,

com chuveiros e mares tão grossos, que
as duas lanteaas de remo, pelo não po-

derem sofrer, se fizeraõ ja quasi noite

na volta da terra, com propósito de se

meterem no rio de Xileudau, que estava

daly huma legoa e meya.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 61. —
«Mas o parecer de Diogo Lopes de Si-

queira, e dos mais foi que visto como
lhe faltaua muita gente, e que em poder
dos imigos ficauam dous baieis, que to-

marão na praia, que se deuiáo logo fa-

zer a vela e andar pairando as voltas,

pêra verem se per algum partido pode-
rião auer Rui daraujo, e os mais Portu-

gueses, o que logo pos se em obra.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 3, cap. 2. — «Aquella tarde andou
a armada pairando á vista da Cidade,

notando os surgidouros, e defensas; e

ao seguinte dia no quarto d'alva, man-
dou o Governador passar aos bateis a

seu filho D. Álvaro com dous mil homens
para saltar em terra, sendo elle dos pri'
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meiros que a pisarão por meio de mui-

tas boiubardadas.» Jacintho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro,

hv. 4.

—Figuradamente: Suster trabalhos,

soffrel-os, supporlal-os.

—

Todos paira-

vam no correr da horrível procella. —
«E que esta dttterminaçáo tuiuára depois

que vio que nile Capitão mór começara
fazer fortaleza iia Cidade : cá em quanto

Ibi) pareceu quH sua itíiiçáo era tomar a

Cidade, u roubalia, e a todo mais damiio

ponr-lhe o fogo a partida, sempre andou
p<ir aíli derreilor pairando, e sulTrerido

grandes trabalbos naquelles matos.» João

de barros. Década 2, liv. 6, cap. 6.

—Andar pHrpleio, indeciso, hesitan-

te.^—Pairar entre a lei de Deus e a do»

homens.

—Pairará tormenta; rasistir-lbe, atu-

rar, aguentar.
— V. a. Suster, supportar, sofTrer.

— llesistir á soberba.

—Pairar o tempo em alguma cou»a;

demorar, temporisar, espaçar.—Andar pairando em algum nego-

eio; não vir a conclusão, entrepòr tempo.

—Loc. FiG. : Pairar alguém; sollrer

as paixões, iras, impertiuducias.

—Pairar o mar; ler o pairo, ter-se A

tormeuta.

—Cruzar, bordejar em certa altura,

esperando outro navio.

PAIRO, s. m. Termo de náutica. Ac-

ção de pairar; estado do navio quando
paira, que consiste em ter as veias ten-

didas, as escotas soltas, atado o leme,

resistir bem, suster-se em temporal.

— Loc. FIG. : Ter-se ao pairo com al-

guém; resistir-lbe, esperando melborar

de circumstaucias, e não ceder entre-

tanto.—Estar o navio á corda, ou ao pai-

ro; estar á trinca.—Atidar ao pairo; andar com o pan-

uo soito, poróm soltas as escotas, de ma-
neira que o vento não enche as velas,

nem ellas impedem os mastros.

PAÍS, ou PAIZ, ». m. (Do francez

pays). Terra, região, reino, pequeno tra-

cto de terra.— «Tirou os soldados velhos

dos Presidíos de Itália, que supprio com
bisonhos; fez grandes levas na AUema-
nha alta, e paizes de Flandres; alistou

Italianos, e ^espanhoas, alóm dos Se-

nhores, e Nobreza, que servi a sem sol-

dos; e como empreza tão útil, e justifi-

cada, e onde o Emperador empenhava
a Pessoa, acudião muitos aventureiros a

acompanhar tão pias, e valerosas armas.»

Jaciuiho Freire de Andrade, Vida de O.

João de Castro, liv. 1. — «Ura diga-me
sem zombar su vio mulheres em algum
paiz com os pés tão bem feitos, tão pe-

quenos, e tão engraçados como os da

Priuceza de Valaquia? Sim Senhora, lhe

respondi, na minha terra não ha couza

que seja mais commum.» CavdUoiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n.» 10.— fEste

accidenle iiAo faz já hoje a mesma im-

pressão que fazia «iitigainenle. Neste Paiz

nenhuma faz » Ibidem, liv. 1, n." 12.

—«Ku tinha respondiíio em terc<'yro lu-

gar, e disse que o homem maii livre era

que t) podia siir na nipsraa Hscravidio,

porque em qualquer Paiz ou Condição

•^m qun se achasse, temendo somente a

Deos não podia t^raer outra couza.» Ibi-

dem, liv. 1, n.o 19.— «Creyo que tendo

o amor dilatado o seu Império em todo

o Unirerso, que lhe não foi possivel até

agora estabelecer-se naquelle Paiz, e se

chegou a entrar nelle julgo que se reti-

rou muy desgostoso.» Ibidem, liv. 1, n.»

32. — «Finalmente muito riso pouco si-

so, he huma couza assentada por sen-

tença não swy de que Wlhos do mau
Paiz.» Ibidem, liv. 1, n.» ÂA.— «Evitou

com todo o cuidado entrar nas Feyras,

e nos Jardins dos Príncipes onde somen-
te se encontravão, e s" gnardaváo no seu

Paiz estas Feras.» Ibidem, liv. 1, n." 44.

— tMeu Pay vivia ainda. Eu não podia em-
pregar a força para roubar Selima deste

asilo, porquH ainda quando já fosse Vf.y.

os Príncipes não tem direyto algum n«sle

Paiz sobre as pessoas consagradas á Re-
ligião.» Ibidem, liv. 2, n.» 13. — «Um
Francez que em Londres eucontrei, e

que conhece M. de Senneterre, suspeita

que neste paiz, alem de sua Uãe, tem

elle saudades de outra pessoa. Ignoro

toda a verdade d'e3se asserto, e tanto

mais de vontade duvidara delia, quanto

o negociante a quem eu ia recomnipn-

dado me certificou que uma das filhas

de M. Birtou, que tem fama de ser ri-

quíssimo, não se desaffeiçoaria de ver

esse cazaraento concluído. » Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de

Madame de Seneterre.

—Ttirmo à>i pintura. Paizagem.

PAISAGEM, I. /'. (Do francez paysage).

Termo de pintura. Vista ou representa-

ção de terras, campos, herdades, etc.

PAISAGISTA, í. 2 gen. (Do francez

paysagistg). Termo que alguns modernos
usam em vez de paisista. Vid. este vo-

cábulo.

PAISANA, «. f. Compatriota, da mes-

ma terra.

PAISANO, s. m. Compatriota, da mes-

ma pátria.

—Homem que não é militar.

— Andar d paisana ; andar sem far-

damento militar; andar vestido á secular.

PAISISTA, s. 2 gen. Pessoa que pin-

ta paiZHS ou paizagens. Vid. Paisagista.

PAIXÃO, s. f. (Do latim passiò). Sof-

frimento, fallando de Jesus Christo e de

seus martírios.— A paixão de Nosso Se-

nhor.
— O domingo da paixão ; o domingo

que abre esta semana.
— Por extensão : Sermão sobre a pai-

xão que se prega em sexta feira santa.

— A parto do Evangelho onde está

narrada a paixão de Jesus Christo. — A
paixão, segund» S. João.—Cantar a pai-

xão.
— Antigo termo d^ Modicina. Certas

doenças dolorosas. — Paixão ilíaca.

— Diíspjo vivíssimo e coulfauo, nasci-

do da repr^ísentaçio do bem ou <io mal,

ou do sentimento He pena ou prazer.

—

«Acabada a força do temporal que deu
mayor trabalho e paixão aos da terra,

que aos do mar: tanto que elie deu ja-

zeda, mandou Affonso d'Alboquerqu«que
como cada bum dos capitães podess», se

saisse do rio e recolhesse ti nãos.» João
de Barros, Dacada 2, liv. 5, cap. 8. —
• As quaes cousas ainda que não sejam
de conquista, e milicia, foram do go-

verno do estado da índia, que não são

de menos mérito, muitas das quaes de-

ram maior cuidado, e paixão a AfTonso

d'Alboqu«rque, que as da guerra : cá os

trabalhos delia acabam na gloria de ven-

cer os imigos; e os do governo fenecem

em ódio, se quereis fazer justiça nos er-

ros dos súbditos.» Idem, Secada i, liv.

10, cap. 1. — «E com tudo pollo degre-

do do Marquiz ser assi snpito, o apres-

sado, e a seu parecer riguroso, o Duque
recebeo tanta paixão, que lhe acrf>ceo-

tou a ma vontade que a el Key tinha,

parecendolhe que o fazia por abatimen-

to seu, e do Marquez seu irmão.» Garcia

de Kezende, Cbronica de D. João II,

cap. 31. — cEI Rey depois da morte do

Príncipe deu logo carrego do senhor dom
lorge seu tilho a dom loara Dalme.yda

Conde de Abrantes, e por tirar paixam
a liayoha soa molher com a vista do
senhor dom lorge. lembrando-lbe a mor-
te do Príncipe seu filho, onue el Rey
por bem que por entam não viesse a sua

casa.» Idem, Ibidem, cap. 133.— «E as-

si el Rey ficou muito triste, e muy cor-

tado, e toda aquella noite deu muytos sos-

piros com muyta paixam, porque aquel-

le dia se dera por sam, o qual prazer lhe

durou tam pouco.» Idem, Ibidem, cap.

211.— «Sobelo que el Rei dom Fernan-

do tornou apertar com elleS. per fim lhe

responderão, que jurarião hos Prinripes

se lhes elle de nouo confirmasse alguns

preuilegios, que lhe linha quebrados, do

que hos el Rei desenganou, sem lhes

querer conceder ho que pediáo, nem el-

les menos jurar hos Priucipes, no que
se passarão muitos desgostos, e paixões

per spaço de Ires meses.» Damião de

Góes. Cbronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 3. — «A morte <le dom António foi

sentida de lodos, porque era bom caual-

leiro, e bem acondiçoado e o mor remé-

dio que todolos que andauam na índia

tinham, pêra mitigar as paixoens de seu

lio Afonso dalbuquerque o que elle fazia

com muita prudência a conlentamento

dambalas partes.» Idem. Ibidem, pari.

3, cap. 7.— «Tc-m grande suírimeulo uas



paixoens, e trabalhos, grande temperan-
ça nas palauras, he mui amigo de fallar

verdade, tem com elln muita conta, pe-

lo que o acháo muitas vezes seco, he de

muito segredo, não sofre ouvir falar mal

de nenhuma pessoa com paixão, ou mo-
do de murmuraçam.» Idem, Ibidem, par-

te 3, cap. 27. — «Não me tinha amor M.

Chenu ; afíecto que estranho creio que
sempre lhe será; mas respeitava-me co-

mo ente que lhe era superior. O bom
termo que eu dava a tudo, os avisos

que lhe eu suggeria escrevendo-lhe as

suas compras, me grangeáráo de sua
parte a mais alta estima. Não ha ho-

mem que não tenha sua paixão, a d'elle

era adquirir, e tudo lhe prosperava de-

pois que se cazou.» Francisco Manoel
do Nascimento, Successos de Madame
de Seneterre. — «Não que interiormen-

te me achasse mui satisfeita d'esse acto

de condescendência, mas o valor que
nessa moça vi, a lembrança de meu fi-

lho, que esse único preço pozera ao sa-

crificio cujo quilate assaz se me fez ma-
nifesto poli sua mágoa, sobrepujarão a

minha reflexão. As vontades d'uma alma
retalhada por paixões agudas são sagra-

das para seasitiTo» peitos, ainda mesmo,
quando a razão as condemna.» Idem,
Ibidem. — «Não ha que fiar em annos.
O conde de Valladares velho, depois de
cargos tão distinctos, cegou-o a paixão
de uma criada de sua casa, principio de
muitos desgostos.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camiilo Cas-
tello Branco, pag. 116.
— A cólera.

— Vivo afíecto por alguma cousa.

—

Á
paixão das riquezas, da gloria.

— Objecto de affeição, fallando d'uma
pessoa ou d'uma cousa. — Esta mulher
é sua paixão.

— Termo de Litteratura. Calor, ex-
pressão viva, sensibilidade.

—

As pai-
xões observam-se bem n'este poema.
— Loc. : Tomar paixão por alguém;

apaiionar-se, affligir-se.

— Flor da paixão; a flor do maracu-
já-açu do Brazil.

— Termo de Grammatica. Impressão
recebida por um sujeito.

— Tirar paixões d'entre desavindos;
fazer cessar ódios, inimizades, ele.

— Termo de Philosophia. Impressão
recebida pelo sujeito: diz-se em opposi-
ção á acção.

— Paixões de jurisdicção ; coaflictos,

debates, iiiigios, pleitos.

— Syn. : Paixão, afecto. Vid. este ul-
timo termo.

PAIZ. Vid. País.

t PAJÉ, s. m. Vid. Pagem. — «E a
todolos moços da camará, e da capella,

porteiros da maça, reys darmas, arautos,
e passauantes, moços da estribeira, re-
posteiros, deu vestidos de finas sedas, e
muytos moços da estribeira foram v»sti-
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dos de ricos brocados. E aos pajés que
eram quatro, afora o pajé da lança,

deu muytos e muyto ricos vestidos, e

assi a muytos moços fidalgos.» Garcia
de Rezende, Chronica de B. João II, ca-

pitulo 117.

PAJOLA, s. m. Termo Popular. Pagem
grande.

PALA, s. f. (Do latim pala). A peça
de metal em que a jóia está engastada.— Pala do caiix; coberta quadrada de
panno teso engommado, com que se co-
bre, estando a patena fora.

— Pala do sapato ; porção de couro
pegada ao rosto, e sobre que assenta a

fivela.

— Pala da barretina; pequena borda
semi-circular, e ás vezes de forma qua-
drilonga, de couro envernizado, que guar-
nece a parte dianteira da barretina mi-
litar.

— Pala da polaina ou pantalona ; pe-
ça que cobre o sapato por cima, ou o
peito do pé.
— Pala do escudo de armas; barra

ou faxa lançada de alto a fundo; contí-
nua, ou de varias peças umas sobre ou-
tras.

— Termo popular. Peta, mentira, il-

lusáo, engano.
PALABRA. Vid. Palavra.

N«s vitimas palabras, a fantasma

Desapareceo supito, deixando

o mísero varão lodo assombrado,

Todo de grauo dor e angustia cheo.

Hum grande espaço esteue sem mouerse.
Cortado o coração do triste anouncio.

Perdida a cor d-/ rosto, e arrasados

Os olhos d'agua em terra es tinha Bios.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 16.

PALACEGO. Termo desusado. Vid. Pa-
laciano.

Palaciano, a, adj. De palácio.— Civil, cortez, aulico.

— Figuradamente: Discreto, urbano,
affavel, obsequioso. — tNãu se escanda-
hse o leitor, porque estes apontamentos
não são para imprimir; creia, porém,
que muita gente palaciana estudou a
doutrina christã por curiosidade, como
outros a mythologia, ou talvez por me-
do.» Bispo do Ijrâo Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,
pag- 92.

— Vid. Palaaciano.
— Substantivamente: Um palaciano.
PALÁCIO, s. w. (Do latim palatium).

Casa grande e nobre; morada de corte-

zãos, paço. — O palácio de Carlos Al-
berto.

Que em Roma conversou com o Datario,

E do sacro Palácio com o Mestre,

Que joga o Trinta e um, e mais o Wisth,

Que Chá, e que Assemblea dá em Casa,

A tanto abatimento hoje chegasse,
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Que á porta da commua o Hyssope traga

'

Para oETrece-lo a um Bispo de má morte ?

ANTÓNIO DlNII DA CBUZ; HYSSOPE,' Cant. 2.

Fazem-lhe ílas Palácios, Templos, Túmulos

;

Finda, na eterna Capital do Mundo,
Digna de tal braião. Com táes portentos,

Tanto eu me embeveci, quanto impossivel

Fora anteve-lo, fíira o suspeita-lo.

F. MANOEL DO NASCIHENTO, OS MARTTBES,
pag. 136.

— Figuradamente: Palácio encanta-
do; casa murada, cujos moradores não
apparecem á janella, nem respondem a
quem lhes bate á porta.

— Paço do rei, casa onde elle habita.— «Que os Mosteyros senão edificão já
nos Desterros, mas dentro das melhores
Cidades, no meyo das Cortes, e na vizi-

nhança dos Palácios.» Cavalleiro d'Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n." 28.

Alto dia, horas oito : já nos átrios

Gyrava do palácio a vária turba

Que a audiência do rei, ou do valido,

—Quantos do mais escoro levandija.

GARRETT, CAMÕES, cant. 7, cap. 5.

— Nos foraes antigos, dava-se este no-
me ao que depois se chamou casa da
camará, onde os juizt^s com seus offi-

ciaes fazem publicamente justiça ás par-
tes. Todas estas casas participavam do
palácio do rei, já pula observância da lei

que emanara do throno, já porque alli

se pagavam as coimas e as penas que
pertenciam á coroa ; e finalmente porque
as insígnias reaes, que nVIlas se divisa-
vam, as tornavam verdadeiramente pa-
lácios. Porém nem sempre as coimas
eram para a coroa, pois muitas vezes
eram para algumas pessoas, ou corpora-
ções 8 quem o monarcha as havia doado.— Termo antiquado. Convento, casa,
mosteiro, vivenda religiosa.

PALADAR, s. m. (Do latim palatum).
O órgão do gosto, do sabor. — «Fr. Ju-
lião calumoiava-se a si próprio. Depois
do paladar, o sentido que linha mais
apurado era a vista.» Alexandre Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 6.— Figuradamente: Gosto.— Céo da bocca. — Esta coynida quen-
íc feriu-me o paladar.

PALADIM, s. m. (Do francez paíadiu).

Cavalleiro errante.

PALADINAMENTE, adv. Termo anti-

quado. Claramente, em publico.

PALADINO, s. m. Vid. Paladim.

PALADION, ou PALÁDIO, s. m. (Do

latim palladium). Escudo venerado, en-

tre os romanos antigos, como cousa sa-

grada, de cuja conservação dependia a

do império.
— Entre os gregos, designava a ima-

gem de Palias.

PALAFREM, ou PALAFREN, s. m. (Do

francez palafroi). Cavallo de parada.
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manso. — «E pusera iti os em tfio fraco

estado polo inuilo que havia que pele-

javam, qun por f(>rf;a os preri^icram, se a

este lempo iifio cheirara (Iraciario nas

ancas do palafrem de Seiíião, que com
sua chfgada ffz i^tilo em armas, que os

dois tornaram sobre si, fazendo tamanho
estrago, quo em pequeno t^mpo não hou-

ve quem lhe esp/rassc golpe» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, ca-

pitulo 54.

— Diz-se também dos cavallos em que

as damas montavam. Os reis era entra-

das festivas lambem se serviam d'elles.

PALAFRENEIRO, s. m. (Do francez j^a-

lefrenier). Criado que vai a p<^ próximo

ao cavflUo ile seu amo.

f PALAGONITA, s. f.
Nome dado por

Bensen a urn mineral sempre amorpho
que se enrorilra nas formações vulcâni-

cas de Palagonin, na Sicilia.

PALAMALHA, s. f.
Vid. Palamalhar.

PALAMALHAR, s. m. (Do latim pihc

malletts). Kspec.ie de jogo, que consiste

em iujpellir com força, em caminhos

planos, uma bola, damlo-lhe com uma
espécie do martello de páo de cabo

longo.

PALAMALHO. Vid. Palamalhar.

PALAME. Vid. Pellame.

PALAMENTA, s. f.
Appellação dos re-

mos de urn escaler, ou de qualquer em-
barcação.

—Termo de artilharia. Todo o appa-

relho necessário para o serviço de um
canhão ou morteiro.

PALANCA, s. f.
Termo de fortificação.

Fortim de estacas revestidas de terra.

PALANCIANO, A. Vid. Palaciano.
— Figuradamente: Cheia de presum-

pçãn, atíectada, fallando das mulheres.

PALANCO, s. m. Termo de náutica.

Corda que passa por um mouláo, que

está no ponta d.n vela ; serve de a içar.

PALANFRORIO. Vid. Palavrorio.

PALANGANA, s. f. Vasilha de barro

de muita circumferencia, e pouco apoio:

usa-se d'ella para dar agua para lavar as

mãos.
PALANQUE, s. m. Estrado com degraus,

de quo se cercam os curros, para os es-

pectadores verem os touros sem perigo.

— Loc. FIG.: Vèr os louros de palanque;

vêr a seu salvo as desordens, perigos

alheios.

—

«V. M. he mny cabeçudo, me
disse a Condeça votre trés-humble. Ser-

vitexir respondi para as suas ilhargas,

onde ainda havia gente que ria tanto

como os que vêem Tnuros de Palan-

ques.» Cavalleiro d'01ÍTeira, Cartas, liv.

1, n.» 10.

—Termo de fortificação antiga. Esta-

cada ou pallissada, com que se cingia o

campo da batalha.
—Plur. Pedaços de gaieta com os ex-

tremos pregados um sobre o outro na

amurada ; o seio serve para metter a pa-

lamenta da artilheria.

PALANQUETA, s. f. Termo de artilhe-

ria. Balas fixas nas extremidades de

uma barra de ferro: usam se mórmi-nt"

em combates navae» para destroçar a

mastrençáo e enxareias.

— Ha também palanquetas de mojgu*-

te, que sâo barrinhas de chumbo, com
que se carregam em vez de bata.

PALANQUIM, «. )n. Cadeirinha na qaal

os ricos Índios se fazem transportar aos

hombros dos seus servos.

— Dá-s« também esto nomo ao que car-

rega ou transporta.

— Rede suspensa em um varal por

duas pontas, no qual vai alguém senta-

do, ou deitado; sobre o varal corre um
sobrecéo com cortinas, que cobrem a

pessoa que n'ella vai. TtMn uso na Ásia

e no império do Brazii.

PALATAL, adj. f. (Do latim palatum).

Termo de grammatica.

—

Consoantes pala-

taes; certas consoantes que resultam do

modo como o ar é modificado entre a

língua e o paladar.
— .Substantivamente: Uma palatal.

PALATINA, s. f. (Do francez palntine).

Ornato quo trazfra as senhoras em roda

do pescoço e nos hombros na estação in-

vernal. Vid. Boá.—Adj.
f.
— Casa palatina; a familiado

eleitor palatino.

— Princeza palatina; mulher de um
palatino, ou princeza da casa palatina.

—Paiz sob a denominação do eleitor

palatino.

—Cada província da Polónia.

1.) PALATINO, s. m. (Do latim pulati-

nus). Titulo de dignidade dado aos que
tinham algum officio no palácio de um
príncipe.

— Governador de uma província po-

laca.—Adj. — Condes palatinos; senhores

encarregados de funoções judiciaes.

—Que pertence ao palatinado.
—O palatino da Hungria; o vice-rei

da Hungria.
— O co7ivento palatino; em Portugal

era o mosteiro de Tibães.

2.) PALATINO, A, ari;.—O moníe Pala-

tino; uma das sete collinas da antiga Ro»

ma.
—Substantivamente: O Palatino.

3.) PALATINO, A, adj. Termo de ana-

tomia. Que diz respeito ao paladar.
—Ossos palatinos; dous ossinhos si-

tuados na parte posterior das fossas na-

saes, e que completam pela parte de traz

a abo!>ada do [laiadar.

—Membrana palatina; porção da mu-
cosa bncal que forra o paladar.

f PALATITE, s. f. Termo de medici-

na. Inflamraação da membrana mucosa
que forra a abobada palatina.

PALATO,*, m. Vid. Paladar.
— Termo de botânica. Protuberância

interna, que se encontra na entraJa da

fauce, ou entre os lábios da corolla.

7 PALATO LABIAL, adj 2 gen. Termo
de anatjiiiia. Oii« p-rtence ao paladar e

aos Ubios.

;- PALATO PHARYNGIANO, A, adj. Ter-

mo de anatomia. jVxseu/o palato-pharyn-
giano; ruus<;ulo situado verticalmente na
pared« lateral da pharyngH, e no véo da
abobada palatina.

t PALATO PHARYNGITE, ». f. Inflam-

maçâo do paladar, e da parte anterior da
bocca.

f PALATO-SALPINGIO, A, adj. Termo
do anatomia, .^orni- dado ao perístapbj-

líno i'xtfrn'i í)ii inferior.

t PALATO STAPHYLINO, A, adj. Pe-

queno musculo qii'' se estende desde a

espinha nasal posterior até a parte supe-
rior das campainhas da garganta.

FALAVA, í. f. Termo da Africa. Dy-
senteria de camará».
PALAVRA, s f. Diversos sons, qne com-

binados, sào capazes de exprimir todos

os nossos pensamentos. — «No fim do

qual tempo, entendendo quão poaco lho

podíamos fazer, e que tudo o nosso para

om ella era hum entretenimento de pa-

lavras, de que não via nenhum fruito,

determinou de se declarar cõ Pêro de

Faria, e saber delle o qfue determinava

de fazer no que lhe tinha proraettido.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

29.—«K afagando-o eom palavras bran-

das, lhe rogou que lhe deseubrisse toda

a verdade pois era Christáo como dezia,

a que elle respondeo, se o eu náo disser

a vossa mercê, náo aja que sou esse que
disse.» Ibidem, cap. 40.— • António de

Faria lhe ac-MidU o ofierecimento cõ mui-

to boa vôlade, e dfspois de lho agrade-

cer com muytas palavras, e o abraçar

por elle mujtas vezes, lhe jurou nuns
santos Evanaelhos de o fazer assi como
lho pedia sem falta nenhuma, e disso

lhe passou logo hum assinado, em que

dez ou doze dos mais honrados foraô tes-

temunhas.» Ibidem, rap. 56. — «Porque

ainda que este lugar não era de mais

que de trezentos até quatrocentos vezi-

nhos, avia tanto disto nelie, e pelas al-

deias ao redor, que em verdade affirmo

que quasi faltão palavras para o encare-

cer, porque esta eiepllencia tem a terra

da China sobre todas as outras, ser mais
abastada de tudo o que se pó le desejar,

que toias quantas ha no mundo.» Ibi-

dem, Cfip. 58. — «E maudandolhe Antó-
nio de Faria dar obra de três ou quatro

covados de tafetá da peça qu" Ibe tinhaó

mostrado, e seis porcellunas, ell* tomou
tudo com muyto alvoroço, e disse, pur

pacam pochy pilaca hunangue dorea. as

quais palavras lambem se náo entende-

rão, o moço se mostrou muyto contente

CO que lhe linhaõ dado. e acenou com a

mão para dond-» tinha vindo, e deixando
ahy as vaccas se fciy correndo para den-
tro do mato.» Ibidem, cap. 73.—«O qual

em vendo o tropel da gente, ficou tão
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fora ie sy qne csbio de focinhos no chão,

e tremendo de peis e de. maõs, não pô-

de por então fallar palavra nenhuma,
porem passado hum grande espaço em
que a alteraçnõ deste sobresalto ficou

qniela. e elle tornou sobre sy, pondo os

olhos em todos, com rosto alegre e pa-

lavras severas, pregunt^u que gente éra-

mos, ou que queríamos.» Ibidem, cap.

76. — «Porque dest.t maneira nam cay-

riam no caso, em que sem isso fariam o

q^ue nam era pêra crer, e porem a decia-

raijam sua com el Rey lhe parecia boa,

e necessária, mas o modo, e com que

palauras se faria ficasse somente a juizo,

e desposição do senhor dom Aluaro, e

que em outra nianeira nam consentiriam,

nem se faria. E de tudo o que passauam

auisauam logo o Duque de Brangança,

que estaua em Villaviçosa.» Garcia do

Rezende, Chronica de D. João II, cap.

39.— iEelRi-y lhe respondeo logo, mos-
trando que folgaua muyto, e louuando

com doces, e fingidas palauras a deter-

minaçatn, e conselho rto Duque, e dan-
do algumas escusas que pareciam hones-

tas, porque para isso o não conuidara,

nem lho escn^uera por ser certificado,

que o Duque ao tal tempo não estaua

também desposto de sua saúde, que o

podesse nisso seruir.» Ibidem, cap. 41.

—«E com muyta seguriíiaile não somen-
te tomou os confortos dei Rey, mas inda

como moiher muy inteira o queria con-

fortar, com seu rosto tnuy seguro, e

seus olhos muy enxutos, e suss pala-

uras muy temperadas, de que el Rey fi-

cou algum tanto aliuiado.» Ibidem, cap.

13á.—«Dom Rodrigo que era sagaz sus-

peitoso deste messageiro o deteue alguns

dias sem lhe dar auiamento pêra passar

adiaute, e entre praticas que tiueráo

achou que suas palauras nam concerta-

uam bem, pelo que fez tanto, que por

manha ouue as mãos as cartas, e ins-

truçoens que leuaua em cifra, de que
logo mandou o treslado a ei Rhí dom
Emanuel. 9 Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, cap. 22.

£stas palauras diz o triste Prothéo

Arrasados os olhos em viua agoa.

Lastima causa em todos ver tão graue

Varão sogeito a tanta Uesuentura

.

Perguntalhe Neptuno polia gente

Que com animo forte, as grossas ondas

Facilmente rompeo, a nada disto

Outra resposta dá mais que hum sospiro.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 6.

Dizendo estas palauras, banha o peito

Com salgado licor, de ódio nacido,

Cousa usada em geral (pella mor parte)

Em peitos femiuis por causas leues.

Começar a dízerte minha injuria

Me chega apar da morte mas forçada

De deshòra. e de dor. dirte ci meus males,

Pêra que com rezão délles te doas.

IDEM, IBIDEM, cant. 7.

VOL. IV.—<0.

Esse anciano varão com tristes olhos

Com dor e pena intrínseca suspira,

E após hum grande espaço que alli esteue

Suspenso em taes palauras solta a lingua.

IDEM, IBIDEM, cant. 13.

Não sabe o que fará, não sabo o triste

No que deue escolher determinarse

Não Scsbe que no ceo ja confirmado

o miserável fim tem sem desuio.

Parecelhe que nesta terra auia

Enganosa traição e falso trato,

E que a^s palauras todas crào cbeas

D'engano, d'artiíicio, e de malícia.

IDEM, IBIDEM, cant. 12.

— «Pois a primeira naõ teve mais que
palavras, e deiignios de animo agrava-
do, e desfavorecido do rigor dei Rei, e a
segunda envolveo conspiração contra sua
vida, e estado.» Frei Bernardo de Brito,

Elogios dos reis de Portugal, continua-
dos por D. José Barbosa.— «Em palavra
Conselho tem dous sentidos, hum mate-
rial, e outro formal; no sentido material
significa os Conselheiros juntos, e o Tri-

bunal, em que se assentaõ; no formal he
o voto de cada hum, e a resolução, que
de todos se colhe: e vem a ser quatro
couzas distiaclas. Primeira, Conselhei-
ros; segunda. Tribunal; terceira, o pa-
recer de cada hum; quarta, a resolução
de todos. Digo logo de cada huma, o que
releva.» Arte de Furtar, cap. 30.— «Diz
outra vez Quintiliano que não he per-
miitido a todos os homens julgar da har-
mofáa das palavras, das sylabas, nem
também da dos instrumentos.» Cavallei-
ro d'Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 14.

—

«Se elle alem de pretender alguma cousa
do Conde quer zombar delle, pôde uzar
da palavra Rex, não só três vezes como
faz, porem trinta mil vezes se lhe pare-
cer. V. S. sabe que o Conde he vesgo,
e as más lingoas dizem que he torto.»

Ibidem, liv. 1, n." 17. — «Ainda que
eu não spy dizer da onde tomou Lam-
beciu» as palavras Triuno Crucifixo, que
não julgo encerradas nos xxi. conve-
nho, e confesso que a sus interpreta-
ção não foi das mais inal imaginadas.»
Ibidem, li v. 1 , n.° 24.— «As bebidas amo-
rosas chamadas Philtros de huma pala-
vra Grega que significa amar, erão os
Feytiços qu" se daváo ás pessoas de quem
se queria violentar a Naturesa obrigan-
do-as á ternura.» Ibidem, liv. 1,d.''29.

—E que querem dizer, Doutor amigo.

Essas paiavros,—coram probo virof

Que eu do Utim estou quasi esquecido.

A. D. DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 4.

— «Tinha M. Birton de partir com a

sua familia para Londres no dia seguin-
te, e a Adolpho que os acompanhava,
entreguei eu a carta que segue; e no
instante da despedida, o inteirarão as

lágrimas que verti, melhor que o não fi-

zerão minhas palavras, quão avincula-

dos andavam com os meus os seus des-
tinos.» Francisco Manoel do Nascimento,
Successos de Madame de Seneterre.
—U Verbo.— «O qual »'ilho no come-

ço era a palaura, e a palaura, era pala-
ura acerca áf. Deos. e de Deos era a pa-
laura. o spiritodo Padre. Spiritu Sancto
o spirito do Filho Spiritu Sancto, o Spi-

ritu Sancto spiritu de si mesmo, sem ne-
nhuma deminuiçam. ou augmentaçam.»
Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, cap. 60.

—Missão dada por Deus.
—Palavras sacramentaes ; palavras qne

o sacerdote profere na consagração, ou
que são necessárias para o cumprimento
de cada sacramento.
—Palavras magicas; aquellas que os

mágicos pronunciam em suas operações,
e que a (cagia olha como indispensáveis
ao successo.—A palavra de Deu%; as promessas
contidas na Escriptura Santa.
—Palavras de fé, e lealdade.— lA que

o Conde de Faram, e o senhor dom Al-

uaro com palauras de fe, e muita leal-

dade a el Rey, sempre o contrariaram,
dizendolhe, que quando pêra desobediên-
cia ouuesse a rezão, que nam auia, en-
tregassem a el Rey todo o que delle ti-

uessem, e se desnaturassem delle, e de
seus reynos, como ja outros fizeram, e
que entam o desseruiesem.» Garcia de
Rezende, Chronica de D. João II, capi-

tulo 39.

—Palavras de menagem. — «El Rey
assentado, e o aleay ie tm joelhos dian-
te delle com ambas as mãos juntas me-
tidas antreas mãos dd R.-y esiiuesse as-

si, ate se acabarem as palauras da me-
najem, as quais são estas.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. João II, cap. 27.—Tomar a palavra; começar a fallar

n'uma assembleia, n'uma sociedade, etc.—Retomar a palavra ; recomeçar a
fallar depois de uma interrupção.—Dirigir a palavra a alguém; fallar-

Ihe directamente.
— Cortar a palavra « alguém; inter-

rompel-o no s^u discurso.—Pedir a palavra; pedir para ser ou-
vido.

—Dar palavra de honra; affirmar, ou
prometter á fé de homem de honra ; pro-

metter solemnemente.— «M. Chenu, M,
Chenu (gritou um d'esses moços que se

ofFerecéra para meu escudeiro), deixai lá

os negócios, e chegai-vos para nós. Sa-

beis vós que vossa mulher vale um the-

souro? e tem juizo como um Anjo? Que-
ríamos rir, e dou-vos palavra de honra
que ella é quem de nós zomba.» Fran-

cisco Manoel du Nascimento, Successos
de Madame de Seneterre.
—Faltar á nua palavra ; não a gusr-

dar, faltando ao que prometteu.— «Dis-

se-me outra vez que tinha deyxado a V.

A. em cfisa catando os seus caens. Oh
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malditos csens raás cnens vos coraão! Ho

possível quo por amor de viis ffliío hum
Principn á sua palavra? O IVimipfi náo

he capaz do faltar, me disso o (iapiláo.

Isso creyo ou lho rospo.itli.» CavallMiro

de Oliveira, Cartas, liv. 3, n." 14.

—í^iíi/jen/iar a palavra; obrigar so com
cspecialidadoa fazor alguma cousa.— «Si^y

que tudo isto vos hade parer-er impossí-

vel, porem ompenho a minha palavra,

e digo-vos quo he vordadu.» Cavaileiro

d'01ivoira, Cartas, liv. l, ii.« 49.
—Homem de palavra; homem qae a

cumpre.
—Promessa verbal.—Ter o dom da palavra; oxprimir-se

de uma maneira fácil, abundante e fe-

liz.

— Eloquência, dicçáo. — O poder da

palavra. — «A respeito porem da Eloquên-

cia não julgo o mesmo, e como todo o

mundo falia, si>guo so por consequência

que toda a possoa esta obrigada a culti-

var as palavras. • Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 1, n.» 20.
—Debaixo de minha palavra; di>baiio

do uma promessa solerane. — «Logo vos

darey algum Piumplo, porque me náo
convém malquistar com ellas dnyiando
esta absoluta debayxo soiiiniti', da mi-

nha palavra.» Cavalleiro d'01iveira, Car-

tas, liv. 1, n." 13.—Ter ynás palavras com alguém; fal-

lar-lhe mal, iusulial-o, ofíendel o. — «E
dahi constrangidos, com ficarem muitos

mortos vararam perà outra banda do ser-

tão, sem na cidado ficar pessoa nenhu-
ma, o que feito, Symara dandrale quo
era nesta companhia mandou dizer a Lo-

po soarez que podia entrar na cidadi»,

que ja lha tinham despejada, do que se

tendo por afrontado, por se nâo achar

no feito, tomou mal o recado, e tpue so-

bre elle depois mas palavras com Simam
dandrade.p Damião de Goi^s. Chronica

de D. Manoel, part. 4, cap. 14.

—Loc. XDV. : Sobre minha palavra;

confiado n'ella.—Não ter palavra; náo a desempe-
nhar, não a cumprir.—Dar palavras; illudir, enganar.— Tirar a sua palavra o limpo; des-

empenhar.— Ter palavra de rei ; nâo se desdi-

zer.—Levantar a sua palavra ; não a cum-
prir.—Ter palavra ; cumprir o que pro-

melteu.—Dar palavras em logar de justiça;

defender som razão com grande parola.

—«E entre os nossos houve ainda maior
trabalho, que acerca dos imigos: cá es-

tes tratavam como se haveriam naquelle

caso, e elles linhaai contenda de paixões

de jurdição, donde forara as palavras de

Fernão Peres com Ruy te Brito Paialim,

o qual jquella noite com todolos C?!()i-

táes.» João de Barros, Década 2, liv. 9,

cap. 5.

—ISdo faltar uma só palavra; estar

silencioso, náo diz-tr cousa alguma.— «Se
he que o privil»-gio de acertar nessa ma-
téria não foi somento concedido á Vene-
rável Lingiia do V. A. em que nenhum
homofti discreto até o present>! falou hu-

ma só palavra.» ('avalleiro d'Oliveira,

Cartas, liv. 1, ii.» 38.— «Não só he ver-

dadeyra mas he rasonavel esta eipljca-

ção, porqu'1 no dito lugar de Job .oão se

fala huma só palavra do futuro, e muito

meu(js dos njolos do conhecel-o.» Ibi-

dem, liv. l , II.» 44.

--Conversação.—«Onde estaua por ca-

pitam do r.abaim dalcam Ancoslam, le-

vando consigo o milhor de sua fazenda,

pelo qu", o por Ancostáo saber que era

bom cauatleiro, e astuto, e deligente nas

cousas da guerra, lhe fez bom gasalha-

do, o que do;u «ioterre sofria mal, a hu-
ma pelas palauras que com elle passara

na viagem, o a outra pelo ferimento l)an-

rique de touro, e a tercdra so dixe que
era por ter algum geito a molhor ileste

Fornam caldeira.» Damiáo dcGoos, Chro-

nica de D. Manoel, part. 4, cap. 17.

—Palavras (/e cumprimentos; palavras

urbanas, civis, cortezi»s.— «Após isto elle

e os outros que trazia comsigo se despi-

diraõ do Capitão e dos Portuguest^s com
ruuytas palavras de cucnprimentos, de

que commuiuente não saõ nada avaren-

tos, « a António do Faria em retorno do

que lho linha dado, deu huma boceta de

tartaruga pequena como hum saleiro,

chea de gráos de aijofro, o doze pérolas

de honesta grandeza.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, csp. 45.

—Loc. ADv. : Em uma palavra; em
resumo, em suraraa, terminando.
— Cair a palavra no chão ; náo se ef-

fectuar.
—Tomar a alguém palavra de fazer

alguma cousa; obrigal-o a prometter que
o fará.

— Passar palavra; ajustar-se com ou-

tros, para procederem em conformida-
de.

—Palavras formaes ; as próprias pala-

vras que ura outro proferiu, sem diver-

gência alguma. —«Das virtudes do qual

Rei dom Afonso, o de quão Catholico

Cristão era alem do quo delle ja te-

nho escripto, daraõ aqui se as palauras

formaes, que o mesmo vigário Rui da-

guiar escreueo a el Rei dom Emanuel,
no fim de huma carta que lhe mandou,
im que diz assi.» Damiáo de Cmes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 4 cap. 3.

— Gastar tempo e palavras.

o tempo, a conjun.;ão, e esses armidos

Imigos que alli ví Jes espcrar-vos,

.Me pedino que aqui, fortes soldados.

Tempo e ;}<iítii'i'(is gaste ein aaimar-vos;

Nem Torào sem rasão ambos ^.t^tados

Mas em vei d'animar tem» anojar-vos,

Patq—
, gll, riw> wilw o fort«aec«Dd«

Com uBMMHa mota o anoj* e olleade.

raaMC d'amor*d>, muicino ccnco Di Diu,

caot. 9, e«t. S.

—Termo militar. Pasmar palavra ; dar
ordem, que vai passando de S'>ldado em
soldado at(^, ao ultimo batalhio; chegar
a ser ouvida.
— Palavra* ditadas pelo Espirito San-

to.— «Náo ha heresia que so náo tirasse

da sagrada escriptura, « comtudu as pa-
lavras são lidadas pelo Espirito Santo ;

mas náo esiá o mal nas palavras, senão
na interpretarão que lhes querem dar:

e como dizem que foram de mâo era

méo, bera pôde ser que chegassem tâo

differentes, que totalmente náo fossem

as minhas, e assim o creio.» Padre An-
tónio Vieira, Cartas (ediçéo de 1854),

n." 21.
—Mandar uma palavra; mandar cha-

mar os mestres p capitães dos navios pa-

ra lhes irapòr alguma condemnaçáo, por

qualquer culpa real, de que o regulo o

quer castigar; espécie fie citaçáo por

palavra, ou á voz do rei: uaa se na
Africa.

— 1'roverbio: a bom entendedor, meia
palavra basta.
— Syn. : Palavra, vocábulo, termo, ex-

pressão, voz.

— Palavra é uma voz articulada de

uma ou de muitas syllabas. que signifi-

ca um conceito ou pensamento da atroa,

ou suas modificações. Voz é o som for-

mado na garganta, e proferido pela boc-

ca do animal. Termo é o vocábulo pró-
prio da sciencia, arte, ou disciplina de

que se tracte, ou da linguagem e estylo

em quo se falia. Vocábulo é uma voz

significativa própria d'algum idioma. Ex-
pressão é a palavra o palavras com que
se declara o conceito da alma, o que
passa n'ella.

— lo: e vocábulo referem-se mais com-
mummente á composição material e ás

circuraslancias grammaticaes da lingua a

que pertencem. Palavras referem-s<í cora

particularidade a pronunciaçáo e cir-

cumstancias em quo tem parte a pro-

nunciaçáo o o ouvido. Termo refere-se

á precisão de enunciar as ideias do mo-
do mais conforme ao assumpto de que
se trata. Expressão refere-se mais parti-

cularmente ao modo corao expriraimos
pela voz nossos conceitos ou sentimen-
tos, e á qualidade dos vocábulos com
que os enunciamos.
—O dom da palavra é ura dos privi-

légios da espécie humana. Cada idioma
tem seus vocábulos particulares, e d'el-

les depende a pureza da linguagem. Os
termos de cada sciencia ou arte formam
uma espécie de linguagem diíTereotn da
vulgar, que, de ordinário só entendem
os que a estudam, porém que servem de

fundamento a um sentido figurado na
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linguagem ordinária 8 commum. Das ex-

pressões nobres e delicadas, e enérgicas

depende a elegância da phrase, e a bei-

lera do estjio.

PALAVRADA, s. f. Dito mordaz, dicte-

rio.

—Termo pesado do iracundo, malen-
sinado.

—Amoaça de fanfarrão, fanfarrice.

PALAVREADO, part. pass. de Pala-

vrear.

— Certidão palavreada; certidão que
encerra uma narração succinta do estado,

termos e cooleito dos autos, não trasla-

dando poreitenso o theor d'elles, ou de

verbo a verbo.

—S. m. Termo popular. Loquacidade,
verbosidade, parolas.—Ter bom palavreado; saber fallar.

—Ter wm palavreado chocho; não sa-

ber o que diz.

PALAVREADOR, A, adj. (De palavrear,

com o suffixo «dor«).. Loquaz, palreiro,

verboso.

—

Homem palavreador.

—Substantivamente : Um palavrea-
dor.

PALAVREAR, v. n. Dizer palavreados,

parolar.

—Fazer relação palavreada.

PALAVREIRO, A, adj. Palavreador, lo-

quaz, abundante em palavras.

—Substantivamente: Um palavreiro.

—Vid. Palreiro, que diverge.

PALAVRINHA, s. f. Diminutivo de Pa-
lavra.— Quero-llie uma palavrinha.— Ter palavrinhas mansas; ter ardis

para enganar ou dissimular.

PALAVRORIO, s. m. Muita palavra in-

útil e sem ne(!essidade.

PALAVROSO, A, adj. (De palavra, e o
suffixo «oso»). Palavreiro, palavreador,

loquaz. Vid. Paroleiro.

PaLBA. Termo abreaviado por Pala-

bra, alterado em Palba. Vid. Palha.

PALCO, s. ?n. Estrado, cadafalso.

—Palco scenico. Vid. Tablado.

PALEA. Vid. Pala (do calii).

PaLEACEO. a, adj. Termo de botâni-

ca. Da natureza da palha.

—Munido de palha, provido d'eila.

l.)PALEAR,«;.o. Vid. Palliar.—«Quem
introduziu caiubios no mundo, disfarce

inventou para palear usuras, quando
passaõ dos limites : e pratica do remir
vexaçoens com peitas nas pertençoens de
benefícios, capa he, com que se disfar-

çaõ simonías.í Arte de Furtar, capitu-

lo 25.

2.) PALEAR, V. a. Patentear, ostentar,

manifestar.

PALEGA, s. /'. Embarcação pequena
conbHcida na Ásia por este nome.

-j- PALEIFORME, adj. 2 gen. Termo de
botânica. Que tt-m a forma de uma pa-
lha, de uma palheta.

f PALEMON, s. »i. Nome dado algumas
vezes á constellação de Hercu^s.
—Nome de paslor nas pastoraes.

—Género de crustáceos.

PALEO. Vid. Pallio.—«Eao outro dia

terça feyra, vinte e três do mes, a Prin-

cesa com o Duque, e outros senhores
todos, foy dormir a Estremoz, onde che-
gou ja noite, e foy recebida com outra

pratica, e grande triunfo de festas com
paleo de rico brocado, e assi de grandes
presentes.» Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 121.—«E o Du-
que, e o Seubor dom lorge postos a pe,

cada hum de sua parte, leuaram a Prin-

cesa polas rédeas da mula, e ás estribei-

ras hiam Condes, e grandes Senhores.
E el Rey atou o rico, e honrado cordam
da garrotea as rédeas da mula da Prin-

cesa, e por sua honra a levou assi. E
postos ambos debaixo de hum grande
paleo de rico brocado, e borlado, que
l^-uauam os regedores principaes da Ci-

dade, entraram assi.» Ibidem, cap. 123.—«Foram assi polia ribeyra e calçada
decer a sancta Maria de Maruilla, e de-

pois de fazerem orações tornaram a ca-

ualgar, e se fo.-am aos paç^is. E ao outro
dia entrou el Rey e a Rayiiha sem pa-
leo, porque ja na vilU foram com elle

recebidos.» Ibidem, cap. 131. — «Hos
quaes todos fezerão ho mesmo, que ho
Duque de Jlcdina Cidonia, e dalli ate el

Rei chegar a Badajoz vieraõ muitos se-

nhores, e caualleifds beijarlhes ha mão,
na qual cidade forão recebidos com mui-
tas ceremonias, e levados pelos gouerna-
dores à Sê debaixo de hum paleo de
brocado, onde hos estaua spersndo ho
Bispo com toda ha cleresia.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 29.

t PALEOARCHEOLOGIA, s. f. A archeo-
logia applicada ao estudo dos objectos

fabricados pelos horaens pre-hist«;ricos.

t PALE0ARCHE0L03IC0, A, adj. Que
diz respt-itu á p.sleoarch.-ologia.

PALEOGRAFIA, ou PALEOGRAPHIA, s.

f. (Do grego pulaios, e graphos). Arte de
decifrar as escripturas antigas, e parti-

cularmente os m.ínuscriptos gregos e la-

tinos, carias e diplomas da idade media.

f PALEOGRAFICAMENTE, ou PALEO-
GRAPHICAMENTE, adv. (De paleographi-
co, e o suftixo «mente»}. Segundo os ca-
racteres pali-Dgraphicos.

t PALEOGRAFICO, ou PALEOGRAPHI-
CO, A, adj. Que pertence á paleogra-
phia.

PALEÓGRAFO, ou PALEOGRAPHO, s. m.
Homem que se occupa da paleographia,

que conhece esta sciencia.

— Adjectivamente : Archiuista paleo-
grapho ; titulo que se dá aos discipulos

da esfóla das cartas, e depois de exami-
nados.

•j- PALEOLO, s. m. Termo de botâni-

ca. Pequen.i palheta, pequena escama.
PALEOLOGO, adj. m. (Do grego palaios,

e logos). Siibreiíome dos oito últimos im-
peradores do Oriente, e que propriamen-

te significa que falia á maneira dos an-
tigos.

PALEONTOGRAPHIA, s. f. Descripção
dos corpos organisados fosseis.

t PALEONTOGRAPHICO, A, adj. Que
diz respeito á paleontographia.
PALEONTOLOGIA, s. f. Parte da his-

toria natural que trata das raças de ani-
maes e de vegetaes, cujos destroços es-
tão submergi<tos nas antigas camadas do
globo terrestre, b que já não existem.

t PALEONTOLOGIGO, A, adj. Que per-
tence á paleontologia. — Descoserias pa-
leontologicas.

t PALEONTOLOGISTA, ou PALEONTO-
LOGO, s. m. Homem que se occupa da pa-
leontologia.

—Author de trabalhos sobre a paleon-
tologia.

t PALEOTHERIO, A, adj. Termo de
geologia. Que pertence aos paleothe-
rios. — Período paleotherio. — Terrenos
paleotherios.

-j- PALEOTHERIO, s. m. Género de
maramif>=ros fosseis (pachydermes).

f PALEOZÓICO, A, adj. Que pertence
ás espécies dos animaes fosseis as mais
antigas.

—

As espécies paleozóicas.

—Termo de geologia. Terrenos paleo-
zóicos; terrenos os mais antigos entre
os terrenos secundários, e comprehen-
dendo os animaes os mais antigos.

t PALEOZOOLOGIA, s. f. Historia na-
tural dos animaes fosseis.

f PALES, s. f. Termo da religião dos
romanos. A deusa dos pastos e pasto-
res.

PALESTINA, s. f. Termo de impres-
são. Caracter entre a grande parangon.i
e o pequeno cânon. — A palestina tem
22 pontos.

PALESTRA, s. f. (Do latim pala>stra).

Lugar publico para os exercícios do cor-
po, entre os antigos.

—Os próprios exercícios.

PALESTRICO, A, adj. Que diz respeito

á palestra. Os exercícios comprehendidos
no género palestrico eram o pugilato, a

luta, a carreira, o salto, o disco, etc.

— S. /. A arte dos exercícios da pa-
lestra.

PALESTRITA, s. 2 gen. Pessoa que
frequenta a palestra.

PALETA, s. f. (Dofrancezpaíeííe). Ta-
boasinha em que o pintor tem as tintas,

de que vai fazendo applicação. Vid. Pa-
lheta.

PALHA, s. f. (Do latim palea). A can-
na do trigo, milho e outros cereaes, que
se secca para alimentar o gado grosso,

e cavalgaduras, para coltuar choças e

fazer palhoças, etc.— »0 qual primor de
honre que elle tinha de cavalleiro lhe

custou n vida . cá vendo os Mouros quão
poucos eram, e que estavam embatesga-
dos sem se poderem dalli mover, e po-
rém tão acanhados que não podiam en-
trar com elles, tomaram por armas pêra
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os matflr p;r/indHS feixes dfl^palha, pondo-

Ihes o fofí". " gr«ii'in fiiaio 'In qual foi

que lhes «leu a vifia.» Bnrros, Década 2,

liv. 7, cap. 9.—«K vft'lfs nqiii iniiíiô lei-

tor n vnrn do Condaõ, r.orn que nos hcq-

baiavaõ «iiliRimnutP., que fnzi» ouro de

pedras, n psõ dn palhas, e da agua vi-

nho; e RSta niiidn faz mais, porqu--. faz,

fí drsfaz, quanto qu-r quora a alanoii.»

Arte de Furtar, cap. 57.— «SrtCDnlanios

o iricotidio pi^lo fumo núo ha oulro rnayor,

mas se f/ilnmns seriosamenlM, os ini-.en-

dios de palha são os de menos activida-

de, os dí- iru-fios duríirãc), e os de in>>iios

const-qucncifl.» (',avallniro d(' Ohveira,

Cartas, liv. 1, n." 7.— •! Km aluumas doi-

las aehavnmos hum mouro que linha to-

do o necessário, s. cevada c palha, pa

sas, e quejjo, e huma cousa feyta do

mel e amêndoas o nozes quo ca em es-

panha chamão torara, e algumas poucas

nchauios abitadas, f nos daváo de co-

mer de graçíi.» António Tenreiro, Itine-

rário, cap. 7.

—Termo de náutica. (írossura, tratan-

do-se dos mastros, mastaréos e vergas.

ou outros quaesquer pá os ; medida em
pollefçadas.

—Palha, abreviatura de palba, por pa-

labra, que assim se escrevia nas Orde-

nações Affonsinas, onde se \ò o h con-

fundido cora o h.

—Palhas nlhas. Vid. Alhas.

—Palha de canniço; espécie de Col-

mo, que uasce pelos rios e vallados. Vid.

Lastras.

—Loc. cómica: Travar palha com al-

guém; entender com elle.

—Travar palha com alguém; conver-

sar, estar aos itens.—Tomar a palha a alguém; ser mais

alto.

— Figuradamente: Tomar a palha a

alguém; estar-lho superior, eicedel-o.

— Loc. ADV. : A lume, ou fogo de pa-

lhas; breve, rapidamente, como arde a

palba.
— Palha de camelo, ou de Meca; vid.

Esquinantho.
— Por dá cá aqnella palha; por cou-

sa de nenhuma substancia, ou momento.
— Tomar a palha a alguém ; levar a

melhor d'ell».

— Palha carga; espécie de junca,

mais estreita, com umas quinas agudas
que ferem.

— Loc. FIG. : Tomar a palha de (ino

;

sor tão fino como o alambre, ser dejui-

20 delicado.

— Tomar a palha a alguma cousa;

entendel-a, ainda que seja alta, ou dif-

licil, e sublime.
— Ter algui^m em uma palha; esti-

mal-o tanto como uma palha.

— Partir a palha; partir a amizade,

a sociedade, qun só rende palha, ou
nada.

PALHAÇA, s. /•. YiJ. Palhoça.

PALH

1.) PALHAÇO, s. m. (Do francez pail-

lasse). Bobo de companhia dos voltea-

dores, arlequins, etc, que imita de um
modo extravagante as deslruzas e astu-

cia.s que faz^m os companheiros.

2.; PALHAÇO, A, adj. I).-, palha ; co-

biirlo de palha. — «l*')rque como com
Hsta nossa gente hiam muitos Gentios

do Malabar, o dos Canarijs, homiMis mui
leves em comnetter, com o favor dos

nosos que levavam nas C(jslas, derriba-

vam pelo caminho muitos, té que che-

gados ao sob pó de hum teso ju pegado

nos muros da fortaleza, onde oi Mouros
tinham muitas casas palhaças a manoira

de arrabalde, ellns mesmos por entreter

05 nossos, puzeram fogo as casas.» J(jáo

de Barros, Década 2, liv. 7, cap 4. —
«K assi partimos Dormuz pêra a terra

firme, hum domingo primi-yro dia de

SHtembru as dez horas em huma galee

real ao som de muytas trombetas, e di»s-

i^mbarcamos em hum lugar de casas pa-

lhaças que se chama o Baudel que em
nossa liiigoa qui-r úiinr porto, habitado

de gonie pobre que aqui tem os merca-

dores de Ormuz pêra lhes apanharem as

tâmaras de que a terra ho bem provida.»

António Tenreiro, Itinerário, liv. 2.

PALHADA, s. f. Mistura de palha co-

zida com farelo para as cavalgaduras.
— Termo figurado e popular. Cousa

apparente sem solidez; accumulação de

palavras que nada querem significar. —
«Anda muy Cabisbayxo com huma das

suas palhadas, ou alhadas, que temo que
lhe veiihão a pôr huma mão atraz outra

adiante.» Gavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.» 10.

PALHADIÇA, s. /. Termo antiquado.

Palba.

PALHAGEM, s. /. Grande quantidade

de palha junta.

PALHAL, s. f. Colmo, choça, palhoça.

PALHAR, s. m. Casa feita de palha,

colmo, palhal, palhoça.

PALHARESCO, A, adj. Ue palha, feito

de palha.

PALHATORIO. Termo antiquado. Vid.

Parlatorio.

PALHEGAL, s. m. Terra onde existe

paltia cri'Sfida.

PALHEIRÃO, s. m. Augmentativo de

Palheiro. Grande palheiro.

— Termo figurado e popular. Auctor,

ou livro que diz muitas cousas inúteis,

ou 'stranh.ss á matéria de que se trata.

PALHEIREIRO, s. m. Homem que sabe

fazctr medas de palha, que sabd dispor

em camadas.
— Homem que faz contractos em pa-

lha.

1.) PALHEIRO, s. m. Lugar oude se

recolhe e guarda palha.

— Loc. FIG. : Buscar agulha em pa-

lheiro; fsziT por alcançar, e encontrar

o quf ó impossivel descobrir-se; traba-

lhar frustradamv5Ule.

PALH

2 ) PALHEIRO, A, adj. Que gosta de

P»IIm. ami(ço d'i'lla. — Cavalgadura pa-

lheira

PALHETA, H. f. Instrumento de jogar

a p-ll«.

— Taboasinh» de madeira ou de mar-
fim, d« fiirma oval. do mui pouca esp>ís-

sura, i;o(u um burí-co. por oiile o pintor

a SHgura enfiada no dedo p illegar. •• em
que to.Ti as cores com qiif qu«r. pintar.

— Termo de Cirurgia Palheta de «an-

gut; ppqucria porçáo d'elle •xlrahilo nas

saniçrias, c(^iiivaleiite a quatro onças ap-

proximadaiiiHote.

— T«rmo de Anatomia. Pequena car-

tilag(*>ii >'XÍsloiil>' na hocca da Irachea

art-^ri.i. abaixo <ia campainha da banda

da liiiçua ; epiglate.
— Instrumento de ferir, ou arma de-

fensiva.

— Palheta de prata, ou de ouro; la-

mina tinissima de prata, ou prata dou-

rada, tirada á fieira, que se vendn em
carrrtt^is.

— P^-ças do volante do rnlogi», nas

qua-s io(),im os di-ntes da roda catarina.

PALHETADA, s f. Acto ou movimento
feito com a p-tlhftta.

— Golpn ffito cora a palheta.

— Loc. pop. : Ás duait palhetadas

;

com muita facilidade e brevidade.

o bom Luz transportado á sua vista.

Sem faier-se rogsr, Ifgo a primeira,

.^3 duas palhetada» deixa enxuta.

A. DINIZ DA cBur., HV8S0PE, cant.

PALHETÃO, s. m. Augmentativo de

Palheta. Palheta grande, de maior corpo

de prata ou de ouro.

— A p.irie da chave opposta á argo-

la, e que depois de mellida na fechadu-

ra, dá volta á liogueta; tem dentes e as

vezes n-stelho.

PALHETE, adj. 2 gen. (Do francez /ja«/-

let). l):í côr de palha.

— De palha, feito de palha. — Chapéo

palhete.
— Vinho palhete ; vinho entre o bran-

co e o vfrni''lho, vinho pouco tinto.

1.) PALHIÇO, s. m. Palhi miúda que-

brada e moida.
— Termo de .Marinha. O bagaço da

canna de assuoar moído, a que alguns

ajuntam fslert-o de gallinhas, e posto

tudo em ura ceiráo. o applicam por bai-

xo do navio, que fez agui por algumas
gretas, que hcam assim tapadas por al-

gum tempo.

2.) PALHIÇO, A, adj. Feito de palha.

Vid. Palhaço ['idj.) ;

PALHINHA, j. /. Diminutivo de Pa-

lha.

— Jogo de cartas; espécie de pintas,

porém seQ) azares.

— Tirar pilhiuha. Vid. Tirar palha.

I PALHISSO, A, adj. Vid. Palhiço [adj.)
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So na terceira porta vio dous frescos

Sinaes. e quie saber se por ventura

CoBhefe cujos saõ, estes o leuáo

A hua serra primeiro alta, e fragosa

Que num canto do templo parecia,

Estar por sabia mão representada:

Onde em casa palhissa, estreita, o pobre,

Hum sancto varão vio, que o ceo contempla.

COKTB BEAL, NAUFRÁGIO DE SKPULVEDA,

cant. 10.

PALHOÇA, s. f. Casa palhaça, colmo,

palhar.

—Vestidura df. palha de que se servem

os pastores e gente do campo.

PALHOTE, s. /. Casa coberta de pa-

lha.

PALIÇADA, s. f. (Do francezpaííisíade).

Teraio de Forliflcação. Corça de páos fin-

cados n.-í terra, para defeuder algum pos-

to, ou os oiteriores de uma praça de

guerra.—«Os quaes veado a fúria do Ele-

fante, furtando o corpo, deram-lhe lu-

gar; e em perpassando, puzeram-se tão

teso ás lanças, que ellas mesmas, e a

gente qut^ sn afastava por não ser trilha-

da do Elefante, deo cotn elles arrimados

a huma paliçada de madeira, que cum
ella cahir por carregarem muita sobre

ella, passou o Elefante sem delle rece-

berem damno.» Joáo de Barros, Década

2, liv. 6, cap. 4. — «Depois de Afonso

dalbaquarqu" ter dado a estes homens o

castigo, e penna que por suas culpas

mereciam, e mandando derrubar as ca-

sas de Vietimutaraja, e cegar o fossado,

e desfazer as estacadas, e paliçadas que
elle mandara fazer e ter a cidade de to-

do pacifica, determinou de mandar des-

cobrir as ilhas de Maluco, e Banda.» Da-

mião de Goes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 25.

— Paliçada nas galés ; obras crescidas

sobre as bordas para defenderem dos ti-

ros, e difQcultarem as entradas nas abor-

dagens.

Do baluarte da barra, e do qua tinha

Do Santo antes incrédulo o apellido,

Neste tempo o pelouro ardente vinha

De la do ruiaador bronzo sabido,

E tendo a imiga frota tão visinba

Que lá alcança o furor não resistido.

Sós duas galés o sentem pouco ou nada.

Pois não passa da enxárcia, e paliçada.

FRANCISCO DE AKDRADE, PRIUEIRO CERCO DE
DIU, cant. 14, est. 40.

— Liça, teia para torneios, justas, e

duellos.

PãLILHO, s. m. Peça de páo curta, de

pouio diâmetro, e roliça, em que os tin-

tureiros enfiam as meiadas, para as es-

premerem da tinta, ou agua da lavagem,

torcendo-as.

PALINDROMIA, s. /. (Do grego palin-

droynos). Termo de Medicina. Recahida

de uma doença, ou o refluxo dos liqui-

des nos órgãos internos.

-f
PâLINDROMO, a, adj.— Verso, phra-

se paliadroma; verso, phrase otferecen-

do o mesmo sentido quando se lêem da

esquerda para a direita, ou da direita

para a esiquerdn.

PALINGENESIA, s. f. (Do grego palin,

e génesis). Rr-gencração, renascimento.
— Diz-se algumas vezes por regenera-

ção, pplo baptismo.
— Systf^ma de, philosophia da histo-

ria, segundo o qual as mesmas revolu-

ções se reproduziam sem cessar n'urua

ordem dada.
— Artificio d'optica com o auxilio do

qual se faz apparecer a imagem de um
objecto, de uma tlôr D'ura log»r ondfe

não existe na realilade corpo algum.
— Antigo termo de Chimica. Opera-

ção que consistfl om fazer apparecer a

forma de um corpo depois da sua des-

truição.

PALINODIA, s. f. Entre os antigos,

poema noquslse retractava o que se ti-

nha dito n'um poíma precedente.

— Versos em que o poeta diz o con-

trario, ou se desdiz do que havia dito

em outros.

— Loc. FIG. : Cantar a palinedia; dss-

dizT-sn.

PALINURO, s. m. (Do latim palinu-

rm). Termo de poesia por piloto.

PALIOTA, s. f. Termo popular. Alter-

cação, disputa verbal.

PALITAR, V. a. Limpar com pílitos,

tirir com o esgaravatador. — Palitar os

dentes.

— V. n. Termo popular e figurado.
|

Zombar, gracejar, praticar com alguém por

desenfado.

PALITEIRO, s. m. Homem que faz pa-

litos.

— Peça de barro, com orifícios, onde
se espetam palitos.

PALITO, s. m. Pedacinho de pau agu-

çado n'um cabo, e talvez plano, e largo

no outro, para tirar o comer que ficou

entre os dentes, etc.

—Loc. POP. E FIG.: Servir de palito;

servir de divertimento, a objecto de es-

carneo, ludibrio.

—No truque do taco, é a peça de fer-

ro fixa, e levantada defronte da barra.

PALIURO, s. m. (Do latim paliurus).

Azevinho, arbusto do centro da Europa.

PALIZADA. Vid Paliçada.

PALLA, s. f. Navio de guerra com es-

porão, usado na Ásia.
—Escudo em palia. Vid. Pala.—«Tra-

zem por armas, na parte superior do es-

cudo em palia as armas Heaes de Leão

e Castella, e na inferior três Gyrões co-

rados em campo de ouro, com orla de

esquaques das mesmas cores, e cinco es-

cudos de quinas das arraas Reaes de

Portugal.» Monarchia Lusitana, tom. 4,

liv. 14, cap. 4, foi. 120, v., col. 1.

-j- PALLADATO, s. m. Termo de chimi-

ca. Género de saes que são produzidos

pela combinação do oxydo palladico com

t
certas bases salifícaTws.

f PALLADICO, adj. m. Termo de chi-

mica. Diz so de ura dos oxyios do pal-

ladio, e dos saes qur- ccirrespondem a es-

te oxydo quanto á composição.

t PALLADICO POTÁSSICO, «dj. Termo
de chimica. Diz-se de u.u sal palladico

unido a um .sal f.otassico.

f PALLâDIDES.s. m. plur. Família que
cotuprehende o palladio e suas combina-
ções.

1.) PALLADIO, s. m. Eslstua de Pal-

ias, que passava pelo penhor da consa-
gração de Troya. Vid. Palladion.
— Figuradamente: Salvaguarda, de-

fensão, garantia.

2.) PALLADIO, s. m. Termo .!o chimi-

ca. Metal brflnco, mui difficil de fundir,

muito raalledvel, e inalter.wel ao ar.

PALLANDRAS, s. f. plur. Duas barca-

ças emparelhadas, levsd.ís a reboque,
onde vão os morteiros, para o atsque de
praças ou cidades maritimâs.

PALLAS, s. f. Termo de religião gre-

co-laliiia. A mesma que Minerva.
— Arvore de Palias, ou de Minerva;

a oliveira que esta deusa fez nascer.

— Planets descoberto por Olbers. Sua
dist.^ncia âo sol é pouco mais ou menos
d« 49 milhões de tpyrianietros; percorre

sus orbita em 1:682 dias, o pertence ao
cyclo dos pl.i netas telescópicos.

PALLATORIO, s. m. Termo antiquado.

Palrntorio, locutório de casas religiosas.

PALLEAR. Vid. Palliar.

I

PALLIAÇÃO, s. f. Acto de palliar, de

occultar alguína cousa

—Dissimulação, disfarce.

PALLIADO, part. pass. de Palliar.

— Resposta palhada; resposta ambí-
gua, com que se occuita parte da verda-

de, ou so demora a execução de alguma
promessa.
—Informação palliada ; informação não

veridi^^a, mas envernizada.

PALLIADOR, A, s. Ptssoa que pallía,

que dissimula, que disfarça.

— Adjectivamente : Escusa palliado-

ra.

PALLIAR, V. a. (Do latim palliare). Oc-
cultar por meio do dissinuilações, di'ísi-

mular, disfarçar. — Palliar o delicio. —
• Os aldeãos que eu de beneficios meus
accumulára, somente computavão o que
poderiáo grangear de meus destroços

;

cortavào arvores, retalhavão terras que
depois de séculos pertenrêrão sempre á

faroilia de Seneterre
;

palliando-se a si

mesmos que essss terras eráo baldios.»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-
cessos de Madame de Seneterre.

—Palliar as doenças; dar remédio pal-

liativo.

PALLIATIVO, A, adj. Que tem a virtu-

de de acalmar, de allivií>r momentanea-
mente.— Tratamento palliativo.

— Substantivamente: Um palliativo;

remédio palliativo.

PALLIÇADA, s. /". Vid. Paliçada.
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PALLIDEZ, í. /. Csracler do que está

pslli lo, oòr prtlliila, iluscorfldo.

PALLIDO, A, ailj. (Do latira pallidus).

Sii(u côr, (loscorado.

na p>i;09 de Raunusia fabricado!

Na boca estãn de liiim longo escuro vàUe

Pollo qual vem corren<lo cora bramido

Arrepiado, e medonlio, hum rio de sangue.

Traz a funesta veo cem mil corpos

E cem mil rostos pullidos tombando

Em represados bgos se suratn

Aqudle obiecto triste roiserauel.

COHTK HEM., NAUrRAOlO DE SEPÚLVEDA,

cont. 3.

Após estas palaiiras os espritos

Vitaes enfraquecidos, o a tiiifalma

Pe graue dor opressa, tinge o rosto,

De liuma findiílii cor, e mortal sombra.

O sábio velho cae desfigurado

Ante os pés de Neptuno, e Qca o triste

Cuborto de hum suor copioso, e os olhos

Irtos, sem mouimento, e sem luz viua.

IDEM, IBIDRU, cant. 6.

Com pallidos sembrantesja defunctos,

E com singello, humilde, triste aspecto.

Os Interesses seus dissimulando,

Tlrannlcos proueitos pretendendo.

Sob color de virtude outros entraiião

Slmpllces, Idiotas, escolhidos.

Pêra tratar de cousas Importantes,

Em ofttclos e cargos enrluentes.

IDEU, IBIDEM, cant. 11.

O Freitas pertinai a sepultura

Abrlo onde a mortalha estaua fria,

De Sancho vlo a paltiJu figura:

Sombr.» d» huin Rey que a terra ja comia.

Dandolhe as chaues diz triste ventura

Foi a minha senhor, pois laivos via

Do vosso mando, e Reino desherdado
'

IC nas terras estranhas enterrado.

IDEU, IBIDEM, cant. 13.

Ao ecbo da vingança o antigo esforço

Cobra o pallido Lara: e alvoroçado

Esta pergunta faz ao velho bruxo

:

«E que vingança i* essa, Abracadabro,

Que o Fado me promette?v Entau o sábio

Com severo semblante lhe responde.

ANTÓNIO DINIZ DA CRUZ, iiVSSOPE, caUt. 8.

Este enorme attentado merecia

Um castigo exemplar; mas a Clemência,

Companheira tlel do meu Império,

A espada me suspende, na esperança

Da prompta emenda. Aqui fitando os olhos

Na paUida, e confu&a Senhoria,

Deeta sorte prose^ue em seu discurso.

IDKU, IBIDEM.

Vl-0 a esquálida barba, de despeito,

Arrepellar-se, e a côr terrena e patlida

Ao clarão dos relâmpagos liiilr-lhe

Da saoguioosa cholera Intlammada.

Não me aterrou, que do almejado p<5rto

Me allumlava o farol do luz amiga...

GARRETT, CAM., caUt. .'i, Cap. 4.

— FiguraJamonle: Qae perdeu a côr

primitiva, uii vira, <iu tem côr anKsrt-ila-

da, faliaudu das cousas.

—

A pallida es-

piga.

— Que proiiuz a pallidfz..

A fome fracii e lassa vinha e Junto

Delia, o trabalho, a morta, c a cruel guerri

As pn(íi<la« doenças, (, apõe ellas

A pcruerria di'Corilla, em sangue tinta.

A cbimera de clia minas rodeada .

As gorgonas infaustas e as Harpias

De pestífero cheiro, e o trifauce

Horreoditslm* cio, dando latida*.

COHTK REAL, NACrKAblO DE SEPÚLVEDA,

cant. 5.

PãLLIO, s. n.. (Do latim pallium). Man-
to com (jiKí os gregos lifiham por costu-

me, cobfir-so, L-iii (ipposii.áo aos romanos
que luvavam a toga.

—Sobrccéo portátil em varas levadas

por homens, debaixo do qual vai o San-

tíssimo á rua, o santo leuho, e ás vezes

aló os reis.— cE o muylo excellente lu-

fanle doMi Feroando irmão dei Rey le-

uaua o Príncipe nos braços debaixo de
hum palio de rico brocado, e hía com
ille o muy Calholico, e virtuosíssimo In-

fanta dom Aiirique tio dei Rey, e a muy
excellente Infanta dona Catherina irmãa
liei Key, e a muy illuslre senhora dona
Fflípa irmãs da Kaynha, e a Marquesa
de Villa viçosa, e outros muytos senho-

res, e senhoras, © muyta, e muy nobre
fidalguia.» darcia de Rezende, Cfaronica

de D. João II, cap. i.

— Correr o pallio. Víd. Pàreo, ou Pá-

rio.

— Ornato dislinclivo dog pipas, pa-

triarcbas e arcebispos, feito da lá dos

dous cordeiros que todos os annos se

tosquiam, e se oilerecem sobre o altar

<ie Santa Ignez, em Roma. — «Posto cm
terra, onde ja estava o Capitão da Cida-

de D. Guterre do Monroy com lodolos

Fidalgos, e gente delia, foi levado o si.-u

corpo per elles com hum pallio quo o

cubria ; e era tamanho o choro em to-

dos, que os Frades de S. Francisco, o

os Clérigos o não puderam encommen-
dar.» João de Barros, Década 2, iiv. 10,

cap. 8.

—Loc. FiG. : Receber ccw pallio; rece-

ber com grandes honras.

PALLOR, s. m. (Do latim pallor). Ter-

mo de poesia. Pallidez. Vid. este termo.

1.) PALMA, *. f. (l»o latim palma). Ra-
mo lie paineira.— «O rio corta a cidaie

em duas partes, e pêra seruíiitia dau-
bas tem huma ponte de madeira. .\ n^l-

la muito boas casas, algumas de pedra,

e cal, as outras sam de madeira, cuber-

tas de folhas de palma, o Rei he Mouro,

e assi os naturaes da terra: tinha na ci-

dade huns paços muito sumptuosos onde
estaua o mais do tempo.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 5.— «Has nãos, ou zambuquos, em
que nauegauão estes mouros, nem tinhaõ

cuberta, nem pregadura, eraõ liadas com
cauilhas de pao, e cordas de tio de pal-

ma, a que chamão cairo, has velas saõ

da folha da mesma palma, tt-cidas quo-
mo esteiras muito tapadas.» Ibidem, part.

1, cap. 36.—«Tem hos Malabares eutre

outras festas huma, que solenaizáo no

mes de Spptembro, ha qual começa a

vinte, e dous dias Dagosto, neste dia hos

meninos, com aicos de pao, e frechas

de folhas de palma, começAõ a se tirar

huns aos outros, e daquelle dia por dian-

te hos outros moços fuaiores e vai isto

crecoiido de dia em dia, ate chegar aos

homens, e vem a tanto que se ferem e

mataõ huns aos outros.» Ibidem, part.

1, cap. 42.

Columoaji, aa abebedaa altivas,

Ae paimui, as cordagens lolaçadaa,

E e signil «aiicto que a* remata • uos,

E que por toda .1 pane eatá marcando

As vlctsrlasdo Lenho tríumpbanta, '

O veillo da glória porto^uata.

OARRETT, camSes, caot. 3, cap. 19.

Reinava Sabastlio.—S« Jimmo nobre.

S« valentia, amor de fama e dboora

BittAn a fazer reis, fAra um rai tsae

;

.Mas...— Sebastlia reinava. Mal dormido

SAbre os avitos louros, ja correra

A segar palma* na africana terra.

Que de nossa* conquista* a victohaa

Berço fatal ha sido e sepultara.

IDEM, IBIDEM, cant. 6, cap 1.

—Figuradamente: A palmeira.

—Figuradamente: Signal, e insígnia

de vicloría, porque ao victorioso se dava

uma palma, e se pinta com uma palma

ua mão.

Em outro tampo ja pena me desta

Trabalhas, e desgostos me caosasts

Quando amar a ^iringa me Ozeste,

E a seguiUa, e a serulUa me obrigaste.

Agora o teu poder todo quiseste

Mostrar, e huns verdes olhos me mostraste

Cheus de vencimentos, e de poirnoa.

Por quem se perdem vidas, peai» almas.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO OE SEPÚLVEDA,

cant. 10.

— c Porém o Cavalleiro de Christo, co-

mo soldado já de outra. milícia, com mais

castigado valor veusia soffrendo. Rume-
rão depois destas injúrias, dizendo que

pedia satisfação de sangue a honra do

Profeta, ma.idou que fosse degollado, e

a palma, que começou a merecer soldado,

alcançou martyr » Jarintho Freire de An-

drade, Vida de D. João de Castro, lív. 2.

— «Por estas, e outras virtudes, cremos

terá alcançado no Ceo melhores palmas

em mais alto triunfo. Teve três filhos,

que todos, como beiíçào do Pai, se.guí-

rão os perigos da guerra. D. Miguel o

mais moço, qu-* nos dias dei D. Sebas-

tião passou a índia, e falleoeo Capitão

de Malaca » Ibidem, Iiv. 4.

— Palma e capelUi: palmito, e capella

de flores arliticíaes, que levam os d»-fun-

tos innocenles, as donzellas e bomens
castos.

— Afilar a palma; ganhar a victoria ;

avanlsjar-se a todis.

— Palma tio víii/ii».— tE çom este man-
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dado os negros da companhia tomauam
aos outros uiuytas cousas demasiadas, e

não auia quem se agraussse, e sendo ja

junto da corte, per mandado dei Rey
yeyo a elles outro seu grande priuaJo

com muyta soma de búzios, que lie sua

moeda, e cora muytos carneyros, cabras,

farinha, galinhas, vinho de palma, e

mel, e outros muytos mantimentos: do

porto ate a corte, sendo cincoenta le-

goas, tardaram vinte dias.» Garcia de

Rezende, Cbronica de D. João II, capi-

tulo 157.

2.) PALMA, s. f. (Do latim palma).
—A palma da mão ; a. parte interior en-

tre os dedos e o pulso, opposta ás cos-

tas.—Tocar palmas, hater as palmas; dar

com uma palma da mão na outra.

—Figuradamente: Bater as palmas;
appplaudir, approvar, palmear.

—Termo de alveitaria. A terceira par-

te do casco da besta entre o saúco e as

ranilbas.—Como a palma da mão; mui pla-

no, sem sinuosidades.

-—Termo de astronomia. Duas estrel-

las fiias da terceira magnitude na pal-

ma da mão esquerda do serpentário.— Trazer 7ias palmas; seguro e accom-
modado.
PALMA-CHRISTI, s. f. Ura dos nomes

vulgares do ricino coraraum. O óleo de

ricino é chamado também palma -Christi.

PALMADA, s. f. Pancada daJa com a

palma da mão. — «Despois de passado

pouco mais de hum quarto do hora, tor-

nou a vir com hum veado vivo ás cos-

tas, o em sua companhia treze pessoas,

oito homens e cinco molbores, com três

vacas atadas por cordas, e bailando to-

dos ao som de hum alabaque em que de

quando em quando daváo cinco panca-

das, e dando outras tantas palmadas com
as maõs, deziâo alto e muyto desentoa-

do, cur cur hinuu falem.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 73.

1.) PALMAR, s. m. (Do latim palma-
ris, de palma). Reunião de palmeiras

plantadas.— «1 Ao que Naramuhim, nam
podendo resistir, pella gente que falta-

ua, e pouca que tinha em comparaçam
da dei Rei de Calecut, o passo foi en-
trado, e elle morto de frechadas, com
dous sobrinhos seus, entre huns palma-
res, ate onde os imigos o seguiram defen-

dendosse sempre como esforçados caual-

leiros.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 93. — «Tristão

da Cunha tanto que lançou em terra o

lingoa per que mandou este recado, se

foi no seu batel com Lionel Coutinho, e

Ruy Diaz Pereira sondar o desembarca-
douro, onde fezeram alguma detença, o

que vendo Cojn Abrahem, porque aquel-

le era o milhor lugar para os nossos des-

embarcarein de quantos aiiia a par da

fortaleza, mandou logo naquella noite

fazer huma estancia antre hum palmar
junto da praia, em que pos quarenta

soldados pêra a defenderem.» Ibidem,
part. 2, cap. 23.— «Chegado Afonso dal-

buquerquo a Guriatã, que he hum lugar

raso, oito legoas de Calaiate, cercado de

muitos palmares da banda do sertam, o

achou de guerra, porque sabendo o ca-

pitão que alli el Rei do Ormuz tinha»
ibidem, part. 2, cap. 31. — «Com tudo

os nossos naô deiíauaõ de sair muitas
vezes fora a cortar os palmares que es-

tauam junto da fortaleza, cousa que os

imigos sobro todas sentiam por o terem
por grande afronta, isto se fazia as mais
das vezes na parte onde era a estancia

de Matanatriniri, hum dos capitães des-

te cerco, ao que elle resestia como mui-
to bom caualeiro fazendo recolher os

nossos algumas vezes mais depressa do

que queriam.» Ibidem, part. 3, cap. 5.

— «Os quaes Mouros parecendolhe que
per este modo podião trauar com os nos-

sos, lâçarãolhe algumas vaccas diãte no
palmar e sobr'elles cilada.» João de Bar-

ros, Década 2, liv. 1, cap. 5.

— Instrumento de cardos para cardar

pannos de lã.

—Aldeia ou quinta entre um palmar.
—Termo de zoologia. Género de con-

chas da familia das petíUas.

—Palmares de tâmaras.—«Daqui par-

timos afastados do dito mar e sino pér-

sico pêra o norte, caminhando duas jor-

nadas per terras de serras e valles onde
achávamos alguns palmares de tâmaras,

e poços de agoa doce com que nos nam
pesava.» António Tenreiro, Itinerário,

cap. 2.

2) PALMAR, ad/. 2 gen. Oue perten-

ce á palma da mão. — ^Iponeurose pal-

mar.—Ligamentos palmares; pequenos fas-

ciculos ligamentosos em grande numero,
destinados a manter-lhe os ossos do car-

po e do raetacarpo.

— Da grandeza de um palmo.
—Figuradamente: Grande, visirel, pal-

pável.

PALMARINHO, s. m. Diminutivo de
Palmar.

f PALMATIFIDO, A, adj. Termo de

botânica. Diz se das folhas que tem as

nervuras palmadas, e os lóbulos fendi-

dos até ao meio do limbo.

f PALMATIFLOR, adj. 2 gen. Que tem
a corolla palmar.

f PALMATIFOLIO, A, adj. Termo de

botânica. Que tem as folhas palmares.

f PALMATIFORME, adj. 2 gen. Diz-se

de uma corolla quo parece palmar sem
o ser realmente.

f PALMATILOBADO, A, adj. Termo de

botânica. Diz-se dos lóbulos que oílere-

cem uma disposição palmar.

f PALMATINERVO, adj. Diz-se das ner-

vuras psliiiarc^s.

f PALMATIPASTYLO, adj. Termo de

botânica. Que tem as folhas divididas e

as nervuras palmares.

PALMATOADA, s. f. Pancada com a

palmatória na palma da mão.
PALMATÓRIA, s. f.

Roda de pau,

chata, unida a um cabo, com que nas

escolas se castiga, dando pancadas com
ella sobre a palma da mão aberta.

—Castiçal com bocal de pouca altura

pegado a um prato e sem rabo, de folha

de Flandres, de prata, latão, para pôr

velas, de modo que não tiquem as luzes

tão altas como nos castiçaes.

—Palmatória de Fiães; os presuntos

da dita terra.

—Figuradamente : Castigo, punição.

PALMATORIADA, s. f. Vid. Palma-

toada.

PALMATORIADO, part. pass. de Pal-

matoriar. Punido com palmatória.

PALMATORIAR, v. a. Punir com pal-

matória.

PALMEAR, V. a. Applaudir por meio
de palmas, approvar.

PALMEIRA, s. f. (Do latim palma).

Familia de plantas monocotyledoneas,

composta de arvores de diversas grande-

zas, e cujo typo ó a palmeira.

—Arvore, que produz tâmaras. — «E
nesta Villa Tor ha muita disposição, as-

si por haver nella agua, e ter hum cam-
po que começa onde estam doze palmei-
ras obra de hum tiro de bombarda da
Villa.» João de Barros, Década 2, liv. 8,

cap. 1.

arroz, inhames, palmeiras,

gatos de muj-tas maneiras,

e papagayos de sortes,

cauallos marinhos fortes,

que andam fora das ribeiras.

a. DE REZENDE, HISCELLAMEA.

—«Nauegando assi com calmarias, foi

ter a huns ilheos onde o vierão cometter
oito nauios de remo pequenos, que vi-

nham todos metidos debaixo de huma
rama, quomo balsa, dos quaes fez fugir

os sete, e tomou hum em que achou co-

quos, e jagra, que he açuquar de pal-

meiras em pó, e muitos arcos, frechas,

espadas, e outras armas.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 47.

—Palmeira de vas^oriras ; arbusto que
espoutaueamente nasce na província do
Algarve.

—Palmeira maeha brava; arbusto.

PALMEIRAL. Vid. Palmar, s.

PALMh;iRINHA,s. /. Diminutivo de Pal-

meira. Pequena palmeira.

PALMEIRO, s. m. Termo antiquado.

Peregrino ou estrangeiro.—Hospital dos palmeiros ; havia um
no Porto e outro em Lisbija, onde se re-

colhiam os peregrinos. O nome de pal-

meiros veio-lhes de trazerem os peregri-

nos da Terra Shnta um ramo de palma,
quando se recolhiam à sua pátria, em
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signal de terem concluiHo a su« p^regri-

ii«(;ái) ou niiiiAria.

PALMEYRA, s. f. Vi.). Palmeira.—«K

ÍDiiios 'loriiiir « huraas casas «rainios qtio

so diziáo Bi'lrenÍK.HS, qui- qui-r 'liier casas

de Uiy, ciucílus oiu (li5t^ncia lll^ mais

de três legoas i|>i arvoredo rimylo alto Ue

aciprestes, e cedros, n palmeyras dn d/i-

tiles c cocos Corno na Icilia.» Fernão

Miiudes Pinto, Peregrinações, cap. 4.

—

«A qual idie »-.í)lão não quiz usar com

elles, dado por raiSo que s«3 íiá() podia

dar vida a (|ui'rn tanlos Chrislãos tinha

mortos, e madando-lho pôr o fogo por

seis ou st-le [lartes, ton.o a casa ura de ina-

deyta bresda o cubi-rta -ie folha de pal-

meyra soca, nrdio de raaneyra, que foy

huiua es[)antos« cousa de vrr, o em par-

le piaddsa, pida hi>rribili lade dos gritos

que os miseráveis davâo dentro quando

n iabaredii começou de se atear por Io-

das «s parti-s » Ibidem, cap. 60.

1.) PALMEJAR, V. a. Applaudir com
palmas, pAlinear.

— B«t r palmas em signal de appiauso.

2.) PALMEJAR, s. m. Termo d.í náu-

tica. iVças lie madeira, que cingem o

navio de popa á proa por donlro, as qnaes

vão cnde-niadas como a madeira da liação.

PALMELLÃO, s. ni. Vento, «riundo do

lailo de ralmella, e deita os navios do

Tejo a pique.

PALMETA, s. f. Diminutivo de Palma.

Palma ptquena.

—Termo de arlilheria. Cunha de mi-

ra, que faz levantar cu descer a culatra

da peça, a tim de erguer ou baixar a

pontaria.

—Termo de sapateiro. Palmeta dos

sapatos; asola delgadinha, couro ou pan-

nn que forra interiormente a sola do sa-

pato, e que anda por baixo da sola do

pé, conhecida hoje pelo nome de paltni-

Iha.

—Cunha de ferro longa e estreita, com

cabeça cylindrica,e forrada.onde se ba-

te, que serve de abrir buracos, para no

váo, que a palmeia deixa, s.', raetler cu-

nha lie p«u. Tem applicação nas moen-

das dos engenhos do assucar para aca-

nhar os agiiilhôBS dos eixos.

j PALMICOLA, adj. 2 gen. Que vive

ou cresce ii«s palmeiras.

PALMIFERO, A, adj. Abundante em
palmeirss

f PALMIFOLIO, adj. Termo de botâ-

nica. Qui' leiíi f.dhas palmares.

PALMIFORME, adj. i. gen. Vid. Apal-

mado.

f PALMIGERO, A, adj. Termo de ar-

cheologia. Diz-sc de uma estatua que tem

uma palins.

PALMILHA, s. f.
Palmeta da sola do

sapato.

— Plur. Pés que se deitam ás meias;

ordinari,imeule sào de panno de linho,

o são a parte que fica por baixo das so-

las dos pés.

PALM

PALMILHADEIRA, «. f. Mulher que dei-

la palci illiíf, >iii in'ias de calçar.

PALMILHADOR, n. >n. Homem que re-

menla nni^s, d. itanio-lhe palmilhas.

PALMILHAR, v. a. lieitar jialmilhas.

-Loc. r »p. usual: Palmilhar tre^ le-

guan ; niiilar a pé.

[ PALMINA, s. f. Termo de chimica.

Primipi'1 ( nfiiiuinte do «deo de rícino,

f PALMINERVO, adj. Termo de botâ-

nica. Diz-se, dds folhas cujas nervuras

são palmares.

PALMINS, s. m. Termo da Ásia. Cer-

tos parteiros das vargeas, com officio

corresjiondenle as valias.

PALMIPEDE, adj. 2 ;ye»i. Termo de his-

toria natural.— /li-e palmipede ; ave que

tem carlila^ens de dedo a dedo dos pés,

palado, como os ganços, os patos, ele.

— .S. m. Nome <!> uiua ordem de aves,

conhe,cidas por este nom.i.

— Familia de quadrúpedes roedores

claviculados, abrangendo os castores e os

hydromys.
"

f PALMI-PHALANGIOS, s. m. plur. No-

me dado aos músculos lombricaes da

mão.
PALMITAL, s. m. Palmar que produz

paluiitiis.

PALMITESO, A, adj. Termo de alvei-

tana. Que tem a palma tesa, casquicheio,

fallanio dos cavallos.

f PALMÍTICO, adj. Termo do chimica.

—Acido palmítico; acido que se obtém

pela transformação do ol-o da palma.

—

Velas feitas de acido palmítico e de pa-

rafina.

[ PALMITINA, s. f. Matéria particular

que se encontra no óleo da palma.

PALMITO, s. m. Palma pequena.

—O miolo de certas palmeiras, que se

guiza para se comer.

—Ramo de flores, que as criancinhas

e pessoas caslas levam quando morrem.

PALMO, s. m. (Do lalim palmus). Me-

dida, que é a extensão da mão abaria,

desde a ponta do dedo minimo até a do

dedo poUegar. — «As armas que usam,

são huns crises de dous palmos e meio

lé três de comprido, diíeitis, d« dons

gumes, e com elles arcos de frechas,

azagaias de arremesso, a que chamam
zargunchos, zervaias que lança huma

fréoh» mui pequena iscada cum berva

tão lina, que como venta sangue logo

derriba.» Barros, Década 2, liv. 6, cap.

1.— «E em retorno de muitas peças ri-

cas, que elle Diogo Fernandes levou a

KlRey, além de outras que maudou a

AlTonso d'Albuquerque, foi uma «limaria,

a maior quH a natureza creou depois do

Elefante, grande sua imiga, e fereo com

hum corno, que tem direito sobro o na-

riz de comprimento de dous palmos, gros-

so na raiz, o agudo na poma, a qual os

naturaes da terra de Oambaja, donde

aquella veio, chamam Ganda.» Ibidem,

liv. 10, cap. l.--€Aulouio de Fana tam-

PALM

bem, temendo que lhe acontecesse al-

gum desastre, sj levou o mais dr;pressa

que pôde, e marcaudose piíla sua estey-

ra, «g foy seguind-i coin ^bra de cinco

ou seis palmos de. ve.lla somente, assi

pelas naõ escorrer, como por ser o ím-

peto do vento Ião rijo. que não avia po-

d'>llo es()erar.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 61.— lEsie muro ri-

nha criad) dl) todo o fundo do rio até

chegar acima a agoa em altura do outros

vinte e seis palmos, de maneira que t

sua altura era de cinquenta e dous pal-

mos, e emcima no andar do terrapleno

em que o muro acabava a sua altura, ti-

nha huma borda da mesTia cantaria ro-

liça como cordão ile frade, da grossura

de hum barril de quatro almudes que a

cingH toda em roda.» Ibidem, cap. 75.

—«Passada nesta affliçáo e agonia aquel-

la triste noite, hum.i hora antes que ama-
nhecesse, nos abrio a nossa embarcação
por cima da sobrequilba, com que logo

era proviso nos creceraò oito palmos de

agoa, de modo que sem nenhum remé-
dio nos hiamos ao fundo.» Ibidem, cap.

79.—«Todas conchaiias de verde e pre-

to, com muytos espinhos de mais de pal-

mo em comprido por todos os corpos,

como tem os porcos espins, e cada huma
delias tinha na bjcca huma molher atra-

vessada cos cabellos todos derrubados

para trás, como que eslava esmorecida.»

Ibidem, cap. 89.—«A volta do rabo, que
seria de mais de vinte braças, eslava en-

rodilhado noutro dessemelhavel monstro,

que era o segundo dos quatro que disse

que estavão nas quadras do terreyro, o

qual estava eni figura de homem de mais

de cem palmos dalio, a que os Chins

chamavaõ Tnoramparou, e deziáo que
era filho daqu^lla serpente.» Ibidem.

—

«E o comprimento destes monstros am-
bos era de setenta e quatro palmos, com
ambas as mãos metidas nas bocas, e as

faces muyto inchadas como que sssopra-

vão, o cos olhos táo encarniçados que
meliào medo a quem olhava para^-lles.»

Ibidem, cap. 90.—«E era huma Cruz de

pedra muyio bem f-yta. o de dous pal-

mos, e ús braços laurados em redondo,

e muyto lisos, e a pedra era preta, e sem
nenhuma semelhauça do pedra alguma
que na terra ouuesse, e el Rey a tomou
nas mãos, e disse a<is Chrislãos > Garcia

de Rezende, Chronica de D. João II, rap.

160. —«O que se nellas conlhem he que
o Rei que eulão regnava daua de sua li-

uro vontade ao .Apostolo São Thome. que
então residia em Crauganor pêra edificar

hum templo naquella cidade, tantos co-.

uados Dalephanie de terra em redonde-

za, medida que faz dez palmos, que he

huma braça de craueira.» Uamiáo de

Góes, Cbronica de D. Manoel, ptrt. 1,

cap. 98. — «Us negros em os sentindo

acudirão cala hum com seu çurram de

couro de cabello cingido, cbeos de pe-
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dras, e de ferros de setas de feiçaõ de

farpoens, encasUiados era troços de hum
palmo de comprido, qut? enxerião em as-

les de pao tostado, que traziam nas mãos,

com as quaes, e com as prdras se ser-

aiam darremesso de maneira que em pou-

co spaço fezerão voltar a nossa gente pe-

rá praia.» Ibidem, part. 2, cap. 44.

—

«Mas já agora m" part-ceo necessário náo

dissimular mais tempo, e dar-vos conta

dos trabalhos em que fico, o pedir-vos

ajuda para poder supprir, e remediar ta-

manhas cousas, como tenho entre máos;

porque eu tenho a Fortaleza de Diu der-

ribada até o cimento, sem se poder apro-

veitar hum só palmo de parede.» Jacin-

tho Freire de Andrade, Vida de D, João

de Castro, liv. 3.

Em companhia destes basiliscos

Espalhafatos cinco eslavão postos,

Cuja fúria, onde chega, era grandes riscos

PÕ8 tudo, e fai perder a còr aos rosto» ;

Destes os bravos, hórridos coriscos,

(Os quaes de pedra dura erão compostos)

Em roda (vede se isto espanto mette)

Qual Cinco paltnos tem, qual seis, qual sette.

' F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 15, est. 43.

—íNem admire; porque as canoas são

grandes, e ha tal que tem 120 palmos

de comprimento e 14 de boca. Kmfim,

fazem viagens, como os hiates em Por-

tugal, desde Belém do Pará ao Maranhão

e Rio-Negro, perigosas distancias pela

passagem de 32 bahias para o Maranhão,

e da navegação do Amazonas para o Rio

Negro.» Bispo do Grão-Pará, Memorias,

publicadas por Camillo Castello Branco,

p. 172.
—Medida de meio palmo ; medida de

metade de um palmo.— «Zacuto Lusita-

no, fala de hum menino que nasceo com
cornos, ou para melhor dizer com hum.í

corcova na cabeça, que encerrava hum
corno, o qual no decurso do tempo cres-

ceo até á medida de meyo palmo.» Ca-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, n." 12.

—Crescer, engordar a palmos; cres-

cer, engordar muito.
—Não vêr palmo de terra; não vèr

nada.

—Palmo geométrico ; palmo igual á lar-

gura de quatro dedos, ou á extensão de

dezeseis grãos de trigo em fileira.

— Ganhar terreno palmo e palmo
;
ga-

nhar terreno aos palmos.

—Palmo craveiro; segundo o padrão

da camará de Lisboa, o covado tem três

palmos craveiros, e a vara cinco.— Saber o terreno a palmos; conhe-
cel-o perfeitamente.

—Figuradamente : Um palmo de ter-

ra; uma porção pequeníssima.

f PALMURA, s. f. Termo de zoologia.
" Membrana que nni> os dedos dos palmi-

pedes.

PALOMAS, s.
f. Termo de marinha.

Cabos das vergas, onde se fixam «s pon-

tas das ostagas.

-J-
PALOMBA DE MIALHAR; o novello

que os marinheiros fazem do fio da car-

reta, torcido no carretel.—Plur. Os pontos com que se une a

tralha á vi'Ih (Mxi que ha de servir.

f PALOMBADURA, s. f. Termo de náu-

tica. Serie continuada de pontos redon-

dos, ou por entre a coxa, com quo os

marinheiros unem a vela com o cabo que
lhe serve de tralha.

f PALOMBAR, V. a. Termo de mari-

nha. Keunir a vela ao cabo que a gu«r-

nece pelas arestas ou contornos, cosen-

do, ou por cima da tralha, ou por entre

a coxa.

PALOMEM; significação incerta.

PALPAÇÃO, s. f. Termo de medicina.

Exame das partes normaes ou mórbidas

collocadas na pelle ou nas cavidades na-

turaes de parede flexível, pela applica-

ção raethodica da mão sobre a superficie

externa.

—

A palpação abdominal.
PALPADELAS. Vid. Apalpadelas.
PALPADO, part. pass. de Palpar.
— Cavalio palpado; cavallo com remen-

dos claros entre o ruço.

— Vid. Apalpado.

f PALPAL, adj. 2 gen. Termo de zoo-

logia. Que tem palpos mui longos e no-

táveis por sua côr, forma ou modo de

inserção.

PALPAR, V. a. Vid. Apalpar.
PALPÁVEL, adj. 2 gen. Que pôde ser

palpado, tocado com intenção.
— Figuradamente : Claro, evidente, por

comparação com o que se pôde tocar.

PALPAVELMENTE, adv. (De palpável,

e o suftixo «mente»). De um modo pal-

pável.

— Figuradamente: De um modo evi-

dente, claro, obvio.

PÁLPEBRA, s. f. (Do latim pálpebra).

Termo de anatomia. As pelles da face,

dentro das quaes gira o olho, e que o

fecham.

—Pálpebra superior e inferior; as ca-

pellas dos olhos.

-}- PALPEBRADO, A, adj. Que tem os

olhos guarnecidos de pálpebras.

PALPEBRAL, adj. 2 gen. Termo de ana-

tomia. Que pertence ás pálpebras.

—

Mus-
culo palpebral.

—

Ligamentos palpebraes.

{• PALPEBRIDADE, s. f. Termo de me-
dicina, liiflamrnação das pálpebras.

f PALPICORNO, A, adj. Termo de zoo-

logia. Que tem longos palpos em forma

de antnnnas.

t PALPIFERO, A, adj. Termo de zoo-

logia. Que tem palpos.

—Diz-se também palpigero.

f PALPIFORME, adj. 2 gen. Termo
de zoologia. Que tem a forma de um
palpo.

-f
PALPISTA, adj. 2 gen. Que é pro-

vido de palpos.

—

Arachnide palpista.

PALPITAÇÃO, s. f. (Do latim palpita-

tio). Agitação convulsiva de uma parte

do corpo.

—Particularmente : Palpitações cio co-

ração ; movimentos violentos e alterados

do coração.

PALPITANTE, part. act. de Palpitar.

Que palpita.

—

Coração palpitante.

PALPITAR, V. n. (Do \HÚm palpitare).

Ter palpitações.— As entranhas das vi-

ctimas palpitam ainda.—aOs Mouros ma-
goados de verei! alli tantos parentes, e

amigos seus mortos das mãos dos nos-
sos, quizeram vingar-se nos que ainda
estavam palpitando; mas acudio a isso

o seu Capitão, quo lhos tirou das mãos,
porque desejou muito de os levar assi

vivos.» Diogo de Couto, Década 1, liv.

4, cap. 7.

— Estar commovido a ponto que o co-

ração bate, ou parece bater fora do seu
estado normal.

PALPO, s. m. (Do latim paíjjare). Ter-

mo de historia natural. Appendice arti-

culado e movei, situado em numero par

nas partes lateraes da bocca dos insectos,

quer nas niaxillas, quer no lábio infe-

rior.

— Barbilhão pos peixes.

PALRA. Vid. Parla.
—Hora de paira; hora destinada para

conversar, para pairar.

PALRADEIRO, A, adj. Vid. Palreiro.

PALRADO, part. pass. de Pairar.

PALRADOR, s. m. Homem quo falia

muito, fallador.

PALRADURA. Vid. Palrsria.

PALRAMENTO. Vid, Parlamento.
PALRAR, V. n. Termo popular. Fallar

muito.
— Figuradamente : Gorgear, chilrar,

gralhar, fallando das avi-s.— «Eis lá vaj

hum Coronel mandado por Sua Magesta-
de, na() sei a que Comarca : vinte mil

cruzados leva para levantar hum terço

perfeito de Infantaria : escolhe elle os of-

fieiaes, todos seus criados, creados á maõ
como estorninhos, que só palraõ, e des-

cantaõ o que lhe mettem no bico.» Ar-
te de Furtar, cap. 11.

—Dar parolas para illudir.— V. a. Termo antiquado. Manifestar,

patentear o segredo.

PALRARIA, s. f. O vicio de ser pal-

reiro.

—Parlatorio, fallatorio.

PALRATORIO, s. m. Vid. Parlatorio.

— «Eram moços, e rauita a liberdade das

grades d'quelle miserável tempo. Em-
quanto durava a missão não se fecha-

vam palratorios, como hoje se usa. Por

alli, pois, se passava o tempo.» Bispo do

Grão Pará, Memorias, publicadas por Ca-

millo Castello Branco, pag. 96.

PALREIRAMENTE, adv. (De palreiro,

e o suffixo «mente»). De um modo pal-

reiro.

—Com verbosidade, com loquacida-

de.
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PALHEIRO, A, adj. Pallador, qae fal-

ia muitu.
—Qan náo gunnla SPgreHo.
— .S". Pessoa que falia muito, « com

poaco juizo.

—

Hste, homem c um grande

palreiro. — «Declaro isto om hum dis-

curso, ou consequência que ti fazer ao

diabo : caso he, que me passou pela maõ
baterá vinte annos; IHaveRámos de Lis

boa para a liba da Madeira, quando de

repente entrou n demónio no corpo de

hum marinheiro natural de Setuval, gran-

de palreiro.» Arte de Furtar, cap. 51.

— Pessoa que náo guarda segredo. Vid.

Parleiro.

PALRICE, s. f. Pairaria, tagarellice,

palradura.

PALRISQUEIRO. Vid. Palreiro.

PALRONIO, s. m. Palreiro, palrisquei-

ro, bacharel.

PALTA, s.
f. Frucla do palto.

PALTO, s. m. Arvore de fructa da Ame-
rica.

PALUDAMENTO, s. m. (Do latim pa-

/i<da»ien(wm). Termo de historia anlign.

Manto de purpura com que se cobriam

os generaes romanos quando tinham re-

cebido o titulo de imperador.

PALUDE, s. /'. [Do latim pahis). Ter-

mo pouco em uso. Vid. Alagoa.

f PALUDICOLA, adj. Termo de histo-

ria natural. Que vive e cresce nas bor-

das das lagoas.

PALUDOSO, A, adj. (Do latim paludo-

sus). Chf»io de lagoas, paúes, apaulado.

PALUSTRE, adj. 2 gen. (Do latim pn-
lustris). Da natureza das lagoas, que nas-

ce n'ellas.— .lies palustres.

—Que vive e cresce nas lagoas.

—

Plan-
tas palustres.

PÃINA. Vid. depois de Pai.

PAM, ant. Vid. Pão.— «E quando sa-

hyo de Euora pêra as Alcaçouas mandou
dizer aos que o não quiseráo st»ruir, que
agora que se eile hia da cidade poderiam
vender seu pam, em que os ainda tor-

nou a enuergonhar.» (iarcia de Rezen-
de, Chronica de D. João II, cap. 202.— «Acodio logo do Casti^lia tanto, que
valia a vinte reis o alqueire. E o anno
seguinte vaieo em Euora a quatorze reis

o alqueire, por onde todos os que tinháo
pam o perderão quasi todo. E el Rey
sem castigo os castigou bem, e deu gran-

de perda aos cobiçosos, e muyto prou';i-

to á sua Corte, e a todo o pouo, de que
sempre tinha muyto grande ciiydado.t
Ibidem. — «E por amor delle se vieram
viuer a Xerquia, que se lhe dom Pedro
de sousa nam quisesse guardar suas li-

berdades se tornariaõ pêra terra de Mar-
rocos, donde vieram, por os eile tratar

muito mal depois que era capitão de Aza-
mor, e porque os sssseota de cauallo Da-
zamor buscassem quem lhes leuassem o
pam, porque elles o nam auiam de fi»

zer.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 5i. — «Dali foram

ter a Ebabuguederem, e Hagosdem, on-
de estiuerara huraa noite, e ao outro dia

foram jantar a Tazaroin, onde os de Ule
dambraõ lhes mandarão hum grande pre-

sente de vacas, carnoiros, galinhas, pam
o fructas, do qual lugar foraó dormir a

Almedina em companhia de Sido mei-
mam, que posto que viesse ferido feste-

jou a todos mui magnificamente.» Ibi-

dem, pari. 3 cap, 15.

PAMPANADA, s. f. Termo popular. Ap-
parencia vá de cousa sem base á manei-
ra dos pâmpanos com pouca uva.

PÂMPANO, s. m. (Do latira y>am|)ínu«).

Renovo da vide do primeiro anno.
—Termo do Brazil. O pâmpano das

cannas do assucar ; canna que por viço

da terra nasce mui grossa o aguada ; or-

dinariamente produz máo assucar e pou-
co, e náo dá para mel.

—Termo de historia natural. Peixe
pequeno da feição da choupa.
PAMPANOSO, A, adj. Cheio de pâm-

panos.

PAMPEIRO, s. m. Tufáo considerável
e durável da parte do oeste, nos mares
do rio da Prata.

PAMPHLETO. Termo considerado co-
mo gallicismo, e que na lingua portu-
gueza deve significar : folheto, livrinho,

papeleta.

PAMPILHO, s. m. Garrocha ou hastea
com ferrão, ou aguilhada curta de tan-
ger o gado.

—Herva vulgar, conhecida também
pelo nome de olho de boi; espécie de
parietaria.

PAMPINEO, A, adj. (Do latim pampi-
neus). De pâmpano.

t PAMPINIFORME, adj. 2 gen. Termo
de historia natural. Que é em forma de
pâmpano.— O corpo pampiniforme.
PAMPINOSO, A, adj. (Do latim pampi-

nosus). Coberto de pâmpanos de vide, fo-

lhoso.

—Termo figurado o poético: Ornado,
enfeita lo de pâmpanos.
PAMPOLHO. Vid. Pimpolho.
PAMPORCINO, s. m. Planta, espécie

de pão de porco.

PAMPOSTO, s. m. Planta.

PAN,j. m. Termo do polytheismo gre-
co-latino. O deus dos pastores, compa-
nheiro de Baccho na sua expedição pa-
ra a Ilidia.

PANACÈA, s. f. (Do grego pan, e ak-
co>nai). Remédio universal.

— Panacêa ingleza; carbonato do ma-
gnesia misturado de carbonato calca-
reo.

— Panacêa mercurial
; protochlorureto

de mercúrio elevado muitas vexes.

— Figuradamente : O trabalho é a pa-
nacêa contra, as tristezas e afilicções da
vida.

— Panacêa rfe Hercules: herva da fa-

mília cura tudo.

— Panacêa íinííarda.- plan|«.

— Termo do polylheisoio. Deusa que
curava todas as doenças.

PANACEO.ou PANACEO, i.m. Vid. Pa-

nacêa.

PANACD, ou PANACUM, ». m. T^rmo
do Brazil. Cesto comprido, cujas bordas

vâo tapando algum tanto para dentro, ar-

mado para baix >, ou prosas as varas do
orliiinp era uma taboinha oblonga.

PANADA. VM. Agua.
PANADEIRA, «. f. Termo antiquado.

.Mulher qu^ trata do fabrico do páo, pa-

deira.

PANADURA, 8. f. A porçáo de ferro,

que forra as moendas de cannas, quer

sejam cylindros de ferro coado, qoer fei-

ta de argolas juntas umas as outras ; rooe-

se, I) espreme-se a canna entre at pana-

duras.

PANAL, ou PANNAL, «. m. Panno de

tender o pão.— «O mesmo fazem na pa-

lha, que mandaõ vir pm barcos do Riba-

Trjo : naò sey se S''rá para venderem pm
.Mayo a cruzado o panai, que lhe custou

hum tostão ; e a doze vinténs o alqueire

do cevada, que comprarão a três, ou

quatro vinténs ?» Arte de Furtar, cap. 1 4.

— Loc. figurada: Dar, ou empur-

rar o panai; descarregar sobre outrem o

peso, iucommodo de algama cousa.

— O vaso de cera, oucelliila, em qae a

abelha depõe, e ajunta o mel ; favo.

— Um panno cheio. Vid. Pano.

PANARIA, s. 'f. (Do latim panarium).

Termo antiquado. Tulhas, celleiros, ca-

sas destinadas para se recolher o páo.

— Tercenas, ou tarac<»nas, como de-

pois se diziam em Lisboa semelhantes

edifícios.

PANARÍCIO, s. m. Termo de Cirurgia.

Tumor pblegmonoso desenrolvido em
uma ponta dos dedos.

PANASCAL, s. m. Panasqueira.

PANASCO, s. m. Espécie de herva de

pastagem.

PANASQUEIRA, s. f. Campo do panas-

co, terra de hervaçaes.

I PANATHENAICO, A, adj. Que per-

tence aos panathenios.

PANATHENIOS, s. m. plur. Jogos ce-

lebrados em Atbenas em honra de Mi-

nerva, í^m que todo o povo ath^niense

tomava parte: havia os ^mndw pana-

thenios que se celebravam todos os qua

tro annos no terceiro anno de cada olym-

piada, e os pequenos panathenios que se

celebravam todos os annos.

PANCAA, s. f. Termo antiquado. Pau

em forma de rolo, que se mette por bai-

xo das cousas pesadas para se levirem

com facilidade.

PANCADA, s. f. Golpe dado com a

mâo. pau. ou outro qualquer instru-

mento.

r^eis topar ham rabuc«ato,

DestaueUdo. baboso.

Descancando, brígoao

,

Medro»), carapatentp.
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Este escudeiro, aosadas,

Onde se deram pa>ica<ías,

EUe as ha de levar

Boas, se não apanhar

;

Nelle tendes boas fadas.

GIL VICKNTB, FABÇA9.

— cA que elles responderão, despois

de lermos pelejado áãbombardadas obra

de huma hora ou hora e meya, os três

juucos grandes nos abalroarão cinco ve-

zes, e das grandes pancadas que nos

deraõ, nos abrio o nosso huma grande

8g<>a pela roda de proa, e tão grossa, que

com ella nos hiamos ao fundo.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 57.

— • Eniam começou de fazer algumas vol-

tas contra os mouros na derradeira das

quaes encontrou hum com a lança que

passou de huma parte, a outra de que

caio morto, mas em atirandolhe deram
hutua pancada com humgarrucho sobe-

lo capacete de que logo caio no cham
desatinado quasi como morto.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, parte

A, c»p. 40- — «O navio se ícz em dous

com a primeira pancada: a gente do mar
se afogou quasi toda com o Piloto; e só

Joaõ Õaranton se salvou com toda sua

família por justo juizo de Deos, para dar

íias casas dos mareantes, onde achou

sua fazenda.» Arte de Furtar, cap. 27.

— iNo verso, cadencia.

— Uma pancada de dinheiro; grande

somma.
— Saber as pancadas aos vintes; co-

nhecer os geilos para dar n'elles, no jo-

go da bola.

— Figuradamente: Palavra piquante

que com agudeza dá a entender o que
queremos ; pique, toque.

— Figuradamente: Saher as pancadas
aos vintes ; conhecer a maneira de levar

as cousas.

— Figuradamente: Golpe prejudicial,

o prejuízo feito a alguma cidade ou
pessoa.
— Loc. FIO. : Miolo que já traz pan-

cada; encetado, eivado de loucura, mania.
— Uma pancada de agua; um chu-

veiro pesado, com aguaceiro.

— Loc. ADVERBiAEs : De pancada; re-

penliuameote, de súbito.

— De pancada ; sem modo, inconside-

radamente.
— Á pancada; juntamente.
— Ter pancada na mola; meio tolo,

apancado, ter venetas.

— Ter pancada no miolo ; meio adou-

dado.

PANCADARIA, s. f. Termo popular.

Numero considerável de pancadas, acom-
panhadas de alvoroço, e desordem.

PANCADINHA, s. f. Diminutivo de

Pancada. Pancada pequena.

PANCARPIA, s. /. (Do grego í)a«, eiar-

pos). Toda a qualidade de fructos.

— Outr'ora designava qualquer cousa

composta de outras muitas, e por isso

em Roma chamaram pancarpo o espe-

ctáculo em que uns homens valentes

combatiam por dinheiro com todo o gé-

nero de animaes, que se lhes lançava no

amphitheatro.
— Por extensão, significa um compos-

to de toda a casta de flores.

— Figuradamente: Coroa de flores lit-

tcrarias, collecção de obras, miscella-

neas.

PANÇA, s. f. Termo popular. Barriga

grande, bandulho.

PANCHA. Vid. Prancha.

PANCHARATI, s. m. Termo da Ásia

Portugueza. Prazo de cinco dias em que

se Há niíticia de qu>i as arremataçõss se

hão de fazer nas terras de Salsete.

PANCHREAS, ou PÂNCREAS, s. m. (Do

latim pâncreas). Termo de Anatomia.

Glândula situada no abdómen, que tem

porfuncção operar, com auxilio do liqui-

da que segrega, a digestão das substan-

cias gordas. Nas affecçóes do pâncreas

vêem-se os corpos gordos contidos nos ali-

mentos passarem inteiros para as dejec-

ções.

PANCHYMAGOGO,s.w. (Do grego pau,

cliymos, e agó). Termo de Pharmacia.

Purgante universal de todosos maus hu-

mores.

PANCO, s. rn. Termo da província da

Beira. Pau longo e grosso de madeira ri-

ja de que se serve á maneira de alavan-

ca para pôr em movimento grandes pe-

dras.

PANCRACIO, s. m. (Do grego pan, e

kratos). Termo de Antiguidade. Exercí-

cio que consistia na reunião da luta e do

pugilato.
— Planta, espécie de cebola albar-

rá.— Figuradamente: Nome ou sobreno-

me injurioso.

j PANCRATIASTO, s. m. Termo de

Antiguidade. Homem que tinha ganho o

premio no exercício do pancrscio.

-j- PANCREATALGIA, s. f. Termo de

Medicina. Dôr do pâncreas.

PANCREATICO, A, adj. Que diz res-

peito ao pâncreas. — Sueco pancreatico.

PANCREATICO-DUODEtfAL, adj. 2 gen.

Termo de Anatomia. Epiíheto dado aos

vasos que pertencem simultaneamente ao

pâncreas e ao duodeno.

-}- PANCREATINA, s. f. Termo de Chi-

mica. Substancia encontrada no sueco

pancreatico, e em porções do intestino

onde elle corre.

PANCREATITIS, s. f. Termo de Medi-

cina. Iijflammaçào do pâncreas.

PANÇUDO, A, adj. Termo pupular.

Que tem grande barriga, barrigudo.

— Bojudo, que tem grande bojo.

PANDARANE. Termo usado na seguin-

te locução : Dar tudo em pandarane;

estragar, derrotar, desbaratar tudo ; usual

na Madeira.

PANDARETA. Víd. Pandereta.

PANDEAR, V. n. (Do latim pandere).
Tornar-se bojudo, inchar, fazer bojo.

PANDECTA, s. f. Certo caracter de le-

tra miúda de impressão.
— S. f. plur. Corpo de leis romanas,

composto dos fragmentos dos juriscon-
sultos, das suas respostas, éditos, etc,
mandado compilar pelo imperador Jus-
tiniano, além do seu código, instituto;

digesto.

PANDEIREIRO, s. »«. Homem que faz

pandeiros.

—Homem que toca pandeiros.

PANDEIRINHO, s. m. Diminutivo de
Pandeiro. Pandeiro pequeno.

l.i PANDEIRO, s. m. Instrumento de
musica, que consiste em um aro de ma-
deira, em cuja altura ha vãos, e n'elles

seus arames, onde existem enfiadas va-

rias laminas de latão, ou soalhas, que
batendo umas nas outras, produzem um
som agudo, quando se brande, tange,

ou vibra. — aAlém destes tinha músicos
mouriscos, que cantauam, e tangiam
com alaúdes, e pandeiros, ao som dos
quaes, e assi das charamelas, harpas,

rabecas, e tamboris daoçauam os moços
fidalgos durando o jantar, e cea, o ser-

uiço de sua mesa era eiplendido, como
a Kei perienre.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 4, cap. 84.

Precediaõ o carro desgrenhadas

Mil Baccbantes, e Sityros lascivos,

Dando nos ares descompostos saltos.

Uns tocavaõ bozinas retorcidas.

Outros rijos adufes, e pandeiros.

X. DINIZ DA CKUZ, HTSSOPE, CaUt. 7.

— Loc. FIO. : Em boas mãos está o

pandeiro ; o negocio está entregue a quem
dará boa conta, e recado d'elle; que o

tangera bem, porque bem o sabe di-

rigir.

— Loc. FiG. : Fallar com o pandeiro;
dizer cousa, que não é de importância;
fallar com chucalhice.

2.) PANDEIRO, A, adj. Termo figurado.

Que diz o que devia calar, chocalheiro,

gárrulo.

f PANDEMIA, s. /•. Termo de medici-

na. Doença que ataca ao mesmo tempo
um grande numero de indivíduos que
habitam o mesmo lugar.

PANDÉMICO, A, adj. Que tem o cara-

cter da pandemia.
PANDERETA, s. f. Us«-se na seguinte

locução: Tosquiar ás panderetas ; deixar

o cabello com desigualdades, em carrei-

ros.

PANDICDLAÇÃG, s. f. (Do latim pan-
diculalio). Termo de medicina. Movimen-
to automático e violento dos braços para

o alto, com reversão da cabeça e do

tronco para traz, e extensão dos mem-
bros sbdominaes.

PANDILHA, s. f. Combinação entre vá-

rios para illudirem a «Iguem, mormente
no jogo. Vid.* Empandilhar.
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—S. n». í/mpandilha; urn ocioso, um
vadio.

PANDILHEIRO, s. m. Homem que f«z

paiidillias ao jogo.

PANDO, A, iidj. [tío ialim patidus). Quh

f«z boji, qiJ« incha, bojudo. — As pan-

das azas do vento.

— Cavallo pando; cavallo com a cur-

vatura para duritro, que tem baixa do

espinharii.

PANDORA, .S-. f. (Do grego pau, e do-

ron). Termo (l>^ mylbolof^ia. Mulhiír que

Jupiler enviou aos homens para os pu-

nir, do que Fromelheu lhes linha dado

o fogo srdniite para o céo, e a quem ca-

da deus fez um dom.
—Bocela que continha todos os males

possíveis.

PANDORGA, s. f. Termo popular. Mu-

sica de um numero considerável de ins-

trumentos, bastante ruidosa.

—Termo popular. Mulher barriguda,

pesada no andar, e proceder. Diz-so lam-

bem dos homiins.

—Cousa feita fora das medidas e pro-

porções.

-{ PANDURIFOLIO, adj. Termo de bo-

tânica. Diz-se das folhas pandurifor-

mes.
PANDURIFORME, adj. 2 gen. Termo

de botânica. Folhas paaduriformes; fo-

IhHS oblongas, redouaas na base e na

parte superior, e apertadas pelos lados

no meio unicamente.

f PANDYNAMOMETRO, s. m. àppare-

Iho próprio para determinar o trabalho

mecânico produzido por um motor, ou

consuramado por uma niachina.

PANEADOR, s. »». Ofíicio que havia uo

celleiro do almoxarifado de Santarém.

PANEGYRICO, s. m. [Uo latim panegy-

ricus). Discurso publico em favor de al-

guém. — O panegyrico de Trajano por

Plinio o moço.

—Por extensão, toda a palavra do elo-

gio.

—Livro ecclesiastico para uso dos gre-

gos, que contém os elogios dos santos.

—Adj. Em louvor, uo género demons-
trativo.

—

Discurso panegyrico.

PANEGYRIS, s. /'. Vid. Panegyrico.

PANEGYRISAR, ou PANEGYRIZAR, v.

u. Louvar, elogiar coui panegyrico. Vid.

Gabar.

PANEGYRISTA, s. 2 gen. Pessoa que
faz um panegyrico.

—Por extensão, pessoa que louva, que
gaba, que elogia.

PANEIRO, s. m. (Do francez panier).

Nos botes e escaleres, é a parte destina-

da aos passageiros no extremo da ré, on-

de tem assentos e xadrezes.

PANELA, s. f. Vid. Panella.

Coitada, nssi hei de estar

Encei r:ida uesta casa

Como paneUt sem azu,

Que sempre está D°am lugar?

E a«ai hio d« «er lofndoe

Doua dia< amargurado!

Que fiii potso durar viva?

K aa»! liei d'estar captiva

Em poder da desfladoa?

(ilL VICENTE, KABÇA».

— «Recolhido Nuno (ernandez, porque

tinha sabido pelas espias que trazia en-

tre os Mouros, que ao outro dia em que

auiam dacabar de poer o cerco, tinham

determinado de dar de noite combate a

cidade, mandou prover to.lalas estimiias

de muitas panelas de poluora, fachas

de cedro, e breu, alcatram, azeito fer-

uente.i Damião de Góes. Chronica de

D.Manoel, part. 3, cap. 12.— «Entre os

escravos, e outra gente inútil para tomar

as armas, repartio o trabalho dn acudi-

rem ao muro com lanças, panelas de

pólvora, pedras, e mantimento, por des-

viar os soldados de outra occnpação mais

que a da peleija. Neste serviço entreteve

os meninos, ou velhos, e as mulheres,

para que na Fortaleza não houvesse pes-

soa inútil, ou ociosa, pela idade, oa se-

xo.» Jacintho Freire de Andrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 1.

PANELLA, s. f. Vaso de barro, de laU,

cobre, ou de outro metal qualquer que

serve para cozer os comestíveis ao lume,

e para outros usos idênticos.

Vetho. Não quero comer nem beber.

Paifo. Pois que iiaveia ca de fazer ?

Vetlio. Vae-te d'hi.

Parvo. Dono, veio lá meu tio,

Estava minba dona—então ellá

Fui-se-lhe o lume peta panelia,

Senão acerti-lo acario.

GIL VICKNTS, FARgas.

— «Desta maneyra fomos levados por

toda a cidade a modo de triunfo, com
grandes gritas e tangeres, onde até as

molheres encerradas, o os moços e mi

ninos nos laoçavão das genellas muytas

panellas de ourina por vitupério e des-

prezo do nome Chrístáo.» Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 5. — «O
nosso Capitão mór cometeo então quei-

marlhe a Galé, e lhe lançou dentro cin-

co panellas de pólvora, e começando-se

ja de atear o fogo no toldo, elles, como
homens muyto esforçados o tornarão a

apagar em muyto pouco espaço.» Ibi-

dem, cap. 10.— «Então me mandou tra-

zer huma panella com agoa, de que be-

bi huma grande quantidade, e me man-

dou também avauar com hum avano, em
que se gastou mais de huma grande ho-

ra.» Ibidem, cap. 19.—«E os mais ber-

ços, com dous cães como meyas esperas,

e sessenta quintais de pólvora, cinquen-

ta e quatro de bõbarda, e seis de espin-

garda, a fora a que ja era dada aos ar-

cabuzeyros, e novecentas panellas, as

quatrocentas de pólvora, e «s mais do

cal virgem em pó, como os Chins custu-

mão.a Ibidem, cap. 58.—£ lançãdolhe

muyta soma de panellas d« pólvora, se

ateou o fogo em ambas do msneyra, que
assi juntas como rjstaváo arderão até o

lume da agoa, com que a mayor parte

da gente delias se lançou ao mar, e os

nossos os acabarão aly de rnatar a todos

ás zarguncbadas, sem hum só ficar vivo;

e somente nestas três lorcha^ morrerão

passante de duzentas pessoas.» Ibidem,

cap. 59.—«Pêra que cuidassem os imi-

gos que lhe era vindo soC'>rru, e logo

na noite seguinte maudou Emanuel ve-

lho, e Kui var^lla coru jarras e panellas

de poluora, pêra as meterem pelos bu-

racos, e gretas da parede.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 4,

cap. 80. — «As mulheres, como ensina-

das a desprezur as vidAs. acodiráo a mi-

nistrar lanças, pelouros, c panellas de

pólvora; e «quella valernsa Uabel Fer-

nandi-s cora huma chuça nas mãos, aju-

dava aos soldados com as • bras, muito

mais com o exemplo, e com as palavras,

dizendo em alt«s vozes: Pelejai por vus-

so Deos. pelejai por vosso Rei. CavtUei-

ros do Christo, porque elle está comvos-
co.a Jacintho Freire do Andrade. Vida

de D. João de Castro, liv. 2. — «Porém
não quiz o Ceo toda a victoria, porque
cieceiído os Turcos na di-feosa da ponte

com escopetas, panellas de pólvora, lan-

ças de arremeço, retardarão o ímpeto dos

nossos.» Ibidem, liv. 3.

As munições também tCo fenecendo.

E o pó com que a bombarda f«t o eITeito

(Porque então nus cantiues se estava veodo

No usado fulminar hum gráo defeito)

O vão, com quanto be pouco, convertendo

N'antra9 cousas então de mais proreito,

Qual d'elle as bombas faz, qual as panella*,

Porqua depois o (bga acenda nelbis.

FRANCISCO DE ANDRADB, PRIMBIKO CSRCO DK

DIU, cant. 18, est. 73.

rjiristão que aos imigos resistia

Vendo quanto este Turco be dillereirte,

Assi nas ricas armas que vestia,

CoDto no grande esforço, da outra gent*.

Dessas poucas panellas que ja havia.

Que lanção de si a ;)rava chamma ardente

Quando ao nLurrão aceso abrem a porta,

Fai com que huma eontr* elle os are* cattA.

IDEM, IBIDUI, cant. 20, e«t. 13.

As panellas, e as bombas, que ajudadas

Do fogo. em vivo fogo se aceodião.

Todas naquelle tempo erão gaitadas.

Que a defensão assai favorecião

:

As lanças erão todas tão cortadas

Do continuo bater, que serviriio

Mais ao ferido e enfermo para •acosto

Que ao são pani mostrar ao imigo o rosto.

IDEM, IBIDEM, cant. 20, est. ti.

— «Mete tudo em huma panella nora

com certas hervas. qoe diz colheo á

meya noite, vespora de S. Josó. e en-

terra-a muito bem coberta de traz do

vosso lar, fazendo-vos fechar os olhos,

para que naõ lhe deis quebranto.» Arte

de Furtar, cap. 39.
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—Assucar panella; mais baixo que o

reespuraa.
— Figuradamente : A comida quoti-

diana.

PANELLADA, s. f. Guizado para almo-

ço em certos e determinados dias, e nas

noutes do Natal, e Paschoa.

—Termo usual no Brazil. Guizado pa-

ra almoços domingueiros ajantarados.

PANELLINHA, s. f. Diminutivo de Pa-

nella. Panella pequena.
— Loc. POP. : Fazer panellinha com

alguém; associar-se-lhe, conversar fami-

liarmente sobre negócios.

PANETE.s. m. Diminutivo de Pão, anti-

quado.
—Loc. POP.: Tomar panete; fugir.

—Plur. Pannos indecentes, vis, farra-

pos.

PANETELA.s. f. Sopas, ou papas doces

de pão ralado, ou de migas de pão.

PANFILO, s. m. Termo usado sóuiente

na linguagem cómica dos nossos dramá-
ticos. Servo, criado.

PANGAIO, ou PANGAYO, s. m. Embar-
cação da Ásia, cujas peças são cozidas

com cordas.

—Loc. : Remar de pangaio; remar com
remo de pá, e cabo estreito, o qual se

mette na agua perpendicularmente.

—Termo d» provncia do Minho. Ra-
paz de serviço que serve para pouco,

ocioso, preguiçoso, ete.

PANGAJOA, s. f. Embarcação da Ásia.

— Uma pangajoa ia dando á costa nos ma-
res asiáticos.— «Indo alli nesta ordenan-
ça, foi Aires Pereira de Berredo Capitão

• de huma Taforea pequena dar com hu-
ma pangajoa, que se hia furtando ao lon-

go da terra com temor das nãos, na qual

hia Nehodá Beguea, o qual náo somente
defendeo a entrada da sua pangajoa,

mas ainda como homem de pessoa en-

trou á força da espada no batel de Aires

Pereira.» João de Barros, Década 2, liv.

6, cap. 2. — «Finalmente Kernão Peres

com ella corre» pêra Malaca com a maior
parte de sua frota, e outros per essas

abrigadas de rios; somente Jorge Bote-

lho, e Tuam Mahamud Taraungo de Ma-
laca, que se acharam ambos contra aquel-

la parte pêra onde correo Patê Unuz, ao
qual não puderam fazer mais damno,
que queimar-lhes cinco, ou seis panga-
joas que o seguiam, porque tinham já
despeza toda a pólvora, com que o po-
diam offender.» Idem, Década 2, liv. 9,

cap. 5.

j- PANGOLIM, s. m. Género de mam-
miferos escamosos das índias e da Ame-
rica, familia dos desdentados.

PANHA,s. f. Vid. Pãina.

f PANHELLENICO, A, adj. Qua tem o

caracter dft panhellenismo.

f PANHELLENISMO, s. m. Tendência
dos gregos a formar um só corpo de na-
ção.

PANHO, s. m. Yid. Pano.

PANHOTA, s. m. Diminutivo de Pão,

antiquado. Pão pequeno, bolo.

PANIAGUADO. Vid. Paniguado. — lE
taes saõ também as unhas de todos os

validos, mimozos, epaniaguados dos gran-

des, daõ-lhes francas entradas em seu

seyo, sem verem que abrem com isso sa-

bidas enormes a seus thesouros.» Arte

de Furtar, cap. 58.

PANICAL, s. m. Termo da Ásia. Mes-
tre de esgrima dos Naires.

PANICALE, s. m. Doença frequente na
índia, que dá em resultado o inchaço dos

pés.

1.) PÂNICO, ou PANNICG, s. m. Dimi-
nutivo de Pano, ou Panno. Lençaria

hamburgupza, de varias espécies.

— Pannico rei; algodão finíssimo da
índia, chamado modernamente pannitiho.

2.) PÂNICO, A, adj. (Do latim pani-

cus).— Terror panico ; susto súbito, ex-

cessivo, sem fundamento, base, nem cou-

sa adequada.

—

Este homem está possesso

de um panico terror.

Coinsígo determina ; e a toda a pressa

A vestir-se comera : quando a cara,

E longeva CoQsor;e, do Cartório

Nas sórdidas trapaças taõ versada.

Como o destro marido, toda cheia

D'um panico terror, que dentro n'alma

A feroz EIxceLleucia Ibe infundira.

Ao collo se llie Iani;a, e assim lhe falia.

A. DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 6.

PANICDLA, s. f. (Do latim panicula).

Termo de Botânica. Modo de inflores-

cencia indefinida, em que as flores sáo

transportadas para a parte superior dos
ramos terminaes dos eixos secundários.

PANICULADO, A, adj. Termo de Bo-
tânica. Que tem flores dispostas em pa-

nicula.

f PANICULIFORME, adj. 2 gen. Termo
de Botânica. Que tem a forma de uma
panicula.

PANICULO, s. m. Termo de Anatomia.
Tez, que cobre todo o corpo, eé o teci-

do adiposo, carnoso, ou nervoso, segun-
do as substancias em que degenera.

f PANIFICAÇÃO, s. f. Conversão das
m.nterias farinhosas em páo.

f PANIFICAR, V. a. Fazer pão com
uma farinha qualquer.

f PANIFICAVEL, adj. f gen. De que se

póie fazer pão.

PANIGUADO, s. m. e adj. Pessoa que
recebe pão, ou ração de alguém, e se

veste do seu panno.
— Cliente, entre os romanos. Vid. Apa-

niguado.
— Pessoa da obrigação.
— Figuradamente: Pessoa do partido

de outrem.

PANINHO, ou PANNINHO, s. m. Dimi-

nutivo de Pano, ou Panno. Panno de al-

godão branco fino e tapado oriundo da

índia, conhecido também pelo nome de
pannico rei. Hoje já se fabrica em Fran-

ça, Inglaterra, e algumas outras nações.

PANNAL. Vid. Panai.

PANNEIRO, s. m. Contractador de pan-
nos ; homem que faz contractos em pan-
nos.

f PANNEJAR, V. n. Tocar em vento.—As velas pannejaram.
PANNO. Vid. Pano.

A)na. Que falias ? que l'arreganhas 7

Moça. Anda dizendo entre mi,

Que íigora vai em dous annos

Que eu fui lavar os pannos
Alem do chão d'Alcami

;

E logo partio a armada
Domingo de madrugada.

GIL VICENTE, FABÇA8.

— «Em agua rosad.H, vinagre de chei-

ro, e romans, dous leques ; e ao barbei-

ro que lhe fazia a b,irba ciucoenta aza-

res, e quarenta em pannos, onde vem a

candea cuberta, quando se traz pêra se

pôr ante EIKey.» João de Barros, Década
2, liv. 10, cap. 7.— «El Rey psrecendo-

Ihe bem este conselho, ordenou logo hum
Embaixador com hum rico presente de

peças de ouro, e de pannos de seda, pe-

lo qual escreveo huma carta ao Rey do
Achem que dizia assi.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 31. — «Aue-
ria entam na cidade passante de duzen-
tos de cauallo dos moradores delia, os

quaes tem por exercício jugar a choca

a cauailo, no que sam tam destros que
espantam os estrangeiros que os vem
jugar, S8Õ muito músicos, e dados a tro-

nas, andam bem tratados de suas pes-

soas, com pannos de seda, chamalotes,

brocadilhos, e algod.-:m.» DamiáodeGoes,
Chronica de D. Manoel, part. 2, cap. 32.

— «ElRei eslaua lançado em hum catele

vestid'j de pannos brancos dalgodaõ mui-
to finos, ao qual ch>'garam depois de te-

rem passados muitos pateos, e casas to-

das térreas, e assi o era a em que el Rei

estaua acompanhado dalguns dos princi-

paes senhores do seu regno. Diogo fer-

nandez em chegando lhe fez cort^zia ao

nosso modo, e o mesmo fezeram todolos

outros Portugueses, do que mostrou le-

uar gosto.» Hem, Ibidem, part. 3, cap.

64.— aEmbarcaõse alli muitos passagei-

ros para o Brazil, e os que naó tem ca-

bedal para se aviarem de matalotagem,
e outros aprestos, pedem aos mercadores
dinheiro emprestado a corresponder com
açúcar. Respondeo hum: vendo pannos,

naó empresto o dinheiro, com que tra-

to : se v. m. quer panno fiado darlho-

hi-y, buscará quem lho compre, e fará

seu negocio com o dinheiro, de que ne-

cessita.» Arte de Furtar, cap. 26.— aPa-

ra que v. m. se naõ canse com bir mais
longe, eu lhe comprarcy esse panno pe-

lo preço, que o costumo comprar em
Londres, e contarlhe-hey logo o dinhei-

ro, que he outro beneficio estimável, e

abateolhe em cada covado mais, do que
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lho, tinha liívanlado na venda ; e pagoii-

so logo do cambio, que havia do voticer

iiaqtjcili) anuo o s»'u emprcslimo, [lara

licar livro daquelio (luiilado, e assegurou

o capilal cotu boa llanra.» Ibidem.

—

«Também hf cuvado, e vara de medir,

(5 quaiilu mais comprida, isnlo mrtlbor:

assim como bo, ciilra cm casa do mer-

cador, o mede como quer pauno, e soda.

Tambom he garavalo de colher fruta, e

sem se abiiar por hortas, neiu pomares,

colhe, e recolhe canastras cheyas.» Ibi-

dem, cap. 57. — «Retiradas as filhas <lo

duque, que assim o pedia a comedia,

sem í a Soubise que por traz d(js pannos

de arraz havia um tal ou qual moviínen-

to.« Bispo do (Irão Pará, Memorias, pu-

blicadas por Camillo Csslello Branco,

pag. 911.

PANNOSINHO, s. m. Diminutivo de

Pauao. Paniio puqueuo.
PANO, s. m. (Do grego panos). Te-

la de tios de linho, algodão, ou lã para

vestidos e outros usos.— «Acodiraõ mais

todas as almadias de Goa, e de todas as

Ilhas vizinhas (que eraõ infinitas) enra-

madas, e oiubaud«iradas, e era de fei-

ção, qu(í cobriaõ o rio, que ficava pare-

cendo bum verde bosque. As ruis do

cães ale a Misericórdia, e delia à Se, es-

tsvaõ custosamente guarnecidas, e as ja-

nelas armadas de panos de uuro, e se-

das com muitas, e muito custosas invea-

çoens.» Diogo de Couto, Década 6, lir.

4, cap. 6.— «Ecomoel Uey soube desua
vinda mandou que sa viesse aposentar

em Palmela, onde logo mandou proueT

09 seus muyto abastadamente,, e a ello

seruir com ofíiciaes, e muyta prata, e

todolos outros comprimentos de est&do,

e a todos mandou logo vestir de ricos

panos segundo suas calidades, e como
foy em desposiçào pêra poder vir a cor-

te el Hey lhe mandou a toiios cauallos,

e mulas muyto bem concertados.» Gar-

cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 78.— «E as ruas da porta Dauis ale

a See, e da See ale os paij.os, e toda a

praça eram de cima todas toldadas de

panos tinos de coriís, postos sitbre muy-
tos masiros, que de Lisboa, o outros por-

tos do mar foram trazidos, todos forrados

dos mesmos panos, com infmitks ban-
deyras, e as ruas todas armadas de pa-

nos de seda, e ricas tapeçarias.» Idem,

Ibidem, cap. 123. — «Ha gente destes

barcos era baça, de bõs corpos, vinhaõ
vestidos de panos dalgodaõ listrados, o

nas cabeças Iraziaó humas touquas, fo-

teadas com viuos de seda, laurados do

lio douro, e terçados morisquos cingidos,

com adargas nos braços, hos quaes ea;

chegando a bordo das nãos, entrarão se-

guramente nellas, saudando hos nossos

em lingoa Arábiga, que todos f.-íllaiiaõ. »

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 1, cap. 36.— *0 Rei ou senhor de

çofala seria homem de setenta annos,

alto de corpo, baço, membrudo, e cego,

o qual Segundo os da t^rra deziam, f(jra

muito esforçado cnuileiro, e temido, com
o qual Pêro Datihaia se «i(j nestas casai,

em huma camará pequena, armada de

panos de srda, lançado sobre hum catei,

cuberlo conj hum pano de seda, e juutu

delle hum grande molho de azagaias.*

Idem, Ibidem, part. 2, cap. 9.— «O que
alies feieraò por preço de cento, e cin-

coenta onças de prata que Ihesdom Nu-
no deu, e três marlotas de pano tinu pa-

ra três irabis, que auiaõ de ser com bi-

les no feito. > liem. Ibidem, part. 4,

cap. 43.— «Kste gf^ral <las galeaças Snbio

polo caraccjl do baluartr; acompanhado
dos outros capitães, e alguns gentis ho-

mens da senhoria mui bem atabiados de

panos douro o seda, e mui bem dispos-

tos de suas pessoas.» IHem, Ibidem, part.

4, cap. 81 .— « Km Portalegre conheci hum
mercador da ley cançada, que vendia

naô sò panos, mas também todo o géne-

ro de doces: mandou pedir a este hum
Veri-ador qualorze mil reis emprestados:
teraeo o trapeiro, quo havia de ser o em-
préstimo a cobrar nas ires pagas ordiná-

rias, de tarde, mal, e nunca ; o mandou-
Ihe diz^r que naõ tinha dinheiro.» Arte

de Furtar, cap. 14. — «E levavam ofTer-

las do\iro e panos ricos de seda, e douro
que offerpcein em a casa de .Meca, anlre

03 quaes vi hum pano de seda com muj-
las letras mouriscas, pcra dentro da ca-

sa de Meca, e outro feyto de seda como
tenda, pêra vestir toJa a dita casa de

Meca, que uam he muylo grande, nem
tem cousa alguma dentro, soomente aquel-

le pano, que cada anno se uella põe, e

estaa atee ho outro anno.» António Ten-
reiro, Itinerário, cap. 43.

— Estar ao pano; estar á capa.
— Pano dos olhos; névoa, belida,

— Pano de agua; vil. Pancada.
— Panos de segurança; habito de al-

guma ordem religiosa.

— Panos ordinados ; habito e vestido

próprio do estado ecclesiastico, clerical,

ou regular.

— Panos longos; hábitos talares.

— Termo antiquado. Pancada com es-

pada de prancha, pranchada.
— Pano de vidro ; laço, humidade quo

adhere ás vidraças, espelhos, e os torna

menos lúcidos e transparentes.

— Termo de Náutica. Nomo genérico

com quo se designam as velas de um
navio.

— Panos socegados: vestidura grave.

— Loc. : Trazer pano de alguém ; ser

seu vestido, receber roupas, e talvez li-

bré dVlle.
— Cousa escripta em pano da serpe;

modo de fallar, túmido do pano de que
é composta a serpe da procissão do Cor-

po de heus em Lisboa, que valo o mes-
mo que dizer, cousa mui antiga e sa-

bida.

— Panos largos; roupas mui largas,

rou|)as fraldadas.

— Figuradamonlo : Lítar ao pano;
pairar, não tomar partido em cousas

duvidosas, licar neutral esperando tuc-

ccsso.

- Figuradamente : Ser todo de um
pano; sor egual a composição, sem mis-

tura de estrangeirismos.
— Pano do muro; um lanço d'elle.

— Nódoas escuras que sobrevem ao

rosto e corpo das mulheres gravidas.

— Pano de apanhar, ú o que descan-

ça na verga, faltando das chaminés.
— Pano estendido; o interior da pa-

rede do lar para cima. filiando das cha-

minés.
— Pano de pintor; brim, linhagem,

canhamaço, sobro quo se faz a pintura.

— Provérbios: Quem se yeste de ruim

pano, vesle-se duas vezes no anno.

— Veste-le do leu pano, e cbama-te

meu.
— Arremenda o teu pano, chegar-le-

ha ao anuo.

PANOMANTAS, s. m. Significação in-

certa.

PANOPHOBIA, ». f. (Do grego pan, e

phobos). Termo de Medicina. Doeiiça do

espirito, que faz com que o doente le-

nha medo d'- ludo; terror pânico.

f PANOPTICO, A, adj. (De pan, e ópti-

co). Lente panoptica; lente em que os

vidros são substitui los por placas de

cobro obscurecido, que tem no centro

uma abertura da grandeza de um alfi-

nete.

— Edifício panoptico ; edificío con-

struído do lai modo que de um ponto

d'elle se podo vèr todo o interior.

PANORAMA, s. »i. (Do grego pan, e

horama). Quadro cylindrico disposto de

modo que o espectador coUocado no cen-

tro vê os objectos representados, como
se, collocado n'um ponlo elevado, des-

cobrisse todo o horizonte, de que eslava

rodeado.

—Figuradamente: Obra escripta. ador-

nada de muitas variedade»; miscellanea

litteraria, sciíMiiifica, rica e variada.

f PANORAMATICO, A, adj. Que offe-

reco os caracteres de um panorama. —
Uma rí^tu panoramatica.

f PANOROGRAPHO, -s. m. Instrumen-

to, para obler immediatamente, sobre

uma superficie plana, o desenvolvimento

da vista perspectiva dos objectos que
rodeiam o horizonte.

PANOURA, s. f. Termo da Ásia. Em-
barcação a maneira de galé, porem um
pouci> maior.

PANSA, s. f. Vid. Pança.

A Lisonja, que idooso lampo Tirm

Para l.->muilia empreu um copo «oclMBdc

Da turva LyiupUa do regato impuro,

Cx>m quatro caramelo*. n'ama «atra

Lhe levou mui lampeira: elle sorvendu.

Com muita mrçigmn^t o fofo assucar.
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Os dedos lambe, e logo o copo vaza

Do maligno licor dentro na pansa.

ANTÓNIO DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 1.

PANSELENE, s. m. (Do grego pame-
lene). Antigo termo de AstronorDÍa. Lua

cheia, plenilúnio.

f PANSOPHIA, s. f. Sciencia univer-

sal.

f PANSPERMIA, s. f. Systema segun-

do o qual os germes dos corpos organi-

sados são disseminados por tods a parte,

e só attendem a circutnstancias favora-

Teis para se desenvolverem.

f PANSPERMICO, A, adj. Que diz res-

peito á pansperraia.

PANTAFAÇUDO, A, adj. Termo Popu-
lar. Que lem grandes bochechas.

PANTAGOGO. Vid. Panchymagogo.

f PANTAGRUELISMO, s. m. Espécie

de philcsophia de Epicuro.

f PANTAGRUELISTA, s. 2 gen. Par-

tidário do pantagruelismo.

PANTALÃO, s. m. Termo Popular. No-
me de ura personagem bufáo do theatro

italiano, bobo.
— Figuradamente: Homem que toma

todas as espécies de figuras.

— Figuradamente : O que se dá ares

de pessoa importante, mas ridículos.

PANTALONAS, s. m. pi. Calças ds cin-

tura até ao peito do pé.

PANTANA, s. f. Termo Popular. Atas-

cadeiro, lamaçal.

— Loc. pop. : Dar com tudo em pan-

tana; perder-se, arruinar-so. Vid. Pan-
darane. — «E fazendo-me mais branco

do que huma parede, vi que tinha dado
com toda a minha discrição em Pantana.
Eiaqui huma figura que será muito bem
traduzida em Italiano! Quem me dera já
ver a Traducção.» Cavalleiro d'01ÍTeira,

Cartas, liv. 1, a.° 10.

PANTANAL, s. m. Atascadeiro largo,

amplo.
PÂNTANO, s. m. Lamaçal molle, tre-

medal, que sorve as cousas pesadas; fór-

ma-se das aguas que se juntam sem saí-

da em algum lugar baixo.

PANTANOSO, A, adj. (De pântano, com
o suffixo «oso»). Onde ha pântano.
— Lamacento á simiihança de pânta-

no, apaulado. — Terreno pantanoso.

PANTHEISMO, s. m. (Do grego pa7i, e

theos). Systema dos que admittem por

Deus o grande toáo, a universalidade dos
seres.

— Pantheismo psychologico ; systema
que considera Deus corto a alma do
mundo, e o mundo como o corpo da di-

vindade.
— Pantheismo cosmologico ; systema

que considera o universo e Deus como
sendo identicamente o mesmo ser.

— Pantheismo ontológico ; aquelle que
reconhece só uma substancia eterna, pa-
tenteando-se, ora pelo pensamento, ora

pela pretensão; o espinosismo.

— Pantheismo mi/ítico; o que consi-

dera a massa total das cousas como um
ser, do qual o real e o ideal, o objecti-

vo e subjectivo, sáo, em certo modo, os

dous poios oppostos.

PANTHEISTA, s. 2 gen. Sectário do
pantheismo.
— Adj. Que admitte o pantheismo,

que pertence a esta doutrina. — Doutri-
na pantheista.

f PANTHEISTICO, A, adj. Que tem o

caracter do panlheisrao.

f PANTHEO, A, adj. Termo de Anti-

guidade. Figura panthea; figura que re-

unia os attributos de diflerentes divin-

dades.

— Que reúne em si o poder de todas

as divindades. — A natureza panthea.
PANTHEON, ou PANTEON, s. m. (Do

grego pantheon, de pan, e theos). Tem-
plo da antiga Roma, edificado por Agrip-

pa, genro de Augusto, assim chamado
porque era dedicado a todos os deuses.— Igreja feita d imitação do pantheon de

Roma.
— A reunião dos deuses de uma re-

ligião polytheistica. — O pantheon egy-
pcio.

'—'Nome dado a figuras pantheas, a

pequenas estatuas, que traziam os sym-
bolos de muitas divindades.

PANTHERA, s. f. (Do latim panthera).

Quadrúpede feroz, do género dos gatos
;

familia dos carniceiros,

— Um dos nomes sob os quaes se de-

signa uma constellação chamada mais
vulgarmente o loho.

— Termo de Mineralogia. Pedra de
panthera; espécie de jaspe.

f PANTHERINO, A, adj. Termo de Zoo-
logia. Que está semeado de grandes nó-
doas como a panthera.

PANTOCOSMO,s. m. (Do grego pantos,

ekosmos). Instrumento mathematico de
tomar as medidas celestes, terrestres, e de
todo o universo.

f PANTOGAMIA, s. f. Termo de Phy-
siologia. Modo de procreaçáo em que o

macho e a fêmea cohabitam indistincta-

mente com todos os individues do sexo

contrari» ao seu por tanto tempo, quan-
to a necessidade da reproducçáo se faz

sentir n'elles.

t PANTOGONIA, 5. ^ Termo de Geome-
tria. Trajectorio reciproco, que pela dif-

ferente posição do seu eixo se corta sem-
pre sob um angulo reintrante.

f PANTOGRAPHIA, s. /'. Modo de se

servir do pantographo.
— CoUecção de lodos os alphabetos.

, . f PANTOGRAPHICAMENTE, adv. De
um modo pantographico, com o panto-

grapho.

f PANTOGRAPHICO, A, adj. Que diz

respeito ao pantographo, ou á pantu-

graphia.
— Que éjexecutado polo pantographo.

PANTOGRAPHO, s. m. (Do grego pan-

tos, e graphos). Instrumento pop meio
do qual se copiam mechanicamento de-

senhos, gravuras, e que sobretudo se

emprega para fazer copias reduzidas.

PANTOWETRO, s.ni. (Do grego paníos,

e metron). Instrumento de mathematica,
chamado outr'ora compasso de reducção,

que serve para achar varias linhas pro-

porcionaes: são duí.s regras parallelas,

unidas por uma charneira, de modo que
abrem á maneira de compasso.
PANTOMIMA, s. f. (Do grego palitos,

e mime.omai). Entre os antigos, a ariede

representar por gestos os sentimentos de

todas as personagens.
— O acto de exprimir os sentimentos

e as paixões unicamente por gestos e

attitudes.

— Peça em que os actores só se expri-

mem por gestos.

— Espécie de dança theatral.

— Ar sobre o qual se executa uma
pantomima.
— Adjeclivameote : Dança pantomima,

f PANTOMIMICO, A, adj. Que perten-

ce á pantomima.
— Que é misturado de pantomima.

—

Dança pantomimica.
PANTOMIMO, s. m. (Do grego pan, e

mimeomai). Actor que, na peça, repre-

senta todos os papeis, eque só s^" expri-

me por gestos.

— Por extensão, homem que imita os

gestos, o ar, o fsUar dos outros.

— Adj. Povos pantomimos.
PANTONEIRA, s. f. Termo antiquado.

Talvez sejam pantorreiras, meias de en-

grossar as barrigas das pernas, chamadas
outr'ora panturrilhas.

f PANTOPELAGIO, A, adj. Termo de

Zoologia. Diz-se das aves que s» lançam
no alto mar.

f PANTOPHAGIA, s. f. Habito de co-

mer toda a esp»cie de alimentos.

-}- PANTOPHAGO, adj. Que come mui-

to, que come de tudo sem distincção.

f PANTOPHOBIA, s. f. Termo de Me-

dicina. Receio que se manifesta por tu-

do, e que mormente se observa na me-
lancolia.

fPANTOPTERO, A, adj. Termo de

Zoologia. Diz se dos peixes ósseos que

tem todas as barbatanas, excepto as ven-

traes.

PANTORRILHA. Vid Panturrilha.

PANTUFADA, s. /'. Pancada com o

pantufo.

PANTUFO, s. m. Calçado antigo, que

em vez de solas, tinha ass»nto de cor-

tiça em sapatos, botas apantufadas, etc.

— «Eel Rey ouue menencoria, e disse-

Ihe áspero : Tiraiuos di. Isso aueis vos

de fazer. O homem que toma o Sacra-

mento nas mãos as hade por no meu
pantufo. Ora por este mao ensino que

fizestes, tanto que acabarem a Missa vos

hy logo p"Tà a pousada, e não sayaes

delia ate o eu mandar : e o teue por is-
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so-hum mos «m casa, quo Hesta munuiTa

acnlaun, e honraiia, « rnunf^nciatiii o

ciillD diiiiiKí.» (iarcia de Rf^z^vie, Chro-

uica de D. João II, cap. 191.

PANTURRA, s. f.
T.ínno popular. Pan

— Figiirflilamonln: Orgulho, sobarba,

vaidflili', iifanin.

PANTURRILHAS, s. f.
Diminutiro de

Panturra. Barrigis das p«rnas.

— Plguradamonlo : Mhíss ooia muita

grossura posiiça na b.^rriga da porna,

para dVísln moio substituir a falta da

carnp, quu alguns tem nas barrigas das

pernas.

PAO, s. m. Maieira, lenho.—«E como

era lugar fora ia fronlnria da ribeira,

actutou do achar alli os páos não mui

firmes, e tanto osIhv.i aloindo iihII^s. que

fuz entrada.» João d« Barros, Década 2,

liv. 9, cnp. l.—«E perguntados srt tinha )

estas g»ntes armas, responderão que náo

linhão outras sruâo somente pàos tosta-

dos, e crisi'S de dous palmos de cjrtti;

e taiiibom disseraõ que se podia lá yr por

aquell''. rio em dous meses até dous e

raf-yo de caminho, o isto por respeito

das ago.is que d.-cião com muylo iiupe-

to a raayor parte do anão, porem que á

vinda se vinha em oito até dez dias.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 41. — «Porem as que mais gosto

mostrarão disto foraõ as irmãs suas fi-

lhas, porque em quanto comefnos tive-

raõ muytos passatempos de bõs ditos

com seu irmão quamlo viraõ que comia-

raos Com as maõi, porque em tudo aquol-

le império Chim se não costuma comer

com a mão, como nós fazemos, senão

com dous pàos feito.scotno fus'is.» Idem,

Ibidem, csp. 83.— «E no longo da sala

do cada parte foram feytos huns estra-

dos, que chegauam de junto da copeira

o cadafalso das trombetas ate junto do

estrailo real, a que subiam por degraos,

e tinham de cada parte duas grades de

pao, muylo bi»m lauradas, huma que es-

taua no cham ao pe dos degraos, e a

outra no degrao de cima.» Garcia de Re-

zende, Chronica de D. João II, cap. 118.

— «Mas veiiiio os de dmitro que dom
loam voltaua, sairam obra de cinquooa-

ta de cauallo, dos que estauam mais per-

to, e deram todos nos mouros, com tan-

to esforço, que os leuaram ate junto de

huma tranqueira, qu>' estaua ab.iiio da-

talaia dos paos, matando, e ferindo mui-

tos delles.» Damião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 1, cap. 50 — «Nes-

ta detença que fezeraõ se ajuntarão mais

de cem mouros de pe besteiros, e adar-

gados, e seis de cauallo, de três pouoa-

çoens que entam auia em Benamares,

que as setadas fezeram deixar o tojalinho

aos nossos, o que vendo Pêro de mene-

ses dixe a dom Emanuel que raantlasso

pássaro gxdo, quií auia dauer nisso tra-

balho, por quauto os mouros tinham

PAO

atrauessada a ribeira com amores, e paos

grossos.» Idem, Ibidem, pari. 4, cap.

42.—«E pir ir hum [)oiico mal despisto

dos olhos, nam p(jdia bera olhar. Assi

me disii-ram os t",hristáos daquella aldeã,

que era verdade que aa dita serra sobiam

Òirisiáos (;lerigos e religiosos: e que tra-

ziam paos da dita arca, e sinais delia.»

António T.nreiro, Itinerário, cap. 21.

—«Quem lhe siguir o rasto pôde ser que

venha a dar em hum janto, ainda que

seja por suas mossas de páo » Cavallei-

ro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 10.

—

«Ainda que magra era da mesma gran-

dflsa do Drago, o qual em matéria de

gordura lha não excedia, porque alguns

rapases do meu conhi-cimento que o vi-

rão despido me senurárão que parecia

huma Ugiirrt de pàos secos armados no

ar.» Mem, Ibidem, liv. 1, n.» 49.

— Cajado, bastão.

— Roda dt pàos ; roda de pauladas,

castigo que se dá uas nau> ds guerra.

— Figuradamente: Castigo duro.

— Loc. FIGURADA E POPULAR : Dar do

pão e do pào; <l.\r governo, alimentos,

ensino, e castigo por faltas, erros, etc.

— Pés de pào; varas altas com mos-

sas, servindo para os indivíduos cresce-

rem em estatura, andando sobra ellas.

— Loc. FIGURADA : Joçar o pào de

dous bico^ ;
querer abichar duas cousas

simultaneamente. — «Em Vianua de Ca-

minha me ensinou hum Castellaõ a fur-

tar cora unhas dobradas com mais des-

treza; porque jogando o pào de dous bi-

cos, trane.ava ambas as poutas infallivel-

raente. Con ;erlava-so cora os navios, que

vinhaõ de fora, e quanto me haveis do

dar por cada fardo, ou caia, e porvos-

hey tu lo seguro, onde quizerdes?» Arte

de Furtar, cap. 3.

— Peça roliça qui está perpendicular,

e que se deve derribar com a bola, fal-

lando do jogo da bola.

— Páo /gitiç^o ; páo de ponta, cachamor-

ra artificial, arma otTensiva.

— Pào de rasoura. Vid. Rasoura.

— Pào Braiil; páo de que se tira a

tinta vermelha.
— Plur. Na picaria, são dous á distan-

cia de seis ou sete palmos um do outro,

para ensinar os manejos altos aos cavai-

los.— «E porque recebia o principal da-

no das alcázias de fogo. mandou levan-

tar da parte de dentro muytos paos, que

ficassem mais altos que o muro, e del-

les ao muro armar fortes redes, que bem
estiradas a modo de telhado de caza re-

batessem as alcanzias intcyras para os

que as atiravam, e arrebentando entre os

nossos Soldados, fizessem nelles o effoi-

to, que houveram de fazer nos seus.»

Conquista do Pegú, cap. 8.

— Pàos dn amxira ; vigas que assen-

tam sobre as perchas grandes, e com cer-

ta curvatura avançam fora da proa do na-

vio, formando com a quilha uui angulo
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de 33' ; servem para amurar o tra-

que te.

— C'trregar por pàos; pagar a injuria

levando pauladas.
— Tiirmo de Coastrucçâo. Páoi da

roda ; o aggregado de lodos o» inadeirol

que formam a roda de proa.

— Pàog fia corrioU'1
,
páos qofl de um

outro lalo, avante das mesas do tra-

qu-te, laboram sobre um pé de gallinba,

Sírviudo de amurar a varredoura, quan-

do o navio velfja, ou para ancorar bo-

tes, o eseal.res, quando se está fundeado.
— Um dos quatro naipes das carta»

de jogar ; nas cartas antigas, o metal

qu'* ri-pres^-nla uns páos cora cachamor-

ra.—Umadamade páos.— Umrei depkoB.

— Pàos d« coynbute ; varas que se ele-

vam por ante a ré do» mastaréos mo-
chos, do joannete ou de sobre, descan-

çando sobre a pega dos mesmos, d'on-

de emmocham. e espigando cm um áro

de ferro, fixo no topo superior do ma»-
laréo mocho.
— Pagar os páos ;

pagar ao dono da

casa do jogo aquelle qii-> perde.

— Termo de Construcçáo. Páos de co-

brir ; os mais pequenos quartéis de que

se compõem os mastros do um navio.

— Loc. FIGURADA E POPULAR : São que-

rem as bolas tomar pàos ; náo querem

as cousas vir a b >a ordem.
— Termo de Construcçáo. Pàos doi

cachimbos; os extremos do laboado do

fundo, ou seus supplementos, que ter-

minam no gio grande.

— Pàos dos cunhos; cabeços que se

elevam á proa, e por entre os quaes se

alam espias.

— Termo de Construcçáo. Páos dos ts-

coveixs ; madeiros que se collocam vertical-

mente, e unidos uns aos outros, entre a

baliza do páo da percha, e a roda da

proa, a fim de encher o avante do na-

vio.

— Pàos de cutello; vergonteas que se

accr^^scentara ás vergas por ante avante,

de um e outro lado, seguras por meio de

aros de ferro que facilitam o seu movi-

mento para fora, quando se necessita

accresccntar á» vergas, a fim de amurar

os cutellos; á parle da fora chama-se

raiz, e á de dentro pé.

— Páos de malli^tes ; páos que encru-

zam os ovens da enxárcia, onde se fir-

ma o as arreigadas da enxárcia superior :

dá-se também este nome aos páos, que

se firmam á enxarei», logo por cima das

bigotas a fim de que ellas se conservem

bem alinhadas, da papa á proa.

— Pàos de patarrazes ; grossas vigas

lançadas pelas portinholas, que servem

para nVllas se fizerem fixos os patar-

razes, as pèas. e as eslralheiras empre-

gadas na querena dos navios.

— Pàos de pica- peixes : barras de ma-

deira, que descem vertiralment*» do topo

1
do gurupés, e em cujos eilreuios gur-
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npm os cabos que aguentam a biijsrro-

ua, e a giba.

— Páos do toldo; páos que pela anau-

rada ao navio se collucam a prumo, in-

tro']uzindo o seu pé em castanhas dadas

na borda, a fim de nos seus extremos

se enfiarem os fieis, amarrando-os á ro-

da do mesmo páo.

— Páos dos turcos; á prôa, os madei-

ros que de um o outro lado sahem do

navio, teni gorn^s no extremo, e furo

para serviço do appfirelho do mesmo tur-

co, empregado na roanobra da ancora,

também na popa; e do um e outro iado

do navio á ré ha turcos para içar os es-

caleres.

— Páo sanfo; jacarandá.
— Peixe páo; um peixe grande, que

se secca, e cura.

— Syn. : Pão, lenho. Vid. este ultimo

termo.

PÃO, s. m. (Da latim panis). Alimen-

to feito de farinha cozida. — Pão molle.

— «Melique Az senhor de Dio quando
vio Affonso d'Alboqu'.'rqiie com tamanha
frota ante seu3 olhos, cousa que elle

muilo temia, como era homem sagaz,

com grande diligencia mandou encher

muitos barcos de refresco, de carnes.

pão, arroz, fruta, e verdura.» João de

Barros, Década 2, liv. 8. cap. 5.— «Em
quatro festas do aano, Páscoa, Spirito

Santo, nossa Senhora Dasumpçam, e Na-

tal manda repartir esmollas de paõ, e

dinheiro, e no Inuerno vestir pobres, e

tudo o demais que no Arcebispado de

Braga se fazia, mas com venlsjem de

maneira que se acima dixe.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 27. — «Digaõ-rao Voss.ss Senhorias

(e uaõ estrauhiHn o titulo, que hc cor-

tezia, que nos introduzirão cà os Berlan-

guches, qufi logo entr.^^raõ nesta reste)

se F,lR;'y nosso Senhor lhe concede li-

cença para recolherem coiuprado no no-

vo o paõ, que baste para o provimento

das fronteiras.» Arte de Furtar, capi-

tulo 37.

— Pão molíete; nooie qm- se dá em
algumas províncias do Norte ao pão bran-

co e mui mimoso.
— Pão francez; nome quo se dá a um

pão de um sabor exctllente, mui poroso,

e de uma côdea algum tanto rija e um
pouco amarellada.
— Pão segundo; nome dado em algu-

mas provincias centraes ao pão triguei-

ro, em opposição ao pão alvo: nas pro-

vincias do Norte chamam-lhe seniea.

— Pão de milho; broa, em opposição
ao pão trigo.

— ião terçado ; pão de trigo, centeio,

e milho.
— Por extensão : O sustento de cada

dia.

— Pão quotidiano; expressão empre-
gada na orfiçãu numiaical para significar

o sustento de cada dia.

— Nome dado a um bocado de massa,

antes que se coza. — Deitar o pão ao

forno.

— Pães da proposição ; diz-se dos doze

pães, que se offereciaia a Deus na anti-

ga lei nos dias de sabbado, e de quo os

padres e os levitas tinham só direito de

comer.
— Figuradamente: Pão da amargura;

cousa que afflige.

— Pão bento
; pão que o sacerdote

abençôj, e que faz em bocados para o

distribuir pelos fieis durante a missa so-

lemne.
—-Nome que se dá á hóstia.— «Os se-

culares coDJungão separadamente o pão,

e vinho coasagrado, como os sacerdot';S.

Baplizão os miuinos aos quarenta dias,

se oam sucede perigo de morte. Confes-

sam se antes de tomar o Sacramento, o

em lugar da extrema Unçam, que oam
usam, benze o sacerdote o enfermo.»
Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 1, cap. 68.

— Pão celeste; pão dos anjos; pão (io

espírito; a eucharistia.
•— Figuradamenie : Pão do céo ; pão

da vida; J;\sus Christo e sua doutriu.i.

— Pão da palavra de Deus ; ensino
das verdades moraes e religiosas.

— O pão dos fortes; as verdades da
religião christã.

— Figuradamente : Subsistência.

—

Ga-
nhar o pão.
— Tirar o pão a alguém ; tirar-lhe os

meios de subsistência.

— Termo antiquado de direito. Estar
ao pão do pae e da mãe; estar debíiixo

do pátrio poder.

— Pão do altar; a hóstia.

— Certas substancias postss em mas-
sa, e cuja forma é comparada á de um
pão.

— Pão sagrado; pedaço de cera b^nta
que se encaixa nos relicários.

— Pão de rua; pão melhor que o ca-

seiro.

— Pão de ouro; pão batido em folhas

tenuíssimas para dourar.

^Teraio de Esculptura. Massa de ter-

ra preparada para servir de modelo.
— Figuradamente: Soccorro, remédio

tão necessário, como o páo para a vida.

— Pão de porco; vid. Cyclamínis.
— Loc. FIGURADA : Dar do pão e do

páo ; dar governo, alimentos, ensino,

castigo por erros, faltas, culpas, etc.

— Pão sabudo ; vid. Sabudo.
— Não se lhe coze o pão; não pôde

esperar.

— Isso é pão de cada dia ; isso é

cousa ou espécie ordinária, ou vulgar;

cousa que quotidianamente vemos, te-

mos, dizemos, etc.

— Pão de bugio; vid. Baobab.
— Pão de gallinha; um insecto bran-

co, raolli', com a cíbeça còr de casta-

nha, que se cria muito nas bagaceiras

dos engenhos, e canaviaes do Brazil

;

róo a raiz das cannas, e talvez o arroz

tenro; tem similhança com o esterco,

que as gallínhas lançam sobre o duro.
— Pão de ouro ; barra ou peça do ou-

ro era mfissa.

PÁOLADA, s. f. Pancada dada com
páo.

PÃOZINHO, s. w. Diminutivo de Páo.
Páo ptqneno.

PÃOZINHO, ou PÃOSINHO, s. m. Di-

minutivo de Pão. Pão pequeno.
1.) PAPA, s. m. (Do grego pappas).

O padre santo, bispo de Roíss, succes-

sor de S. Pedro, e vigário de Chisto na
terra, a quem todos os prelados e mais
christãos devem obedecer como a supre-
mo pastor do rebanho do mesmo Christo.

Cap. Não seja tão longa a cura

Como o tempo que servi.

FUI. Anda ElRei tão occupado

Co"este Turco, co'este Papa,

Co'esta França, co'esta trapa,

Que não acho vao azado.

Porque tudo anda solapa.

GIL VICENTE, FABÇAS.

— «E el Rey praticado nisso, por lhe

dizerem que era assi, por descarrego de
consciência supricou ao Papa, que ou-
uesse por bem de dar ns taes graças em
quanto não pndesse pagar os ditos casa-

mentos.» Garcia de Rezende, Chronica
de D. João II, ç-°,p. 33. — «Logo depois
da morti^ do Prin<'ípe el Rey suplicou ao
Papa Innoc^-ncio polia gouernançn e mi-
nistrança dos mestrados df Santiago e

Dauis pers o senhor dom Jorge seu fi-

lho.» Ibidem, cap. 137.— «Emsndou lo-

go apregoar em todos seus Reynos, que
qualquer ferrador, ou homem que feras-

se mula de sella, que morresse por isso,

e nuoca com isto quis dispensar com nin-
guém. Por onde os clérigos sem terem
com que yr, nem ra.^.ndsr-ao Papa, dei-

xaram as abulas, e em vida dei Bey nun-
ca as mais .uue.» Ibidem, cap. 143.

—

tSuccedeo o ca^o, nsõ direy (i.áe, por-
que n.sõ trato de sindicar invasoens de
inconfidentes, senaõ de advertir Minis-

tros fieis, para que saibsõ, por onde se

nos vay a agua : basta saber-se, qup álem-
mar recolhem os Reys de Portugal para
si todos os dízimos, como conquistado-
res

;
p'irque os Papas os largarão aos

Mestrados, para levarera avante a coiiver-

Sfiõ da Gentilidade, e sustentarem o cul-

to Divino uaquellas partes com magnifi-

cência da Fé, e augmento da Christan-

dade.» Arte de Furtar, cap. 10. — «O
Papa. ainda que naõ tem jurisdicçaõ tem-
poral fora do seu domínio, teiu direito

para avocar a si as Cfiusas da guerra dos

Príncipes Christãos, ejulgalas, e .saô obri-

gados s estar pda sua sentença, se naõ
for injusta: e daqui vem que raramente

succede ser justa a guerra entre Prínci-

pes Christãos, porque tem o Papa, que
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pôde dpterminar suas causas.» rbidem,

cap. 21.— «Se o Papa pmhihir ao Prín-

cipe a guerra, com > contraria ao bem
commum da Igreja, peccará contra justi

ç« o Princiíte f«zen'l()-a, e será obrigado

a restituir os d^runos; porqixi no tal ca-

so já naõ tem titulo [)»ra levar a cousa

por forra, puis esta dfld.i sentença.» Ibi-

dem.— «Segunda: que não podem os In-

quisidores reniiitir os bens confiscados

sem consentimento do Príncipe, porque

lhos conccdeo o papa ao seu Fisco; mas
o Papa pói'1, porque he S-nhor Supre-

mo.» Ibidem, cap. 40. — iDuroun guer-

ra algum l>'mpo, e com mort''S, c dam-
nos de ambas as partes, veio a cessar por

moio do Papa Gregório xt., que os com-

poz, e com o próprio conselbo que el Rei

D. Fernando coni"Ç()u a guerra, fez as

pazes sem ter comprimento com os da

liga, nem dar rszaõ a el Rei de Aragaô,

porque deixava sua amizadi\ o o casa-

mento de sua filha por casar com D. Leo-

nor, filha dei R-i U. Henrique d.- Cas-

tella.» Frei Bernardo de Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados por

D. José Barbosa.— «Isso mesmo disse eu

hontem muitas veses naquelle lugar em
que V. A. me poz, o ainda que me fiz

como hum Papa, jsntando comi.» hum
Rey, e considerando-rae como hum Im-
perador, vendo que g^ não fiserão para

mim aquellas Dignidades renuncio p.ira

sempre o dito lugar.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 3, n.» 17.

Tanto naõ direi eu (replica o Lar»)

Que ao ver deste vergel a amenidade,

O desenho dos Huxos, o bom gosto,

Gom que estão as figuras trabalhadas,

A abundância dos vasos, e das dores.

Que no jardim estão, se me tigura

Do Castello Gandolfo, ou de Frascati,

(Onde fallei mil vezes com o Papa)

Ver o primor, e o curioso aceio.

A. D. DA CRUZ, HYSSOPE, cant. 5.

— «Propoz-se no conselho se podia S.

M. D. João V applicar o real d'agua que
se eitrao do povo e clero (aliaz exemplo
de collectas) para a procissão do Corpus,

depois de applioado p.ira o fira que se

eipoz ao Papa.» Bispo do Grão Para, Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 85.

2.) PAPA, s. f. Petisco de farinha de
trigo, cozida em agua ou leite.—Cobertor de papa; cobertor de lã

basta.

PAPACOBRAS, s. w. Ophiophago.
PAPADA, s. f. Carne grossa na gargan-

ta, barbelha.

—Termo de construoçáo. Papada da
curva: a sua maior largura.

PAPADINHA, s. f. Diminutivo de Pa-
pada.

PAPADO, s. m. (Do latim pnpaíus). Di-

gnidade do papa.

PAPAFIGO, s. m. .Vve pequena de côr

amarellada.

—Plnr. Termo de naatina. Velas as

mais baixas do naviu, taes sáo a vela

grande e o traquele.
—Gualteira.

PAPAFORMIGAS, «. m. Ave da Ame-
rica qu»' S'5 nutre do f «rmigas.

PAPAGAIA, «. /. A fêmea do papagaio.

PAPAGAIAR, ". )i. T.-rii!o p.pulir. FaU
lar á maneira de um pa(i8gai(), sem per-

ceber nada do que diz, por ter ouvido a

outrem.

PAPAGAIO, ou PAPAGAYO, s. m. Are
do bico revoUo, de côr vi-rd-i ou cinzen-

ta : depois de domesticada arremeda a

falia humana.
— Flor de cores mui variadas; espécie

de tulipa. Yid Amarantho.
—Papagaio dectrico; papagaio arma-

do de um conductor ra-Hallico para al-

trahir a electricidade atmospherica ; foi

inventado por Franklin.

—Termo de náutica. Ferro que se pre-

ga na extremidade da cana du leme pela

parte .le cima, para a conservar na si-

tuação horizontal, em que deve girar so-

bre a sua parteleira.

—Papel, ou panno, disposto em um
arco de páo, ou estendido sobre uma
cruz de cannas, e cortado em figura oval,

com um rabo na parte fina, que se solta

ao ar, e lá se sustem, seguro por um
cordel : é brinquedo de criançis.

— Loc. FiG. : Fallar como um papa-

gaio; fallar muito, dizer cousas discre-

tas sem as entender.

PAPAGENTE, adj. 2 gen. Vid. Anthro-
pophago.

—Substantivamente : Um papagente.

PAPAJANTARES. s. 2 gen. Pessoa que
andn a jantar por casas alheias.

PAPAL, adj. '2 gen. Que pertence ao

papa.— Dignidade, autlwridade papal.

— Terras papaes ; terras debaixo do
dominio do papa.

—S. m. Os papaes; os partidários do

papa.

fAPALEGUAS, s. 2 gen. Pessoa que
anda muito.

PAPALINO, s. m. Soldado do papa.

PAPALVA FÉTIDA. Vil. Poeta.

PAPALVO, A, adj. Termo popular. Sim-

plório, lorpa, tolo.

PAPAMENINOS, s. m. Synonymo de

Papão.

1.) PAPAMOSCAS,*, )«, Termo de his-

toria natural. R> piil do tamanho de uma
lagartii.'. . que se nutre de moscas.

2.) PAPAMOSCAS, ad}. es. S gen. Pa-

teta bocca aberta, parvo.

PAPÃO, s. m. O que pspa meninos;
diz-se aí creaiiças para lhes inetler medo.

PAPAPEIXE, X. m. Ave do Brazil, co-

nheci ia nVste império p^lo nomo de /a-

gxtacitiguaçú. Vid. este termo.

PAPAR, t'. <i. (Do latira pappare).Co-

mer, manducar: emprega-se este vocá-

bulo fallando as creançis.

PAPARAZ. Vil. Estaphisagría.

PAPARICHO, I. m. Termo popular. Gui-
zado «jpp-tiioso. conhecido no Brazil pelo

nome (irí (lutiHte.

PAPAROTADA, ou PAPAROTAGEM, $. f.

A coiiicia do» porcos.

PAPAROTE, «. m. Vid. Piparote.

PAPAKRÁS, «. m. Semeul'> da herva
piolh<'ira, que tem a virtude de malar os

piollloS.

PAPARRIBA, adv. De barriga para o
ar.

i — Loc: EíUir paparriba; pasearavi-
I
da paparriba; estar sem fazer nada.

PAPAVEL, adj. i gen. (.jae ó digno de
ter Votos p^ra ser eleito em papa.

PAPAVERACEAS .«. f. plur. Familia de
plantas, ciij p iv(io é a papoula

t PAPAVERÃCEO, A, adj. (^uo tem le-

mf-lbaiii.a lotii a papoula.

f PAPAVERINA, 8. f. Termo á« chi-

mica. iSorue da lo ao alcalóide, conheci-

do depois pelo nome de codeina.

PAPAZ, $. m. Nome dado por Tarios

povos christãoi do Oriente aos seus sa-

cerdotes.

—O sacerdote mouro.
PAPAZANA, s. f. Termo popular. Co-

mizana. festim de banquete.

PAPEAR, V. n. Fallar muito.

—Substantivamente: O papear doímu-
Iheres

.

PAPEIRA, s. f. Papo, grande tumor
na garganta.

— Grossura nos queixos, e papo dos

bois muito magros, da agua que alli se

ajunta; moléstia idêntica ás hydropesias

na espécie humana.
—Doença que afoga os porcos.

— Doença que dá também na espécie

humana, inchando por baixo da bar-

ba.

1.) PAPEIRO, s. m. Vasilha de coier pa-

pas.

2.) PAPEIRO, A, adj. Que lem papo,

doençK.

PAPEL,», m (Do latim papyriu). Nome
dado pela antiguidade a um tecido no

qual se escrevia.

— Hoje. folha feita a maior parle do

tempo com farrapos de roupa branca Te-

lha, e que serve para escrever ou impri-

mir. — « Foy aplaudida de lodos geralmen-

te, e se o Soneto de V. M. se podesse

reduzir a Francez, pôde ser que se im-

primisse aqui este papel traduzido nassa

lingoa.i Cavalleiro de Oliveira, Cartai,

liv. 1, n.° 7.— tDiz Montagne. que abor-

rece os Subios que não podem faiar cou-

za alguma sem livros, e eu confesso a

V. S. que me enfado com os Autores.

qu> não podem escrever hum só papel

sem autoridades.» Ibidem, liv. 1, n."!".
— tEiaqui huma opinião que Sócrates

náo teve. nem escreveo ; e eu nio sô a

escrevo, mas sou muito capaz da a im-
primir, desejando v?-la mais no coração

dos homens do que no papel. t Ibidem,

liv. 1, n.o 36.
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V Tendo qu« estas tichaõ maior pezo,

Talvez por terem mais papel, e tinU,

Por um geral Edicto á Corte chama
Os Taídosos Magnates, e cm sensala,

C»m Hra continência, assim lhes disse.

A. D. BA CRQZ, HTSSOPK, Ca>t. 8.

—Papel setim, ou setim papel ;
papel

teDuissimo, sem corpo.

—Papel moeda; apólice de pap?l im-

presso, sellado, e por qualquer forma

aulheritirado pelo soberano, para vsler

como dinheiro.

—Figuradamente : Escripto, composi-

ção escripta.— «Depois de tos dizer que
o vosso papel he hum daquelles, que as-

signariáo com grande honra os Escripto-

Tfs mais famozos dos Séculos, podendo-

se gloriar com muita razão de o terem

feito, vos digo sinceramente que lhe acho
duas circunslancias que eu mudaria, ou
que vói deveis emmendar se achásseis

justos os meus reparos, e acertados os

meus conselhos.» Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 1, n.° 18. — «Observey que
muitos delles depois de leres o vosso

papel, náo só ignoravão o que tínheis

dito, porem duvidavão de que tivesses

falado.» Ibidem, liv. 1, n.'' 31. — «At-

tendi'u-se n'este papel não só ao remé-
dio das injustiças a que vossa magestade
quer acudir, mas também ao serviço,

conservação e augmento do Estado, que
todo consiste em ter Índios que o sirvam,

os quaes atégora o náo serviam, ainda
que os tivesse.» Padre António Vieira,

Cartas (edição 1854), n." 13.— «Esta é,

senhor, toda a historia com que entrou
o anno de 1663, e se vae declarando por
critico contra mim, pois não só dester-

ram a vossa excellencia de Lisboa, mas
a mim de vossa eicellencia, da qual sen-

tença o meu coração se ri muito no meio
do seu sentimento, appeliando dos ins-

trumeulos da memoria para a mesma
memoria, e dando graças a Deus, por-

que os que têm jurisdicção sobre o pa-

pel, náo a têm sobre a alma.» Ibidem,

u." 21. — «Sobre o abbade Joaquim es-

crevi haverá dois correios, e posto que
também me serão necessários os outros

papeis que vi quando vossa senhoria

m'os mandou a Xabregas, ainda não che-
go ao logsr aonde elles servem.» Ibidem,
n." 28.

—Papel sellado ; papel que tem sello

real, em que se devem escrever certos do-

cumentos, cartas de officios, mercê, pa-
tentes, pagando-se por elles vários pre-

ços.

— As palavras, e ditos que o repre-

sentante pronuncia no theatro.

—Papel pardo; papel desta côr para
fâzpp embrulhos.
—Papel de marca grande ; papel maior

que o ordinário, e tnarca coaimum.
—Papel limpo ; sem escriptura.—Fazer papel; faz-^r imitações, arre-

medos, geitos.

—Papel matahorrão; passento, que col-

locado sobre o que se escreveu de fresco

serve para náo borrar a tinta.

—Planta ofticinal.—Plur. Documentos.— «O Governador
despedio Manoel de Macedo em huma
caravela pêra ir a Ormuz com Provisões,

e papeis pêra prender Rax Xarrafo, e

levallo pêra (ioa, dando-lhe por regi-

mento que tornasse a invernar.» Diogo

de Couto, Década 4, liv. 2, cap. 4. —
«He a verdade, que juizes deraõ senten-

ça por Filippe com as nullidades, que
ficaõ ditas ; e alem dessas outra muito
essencial, que naõ se acha escrita ; e de-

via de escapar a todos os Autores, que
tratarão esta matéria com serem muito
diligentes: e naõ me admiro; porque
com mayor diligencia sumio Castella to-

dos os papeis, que podiaõ encontrar sua

pTtençaõ.» Arte de Furtar, cap. 16.

—

«Acha que ao Conselho da Fazenda.
Corre logo os Secretários, e seus ofticiaes,

gasta dez, ou doze dias, perguutando-
Ihes pelos seus papeis; até que appare-
cem, onde menos o cuidava.» Ibidem,
cap. 48.

— Loc. yiG. : Deixar alguém a papeis;

deixal-o logrado, em créditos, de que se

não pó te valer contra o fraudador.

PAPELADA, s. f. Reunião de papeis,

despachos, requerimentos, etc.

PAPELAGEM, s. f. Vid. Papelada.
PAPELÃO, s. m. Augmentativo de Pa-

pel. Papel teso, de bastante grossura, para

as pastas dos livros, etc.

— Termo popular. Figurão orgulhoso
com representação do cargo, da riqueza,

sem luerito intrínseco.

PAPELEIRA, s. f. Espécie dô escripto-

rio, ou bofete com gavetas, e rcparli-

mentos destinado a guardar papeis.

PAPELEJO, s. m. Papel de nenhuma
monta, sem valor authentico. Vid. Ci-

rumbello.

PAPELETA, s. f. Papel avulso, diário,

jornal.

PAPELETE, s. m. Diminutivo de Papel.

Composição de pequena extensão.

PAPELIÇO, s. m. Volume envolvido em
papi-1.

PAPELINHO, s. m. Diminutivo de Pa-

pel. Papel pequeno.

PAPELISTA, s. m. Indagador de pa-

peis, de escripturas antigas.

— Em algumas secretarias, o official

que trata dos papeis das escripturas an-

tigas.

PAPELIZO, s. m. Vid. Papeliço.

PAPELOTES, s. rn. plur. Bocados de

papel on-le se envolve o cabello. que
se ha-de apertar com o ferro quente, a

fim de se pôr a geito antes de o riçar ou
soltar

PAPESA, ou PAPISSA, s. f. Mulher pa-

pa.

—

A fabula da papesa Joanna.

PAPHIA, s. f. Epitheto da deusa Vé-

nus, adorada em^Paphos.

PAPILHO, s. m. Termo de botânica.
Espécie de pennacho cabelludo, que se
encontra no topo das sementes, e as faz

voar.

—Felpa das bases das sementes.
PAPILIONACEO, A, adj. (Do latim pa-

pilio). Termo de botânica. Que existe
em forma de borboleta ; diz-se das co-
rollas irregulares, compostas de cinco
pétalas desiguaes e dessemelhantes, que
por sua disposição offerecem alguma si-

milhança com uma borboleta, cujas azas
seriam abertas.

— Diz-se também d'uma tribu ou fa-

mília desligada das leguminosas.
—Termo de zoologia. Díz-se das mos-

cas que tem pellos finos e curtos nas
azas, e de conchas similhantes ás azas
de borboletas.

PAPILLA, s. f. (Do latim papilla). Pe-
quena saliência cónica, geralmente in-

clinada, formada na superfície da pel-
le ou das membranas mucosas, por ra-

mificsçõ-^s nervosas e vasculares.

— Papilla do nervo óptico; ligeira sa-

liência que forma o nervo óptico na face

anterior da rotina, e que se torna visí-

vel ao ophthalmoscopio.
—Termo de botânica. Pequenas emi-

nências cónicas, glandulares ou não glan-
dulares, que se encontram em diversos
órgãos dos vegetaes.

PAPILLAR, adj. 2 gen. Termo de ana-
tomia. Que tem papíllas.—Corpo papillar; reunião de papíllas

formadas na superfície da derme e sob
a epiderme, pnr numerosos filetes nervo-
sos que atravessam a pelle.

—Termo de botânica. Glândulas pa-
pillares; glândulas formando na super-
fície das folhas espécies de papíllas.— Pla7itas papillares; plantas que se

faz^m observar por fileiras mamillosas,
cuja superfície está carregada circular-

mente.

f PAPILLIFERO, A, adj. Termo de His-

toria Natural. Que tem papíllas.

f PAPILLIFORME, adj. Termo de His-

toria Natural. Que tem a forma de uma
papilla.

PAPILLO, s. m. Termo antiquado. Pa-

pel de linho, ou farrapos.

-j- PAPILLOMA, s. m. Termo de cirur-

gia. Variedade de epithelioma caracteri-

sada por um augmento de volume das

pspillas da pelle ou das mucosas.
PAPINHAS, s. f. Diminutivo de Papas.

Papas pouco espessas.

—Loc. FiG. E popular: Dar papinhas
a alguém; fazer d'elle uma creànça, um
tolo.

PAPIRONGA, s. f. Termo popular. Pa-

pinha.
— Loc. FiG. E popular: Fazer a papi-

ronga a alguém; enganal-o.

PAPISMO, s. m. Termo sob o qual os

protestantes designam a egreja catholica

romana.
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PAPISTA, s. 2 gen. Nome que os pro-

testant"S dáu ao< ratholii-ns rornsnos.

— r.irlidurio fia supremacia dus papas.

PAPO, s. ,,i. B >l>a onde as iv-s ajun-

tam a iutvn\'U mv-s 'if* piscar á tiioiiU.

—Loc. FIG. : Foliar de papo descm-
çado ; f.illar H* sa(igu« frio.

—Papos de ovus; doces si>r,cos <le ovos.

— I.oc, FIG. : Não fazer papo; não en-

cher as medidas, não contr-iilir.

— Br.in.íhodele, tumorespoiíjosoiia gar-

ganta, mvjloslia ff.<quenlissima entre os

moradori's dos Alpes, e de «Iguus dis-

trictos da Itália.

—O fundo d« gftrgaata.

—Pape de aímiiciir ; oalmistiar bruto

nos bolsos, onde si> traz no c.oturaercio.

—Loc. FIG: Fnllar de papo descança-

do ; fall.sr o (U s.berba.

—Loc. FIG. : Dar um papo quente aos

soldados; cont''nlal-os, aleigrnl-os, dan-
do-lhe o saque livre do inimigo.—Estar com a alma no papo; estar

quasi .'xpirando.

—Froveuhio : Andar em p.ipos de ara-

nha ; «lidar em azáfama, em reboliço.

PAPOILA, .s f. Vi 1. Papoula.

PAPOULA, s. /'. Dormideira agreste.

— Flor vulgar nos jardins, muito fo-

Ihuda e de côr v.Tmr^lha; symbolisa a

tristeza e produz somno.
—Termo de uautioa. Poleame collo-

cado a prumo nas mesas de mt^ia nau;
os seus gornes servem de retorno a al-

guns cabos de laborar, coaio são adriças

do joannote, cutelos, brioes, e sergidei-

ras da gavia, etc.

PAPOYAS, s. f. Tormo de marinha.
Paus pegados na coberta, ao pé dos mas-
tros, com suas roldanas em que andam
as adriças.

PAPPILHO, s. m. Nome dado pelos bo-

tânicos aos íipp^ndiíí.ís de forma e estru-

ctura variada que corôaiu o fructo, e o

grão dl» cert,-.s p!antis.

PAPPILHOSO, A, adj. Termo de botâni-

ca. Ou • t.iriuin.i eiu pappilho.

PAPUAS, s. »i. plur. Povos da \sÍ8,

da ilha dtí D. Jorge a leste das Molucas.
PAPUDO, A, adj. Que tem grande pa-

po, fallanJo das hves.

— Figuradamente: Prominente, nào
chato.—Olhos papudos; olhos inchados, de
grossas pálpebras.— «AsCapellas, ou pál-

pebras; espessas, carregadas, carnozas,

e laxas; corrugadas, o papudas píira os

cantos: Palpehrce *un( spiisa', pondero-
scB, et camoio;, laxw, dependentes ver-

sus angulus sacculorum uiàtar crcusce

corrugatce, cum crinibus grossis longis,

nigris.» Braz Luiz d'ADreu, Portugal
Medico, jj.tg. 323, § 61.

PAPUL.4, s. f. Termo de medicina.
PequHiia eiopola da pello, solida, não
contendo nem pús, nem serosidade.

—Tir.ao de botânica. Nome dado ás

glandular utriculares superliciaes.

f PAPOLIFERO, A, adj. Termo de bo-
tânica. (Jijrt t»^fD papulas.

j PAPULOSO, A, adj. Tirmo de me-
dicinnede b)lanii;a. (>>)ierto d>) papulas.

—yu^i tniu o carácter án papula. —
Erupção papulosa.

PAPUSES, s. m. plur. Especi^í dft chi-

nelos, ou calçado sem palas, nem ore-

Ib.H, com bico revolto, usado pelos povos
do Oriíiiit»*.

PAPYRACEO, A, adj. Termo do histo-

ria natural. Que ó fino e secco como o
papel.
— !)Í7. se dos zoophjtos cuja cartilagem

inliTior é papyracca.

PAPYREO, A, <idj. D.- papyro.

t PAPYRIFERO, A, adj. T*rmo de bo-

tânica. — Plantas papyriferas; plantas

cujít casca sarva para fazer papel.

PAPYRO, s. m. (Do lalim papyrus).

Espi'ci.< de canniço cuhivado no Êgyplo,

na índia, na Bibylonia, etc, e cuja has-

te formada de folhas sobr^-postas que se

separam umas das outras pijr meio de
uma agulha, serve para escrever depois
de uma preparação conveniente.
— Folha para escrever feita com o pa-

pyro.

PAQUEBOTE, s. m. (Do inglez pa-
cketboat). Embarcação ligeira do lavar

cartas.— cN'este mesmo navio teuho es-

cripto a sua mageslade, e a v. ra. larga-

mente da corte de Londres; agora o fa-

ço d'e8te porte de Douvres, onde estou

para me partir d'aqui a uma hora para

o de Calais, sem embargo doestar aquel-

la cidade iiupedida di^ peste, porque te-

nho o perigo da dilação por maior de to-

dos; e não vou por Bolonha, como tinha

determinido, porque ha noticias certas

que audam na barra fragatas de Usten-
á^', que é o Dunkerqu<í de agora: e pas-

sando, como faço, no paquebote, que é

o barco do correio ordinário, vou seguro
de corsários, por ser livrt\» Padre .Antó-

nio Vieira, Cartas (ed. 1854), n." 1.

— S>'ge d.» quatro rodas.

1- PAQUEBOTEIRO, s. m. Couductor
dl |)6qu.-bole.— »Soube-se isto pelo pa-

queboteiro de Pedro Gonçalves Cordei-

ro, chamado Manuel Gonçalves, queocon-
tou ao desembargador Feliciano Ramos
Nobre .Mourão.» Bispo do Grão Para,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-
trllo Branco, pag. 126.

PAQUETE, s. m. Correio, empregado
na couducção das malas.

—Termo popular. Terceiro em amo-
res, o qno leva recados.

PAQUIFE, s. m. Ti-rmo de brazôo. As

folhagens sabidas do elmo, que ticam so-

bre elle, ou corrnm pelo escudo.

1.) PAR, s. m. [\)o latim jaur).—Lm
par; duas cousas da mesma ejpecie. —
«E porque A luy era ja auisado da rin-

da do Embaixador, e que vinha pêra a

lUrude anisar os Ueys de Castolla df sua

doença, e disposição, depois de lhe o

Embiiiador beijar a raara lançou hum
ginete f-m que vinha tr^s ou quatro te-

zes, e alçou o braço, «dissi; «lio: AinJa
esl'5 braço e*tá pêra dar budi par de ba-
talha.'., e diihy a pouco di^se a mouros >

Garcii do Rezende, Chronica de D.João
II, cap. tdò.

Veod* o faUo Buxi ja posto «m l«nno«

Seu iolcDta d«<i<relIail<u<lo,

MjoiU lu(a M Uo^ulu» kiu taíenao*

(Jaalqaer de Uei ou qiuUo acompanbAdOí

E esUndo d«ep«jadofl eoUo. • «rmoi

O* logarn que KIR*Í tinh» nWKlxlo
D4r-Ui«a, pkra curar-**, bum |>ur &caTA«

Liof (|u0 a qualquer uofermo ac^mpanhavio.

T. UK ASUK\UK. CHIMEIHO CKKCO UE DiU,

cant. li, e*L 4.

—Correra par; ci.>rrer r.gualmeiit^.

—Figura iameiil>í : O mando o a mu-
lher itiz/ím-si* um par.

— Diz-^m-sp utn par os que dariçam,

fallaiido d,>s baiks.
— Em i;om (ia ração, á visti.—Aberto de par em par ; aberto em

ambas as podas, de tudo.

— Diz-se também de uma só cousa,

porém essencialmi-nle comi-osta de duas
peças.

—

Um par de ceroulas.
—Andar a par uma cousa com ou-

tra; estir junta uma da outra, não se

separaram.
—Adv.: Igualmente, ao mesmo com-

passo.

—Ao ^do, ao pé.

— Loc. ADV.: Junto. — «Neste tempo
chegou a cidade Irabulbaquer, homem
principal da Garabia, o qual vendo Nu-
no feriiaudez armado com sua gente, se

lhe l.inçou aos p-^s, com outro» sete Mou-
ros honrados, pedinòolhe que ouuesse
dl lli^s pi-ídade, e uào fosse dar nos seus

aduart-s, que sobre sua ff. e salno con-
duto mandaram vir pêra par da cidade,

donde est^uáo a dn<4S iegoas.» I>a idâo

de Góes, Chrouica de D. Manoel, part.

3, cap. 14.

2.) PAR, s. m. Pessoa igual a outra.

—A egii.íUade do cauibio, isle é, quan-
do se uâu perde, nem gauba muito nVl-

le, por se dar no paiz estrangeiro uma
quantidade de metal egual no peso e qui-

lates a outra tal, que para la se euvia,

ou se deu no paiz, onde se toma a letra

do cambio.

—Termo de dignidade. Membro da ca-

mar.') alta, que juntamente com o rei, e

camará dos deputados exerce o poder le-

gisliilivo: é uoíuea iii pelo K"Verno, e é

herediíario no losso paiz.—Par do reino.

3.) PAR. adj. H gen. Igual, similhaute.

— Numero par; squelle que se pôde
diviíir .-xactami nte por 2.

A.) PAR; alteração cómica da prepo-

sição ^iiir.

PARÁ, s. f. Medida da cereaes do Cey-

lão.

1.) PARA; preQxo, que ua tochoolugia
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chiiiioa entra na composição de muitas

palavras, c se culloca aatnriorm»iite á

denooiiriação dos corpos, cuja composi-

ção elementar é sirailhante, porém que
apesar d'isso tem propriedades ditforen-

tes.

—

O acido paraíartarico.

2.) PARA, preposição que marca o lo-

gar, para onde alguém Tai, com o inten-

to de ficar ou dfmorar-s8. — «As três

nãos, despois de venderem aly bem suas

fazendas, se fgraõ para Goa com sós os

officiaes delias, e a gente do mar," onde
estiverão mais alguns dias, até que o Go-
vernador acabou de as despachar para

Cochim.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 2.—cAutonio de Faria, co-

mo sagaz que era, como os vio ambos
encadeados, logo lhe entendeo a tenção

com que vinhão, e fez que lhe hia fugin-

do para o mar, assi por lhe tlcar tempo
para se aparelhar, como por lhe dar a

entender que éramos outra gente. > Idem,
Ibidem, cap. 46. — «Viveo 57 aonos de

que Reinou 26, e faleceo no de Christo

de mil e duzentos e doze, jaz sepultado

em Santa Cruz de Coimbra dentro na Ca-

pella mór á parte da Epistola em huma
sepultura semelhante á dei Rei D. Affon-

so seu pai, para onde o trasladou el Rei

D. Manoel » Frei Bi-rnardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados

por D. José Barbosa.
— Figuradamente: Olhar -para alguém ;

voltar-se para elle. — «Entra aqui outra

circunstancia, que dá grande apoyo a es-

te discurso ; e he, que o major ama ao

menor, como couzasua; e o menor olha

para o m&yor, como para couza, que o

domina.» Arte de Furtar, cap. 58.

— Homem para muito ; homem apto

para muito serviço, útil, prestavel á so-

ciedade.—íE logo como a lua sahio que
seria ja qaasi á> onze horas, mandou An-
tónio dt) Faria huma das lanteaas que le

vava bem esquipada, e com doze solda-

dos, de que hia por Capitão hum Valen-

tim Martins Dalpoem, homem sesudo, e

para mujto, e que de sy tinha dado boa
conta em negócios desta qualidade.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, c. 48.

— Designa também o fim. — «Diante

de toda a gente hia a arlelharia, man-
tas, e outros engenhos paraabalrroaretu

a villa de que Emanuel de sousa taua-

res hia encarregado, com esta compa-
nhia chegou Afonso dalbuquerque de

noite a Benastarim, e na mesma assen-
tou seu arraial.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 3, cap. 29.

—

«Nos altos das serras apareciâo muytas
casas das suas gtntilicas seitas, cô muy-
tos curuoheos ci>2i los em ouro, e com
hum tparato de fó;a tão soberbo e gran-
dioso, que ainda que de longe, era muy-
to para f.jlgar de ver pela muyta rique-

za que estava raniislrando.» Fernão Men-
des Finto, Peregrinações, cap. 89.

—

(Guacluidas as cousas de Diu, se embar-

cou o Governador em direitura a Baçaim,

dando vista á Costa do Prtr, e Mangalor;
on-Je abrazou as Cidades 4n Pato, a d«

Pantane. Oí moradores fugindo ao açou-
ta, salvarão no sertão as vidas, e parte

das fazendas, fíltando-lhas valor, e acor-

do para sa defender, ou morrer «m suas

mesmas casas.» Jicintho ?r«ire de An-
drade, Vida de D. João de Castro, liv.

4 —«No cabo de sua velhice apertou com
elle o «scrupulo, • tratando de sua sal-

vação, se foy à Mesa da Fazenda, e dis-

se que devia mais á sua alma, que a seu

corpo; e que para descargo de sua cons-

ciência declarava alli, que toda, quanta
fazenda tinha, era furtada dos bens da
Coroa, e das tenças, e juros de todo o

Reyno
; que mandassem logo tomar pos-

se de tudo era nome de Sua Migestade.»

Arte de Furtar, cap. 27.—«E fintaõ os

súbditos com qualquer achaque para
couzas, que uaõ so obraõ. Todos estes,

e muitos outros, que naõ relato, saõ mi-

lhafres de unhas mentirosas. Mas os

mayores de todoi a meu ver, saõ os que
tratão em escravos.» Ibidem, cap. 46.

—

«Despresão igualmente d desgosto, e o

dcleyte, • despem-se de todos os bens
indignos, para se enriqu»c«rem de to-

das as esperanças ditozas.» Cavalleiro de

Uliveira, Cartas, liv. 1, n.<» 28.—«Se ella

sair d'esta feita, hão de lá topar bastan-

tes motivos para o desterro de quem des-

enbuçadamente se atrevia a censurar o

governo de D. José i » Bispo do Grão
Fará, Memorias, publicadas por Camillo

Csstello Branco, pag. 43.— «Ficava a 20

milhas de Londres, e nella fui logo com
meu filho residir, para alli hospedar a

família d'esse honrado negociante, que
levava em gosto assinalar-nos com essa

visita, a intenção entranhavel de conti-

nuar a amizade que entre elle e nós já

se travara." Francisco Manoel do Nasci-

mento, Successos de Madame de Sene-
terre.

— Designa o tempo futuro.

—

Estudar
bem a lição para amanhã.
— Designa t-imbem a acção que se vai

a fazer.— «E saber as milhores três cou-

sas deste anchacilado, que a menor de

cada huma delias vai mais de cem mil

taeis, mas tu és tal que tomaras antes

matar huma lebre que tudo isto, a que
elle não respondeo mais que sorrirse pa-

ra as irmás. » Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 83. — E para que se

Í5to milhor intenda, he de saber que co-

mo esta relação, e outras semelhantes

que ha pelo reyno nas eidades notáveis,

teahâo do Key alçada suprema no civil

e crime, sem apellação nem agravo, or-

denarão outra sobre esta do Rey, para a

qual se aoella em alguns casos graves,

e muyto importantes, que se chama a

mesa do Criador de todas as cousas.»

Idem, Ibidem, cap. 85.— «Deuendo se-

guir-me, estive para dizer que o homem

mais desgraçado era eu mesmo, porem
disse qu9 era hum Ministro, que se jul-

gava ditoso em fazendo a infelicidade do
algum homem.» Cavalhiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n.o 19.

— De mim para mim ; cá no meu in-

terior, no meu mo:lo de pensar.
— Indica a proximidade da acção.
— Designa a proximilade em somma.
— A respeito. — Caritativa para com

todos.

— Syn. : Para, «/im. \ii. este ultimo
termo.

PARABÉM, s. m. Congratulação, em-
bora.

—

Dar os parabéns a alguém.— «E
dizer que nenhuma duvida tiuhi, he fal-

so, porque si a naõ tivera, naõ manda-
ra visitar a Snihora Dona Catharina pe-
lo Duque de Ossuoa com recados dobra-
dos, que se a achasse acclamada, lhe

desse n parabém; e se por acclamar, o

pezame da morte de seu tio o Cardeal
Rey ; e a requeresse para ser julgada a

causa da perteoçaô do Reyno, que am-
bos tinhaõ.» Arte de Furtar, cap. 16.— «Estava elle em boa conversação de
amigos, e senhores, qua o visitavaõ com
o parabém dé sua boa vinda: perguntou
ao Cabo, que era o que demandava ? Qua
me dé Vossa Senhoria o nome para esta

noite, he o que peço, tespondeo elle: e

o senhor Capitão instou muito admirado;
ainda me naõ sabem o nome nesta ter-

ra ?» Ibidem, cap. 38.— tRecebeo as vias,

em que achou as honras, e mercês, que
havemos dito, estimando estas para des-
emp-^nho, aquellas para premio; de qua
os Fidalgos a si próprios se daváo para-

béns, contentes de que ficasse o Viso-Kei
outro triennio governando, como quem
entendia que tinbáo nelle os soldados

pai, e o estado homem.» Jacintho Frei-

re de Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 4. — o^uasi que vi o instante

que me deras parabéns que se inclinas-

se a mim o mais honrado fidalgo da nos-

sa Corte. Insensível! Assim é que se

ama? Assim é que eu te amo? Ah! que
se antes de te amar, como eu te amo,
houvera descortinado em ti igual tibie-

za...» Francisco Manoel do Nascimento,
Successos de Madame de Seneterre.

—

«Algum privilegio se ha-de tomar á con-
ta da saúde de sua alteza, de que a vos-

sa senhoria são devidos os primeiros pa-

rabéns, como tão interessados, e mais

que todos, no desejo e estimação d"ella.

Confesso a vossa senhoria, que depois de

três vezes morto, e três vezes resuscita-

do n'este sono, foi tanta a minha des-

confiança da vida como nos dias d'este

grande cuidado.» Padre António Vieira,

Cartas (ed. 1854), n.» 23.

— Refutar o parabém; não o acceitar,

por se julgar sem vantagem aquillo de

que se dá o parabém.

1.) PARÁBOLA, s. f. Allegoria que en-

cerra alguma verdade importante.
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— Noran dado tlgiimis vfizi*s aos pro-

terbius d« Salomão. — As Parábolas de

Salomão.
— Tftrmo de Oratória. A confrontação

de inditiduos ou objectos de di(T<»rent«

natureza ou de rilaçôo r«inota. — Assim
r.orao a planta, cortada do tronco, logo

se secca ; assim a rirtude, separada da

humillade, não dura.

2.) PARÁBOLA, s. f. Termo de Cieoma-

tria. Curva plana do segundo (çrau apre-

sentando um duplo ramo inflnilo; resul-

ta da secção de ura cone por um plano
parallelo ao seu lado.

— Absolutamente, diz-ge para designar

a curva d^-scripta na atraosphera por

uma qualquer trajectória.

— Paraiola parallela. Vid. Assimptota.
— Parábola direita ; parábola cujo ei-

xo é perpendicular A base.

— Parábola inclinadi ; parábola cujo

eixo faz com a base dous ângulos des-

•guaes

PARABOLàNOS, s. «i. plur. (Do latim
parabolaiii). Termo de Antiguidade. No-
me dado, no código theodosiatio, aos que
curam os doentes, e mormente os doen-
tes de moléstias contagiosas.

— .ilguns 'Ião também este nome a

ousaiios gladiadores.

1.) PARABOLICAMENTE, adv. (De pa-
rabólico, e o suftixo «mente»). Por pa-
rábolas. — Fiúlar parabolicamente.

2.) PARABOLICAMENTE, ad>j. (De pa-
rabólico, eosuffixo «mente»). Termo de
Geometria. Descrevendo urna parábola.

—

Um corpo que sg mov parabolicamente.
1.) PARABÓLICO, A, ndj. Quo contem

parábola, allegoria. — Prophecias para-
bólicas.

2.) PARABÓLICO, A, adj. Termo de
Geometria. Curva era parábola.

—

Linha
parabólica.
— Espelho parabólico; espelho quo

tem a proprii«dade de reflectir em linhas

paralleías todos os raios de um corpo
luminoso collocado no seu foco.

— Termo do Botânica. Diz-se das fo-

lhas que, sendo mais altas que largas,

se encolhem insonsivelmente para o vér-

tice sempre redondo.

t PARABOLOIDE, s. m. Termo de Geo-
metria. Superficie do segundo grau des-
provida do centro.
— Termo de Arte militar. Nome dado

á escavação formada pela explosão de
uma mina.

t PARACARPO, s. m. Termo de Bo-
tânica. Ovário abortado.
— PartH aceessoria do fructo, que é

produzido pela persistência do pistillo.

PARACENTESIS, ou PARACENTESE,
s. f. (Do grego parakentesis). Termo de
Cirurgia. Toda a operação pela qual se

faz uma abi^rtura n'u!na parte qualquer
do corpo par.i evariiar ura liquido der-

ramado. — Paracentese thoracica.— Pa-
racentsM abdominal.

f PARACEIfTRICA, a. f. Termo de (ieo-

metria. Curva tal, que se um corpo pe-

sado desço livremente «o longo d'esta

curva, afasta-se "u approxiina-se egual-

raonte, eia tempos eguars, d« um cen-

tro 011 pontos da<los.

— Termo antiquado de Astronomia.

Dizia-se da approiimaçio ou afastamen-

to de um planeta cora relação ao sol.

I PARACEPHALO, A, nd; Termo de Te-

ratoiogia. Monstros paracaphaloa; mtms-
tros que tem a cabeça mal confonoada,
porém ainda volumosa, com uma face

di^tinrta.

PARACHRONISMO, s. m. (Do grego

para, e chronos). Krro de ehronologia,

que consiste em contar ura acontecimen-

to em um tempo posterior áquelle em
que succedeu; em opposiçáo a prochro-

nismo.

PARACLETEAR, V. n. Apontar para au-

xiliar a respi)>ta, lerabr*r-lhe a re.sposta.

PARACLETICO, s. m. Titulo de um li-

vre» eccl-siastico dos gregos, que conti-

nha orações para lodo o anno e para

todo o tempo.

PARACLETO, s. m. Termo Popular.

Homem que lembra a outrem o que ha

de responder.

PARÁCLITO, ». m. Consolador, o Es-

pirito Santo.

PARACMASTICO, A, adj. Termo d*

Medicina. Que passou o periodo do cres-

cimento, fallando de uma doença.

-i"
PARACOROLLA, ». f. Termo de Bj-

tiiiica moderiiara''nte em desuso. Espé-

cie de falsa corolla collocada por dentro

da verdadeira era certas plantas, taas são

os narcisos.

f PARACYANICO, A, adj. Termo de

Chiiiiica. Diz se do aeido fulminico.

f PARACYANOGENO, s. m. Termo de
Chimii'«. Matéria negra, isomera com o

cyanogeno, e que se forma nos vasos

em que se aquece o cyanurelo de mer-
cúrio para preparar o gaz cyanogano.

f PARACYESIA, s. f. Termo de Me-
dicina. Graviílez extra-uterina.

PARACYNENCIA, s. f. Termo de Me-
dicina. Synonymo de angina ligeira.

— Nome dado por alguns escriptores

á phiegmasia dos músculos extrínsecos

da larynge.

PARADA, $. f. Acto de parar, de nio
ir além.
— Termo Antiquado. Colheita ou jan-

tar que se pagava ao senhor territorial

ou a el rei.

— Postilhões que de posta em posta

levam re<ado, cartas, avisos para irem
cora mais rapidez.

— Lugar onde se põem bestas para
mudas de quera corre a posta.— «E de-
pois dos precuradores serem d" Duque
despedidos. Ilido pelo caminho ouue an- i

tr.« elies duuida se fora bem, ou mal.
I

conhecendo a condiçam, e discriçam dei 1

Rey, aconselhar o Duque daquella ma-

1

neira. R pêra com tempo se atalhar quan-
do el Key o não ouuesse por siu serui-

ço. logo do m^sffio caminho lho fizeram

saber polas paradas de cauallo que De-

uora a Moura eram postas.» Garcia de

Rezende, Chronica de D. Joào II, capi-

tulo 41.

— O dinheiro que se aposta, ou pári

no jogo. — Dobrar a parada.
— .Meta, ou termo do corso, ou car-

reira do páreo por torra, ou por mar.
— Praça, campo onde se faz exercí-

cio militar, e repartem guardas. — Ir á

parada. — « Estando os ditos Uuy de Sou-
sa, Dom loam. e Aires Dalmada Embai-
xadores no diio negocii), e outro» de
muyta importância, rauytas vezes per

paradas que el Rey tinha ouuerão car-

ta, em que lhes dizia : Tal dia vos ham
de dizer el Rey e a Raynha tal e tal Cf)U-

sa, a que respondereis tal e tal. e vindo

o próprio dia lho dizião sem faltar pala-

ura > Garcia de Rezende, Chronica da
D. João II, cap. 168.

Com taõ (rande attea^*^ ní^ p«adeat promptos

D* novo BaUlhiõ da ElTaosa Terr4

Os narciaes soldados, na ptEtada,

Da voi afailegada do .Malifa.

Quando o laanejo, á falta d'homâm, rtfe,

Como a fasliva companhia p«od«

Do* duros biitc» do Cantar fuaosa.

ANTÓNIO DISlZ DA CltUI. HTSSOPK, CUA. 7.

— Tolo o apparelho de faier diligen-

cia em viagem, como bestas de tiro, co-

ches, embarcações ligeiras, d'ond« sa-

bem postilhões, correios, etc.

— Ter corridas de cavallo, e paradas
de sendeiro; dii-se do que começa a fa-

zer as cousas bem, e l^go pára sem des-

acerto.

— Furtar a parada a outrem ; preve-

nil-o, antecipar-se lhe.

— Lrtgar onde estão coches de aluguer

montados, e aptos para o serviço de qaem
os quer alugar.

— Furtar a parada a outrem; furtar

o corpo, desviar-se com destreza de fa-

z?r ou diz-r alguma cousa.
— Logar onde h.a botes, saveiros, e

quaesquer emb»rcações de carreira fre-

quente, nas terras onde ha muitas com-
municações p^-los rios. esteiros, etc. co-

mo acontece no império da China, Hol-
landa, ele.

1 PARADACTYLO, s. m. Termo de Zoo-

logia. 1'arte lateral dos dedos das aves.

PARADEIRO, s. m. Lugar, termo, li-

mite onde as cousas vão parar. — O in-

ferno è o paradeiro dos criminosos.

PARADIGMA, s. m. (Do grego para-

deigmii . Termo de Grammatica. Exem-
plo, modelo de declinação, de conjaga-

çáo.—O paradigma de uma conjugação;

a serie das formas de um verbo apresen-

tada iTum qua')ro.

PARADO, part. pa>*. de Parar.
— Loc. vuLO.iu : O mais bem parado :
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as reridss mais solidas, o que pôde dar

e contribuir, ou de quem se espera mais.

— Mais bem parado ; mais abastado,

e susceptivel de responsabilidade.
— Termo Antiquado. Preparado, ap-

parelhado, prompto.
— As dividas mais bem paradas ; as

dividas cobráveis.

— O mais bem parado das suas ren-

das; o que ficou menos mal, menos
destroçado de trabalho, o má fortuna.

PARADOR. Vir). Aparador.
PARADOURO. Vid. Paradeiro.

PARADOXA. Vid. Paradoxo.
PARADOXAL, adj. 2 gen. Vid. Para-

doxo.

PARADOXAMENTE, adv. (De paradoxo,

e o sufiiio «mente»). De uma maneira
paradoxa ern forma de paradoxo.

PARADOXISMO, s. m. Figura de rhe-

torioa pela qual se unem no mesmo in-

dividuo attributos que parecem incon-
ciliáveis.

PARADOXO, s. m. (Do grego para, e

doxa). Opinião contraria á opinião com-
mum.
— Adj. Da natureza do paradoxo. —

Principio paradoxo.

f PARADROMO, s. m. Termo do An-
tiguidade grega. Lugar onde se exerci-

tavam os iutsdores.

PARAFO. Vid. Parrafo.

PARAFOGO, s. m. Peça á semelhança
de bandeira plana de papel, panno, se-

da, assentados em uma grade corrediça

a cima e a baixo, que sobre seus pés, se

põe diante das chaminés, para desviar o

calor do rosto, peitos e cabeça, e tomal-o
pelas pernas ou meio corpo, como se usa

DOS paizt^s frios.

PARÁFRASE, s. f. Vid. Paraphrase.

PARAFUSADOR, A, s. Termo popular.

Pesso.i que especula, pondera, medita.

PARAFUSAR, v. a. Termo popular. Es-

tudar, profundar, meditar.

PARAFUSO, s. m. Peça de páo, mar-
fim ou metal, lavrada por um angulo so-

lido espiral, pelo qual se prende a porca.—Compasso de parafuso; que o tem
nas pernas para náo se fechar, nem
abrir mais do que queremos.
PARAGANAS, i. /'. plur. Bens feudaes

com encargo de serviço em tempo de
paz e de guerra.

PARAGÃO, s. m. Termo pouco em uso.

Analogia, semelhança.
—Alguns consideram-no como erro em

Tez de pregão.

PARAGEM, ou PARAGE, *. /. Termo
de marinha. Espaço do mar, cheio de
costas accessivel á navegação.

—

Estas pa-
ragens são habitadas por selvagem.—tE
mandando tomar agua com hum balde,

quando lha trouxeram assima, vio-a mui
cUra, onde lhe pareoeo que a vermelhi-
dão hia per baixo, e iião pela superficie

da agua, e que seria «Igum parto de ba-

leas, por naquella paragem haver mui-

tas.» Barros, Década 2, liv. 8, cap. 1.

— «Eram neste tempo idos a Bintam com
duas caravellas, e três lancharas, com té

cincoenta homens de peleja, Jorge Bo-
telho, e Vasco da Silveira pêra ver se

podiam fazer algum damno ás Armadas
que ElRey trasia naquella paragem, im-
pedindo náo virem velas a Malaca, e fa-

z^llas arribar a Bintam, onde elle espe-

rava fdzi^^r todo o trato que fazia nella.s

Ibidem, liv. 9, cap. 6.— «A uào de An-
tónio Pereira depois de passar a linha

se foy encostando a Sacotorà, aonde as

correntes o levàraõ, e por aquella para-

gem gastou todo mez de Abril.» Diogo
dn Couto, Década 6, liv. 6, cap. 7.

—

Admitlia de noite barcadas de fazendas

na fortaleza, que comunica com o mar,

e com a terra, e davalhes passagem se-

gura para as loges dos mercadores. E
feito este primeiro salto; dava ordem ao

segundo por via de hum alcaide, com
quem hia forro, e a partir nas ganâncias

das prezas, que lhe inculcava: davalhe
ponto, e avizo infallivel das paragens,

onde acharia taes, e taes fazendas furta-

das aos direitos.» Arte de Furtar, capi-

tulo 35.

—Logar, altura d'onde o navio, que
lançou ferro, pôde apparelhar, e fazer-

se á vela, quando quizer. — «Naquella
paragem andou alguns dias, em que to-

mou sessenta cotias de Mouros com man-
timentos: mandou espedaçar os corpos,

e trazidos á toa, os soltou nas boccas d >s

rios, pira que a corrente os levasse á

Ilha, onde fossem vistos com horror, e

espanto, de que a ira dos Portuguezes
inventasse cada dia crueldades novas.»

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 3.

— Sitio, logar, estancia. —«Per detrás

das serranias, em que esta gente agreste

vive, as quaes correm ao longo da ribei-

ra desta costa, ficam as tsrras do estado

do Presf» João, que contra o Cairo náo
descem mais que té a paragem da Cida-

de Çuáquem, » dahi pêra o .Melodia, e

Pouente se est»ndem per muita distan-

cia, « de tanta terra somente tem hum
porto de mar, que he Arquico.» Barros,

Década 2, liv. 8, cap. 1.— «Os quais An-
tónio de Faria inquirio cada hum por

sy para ver se concertavão todos nas res-

postas do que lhes perguntava, ás quais

perguntas todos responderão que aquella

terra e paragem onde estávamos se cha-
mava Tanquilem, da qual avia sós dez

legoas de distancia á ilha de Calempluy.»
Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

74. — «D'estes morreram a maior parte

pola fome, e excessivo trabalho; e tam-

bém morreu o padre João de Sotto Maior,

tendo já reduzido á fé, o á obediência

do vossa magestado quinhentos indios,

que erani os que n'aquella paragem ha-

via da naçáo Pacajá, -e muitos outros da

nação dos Pirapes, que também estavam

abalados para se descerem com' elle.»

Padre António Vieira, Cartas (ediç. de
1854), n." 16.

PARAGLINA. Vid. Salsaparina.

f PARAGLOSSE, s. f. Appendice col-

locado perto da liugua das abelhas, e de
alguns outros insectos.

—Termo de medicina. Inchação da
liugua, que algumas vezes é de tal sor-

te desfigurada que parece voltada para a

pharynjje.

PARAGOGE, s, f. Termo de gramma-
tica. A<ldiçáo no flm de uma palavra.

f PARAGOGICO, A, adj. Que contém
paragige, que se. acrescenta ao final de
uma palavra. —ÍJma letra paragogica.

-j- PARAGONPHOSE, s. /'. Termo de
obstétrica. Encravação incompleta da ca-

beça da creança no parto.

PARAGRAFO, s. m. Vid. Paragrapho.
—»Em fim o que reza este paragrafo já
naô corre. Seria immenso, se quizesse

esgotar aqui todas as unhas militares,

assim em náo pagarem o que devem, co-

mo em cobrarem o que náo heseu, aju-

dando-se pira isso da jurisdição das ar-

mas. Acabo este Capitulo com huma ha-
bilidade dos Assentistas, e contratadores,

a que poucos dão alcance, e nenhum o

remédio.» Arte de Furtar, cap. 20.

PARAGRAPHO, s. m. (Do grego para-
graphê). Pequena secção de um discur-

so, de UGQ livro, Je um capitulo.

—

Este

paragrapho liga-se mal com o paragra-
pho antecedente.— fNa mesma carta vem
o paragrapho seguinte ; tAnda aqui que
o rei de Argel é portuguez de junto a

Pinhel, e que mandou presente a el-rei,

e recommendaçõis para seus parentes, e

certa peça para o visinho da porta, que
é um Crucifixo, e que já el-rei dera dois

logares em mosteiros a duas sobrinhas
do dito. Se assim é, parece se cumpre a

profecia: Uma porta se abrirá n'um dos

reinos africanos etc.» Padre António Viei-

ra, Cartas (ediç. de 1854), n." 22.

—Termo de impressão. O signal §.

—

Introduzir um paragrapho n'este lugar.

—Entre os jurisconsultos, parte do
um? lei, de um capitulo ou de um ti-

tulo.

—Termo de paleographia. Figura de

que se serviam para separar as differen-

tes partrs de uma obra.

PARAÍBA, s. m. Província brazileira.

—Mídf»ira conhecida por este nome.
PARAIMENTES. Termo antiquado. At-

teodei, reparai ; modo imperativo. Vid.

Pararmentes.
PARAÍSO, t. m. (Do latim paradtsMs).

Termo de antiguidade. Grandes tapadas

entre os anlijos persas ;
jardins delicio-

sos.

— O paraíso íerreaí; jardim onde Deus
poz Adão depois que o creou.

—Fiçurada e popularmente: Habita-

ção deliciosa.

—

Este paiz é um paraíso.

—Lugar onde residem as almas do§
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justos n os «njos, go7«níln A<\ um« (A\-

c\(\n<\i> Ptfrna. — Ou gozos do paraíso.

—

«A minhn PxistPiicin, e a miiihn r»sfio

alcanrárão instant«n»8menlp o fçráo d-

ptrfeiçâo, « de grsnHpsa qiip me eslava

deslionHo. Sn dcyxoy htitn pspaço ppqu»'-

no lio ti-rrfl, fui [)«r« voar aos Astros oc-

ciipan<lo o cstrcllado Firmumenlo. Ern

lupar do ar lorrestro qu« respirava, res-

piro SRora o ar puro «io Paraíso.» Cav.tl-

íeiro de Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 60.
—Titulo de poemas eonsafçrados «o

paraíso christSo.

—

O Paraíso perrftdo, de

Milton.

— Figuradamente: Estado o mais agra-

dável e o mais ffliz que se pódd go-

zar.

—Ave do paraíso; aro das índias, do
longas pennas afiladas.—Flor do paraíso; bella arvore do

Peru.—Stn. : Paraíso, céo. Vid. este ultimo

vocábulo.

f PARAIZO, s. m. Vid. Paraíso.— «Nem
se poderá dizer por mim que mudei a

opiíiiAo depois que me vi ao remo, por-

que este meu desl''rro nunca o tiv'^ por
galé; antes, se não fora tão sujeito ás

inclemências do tempo, o tivera por pa-
raízo da terra. Se aquella obra chegara
merecer este nome, será uma grande
prova, e prtde ser que admirável, d'isto

que digo.» Padre António Vieira, Cartas
(ediç. 1854). n.» 25.

f PARAJEM. Vid. Paragem.— «Isto fei-

to loam homem se parliopara cochim em
busca do Gouernador, a darlhe conta do
que fezera, o qual nam achando ahi se-

guio auante. e na parajem de Cananor
tomou duas nãos pequenas de Mouros em
que depois de os meter debaixo da cuber-
ta pos em cada huma três Portugueses,

pêra cora este aparato ir receber o Ro-
uernador que topou antes de dobrar o
monto Deli, o qual vendo de súbito as

três velas cuidou que eram iraigos. por-

que sabia que náo fora diante, mais que
a carau^lla de loâo hfimem.» Damião Ho
Gops, Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 5. — «E por na fortaleza auer táo

poucos mantimentos, que posto que lhe

desse a mor parle dos que trasia nam
abaslauam, mandou Francisco de tauo-
ra, a Melindo buscallos, e elle se foi de
volta da ilha de Bedalcuria, por lhe di-

zerem os pilotos mouros, que era milhor
aguardar as naiís que vinham demandar
o cabo de Guaidafum alli que era ne-
nhuma outra parajem, da qual por ser

muito doentia .<e foi para o cabo de Guar-
dafum.» Ibidem, part. 2, cap. 36.— «Assi

que estando dom loão alem da ribeira,

e Nuno ferna^idez a quem desuiido da
parajem, onde dom loão tinha a sua gen-
te, os que se vinbáo recolhendo da ser-

ra se saluauáo na companhia de cada

hum daquelles a que se achauam mais
vezinhos.t Ibidem, part. 3, cap. 50.

I PARALACHE, .•!. m. Termo de náuti-

ca. Vid. Parallaxe.

f PARALAMPHIA, s. f. Termo de me-

dicina. Variedade de albogem da cór-

nea.

f PARALBUMINA, s. f. Termo de chi-

micn. MaltTia azotada bastante difleren-

le da albumina, o encontrada no liqui-

do dos kyilos d(i ovário.

PARALHEIRO, s. m. Nos engenhos do

assinar. sé'i as panellas, em que se bal-

deia o melado das tachas, chamadas hoje

formas.

PARALIPOMENOS, «. w. plur. Titulo

de uma parte Ma Bíblia, que é um sup-

pleoMMit.i «iis livros dos reis.

PARALIPSE, ». f. Figura de rhetorica,

chamada também pr-tr^rição, pela qual

se fixa a attençáo sobre um objecto fin-

gindo desprf-zai-o.

PARALISAR. Vid. Paralysar.

PARALISIA,»./. Vid. Paralysia.

PARALÍTICO. Vid. Paralytico.

Sou aquelle dointe, que perece,

Paralitics, já desconflado,

De quem o mundo seu também se eaquece.

F. R. LOBO SOnoriTA, POKSIAS B PROSAS

INKOITAS, pag. 163.

PARALLAXE, ». f. (Do grego paralla-

xis). Termo de náutica. O angulo que
formam no centro do astro dous raios vi-

suaes, que váo passando pelos olhos dos

dous observadores, collocados em diver-

sos lugares.

PARALLAXICO, A, adj. Termo de as-

lro[if)mi». Que pertence á parallaxe. —
Aiigulo parallaxico.
— Triangulo parallaxico ; triangulo for-

mado pelo angulo da parallaxe e pelo

raio da terra.

— /íflgra parallaxica ; instrumento de

que Ptolomeu se servia para calcular a

parallaxe da lua.

—Machina, ou lente parallaxica; lente

animada, em roda de um eixo paralldo

ao eixo do mundo, de um movimento
de rotaçío que permitte ao astrónomo

observar um astro, sem que o movimen-
to diurno o faça sabir do campo da vi-

são.

— Telescópio parallaxico; telescópio

inventado pelo cavalleiro Moiineux para

medir a parallaxe das estrellas.

PARALLELA, s. f. Termo do fcome-
tria. l)iz-se de duas linhas ou de duas

siipfrticies iguslmente distantes uma da

outra em toda a sua extensão.

—

EsUu
duai linhas são parallelas uma d ou-

tra.

— Termo de fortificação, e de sitio.

Rua, estrada funda, que diante das pra-

ças se faz para as combaterem os sitia-

dores cobertos do fogo da praça.

I PARALLELAMENTE, arfr. (De paral-

lelo, p o suflixo emente»). De um modo
parallelo.

f PARALLELIPIPEDICO, A, adj. Qae
tem a fórins (jc inri par>llelipipedo,

PARALLELIPIPEDO, «. m. Termo d<5

geonii-iria. Sidulo t)-rmiiiado por seis pa-

ralb-lofirammos, cujos oppostos sáo iguaes

e paraili-los.

— Parallelípípedo direito; parallelipe-

do cujas faces são perpendiculares ao
plano da base.

PARALLELISHO, g. m. íDo latim pa-
raUeltsmus). Termo de g»ometria. F.sta-

do de liuas linhas ou de duas superficies

paralisias.

— Parallelismo do eixo d*, um plane-

ta; propriedidf que o eixo d'este plane-

ta tiru dK licar >í'risivelmerite parallelo

a si mesmo, em todos os poatus da cur-

va, que descreve annualroeote em volta

do sol.

1.) PARALLELO, A, (kí/. (Do lalim pa-
rallelus). Termo de geometria. Diz-se de

duas linhas, ou de duas superfícies igual-

mente distantes uma da outra em toda

a sua extpnsáo.

—Termo de óptica. Ilaioi parallelos;

raios que partem de um ponto luminoso
situado a uma distancia infinita do olho.

— Esphera parallela; situação da es-

phera em que o equador é parallelo ao

horizonte, isto é, se confunde com elle.

— Os habitfiutet dos dous poios tem a

esphera parallela.

—Termo de botânica. Dii-se das par-

tes que se prolongam notavelmente, sem
se approxiiuar cu afastar uma da outra.

— Por extensão: Que se faz ao mesmo
tempo, que tem a mesma disposição, o

mesmo caracter.

2.) PARALLELO, s. m. Nome dado a

pequenos círculos p,trallp|os ao equador,

determinados pnr planos perpendiculares

ao eixo do mundo; na esphera celeste

sáo os paralelos celestes; na superfície

da terra, são os parallelos terrestres.

—Parallelos de altura; círculos paral-

lelos ao horizonte que se imaginam pas-

sar por cada grau, minuto o segundo do
meridiano, entre o horizoute e o ze-

nith.

—Parallelos de declinação; pequenos
círculos da esphera parallelos ao equa-
dor.

— Comparação em que se examinam
as semelhanças e as differenças de duas
pessoas ou d« duas rousas entre si.

PâRALLELOGRãMMICO, a, adj. Qae
tem a fornia de um p.trallelcgrammo.

PARALLELOGRAMHO, $. m. iDo grego

parallelos. e qramtné). Termo de geome-
tria. Quadrilátero cujos lados oppostos

são iguaes e parallelos. — O paralUlo-

grammo cujos ângulos são rectas cha-

ma se rectângulo; o parallelogrammo

cujos ângulos náo sáo rectos chama-se
obliquaugulo ; o parallelogrammo cujos

quatro lados sáo icuaes. chama-se lo-

sango.

—Parallelogrammo das forcas; theo-
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Tf^ms de mecânica que serve para achar

a reíultanie de duas ou mais forças con-

correntes em uoj mesmo pouto.
— Termo de mecânica. Parallelo-

gramino /Zexiue/, ou articulado; mecsnis-

mo de Watt, para conservar na haste do

pistão a direcção sensivelmt'nt<i vertical.

f PARALLELOGRAPHO, s. m. Termo de

matheaialicó. lustrumento prt'prio para

traçar linhas paralleias.

PARALOGISAR, v. n. Argumentar por

meio de paralugistnos, sophismar, racio-

cinar.

PARALOGISMO, s.m. Falso raciocínio,

em que se tomam e afflrmaai principios

falsos, ou não demonstrados, ou pouco
averiguados.
—Stn. : Paralogismo, sopimma.
Estes dous lermos desigoam um racio-

cinio que prescreve a lógica. Um e ou-

tro encerram ou um principio falso dado

por verdadeiro, ou uma consequência

que parece derivar de um principio, mas
que Sf não deriva.

U sophisma é, historicamente, o modo
de racioc.nar d'est';s celebres arguentes

do tempo de Sócrates, modo subtil e ar-

tificioso que tinha menos por fim achar

a verdade, do qua embaraçar e deslum-
brar; d'ahi o sentido desfavorável que
tem esta palavra.

O paralogismo é nm engano involun-

tário do raciocínio.

O sophisma é um erro em que inter-

vém, sabendo ou sem saber, uma impul-

são estranha á própria indagação da ver-

dade.

De mais todo o sophisma é um para-

logismo, mas nem todo o paralogismo é

um íophisma.

PARALTA, s. 2 gen. Pessoa que se

adorna para parecer bem, e fazer galan-

teios.

—Pessoa que usa de excessivo adorno,

gaia n Ir.

— biz-se tamb-^m peralta.

PARALVILHO. Vid. Peralvilho.

7 PARALYSADO, part. pass. de Para-

lysar.-

—

Um homenx paralysado de meta-

de do corpo. .

PARALISAR, ou PARALYZAR, v. a.

Tornar pfiraljtico. Vid. Paralyticar.

PARALISIA, s. /. Do latiJí paraly-

sisi. Teruio de medicina. Diminuição ou
privação de sensibilidade, ou movimen-
to, ou d» uma. a'estas duas cousas no
corpo animai.

—Paralysia progressiva; AlTecção c«-

racterisada pelo enfraquecimento, e fré-

mito da contracção muicular, com em-
baraço da pronunciação, vertigens, etc.

—Paralysia s'ií!<i-/»nía; paralysia cau-

sada pelo chumbo.
—Paralysia tremula ; doença da eda-

de avínçana. coiisistiudo em um senti-

mento de fraqueza nss mãos e nos bra-

ços, estíiidendo-.-e gradualmente ás per-

nas 6 aos músculos do pescoço, com tre-
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muras, e por fim. agitações constantes e

intensas.

— Figuradanaente: Impossibilidade' de
obrar. ot-.

PARALYTICADO, part. pass. de Para-
lyticar.

PARALYTICAR, v. a. Tornar paraly-

tico.

— Figuradamente: Tocar de inércia,

neutralisar.

— Paralyticar-se, v. refl. Tornar-se
paralytico, insensível.

PARALYTICO, A, adj. Termo de me-
dicina. Doffite de paralysia, affectado de

paralysia. — «Quanto aos Christãus que
nam sam hén^j-rs, nem excomungados,
mas porem viuem em peceado mortal,

dizemos que ainda pertencem à vnidsde

da igreja, mss porem como membros
mortos, seccos, ou podres, por quanto a

sua fee he morta: assi como muytas ve-

zes no corpo natural estam pegados al-

guns membros paralyticos, e mortos,

que nam recebem vida, e mouimento
do cofaçara.í Frei Bartholoraeu dos Mar-

tyres, Compendio da Doutrina Christã.

— Figuradamente: Sem acção, quasi

morto, insensível.

—Subsiantivamenla : Um paralytico.

— Uma paralytica.

f PARAMAGNETICO, A, adj. Que tem
a propriedade de paramagnetismo.

—

O
ferro doc^ é paramagnetico.

f PARAMAGNETISMO, í. m. Termo de

phviictt. Propriedade que tem o magne-
tismo de dar aos corpos a direcção pa-

rallela á linha dos paios, quando estes

corpos (*5tão collocados entre os dous po-

ios de um electro-magnete enérgico, aur-

vo. á maneira de ferradura.

j- PARAMALEATO, s. m. Termo de

chimica. Nome genérico dos saes do aci-

do paraiPflIeico.

j PARAMALEICO, A, adj. Termo de

chioiioa. Diz-se de um acido produzido

peia distillação secca do acido raslico.

f PARAMECONICO, A, adj. Termo de

chimica. Diz-se cie um acido que se pro-

duz fazendo ferver o acido meconico na
agua.

-|- PARAMENISPERMITiA, s. f. Termo
de chimica. Substancia orgânica parti-

cular, tendo a mesma composição que a

menispermina.

PARAMENTADO, part. pass. de Para-

mentar. Adornado, revestido.

—

Eccle-

^

siaUico paramentado.
—Embarcações, navios paramentados. í

— «Quando este rio quer tornar a vazar

(que he em outra certa conjunção da lua)
j

sahe EIRfj da Cidade com todos os seus

grandes em muitas embarcaçoens muito

touradas, e paramentadas com muitas

festas, tangeres, e instrumentos de toda

a sorte, e dizem que vay ElRey lançar a

agua fora, e esta he a sua mayor festa

de toaas.» Diogo de Couto, Década 6,

liv. 7, cap. 9.

PARAMENTAR, v. a. Adornar, enfei-

tar.—Paramentar xim altar.

1.) PARAMENTO, s. m. (Do francez
parernent). (Jroato, enfeite, adorno.— Pliir. Vestimentas, vestes sacerdo-
taes.

— Frontaes, cortinas, adornos de egre-

j*-

2.) PARAMENTO, s. m. Termo de ar-

tilheria. .\l..l iura do bocal do morteiro.

3.) PARAMENTO, s. m. Termo anti-

quado. Governo, direcção, vereamento,
—Beneficio, melhoramento.— .^fau paramento; malfí^iloria.

PARAMENTOSO, A, adj. Vid. Apara-
mentoso.

7 PARAMESE, s. f. Termo de musi-
ca amiga. A quinta corda da lyra.

7 PARAMÉTRICO, A, adj. Que diz res-

peito ao psrametro.

PARÂMETRO, s. m. (Do grego para, e
metron). Termo de geometria. Em geral,

uma linha constante e invariável, qa©
entra na equsção, ou construcção d'uma
curva, e tern varias acc^pções conforme
as varias curvas a que se applica.

1.) PARAMO, s. l/l. Termo pouco usa-

do. Campo raso, e solitário.

2.) PARAMO, s. m. Termo antiquado.
Vid. Amadigo.

7 PARAMORPHINA, s. f. Termo de
chimica. Substancia imitante á morphi-
na, que existe no ópio.

7 PARAMUCICO, adj. Termo de chi-

mica. Diz-si de um ,ieido obtido pela

ebulliçáo prolnngfiiia do acido mucico.

f PARANAPHTALINA, s. f. Termo de
chimica. Substancia approximada da na-
phtalina, e acompanhando-a no alcatrão

do carvão de pedra.

t PARANATELLON, s. m. Termo de
astronomia antiga. Expressão que desi-

gnava no Egypto os astros elevando-se

juQtamente, ou antes que limitava o ho-
risonte no momento eío que o sol esta-

va eni ura los sismos zodiacaes.

t PARANATELLONTICO, adj. Que diz

respeito aos parauatellons, que depende
d"elles.

PARANÇA, s. f. Termo antiquado. Pa-

ramento, jrnato, enfeite, governo, direc-

ção.

— Estado lio negocio. •

PARANGONA, s. f. e adj. Termo de
typogcaphia. Espécie de typos de impri-

mir.

PARANGDE, s. m. Termo da Ásia. Eui-

barcação >ie carga cosida coto cairo : é de

esteira de palma, do lume da agua para

cima.

PARÂNHO. Vid, Paramo.
PARANOMASIA, s. /'. (Do grego para,

e onomai. Siuiilbança entra palavras de

varias linguas. que é signal de terem ori??

gem comiuiirtj.

PARANONE, s. m. Embarcação de-car-j

ga na A.^ia.

PARANTE, prep. (De para, e ante).
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Vid. Ante.

—

Caminhou para mim, e pa-

rante mim.— >K pAssados liezastíl») 'liai

despois que chegara a Malaca, o despi-

dio bem despachado, o salisínito do que

?iera buscar, porque Ihed^u ainda algu-

mas co;isas alem das que lhe pidira, co-

mo foraõ ctun pauellas de pólvora, e ro-

cas, e bombas de fof^o. com quii sp> par-

lio tão cofileiUedcsla forlal-za, qu" cho-

rando de prazfir, hum <lia parante lodos

os que eslavão no labolejrro da igri-ja,

virandose para a purln principal dnll«,

com as raaõs levantadas, como quem fat-

iava com l)iM)5, dissf. piibiicnmiíiitrt » F>'r-

náoMiMi Ics 1'iiito, Peregrinações, cap. 14.

PARANYMPHA, -s. /' T-rmo do auli-

guidade groga. Madrinha da noiva.

—Figuradamente: Patrona, protecto-

ra. Vid. Paranympho.
PARANYMPHAR, v. a. Apadrinhar co-

mo paranyrnpho.

— Figuradamente: Defender, patroci-

nar.

PARANYMPHICO, A, adj. (Do grego pa-

ra, o nympliox).— Discurso paranymphi-

co; discurso ftdto á chpgada de algum

esposo nobre, etc.

PARANYMPHO, s. m. Padrinho do noi-

vo.

—Figuradamente: Patrono, protector.

— Anjo enviado sobre Todas.

PARÃO, s. ni. Kmbarcação de guerra

da índia. — «Ffrnào Perus que estava

mais era baixo já embarcado pêra vir do

mar pôr fogo aos juncos, quando vio o

que padeciam estes do parào, mandou
remar contra elles, bradando aos outros

paráos, que estavam pouco carregados,

que acudissem áqiudle: ch^^gando os

quaes, foi tamanha a revolta dos que es-

tavam no paráo pi^ra se passar a elles,

que se metliam bem p-íla agua.» Joáo

de Barros, Década 2, liv. 9, cap. 2.

—

«lotm da noua lho teue em mercê, e

mandou dizer que speraua em o Senhor

Deos haver delles victoria sem outra aju-

da. Ao dia seguinte pela manham ama-
nhec«o a l^^rra de Cananor cercada des-

tes paraos, o doutras nãos que per to-

das passauam de cem velas, loam da No-

ua vendo que o porto, e passo per onde

auia de sair lhe era tomado, vposse poer

no meo da baia em tal ordem, que assi

elle como os outros capilaens se podiam

ajudar da artt>lharia mandando-lhes que
jugassera cora «11» sem cessar.» Damiáo
de Gocs, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 63. — <i.\ muUi Iam dos imigos

era tanta que se embarcauáo huns com
os outros, com tudo a jangada dos vinte

paraos, que vinham encadeados, se adian-

tou de toda a frota cheiçandose perà nos-

sa caraui^lla, e bateis, tirando muitas

bombardadas, com que dauam assas de

trabalho aos nossos.» Ibidem, part. 1,

cap. 86.— »N<»stes dous desbaratos mata-

ram muitos dos imigos, e os fozeram

afastar, o que vendo o senhor de Repe-
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lim, ello em pessoa acodio com hum»
grossa frota de paraos, caluriís, e loues,

o o musmo faz el RtM du Calecut pula

banda da t'írra.» Ibidem, pari. 1, cap.

87. ._ aCaudagora, e Frangora, capilôfs

dei Hei do Cochim, quo a lodos estes

combales se acharam na carauella (por-

que os outros Naires que hiam nos pa-

raos, e catures fugiram com m«do o dia,

que el Hei do Caleoul chegou ao passo)

vendo a vitoria que Deos dera aos nos-

sos, e quam csforradamenle o feieram,

(içaram espantados, pedindo perdam a

Duarte Pacheco da dcsconliaoça que li-

uerão delle poder desbaratar tanta mul-

lidam de genle.. Idem, Ibidem.— «Des-

baratada esta companhia se recolheo as

carauellas, sendo ja a armada dos imi-

gos bem perlo da nossa, e por os seus

liros varejarem a uieude, mandou que

esteuessem lodos baixos sem fazer mu-

dança ale o elle mandar, o que vendo

os imigos, parecendolhes que o faziam

de medo, se começarão chegar peras ca-

rauellas quarenta paraos encadeados.»

Idem, Ibidem, part. l, cap. 88.— «Nisto

esteue a peiej.i hum bum pedaço sem

se a vicloria inclinar a nenhuma das

partes ato que D.;os por sua misericór-

dia a declarou pellos nossos, começando-

se os paraos dalagar pol» muita gente

que lhe ja linhão morta.» Idem, Ibi-

dem. — al".om que desencadeou logo os

mais dos paraos, aos quaes logo o se-

nhor de Repelim mandou outros em
ajuda, onde forào tantas as bombarda-

das de huma, e da outra parle, que nem
o Ceo. nem a terra, nem a agoa se vião

cora fumo, e chamas de fogi... Idem,

Ibidem, part. 1, cap. 89. — «Com tudo

os outros caslellos nem por isso deixa-

uão de fazer seu oftiiio, combatendo mui

asperamente as carauellas posto que re-

cebessem muito damno, o que durou ate

ora de vespora, em que j« começaua a

ponta da maré com a quil os caslellos

mouidos da força da vea dagoa, se co-

meçarão de apartar da jangada, o que

vendo ots imigos, que linhão cercadas as

carauellas cora os paraos, e outros na-

uios, se alargaram lendo por excusado

demais do combale daquelle dia.» Idem,

Ibidem, pari. 1, cap. 91. — «As duas

nãos que eslauào encadeadas, e Ires que

estauara encalhadas em terra, com mui-

tos paraos, que os imigos desempara-

ram, mandou Lopo Soares queimar, e

recolhBT a nossa froU as armas, e arle-

Iharia que nellas acharam, o qual (,fa-

zendosse esta obra) entrou na cidade,

porá em huma das egrejas dos Chrisiãos

armar alguns caualleiros, o que feito se

tornou pêra Cochim, onde foi bem rece-

bido, assi dei Rei, como de lodolos da

cidade.» Idem, Ibidem, part. 1, cap. 97.

— fOs primeiros que fugiram foraõ os

paraos de Cale,'ut, que per lodo o ca-

minho foram dando nouas quo licaua o
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Vicerei desbaratado.» liem, Ibidem, par-

le 2, capitulo 39.— «Os quaes juntos se

coiijHçou huma braua peli-ja de tiros de

fog<j, e frecliadas, lanças, c azagaias dar-

reiuesso, que durou bom espaço, aero se

a vicloria mostrar por nenhuma das par-

les (to que do balei de dom Auloiiio

deii hum tiro pela coxia da fusta de Çu-

falarim quo lhe matou, e f.MÍo alguns

remeiros, pelo que mandou fazer voga

pêra cidade, o que vetido os capitiens

dos outros paraos fezerão o mesmo, aos

quaes doio António seguio o alcance, ate

os fazer varar em lerra.» Idem, Ibidem,

pari. 3, cap. 7. — «Esta noite toda se

passou neste jogo dn bombardadas, e em
Se os nossos aperceberem pêra o comba-
le, os quaes juntos em seus talei* e pa-

raos ao r. dor da nao de, Afonso dalbu-

querque duas horas aole manháa. • Idem,

Ibidem, part, 3, cap. 11. — «Estando

assi Trislam vas, o Emanuel de sousa

lauares em Mascate per irem socorrer a

Ormuz, chegou Iara de meira, que bit

pedir socorro a índia, de quem soube-

ram o que passaua, e por alguns des-

gostos qu» Trislam vas leue com Ema-
nuel de sousa, se foi no seu parao ca-

minho de Ormus, e passou per meo de

toda a frota dos imigos, cora lanto pe-

rigo qii>^ manifestamente se vio ter [leos

feito naqiielle dia hum grande milagre,

por elle, e poios que com elle hiam.»

Idem, Ibidem, part. 4, cap. 80.

f PARAOO, «. »i. Vid. Parao. — «E

que na entrada do porto t;slavào ja duas

jangadas muylo grades com moyta soma

de lenha, e de barris de alcatrão, e far-

dos de breu, paraque em elle surgindo

Ihr.s lançassem, a fora mais de <luzenloí

paraoos de remo, cõ muytos frecheyros

e gente da guerra.» Fernáo Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 47.

PARAPANDA. s. f. TrombeU dos ca-

fres de som terrivel.

PARAPARA, d. f. Animal da ilha Ma-

roup'', no rio de S.)fala.

f PARAPECTICO, A, adj. Termo de

Chimica. Acido parapectico ; acido obti-

í)o fazendo ferv''r por muito tempo nâ

agua o ari lo peeiico.

f PARAPECTíNA, t. f. Corpo isomero

na pectina que st obtém íazeado («rver

esta por muito tempo.

I

PARAPEITADO, A, adj. Ornado de pa-

:
rapeiío, def^-odido por elle.

PARAPEITO, o. w.—Parapeito de tol-

da; espécie de trincheira que serve de

encosto, e onde lalvei se faz forte a

guarnição, em algumas circomstancias

de abordagem.

I
f PARAPETALO, s. m. T«rmo de Bo-

tânica .Nome dado a parles semt Ihantes

ás pétalas, porém situadas em um K-gar

mais interior, como no elleboro.

,
PARAPHERNAL, adj. i gen. (Do gre-

go para, c pheriit- . Termo de r>iri-ito.

I
Diz-se dos bens particulares da mulher.
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cujo gozo e administração lhe são dei-

xa'ios.

— Substantivamente: O paraphernal

;

os bens psraphi^fníes.

f PARAPHERNALIDADE, s. f. Termo
de Direito. Estado dos bens parapher-

naes.

PARAPHIMOSIS, s. m. ÇDo grego pa-

ra, e phimoô). Termo de Cirurgia. Doen-
ça em que o prepúcio está do tal modo
contrahido, que não pôde tornar a co-

brir o membro genital. Vid. Phimosi.

f PARAPHONIA, s. f. Termo de Mu-
sica antiga. Consonância da quinta e da

quarta.

— Vicio de voz que consiste n'um tim-

bre desagradável.

f PAÍtAPHOSPHATO, s. m. Termo de
Chimica. Género de saes produzidos pe-

io acido paraphosphorico.

1 PâRAPHOSPHORICO, a, adj. Termo
de Chimica. Acido paraphosphorico; aci-

do que sofTreu a ôcção de um forte ca-

lor; e adquirido assim, sem mudar de

natun-za, pelas propriedades que nâo ti-

nha d 'antes.

PARAPHRASE, s. f. (Do grego para-
phrasis). DesenToltimenlo explicativo,

mais longo que o texto ou que a sim-
ples traducção do texto.

— Desenvolvimento diffuso, verboso.

— Familiarmente : Interpretação des-

favorável.

PARAPHRASEADO, A, part. pass. de

Paraphrasear.— Um texto paraphrasea-
do.

t PARAPHRASEADOR,A,s. Pessoa que
amplifi.;a verbosamente um texto con-
tando-o.

PARAPHRASEAR, v. a. Fazer para-

phrases. — Paraphrasear o miserere.

— Amplificar, desenvolver.

PARAPHRASTE, s. m. Homem que fez

a pariphrase de qualquer obra.—Os pa-

raphrastes chnldnicos.

PARAPHRASTICO, A, adj. Que perten-

ce á pariiphraáe.

PARAPHRENESI, s. r«. (Do grego pa-
ra, e phrenês}. T>'rmo de Medicina. Diz-

se algumas vezes por inflammação do
diaphtagma.

PARAPHROSINIA, s. f. Doença pro-
duzida pelos venenos.

t PARAPHYSE, s. f. Nome dado a cel-

lulas alongadas estéreis que c»rcara o
apparelho reproductor espiral nas plan-
tas cryptogamas.

PARAPLEGIA, s. f. Termo de Medici-
na. Nomf) dado á paralysia, quando oc-

cupa a metadi^ infi^rior do curpo.

I PARAPLEURA, s. f. Termo de Zoo-
logia. Uma das peças que formam o la-

do dl) ihorax dos insectos.

\ PARAPLEURESIA, s. f. Falsa pleu-

res:a.

PARAPLEXIA, s, f. Vid. Paraplegia.

f PARAPSIDA, ». f. Term.- de Zoolo-

gia. Cada uma das duas peças lateraeç>

por intermédio das quaes o scutnm do
metaiborax dos insectos hexapodos se

articula com s aza.

\ PARAPTERO, s. m. Termo de Zoo-

logia. Falsa aza produzida por longas

pennas, em certas aves.

— Uma das peças do thorax dos in-

sectos hexapodos.

PARAQUE, conjuncção causal, desi-

gnando a causa final por que alguma
cousa se faz. — «E aiuda que sey quão
escusado he trazervos á memoria quan-
to nos irupoita trabalhar por tomarmos
esta embarcação que nosso Senhor mi-

lagrosamente agora aquy nos trouxe, to-

davia volo lembro, paraque lodos assi

como estamos, co seu santo nome na
boca e no coração arremetamos junta-

mente a ella, e antes que nossintãonos
lancemos todos dentro.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 54.

1.) PARAR, V. a. Fazer que nâo con-

tinue a mover-se. —Parar o cavallo.

— Deixar de continuar, cessar, sus-

pender.—«António de Faria mandou en-

tão parar os ministros da execução, e

lhe disse que dissesse o que quisesse,

mas que fosse verdade, porque se lhe

ffiintisse, soubesse certo que a elle o ao

filho avia de mandar lançar vivos ao mar,

e se lhe fallasse verdade lhe prometia

de os mandar pôr a ambos em terra li-

vremente, có toda a fazenda que por seu

juramento dissesse que era sua.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 42.

Vinde toflas de lastima mouidas

Vereis parar en certa desuentura

Falsas, vãs esperanças prometidas.

Huapena vereis intensa, e daia

Hura tormento cruel, hum mattão forte

Passado por táo brunda fermosura

Que remédio nãc tem mais qutt o da morte.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DB SEPULTEDA,

caut. 9.

2.) PARAR, V. a. (Do latim parare).

Converter, reduzir, tornar.

3.) PARAR, V. a. (Do francez parer).

Derribar, repellir, rebater.

4.) PARAR, V. a. (Do francez parier).

Termo de Jugo. Pôr, apostar certa som-
ma de dinheiro, que gauha o que lan-

çou a sorte do dado, ou tirou separada-

mente a sua carta sobre que põe o di-

nheiro.

5.) PARAR, V. a. Termo antiquado.

Pagar.

6.) PARAR, V. n. Deixar de mover-se,

correr ou andar. — Parar o cavallo. —
«Mas Os mouros em chegando a lagoa,

que he meio caminho, pararão, o que
vendo o adsil íoaõ gakgo, pareceudo-lhe

que eram almograures, os foi cometer, e

apertou com elles té os leuar alem Dal-

fandequim.í Damião de Góes, Chronica
de D. Manoel, part. 4, cap. 29.

Tão conhecida foi depois e clara

Quanto era antes pequena, e ignota esta ilha.

Porque o seu capitão e gente rara

A fez no mundo huma alta maravilha.

Aqui a aíTadigada armada pára.
Qual o molhado remo ja ferrilha.

Qual iça a entena, qual a vella colhe,

Qual faz que o mar o curvo ferro molha.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, caot. 1, est. 49.

Que abrandar pode a fuíia do disforme,

Inexorauel Rey do centro escuro,

E com doce armonia e voz suaue.

Fez parar os cruéis duros tormentos.

Tântalo não sentio fome raiuosa,

A roda de Ixion parou, e a Thicio

Deu lugar a cruel aue, dei.xando

Ao triste reformarse Ibe as entranhas.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 7.

— «Pareceo-me que levavas intuito de
agradar-me, posto que ainda me nâo co-
nhecias; e me persuadi de que entre to-

das as que comigo esta vão, fizeste repa-
ro em mim ; imaginei, que quando pa-
ravas, folgarias muito que eu melhor te

visse, e admirasse a destreza e graça,

com que meneavas o leu Cavallo. Algum
susto me tomou quando passava por um
sitio de máo caminho : que começava a
lavrar em mim interesse de acções tuas;

já me nâo eras indiílerente
; já levava

parte em quanto fizesses.» Kraucisco Ma-
noel do ^ascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.— «Vendo-se o incó-

gnito accouimettido lhe deu um tiro, e

errando-o virou as costas, porém, cain-

do, disse : «Valha-me o Santíssimo Sa-
cramentou Parou o fidalgo e disse: I Va-

lha I Levante se, snr. e vá com Deus.»
Bispo do Grão Pará, Memorias, publi-

cadas por Camillo Castello Branco, pag.
133.

—Tertainar, ir ter.—«Na lanchara nos
deixamos estar até que foy menham com
assaz de afílicçáo, porem com boa vigia,

para vermos o em que parava a grande
união que geralruente avia em todo o po-
vo, e vendo que hia o negocio cada vez pa-
ra pior, ouvemos por milhor conselho pas-

sarmonos daly para Palane, que pormo-
nos a risco de nos acabarem aly de ma-
tar, como fizeraõ a mais de quatro mil
pessoas.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-
nações, cap. 35.-— «Fernão Carvalho Ca-
pitão do baluarte do mar, vio discorrer

aquella uoilo o exercito com grande co-

pia de luzes, ouvindo a tempos as vozes,

e clamores, que logo paravão em súbito

silencio, e tornavão a rebentar em huns
gemidos de multidão confusa, succeden-
do aos ais e alaridos instrumentos de

guerra : e nesta supersticiosa vaidade oc-

cupárso muitas horas da noite.» Jacin-

tho Freire de Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 2.— «Isto mesmo succede

aos que furtam com unhas fartas, que
naõ páraõ nos roubos, por se verem
cheyos, antes entaõ fazem mayor carni-
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çariíi no sangiiH alh<-yo: saõ coroo as 1

sanguixijgfis, quo chup«õ alé qii« «rr«-

benlaõ. Aiidnm Sfiuprij dotiutrtsUo hidro-

pesia as unhas dpstns : entaA l<'m tuajfor

sede fie ^([linss, quando :ri«is fartos del-

ias.» Arte de Furtar, cap. 42.

—Tomar conhecimento.

—Parar adiante; esperar a pé firme,

resistir.

—Parar o pulso; deixar de bater.

—Ter alguma cousa este ou aquelle

fim.

—Parar diante; vencer tudo.

— Parar o negocio; não coiilinuír.

—Loc. ANTiQ. : Parar mentes; exami-

nar attiMitimviti', fsp-^cular, attender.

I PaR.^RTHREMO, s. m. Termo do

cirurgia l.u\.irão incompleta.

PARASaNGA, s. m. Vi.l. Farçanga.

PARASCEVE, s. m. (Do grego parasfce-

vé). Nome dado pelos judeus a sexta fei-

ra, véspera de s^bbado, por começarem

entfio a prepararern-se para a festa do

dia seguinti'.

PARASELENE, s. f. (Do grego para, «

selênè). Tt>rmo de astronomia. Apparen-

cia de uma ou mais luas em redor, ou

ao lado 'la v»*r(iaileira.

f PARASITÁRIO, A, adj. Termo de te-

ratologia.

—

Afonstros parasitários ; mons-

tros csrscterisados pela associarão de

dous individiios, um vivendo aclivíraen-

te e por si mesmo, outro implantado so-

bre um companheiro e vivendo á sua

custa.

f PARASITICIDA, s. 6 adj. Que mata

os parnsitos.

—Pó parasiticida
;
pomada parasiti-

cida; prt. pomada que faz perecer o co-

guoiielo parasita, causa da traça.

PARASITICO, A, adj. Que pertence ao

parasito.

-^Quii depende dos parasitos veg^taes

ou animaes

—

As doenças parasitioas.

— S. f. A arte do viver a custa de ou-

trem.

PARASITISMO, s. m. Vicio do parasi-

to, profissão, estado do parasito.

—Condição de um ser organisado que
vive sobrn um outro corpo organisado.

PARASITO, A, s. (Do grego parccsiíos).

Pessoa qui' tem por officio ir comer á

mesa de outrem.

—Figuradamente: Parasito doar; a

mosca.—Adj. Plantai parasitas
; plantas que

nascem e crescem em outros corpos or-

ganisados. vivos ou mortos.
—Insecto parasita; insecto que vive

sobre um outro animal e á custa de sua

substancia.

— Entre os antigos, ministra subalter-

no dos .sltares, proposto para tomar con-

ta dos pães destinados ao culto dos seus

deuses.

f PARASITOGENIA, s. f. Reunião dos

pheno.iienos physinioiiico- palhologicos,

pelos quaes os seres organisados vivos, ca-

ch"tico$ B débeis, se tornam aptos [)«rt

o nascimento e reprodução dos belmin-

thos r\ ac,nr'>s.

f PARASITOPHORO, A, adj. Diz-íe dos

seres que se nutrem dos parasitos.

PARASTATAS, i. /. plur. iDo grego

para, e kistamui). Termo de anatomia.

Uous Yasos Taricosos, que estão ao lado

dos espermatioos, entre a bexiga e o in-

testino rfcto. Yid. Próstata.

PARASTREMMA, i. m. (Do grego para,

a streplw). Termo de medicina. Torci-

mento convulsivo da bocca ou da face.

PARASYNANCHIA, s. f. Termo de me-

dicina. Kspecie de esquinencia que faz

inchar os músculos exteriores da gar-

ganta.

f PARATARSO, s. m. Termo de zoo-

logia. l'arte lateral do tarso das aves.

f PARATARTRATO, s. m. Termo de

chimica. Género de saes produzidos pelo

acido paratartrico.

t PARATARTRICO, A, adj. Termo de

chimica.

—

Acido paratartrico ; acido que

isomero do acido tartrico, se oblem pela

saturação de certos vinhos dos Vosges

pelo carbonato de soda e de potassa.

PARATHENAR, s. m. Termo de ana-

tomia.— CVandc parathenar; uma porção

do musculo abductor do dedo miouuo do

pé ; e pequeno parathenar, o curto Qeior

do dedo min imo do pé.

PARATI, *. f. Termo do Brazil. Peixe

semelhante a tainha ou mugem uo Bra-

zil.

PARATILMO, s. m. Pena imposta aos

adúlteros, que era arrancar-lhe os pellos

das partes naturaes pela raiz.

PARATITLAR, adj. 2 gen. Que faz suc-

cintas annotações.

—Substantivamente: Author de para-

titlos.

PARATITLOS, s. m. plur. Curta ex-

plicação dos titulos do digesto e código,

para fazer conhecer a matéria e a liga-

gâo.

PARATO. Vid. Apparato.

-J-
PARATOME, s. m. Termo da zoolo-

gia. Parte lateral da metade superior do

bico das aves.

f PARATOPIA, s. f. Termo U medi-

ciua. Deslocação tal como luxação ; hér-

nia.

•j- PARATRIEMMO, s. m. Termo de me-
dicina. Espécie de erylfaema que sobre-

vem em seguida a uuia pressão forte e

constante u'uma parte da superlicio cu-

tânea.

PARAVANTE, «. m. (De para, e avan-

te). Termo de marinha. X parle do na-

vio que vai do mastro grande até á proa.

PARAVEL, adj. 2 gen. (Uo latim pa-
rabilis). Termo pouco em uso. Que se

pôde obt<'r. que se pôde conseguir.

PARAVENTO, s. m. (De parar, e ven-

to). Obra de taboas movediças, colloca-

da entre as portas para que não eutre

por ellas o vento com força.

PARAVOA, H. f. Termo antiquado. Pa-
lavra.

t PAKAYSO, ». w. Vid. Paraíso.— íE
estatidi) el lUy. e a Prioo-í» denlfo a

porta da Cidade, se fez huma pratica a

vinda, e i-otradi da Princesa, e acabada

os d'i parayso i'om singulari^s 'siromen-

los. que tir.giim. e os cantores cauta

-

uam suaunmenie, tiseram huma espm-
tosa musica, e assj se íwttta outras

muytas, e mnj" concertadns nípreseuta-

ções, e ally a porta da (Cidade s^ deo«-

ram todos a p-, saluo el K^y, a Prioce-

sa, e suas Damas, e c<)m cada dama hum
fidilRii Casl' llia';o.» (Jarcia ile I\<)zende,

Chronica de 0. João II, c«p. 123.

PARCA, a. /. Ca ia uma das Ires deu-

sas que iiavaíii. dobavam e cortaram os

fios da vida do homem.

No melo do alto ceo ja se «ubUo

Aa luienUa «strelUa. « o barbudo

íàoberbo galo a vux al^Dilo. daua

Certo siaal da noite )a ter meya.

QuanJo aqaelle triucnpbo aboniioa>jel

Recolbendose deixa a Parca caçara.

CUBTR HKAL, .NAUFRAClO DB itrVÍVMDA,

oact. S.

Dv]ueUe Dom Praociaco bellieoso

Hum Uelle» fllho be jaat4, a deoldo,

Uoro corte» ail«bel gracioao.

De fero coração, e aoimo ardido.

De Dom Duarte o outro valeroto.

De Menases também lie o appellido,

Rigorosa, e cruel Parca, onda achasta

Razão, porque tae» flores aoa cocteate.

IDEM, IBIDEU, cant. 14.

Porque qualquer dos dous qoe eoKú aa ambana
No navio subtil, leva comâigo

Uum ódio tão mortal, de tanta nuvca

Contra bum tão triste e tio rendido iihi(0.

Que quiz tomar o officio l^cruel Parca

Por satisfazer parte do odio antigo,

G contra o que o Silveira Ibes penaitte

Manda quantos aocoutra ao escuro Dite.

FRA.SC. DEiLNDHADE, PHUtSlROCEHCO OB DIU,

cant. IS, est. 49.

—Termo de poesia. A morte.
— Figur^ lamente : A causa da morte.

PARCAMENTE, adv. ^De parco, com o

suflixo emente»). D-- um modo parco,

com parcimonia.— Viv«r parcamente.
' PARÇAR, V. n. Termo antiquado. Ter

parren.i ein rendas V t-Tras.

PARGARIA, ou PARCERIA, s. f. O coc-

tracti ila soei" iade. m virtude do qual

oi routract.^nles entram a parto dos ga-

nhos, seguudo a proporção ou razão, em
qu'' se ajuntam.

}

—Terras de parçaria; terras qud al-

guém traz de rnn ia p t ração, por algu-

ma quarta parte dis fructos, que dá ao

I

senhorio dVllas.

I

— Kigura lamente : .andar rf« parçaria;

i andar abr.içado.

! PARCEERIA, s. ;. Vid. Parceria.

PARCEIRAHENTE, adv. De parceria,

amigavelmente.
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PARCEIRO, A, s. Pessoa que joga com
outra.

—Sócio, participgnt«.

—Sócio, conjurado para algum fim

mau, ou bom.

Gonç. E a lebre que foi delU?

Duar. Que sei eu?

Gonç. Hu-lo parceiro ?

Duar. Não te deu elle o dinheiro?

GIL VICENTE, KARÇAS.

—Parceiro em negocio, tio officio, no

serviço da casa; meio em lavoura, em
negocio, etc.— «Os Vereadores viraõ to-

dos três aa Relaçom aa quarta feira, e

ao sábado, e nom se escusarom por ne-

nhuma cousa; e o que ahi nom TÍer,

pague pêra as obras do Concelho por

dia cem reis brancos, os quaes loguo o

Escripvam screpva em recepta sobre o

Procurador, sob pena de os pagar ano-

Teados: pêro se for doente, ou outertal

negocio, que nom possa vir, seja escu-

sado fazeiído-o sabente ante a seus par-

ceiros». Ord. Affons., liv. 1, tit. 27, § 17.

—Companheiro.

—Na dança, a pessoa que dança com
outra, que modernamente se diz par.

—Dá-sô também o nome de parceiros

aos companheiros do escravo na famí-

lia.

PARCEL, s. m. Termo de marinha.

Baixo de areia, mar cheio de restingas,

bancos : differe du alfaque, porque n'es-

te o fundo é desigu.sl. Vid. Alfaque.

PARCELADO, ou PARCELLADO, A, adj.

Diz-sedo logar ondehaparcel. Vid. Apar-

cellado.

PARCELLA, s./'. Pequena parte.— «Sim,

amigo.— Eutá'1 está bem. Fica assentado

(disse elie, esfregando as mãos), o tanto

mais, que muitos dos empregados na

Dossa Companhia andão atrazados em
bastantes parcéllas, e approveitar-me hei

da occasiáo para dar uma vista de olhos

a tudo ; e por esse meio pagará a Socie-

dade em grande parte o custo da jorna-

da. — E nisto partio conteniissimo de

nós.» Francisco Msnoel do Nascimento,

Successos de Madame de Seueterre.

—Uma parte da somms.
PARCERIA, s. f. Vid. Parçaria.

FARCHE, $. m. Bocado de panno com
colla, emplastro, etc, pregado sobre fe-

rida, ou para eitrahir alguma dôr.

—Nódoa, macula.

PARCIAL, adj. 2 gen. (Do francezpar-
tial). Que faz parte de um todo.

—Que não existe ou que não tem lo-

gar spuão em parte.

—

Eclipse parcial.

— Feito por partes.

—

Leitura parcial.

—Termo de arithmetica. — Producto
parcial; o producto do multiplicando

por um só algaristito do multiplicador.
— Dividendo parcial; parte separada

do dividendo total para obter um só al-

garismo do divisor.

—Informação parcial; informação par-

cialisada.

— Participante.— «Abalou o Governa-

dor de Pangim em huma galeota, cujo

adorno a fazia different© das outras; le-

vava comsigo os Fidalgos velhos, que o

acompanhaváo na jornada, igualmente

parciaes na gloria, « no perigo.» Jacin-

tho Freire d« Andradp, Vida de D. João

de Castro, liv. 3.— cEra nesta occasiáo

Simão de Mullo Capitão de Malaca, e sa-

bendo das discórdias destes Principes,

escreveo a Diogo Soares de MhHo que

estava no porto de Patane, que se viesse

áquella Fortaleza, porque como todos

aquelles Reis eráo amigos rio Estado,

queria anti^s ser arbitro, que parcial em
suas differenças.» Ibidem, liv. 4. — «K

como era bem correspondido dos Prin-

cipes de Queda, Pam, e outros confinan-

tes, teve meios para os colligar, fazen-

do-os parciaes na vingança de alheas in-

júrias. Puzerão sobre o mar huma gros-

sa armada, capitulando, que o de Vian-

tana se contentaria com a vingança do

inimigo, e elles ficarião com os despojos

da guerra, a rrspt^ito de avenlurarnm o

sangue na satisfação dos aggravos de ou-

tro. D Ibidem, liv. 4.

PARCIALIDADE, s. /. (Do francez par-

tialité). Ligação a um partido, a uma
opinião.

—Partido, opinião.

Vemos poucas amizades;

se tias lia sam com respectos

;

vemos ódios, ioiizades,

vemos parcialidades

secretas por seus prouectos,

offíciaes e priuados

vemos ser muy aguardados.

GARCIA DE REZENDE, UISCELLANEA.

— «O Conselheiro naõ ha de approvar

tudo, o que o Principn disser; porque
isso será ser lisongeiro, e naõ Conse-

lheiro. Muitos naõ tem nos conselhos

respeito ao que se diz, senaõ a quem o

diz; e se he amigo, VAÕ-se com elle:

senaõ he do seu amor, ou parcialidade,

reprovaõ-no : e he muito prejudicial mo-
do de governar este.» Arte de Furtar,

cap. 30. — «O hypocrita, quando perco

eirei d« vista, não cessa d^^ advogar os

interesses da sua parcialidade, affectan-

do depois diante da corte uma indiffe-

rença estudada. Difficillueta é esta
;
por-

que, emsumma, sou um homem, chão...»

A. Herculano, Monge de Cister, c«p. 16.

—Figuradamente; Affeição, acceitação

de pessoas, ou de opinião nossa, ou de

quem amatrjos.

PARCIALIDAR, u. a. Tornar parcial,

ligar. Vi'1. Parcializar.

—Parcialidar-se, v. refl. Tornar-se

do partido.

PARCIALIZAÇÃO, s. /. A acção de par-

cializar a informação, opinião, parecer.

PARCIALIZAR, v. a. Portar-se com

parcialidade haver-se com afíeição de

partes no juizo que se forma, ou no pa-

recer que so dá.

—Parcializar alguém com outro ; fa-

zer alguém do seu partido.

}- PARCIALMENTE, adv. (De parcial,

com o suffixo «mente»). Por partes. —
Pagar parcialmente.

PARCIARIO. Vid. Colónia.

PARCIMONIA, s. f. (Do latim parcimo-
nia). Acção de economisar, de poupar,

de despendâr com frugalidade.—Sym. ,: Parcimonia, frugalidade. Vid.

este ultimo termo.

PARCIONEIRO, A, adj. Que tem parte

com outro em qualquer feito ou serviço,

parceiro.

— Que tem participação no mesmo cri-

me com outro.

—Sabstaolivamente: Um parcioneiro.

PARCISSIMAMENTE, adv. (De parcissi-

mo, com o suftixo «mente»). Mui par-

camente.
PARCISSIMO, A, adj. superl. de Parco.

PARCO, A, adj. (Do latim ^arcMs). Que
tem parcimonia, poupado, económico.

—

«Ainda qua veja um indio com o furto

na mão, finge que o não vé, e costuma
dizer: «Di'ixem-u'o. que isto seu é: el-

les o trabíilham .. que muito que comam
o que s-^u suor lhes custa!» Somente
comsigo é parco. Satisfaz-se com fructas,

e dessedenta-se com agua.» Bispo do
Grão Pará, Memorias, publicadas por

Camillo C.tbtello Branco, pag. 197.

PARDAÇO, A, adj. Augmentativo de

Pardo. Que é pardo escuro.

— S, Termo usado no Brazil. — Uma
pardaça; uma mulata.

PARDAL, s. m. Ave vulgar e conhe-
cida.

Fiualmente, ao montar aCarruas^m,

Batendo ura graõ Bizouro as negras azas,

Com horrendo estridor Ibe açouta as ventas,

E um Pardal Uie estercou no tejadilho.

A. DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, cant. 6.

—o pardal francez; o pardal dç íçrí-

bação, maior qa« os pardaes vulgares.

f PARDALZINHO, s. m. Diminutivo de

Pardal. Pardal pequeno. — «Quizera eu
também ver como se traduzirá, a não
ser em Portuguez, aquelle tam bello e

delicadamente voluptuoso pensamento de

CaluUo, Qo pardalzinho da sua Lésbia.»

Garrutt, Camões, nota A ao canto 1.

PARDÁO.s. w. Moeda indiana do valor

de trezentos reis aproximadamente.

Quatrocentos pardaos leua de encontro

Por duzentos que a gorra prometia,

A gorra íica s;tlua, a bolsa fica

Liure do graue peso que antes tinha.

Hum dos Turcos lançado os dados, mostra

Noue pontos aos quais em breue acode

Pantalião de Sá, e apara hum rico

Anel, que em cor mostraua bum prado verda.

CORTE REAL, NAUffiAQIO.mC SSÇU;,¥EDA,

caat. 4. : Tjtacj ab taiií m^iMb etí
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Com tal vist* se alegm todx » gcnta

la lhe fueiu Lugtr, ja vem com carU>

Airoso contrapaA^o, e chrgáojuntofl

Ond« an mesas CbUo ja sem manjares

Hum deites Ihd^s trsa lUdos, • IM outros.

De pardaos d« ouro espalhdo gr&de copia,

Nio Iba Urda a reposta que ao primeiro

Encontro ganha o Sousa mil cruxadoa.

IDKU, IBIUEli.

— «Seguindo í.ssi sua TÍ»j«ra toraou

na costa de Cnmbsia, cinco nai>s dfi Mou-

ros, tam ricas, que íò o dinheiro de con-

tado que npUas achou, passaua df" du-

zentos mil pardaos, moi^da que vai da

nossa Inzi-titos, e sessenta r^aes cada

hum coin a qual boa andança dppois diA

luandar qui'imar estas nãos, se foi a hu-

mas ilhas, qufsláo allfra do cabo dií

Guardafum, per nome Cúria, Muria, pê-

ra repairar algumas das suas nãos qu^
faziam aguoa.» Damião de Góes, Chro-

nica de E. Manoel, pari. 1, cap. 94. —
iNcste lempu era tamanha ha forat^, qu«

hum fardo darroz valia vinti» pardaos

douro, que são st^tn rnil, eduzpiit"S r^aes

da nossa moeda, e huraa galinha hura

cruzado, tanto por ser inui»rno, que to-

msua a barra, como por estarem fustas

de Riiçalcáo cm Cintacorà, com que de-

fendia aos Gentios não trazerem manti-

mentos à cidade. > Ibidem, pari. 3, cap
21.—«E porqun os Prégiídorps, e Minis-

tros da Fé padecem algumas necessida-

des por tratarem da conversão dos Gen-

tios, queremos, e he nossa vontade, que
se lhes dem algumas ajudas de custo, e

só para isto lançareis (íe tributo cada

anno, três mil pardaos ás Mesquitas que
tem os Mouros em nossos senhorios.»

Jacintho Freire de Andrade. Tida de D.

João de Castro, liv. 1.—«Rumeiáo offe-

receo pelo Capitão Janizaro, que (como

dissemos) lhe era conjunlo em sangue,

trinta o dous mil pardaos de ouro; po-

rém D. Álvaro mauduu que o enforcas-

sem, porque não viera a vender sangue,

senão a derramallo : que dos Mouros não
queria outro despojo, quo as cabeças.»

Ibidem, liv. 2. — f.\codio a lhe respon-

der o mesmo dono, qu.' era hum Fran-
cisco Gonçalves, sohlado de fortuna. O
Governador depois de o louvar de curio-

so, e bem occupado, lho mandou dar

trinta pardaos, com que lustrasse o fer-

ro; seudo que nos dias de seu governo

tiverão pouco tempo as armas para criar

ferrugem.» Ibidem, liv. 4.

PãRDãR, i' a. Termo pouco em uso.

Tornar-se pardo.

PARDEIRO. Vid. Pardieiro.

PARDELHA, s. m. Peixinho.

PARDELHAS, adv. Termo popular. A'

fé, em verdade.
-} PARDEOS, loc. inierj. Por Deus.

PariUoi, vae tu S6 quitares,

Salro ae na refestella

Me dessem bem de comer

;

Smáa leiít-me jaa«r>

Oue nãu hei de IjAiUr nella

:

Vae tu lá embura ter.

eu. VICKNTE, AUrO D* MOri.lA UKHOKS.

Mãe. ParJeo$, amiga, assa lia ella

;

Mala o cav.nllo de sella,

E M ha o itano qoe me Iara.

Leon. fUlta, DO cliáu do Cousa,

Ouem nlo puder andar choute.

Mais quero eu quem m'adore.

Que quem fa^a com quecbore.

Chaaà-l*-hel, Inaa?

IDBH, Varças.

PARDÉS, ou PARDÉZ; termo abrevia-

do de 1'or Deus; juramento cómico, em
verdíidn

PARDIEIRO, s. m. Kdifieio velho, que
ameai-a mina.

l.jPARDILHO, «. m. Panno grosseiro,

de côr pania.

2
) PARDILHO, A, adj. Diminutivo de

Pardo. Alenni tanto pardo.

1 ) PARDO, s. m. (Do latim pardut).

Fera. Vid Leopardo.
2 ) PAUDO, ». »«. Termo antiquado.

Norap dado a corto paano de burel d'es-

ta côr.

3.) PARDO, A, adj. Que tem uma côr

iiiterirediaria ao branco e ao prelo, á

similhauça do pardal.— «Na concavidade

deste vaso se observão distinctamenle

em caracteres de huma fôr parda, ou
qnasi negra, as letras seguintes, forma-

das com mais ou menos regulari ia^ie hii-

nias do que as outras: B. XRISTO. K.

Sc. X.xx.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas,

liv. 1, u.o 24.— «Nas Montanhas de S.

Pedro de Rubia, que são na Galiça, e

nas Astúrias, se achão certas pedras par-

das a que chamão pedras da Cniz por

lerem impressa a sua figura.» Ibidem.
— «Tenho assentado em que os vossos

olhos são verdes, asuis, ou pretos, e

lambera tenho assentado era que são

duas Eslrellas por mais escuros, ou par-

dos que elles sejão. p Ibidem, liv. 4, n."

47.

Saeutrsra ovuita Sena. Vom, no carro

Que pardas rõllas gemedetas tiram,

A alma bus«.ir-me que por ti suspira.

GAnKETT, CAM., cant. 1, cap. 1.

—Ar pardo; ar da manha, autes de

esclarecer o dia.

—Homem pardo ; mulato.— « Dos Chris-

tãos os primeiros que miraram esta se-

gunda vez forão Diogo Roiz raposo. An-
tónio vaz homem pardo, e Pedraluarez

espingardeiro e hum escudeiro de Nuno
fernandez que ali mataram.» namião de
Góes. Chronica de D. Manoel, p«rt. 3,

cap. 72
PARDOCA, s. f. A fêmea do pardal.

PARDOSO. A, ad). Muito pardo.

PARDUSCO. A, ,uij. P»rdf> claro.

PAREADOR, s I». Oflicio de data da
companhia dus vinhos do Altu Douro, a

qnera pertence a medição dos teoeit, e

pipas de carreto, que não podiam servir

sem terern a marca do pareador.

PARLAR, ti. a. I IJ > laliai pariare). Tor-

nar igual o numero dt almudf>s de ama
pipa ou qualquer vasilha, ao numero de-

terminado nas ordens da ooiupaubia do«

vinhos d) Douro. Vil. Pareador.

1.) PÁREAS, «. f. plur. Substancia que
sabe pegada ao embigo da creança, quaq-
do nasce.

2.) PÁREAS, s.f. plur. Pensão, tribu-

to qae um prinoipe ou (estado paga a

outro em reronh^^cimento de obedittocia

\

ou vassallatt-oi — «Finalmente recbidas

I

as pareai, Pêro d'Alb'iquerque. (passado

I
o inverno,) se partio pêra a lodia, onde
cbegiiu a salvamento.» Joáo de Barros,

Década 2, liv. 10, cap. 1. — «Ao qual

est>'s catorze Reys de ires em Ires anoos
viessem pessoalmente dar obediência, co-

mo antes cuslumaváo dar a cl Hej. e

pagassem enlio por janto todas as pá-
reas quo cada bum devesse de todos ires

anni^>s, e que naquelle mes em que elles

viessem dar aquella obediência, os fran-

queava em suas fazendas, e a todos os

mais mercadores qoe naquelle mes en-

trassem e saissem, assi naturaes como
estrangeiros.» Fernão Mendes Pinto. Pe-

regrinações, cjtp. 36.— «Dom Vasquo
crendo que era verdade o que lhe dezia

o soltou mas elle depois que se vio e.-n

liberdade, desejoso que liuesse dom Vas-

quo da tiama alguma auçam pêra malar
Mafamede Enconij, nam quis mandar as

páreas, o que vendo o preso, entenden-
do a maldade dixe a 'dom Vasquo o que
lhe parecia.» Damião de Góes. Chronica
de D. Manoel, part. 1, cap. 68.— «Este

Herlao pagaua páreas a el R-i de Nar-

singa, e consentia acolherse no porto

desta Cidade bum armador gentio cha-
mado Timoja. cussairo de toda a roupa

de que atras faiei, porque lhe pagaua
cadaonn quatro mil pardaos de páreas

das presas que fazia.» Ibidem, part. 2,

c»p. 4.— «Recolhida a artelbaria que se

achoa na cidade as nãos, e algumas oa-

Iras cousas que escaparão do fogo. o Vi-

ce-rei se fe<a a vela aos cinco de lanei-

ro, de .M D. i\, e de caminho reíolher

as páreas que Nizamaluco senhor de

Chaul deuia de ires annos. per virtude

do contrato que cora elle íezera dom
Lourenço, como fica dito.» U)idam, pact.

2. cap. 38.— «No qual lugar se vep ver

com o Vicerei el Rei de Ooor, e acre-

centou aos mil pardaos que cadanoo da-

ua de páreas, duzentos e cincoenta. e o

Vicerei lhe pedio que liuesse sempre em
sua graça Tim»ia, e assi lho prometeo.»

Ibidem, pari. 2. cap. 40. — «liem. yue
pois que como seu vassalo lhe pagaua

páreas, e lodo seu re^no estaua a sua

obeidiencia, como cousa sua própria, que
ir>aadasse satisfizer a» nãos. e mercado-

rias que seus capitães lhe lomaraõ na
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índia, porque nos contratos das pazes

que assentou com seus capitães geraes,

estaua declarado qae estes danos se sa-

tisfizessem das páreas que pagaua, com
as quaes sempre satisfizera, sem por es-

tes dannos se lhe rebater nada.» Ibi-

dem, psrt. 3, cap. 66. — «Item pedia a

el Rei dom Emanuel que ouuesse por

bem lhe quitar os iv mil xerafias que
pagaua cadanno de páreas, respeitando

estar muito pobre, per caso de naõ vi-

rem a Ormuz as nãos que sohiam com
medo de suas armadas que continuamen-
te trazia no mar, que era causa de as

alfandegas de que linha mor proueito

que de todo o demais de seu regno.»

Ibidem. — «Dizendo ao messageiro que
a fortaleza se auia de fazer, por lho assi

ter mandado el Rei dom Emanuel seu

senhor mas que elle so nara coatentaua
disto, seuam que el Rei de Columbo
auia de ficar tributário, e pagar cada an-

no de páreas a el Rei dom Emanuel dez

Elephsntes, e quatrocentos babares de
Canella fina, e vinte anéis com seus ro-

bins.» Ibidem, pari. 4, cap. 3'2. — «Do
que se o Tyrano escusou, dizendo que
o regiio lhe pertencia por direito, e que
o tinha rassallo dei Rei de Portugal, a

quem pagaria dalli por diante has pá-
reas, e trebutos que ambos assentasem.»
Ibidem, part. 4, cap. 66.

PARECENÇA, s. f. Similhauça nas fei-

ções do rosto.

Reconhecer feições qiie ha visto a1gur«s;

Com vagarosa mão correndo a frente

Uma vez o outra vez, áá parecenças

De querer ajudar o involto cérebro

A desligar ideas mal distinctas.

GARRETT, CAM., CaUt. 3, Cap. 4.

— Figuradamente : Similhança, imi-

tação.

PARECENTE, part. act. de Parecer.

1.) PARECER, s. m. A forma do rosto,

a apparencia externa.

— Opinião, voto, conselho.

Sobre isto nos conselhos que tomava,

Achava mui contrários pareceres ;

Que n'aquelles com quem se aconselhava,

Exacuta o dinheiro seus poderes.

OB. ciT., cant. 8, est. 60.

—«Com estas cousas ficou suspenso, e

chamou muitas vezes a conselho os Fi-

dalgos, e Capitaens, e em todos ouvio

vários pareceres.» Diogo de Couto, Dé-
cada 6, iiv. 8, cap. 11. — «Gastou tuda

aquella menham em se aconselhar nes-

te caso, em que ouve pareceres muyto
diversos, e opiniões muyto ditTerentes,

porque a huns parecia bem que se to-

massem as barcaças que audavão pes-

cando o aijofre, outros dizião que não,

mas que se ouvessem com ellas por via

de resgate, porque a troco das muylas
pérolas que aly avia, podia bem desba-

ratar a mayor parte da fazenda que le-

vava.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 44 — «E tomaudose conselho

sobre o que ao diãte se devia fazer, por

hum grande espaço esteve o negocio sus-

penso, sem se tomar conclusão nelle,

pela muyta variedade e diíTereoça da pa-

receres que ahy avia, mas em fim se

assentou que todavia seguíssemos adiãíe

com nosso intento, e se trabalhasse por

tomarmos o mais secretamente que pu-

desse ser, por nào alvoroçamos a terra.»

Idem, Ibidem, cap. 74.— «Francisco Ser-

rão que andaua na cidade com alguns

outros se acolheo ao batel da nao de loáo

Nunez, per quem Diogo lopez soube o

que passaua, sobelo que teue conselho

em que ouue pareceres que deuis fazer

guerr.i a cidade, o queimar as nãos que
estauão no porto (as dos Chins excepto).»

Damião de (iões, ChronicadeD. Manoel,

part. 3, cap. 2.— «Fazei justiça, como a

entenderdes, tomando sempre conselho,

e parecer nas cousas, como fazeis; con-

servai-vos na limpeza de vossa pessoa,

que usais acerca dos combates dos gos-

tos temporaes, e interesses dessa terra,

e com isto venha o que vier, porque tu-

do será para bom fim.» Jacuitho Freire

de Andrade, Vida de D. João de Castro,

Iiv. 3.— «Este he o meu parecer. O ho-

mem que conservando a honra pòJe ser

rico, he um bárbaro se faz desprezo do
ouro.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, Iiv.

1, a." 11.—«Quanto aos Gigantes de que
fala o cap. 6 do Génesis, he certo que os

Antigos variarão muito os pareceres so-

bre esta matéria, entendendo alguns pe-

losGigantes os verdadeyros .\lheos, mons-
truos de impieda^le, de latrociuio, e de

tyrania, que se distinguião tanto dos ou-

tros homens pela enormidade dos seus

crimfs, e pela figura disforme dos seus

corpos.» Idem, Ibidem, Iiv. 1, n." 56.

—

«X. Que pela causa sobredita, e por evi-

tar bandos entre os Índios, que natural-

mente são vários e inconstantes, e dese-

josos de novidades, e para que a dou-
trina que aprenderem, seja a mesma en-

tre todos sem diversidades de pareceres,

de que se podem seguir graves inconve-

nientes, ainda que n'este Estado ha dif-

ferentes Religiões, o cargo dos Índios se

encomraende a uma só, aquella que vos-

sa magestade julgar que o fará com maior
inteireza, desinteresse e zelo, assim do
serviço de Deus, e salvação das almas,

como do bem publico.» Padre António
Vieira, Cartas (ed. 1854), n." 13.

— Ser muito do seu parecer; ser mui
aferrado á sua opinião, ao seu voto.

— Talhe do corpo.

—

Mulher de bom pa-

recer.

2.) PARECER, V. n. Apparecer.
— Representar-S9 ao espirito.

Não gostais vós destas dores,

Parece-vos isto vida ?

Cort. Ó flor de minhas flores ,

E meus primeiros amores,

Folgae ser de mi querida.

Mãf. Samael, bem fencaminhas :

Luxas-te, filho meu ?

Led. Bem vol-o dizia eu.

GIL VICENTE, FARÇAS.

— «Parecialhe poderem escapar ali,

mas elles forão logo seguidos: no come-
ter dos quaes, as graças de Tristão de
Acanha com seu filho e dõ António os
ouuerão de matar.» João de Birros, Dé-
cada 2, Iiv. 1, cap. 3.— «O Xeque Is-

mael tiuhíi assentado seu arraial obra de
três léguas donde o, Turco o esperava; e

quando soube que estava mui cercado,

e tomara o pé da s*rra pêra ter as cos-

tas seguras, pareceolhe que com temor
de dar batalha se fizera alli forte.» Idem,
Década, 2, Iiv. 5, cap. 6. — «Tornando
o Capitão desta vitoria, chegou a elle hum
homem da terra, e disse que per huma
tal parte entravam Mouros, com o qual
elle mandou o Adhil a ver vista da gen-
t'^ ; e sobre este homem chegou outro, o

disse que era outra parte mais perto vi-

ra alguns homens qua se recolhiam a
hum tesojunVJ da agua, como g^nte que
não ousava de sahir dalli, a qual toda
em seu trajo eram dos principaes, que
lhe parecia poderem logo ser tomados.»
Idem, Década 2, Iiv. 6, cap. 8.— «O qual
trouxe comsigo té sete mil homens com
muitas munições em soccorro da fortale-

za, assentando seu arraial hum pouco
emparado das nossas caravellas na par-

le da terra firme, por não receber dsm-
no da sua artilheria, no qual lugar este-

ve per alguns dias, parecendo-lhe que
poderia fazer algum proveito a fortaleza.

»

Idem, Década 2, Iiv. 7, cap. 5 — «E o

livro de Severo está taõ depravado, que
facilmente se lhe pôde atlribuir o erro,

antes que a nenhum dos outros, o que
me pareceo a ivirlir, por evitar confusão

em algumas cousas que se hão de tratar

no discurso da historia.» Monarchia Lu-
sitana, Iiv. 5, cap. 28.

Mas não flcns tu só, que aqui contigo

Do meu coração flca grande parte

Até vir outra dor, que a mim mais crua

Soja, e de ti me tiro esta memoria.

Sintio o Sousa muito a morte deste

Parecffiidolhe ser por seu descuido,

E dentro no seu peito se reprende

E de não o achar menos se da culpa.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO Dl SEPÚLVEDA,
cant. í.

—«E o Conde tanto que lhe pareceo
que era em saluo, tendo passado o rio

doce, mandou alçar sua bandeyra. E
quando os mouros virão que não era

mais gente que aquella, ficarão de todo

mortos por tamanha mingua passar por

elles, por tão poucos Christãos os desba-

ratarem, e leuarem preso seu Cupiíáo.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João
II, cap. 71.— «E auendo respeito a tudo
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mo parece, qiio pois isto, o feyto íinsla

mani-yra, qun pnr esla moça suiiáo per-

der Sitíí» in»is SHfuiço de U.iiis cas«llo$

ambos, e funiilarlhe por desperisaçâo, e

assi <i fez, o lhe perdoou a mi)rlH, e man-

dou a sua cusla polia disp-Misaçôo, o (•'Z

ainda mercê a mora pêra se vistir, que

ora pobre.» Mera, Ibidem, cap. 101.

—

«E os cbamou lodos juiiios. o com muy-

ta seguram.a, e «>f)r(,'o lhe disse os si-

naes que em si sentia, por onde lhe pa-

recia que se chegaua sua mort-', e pjr-

que com suas «lores e paixões poderia S'*r

imaginaeam, queria saber a rerdade del-

ies, a qual pi la obrigaram que a l)''0s,

e a elle liiihatu, lhe não eneubrissem,

pois sabiam quanto nisso hya para sua

vida, ou saluaeam de sua al.ua.» Idem,

Ibidem, cap. 211. — «E yndo el Key

achandosse cada vez pior des-^jou muyto

ver a Raynha sua raolher, e o Duque

geu primo, o por há Raynha sor mal iles-

posla lhe pareceo que náo poderia vir, e

escreTeo ao Duque, e lhe rogou muyto

que o vi sse vur, com tençam do Ih-' i1e-

clarar como o deixaua por Key. e enco-

mendarlhe seu filho, e porqu'- o Duque

tardaua lhe mandou el Rey outro reua-

do por António d« Miranila.» Idem, Ibi-

dem, cap. 210.— «Ho Conde desespera-

do de po ler ganhar a villa, lhe pareceo

eicusa lo coioetolla oulra vez, o com pa-

recer de tiidulos capitães determinouse

partir dalli. Ho que assentado despedio

per» ho regno ha frota que com elle vie-

ra ao efnito de Mazalquibir, e elleseguio

sua Tinjem.» Damião de Góes. Chroaica

de D. Manoel, part. 1, cap. 51. — «Par-

tido dom Aluaro fez seu caminho deva-

gar per Castflla, de maneira que pare-

ceo a el Rei manha, e logo lhe screueo

Han elle via quão de vagar camiuhaua,

que soubesse qu» se entraua na corle

de Castella, como lhe tinha mandado que

nào fezesso. que lhe mandaria conliscar

todos seus beos. que elle tinha em Por-

tugal.» liem. Ibidem, pari. 3, cap. 45.

— cPara qu-i soubessii delle nouas per

via de Tetuam. ou Lararhe, aho que lhe

Vasco fernandez respon lia que nam an-

daua alli esperando oulra boa ventura,

nem pedia a Doos oulra cousa, assi que

andando pelo estreito comprinJo com seu

cargo vindo de Malega entre .\laruela, e

o monte lhe sairam seis galeolas repar-

tidas em duas esquadras, com grandes

gritas, e alaridosparecendolhes que lhes

tinha Det)S compridos seus desejos em
ho acharem, que era a cousa que mais

d^sejauam.» liem. Ibidem, pari. 4, cap.

58.— «Porem vendo qu» uòs não voltá-

vamos o rosto como lhes pareceo, ou por

ventura desejavão. se juutaraõ lóios

num corpo, e assi juntos e mal coucer-

tados se deliveraõ hum pouco sem vi-

rem ni»i> por diante.» Fernão Mendes

Pmlo. Peregrinações, cap. 65.— .Ecom
isto nos despedimos dos Chrislãos, e da
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Inez de Lpiria. a qual parecia T^rdad^y-

ra •jhriílan) seanndo o qu-i vimos nella

o.<i9es'pour,os di/is que «stivemos em sua

casa. IdHm. Ibidem, cap. ifl.— «fc'.sta des-

graça que se le(nia, parecia que tomava

certeza da lardan.a que havia nos avi-

sos lie Diu ;
porque nem da armada de

D. Álvaro se sabia cousa certa, e oi que

queriáo divi-rtir o Governador, mais po-

iliáo desprezar que negar a fama que

corria ; eelle, sendo o mais interessado,

vendo quão necessari') era animar o Po-

vo, mostrava hum coração inteiro, des-

metiiindo como semblante as novas que

temia.» Jacinlho Fnire de Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 2. — «Di-

ga o segundo, como noshavemoi de for-

tificar f Parece-me, diz elle. que tome-

mos iodas as bocas das ruas com cestas.

Tende maõ. naó vad^s por diante : ces-

tos ? Ch''yo$. ou vasios? i^heyos de t-rra.

.VIelhor fora de uvas, leriaft os soldados

que comer. Só hum bem acho nesses

v,)ssi)s cestos, que naõ deiiarâo cursar os

gaarda infantes pelas ruas ta» livremen-

te, como andaò.» Arte de Furtar, rap.

29.— 'Perguntou fn«uilimametito a Prin-

cesa Porcia. a que se mi parecião a mim
os pés das S''i)lioras Alemáas. Aos dos

mariollas da Alfandega, lhe disse logo.i

Cavadeiro de Oliveira, Cartas, liv. 1,

n.» 10.

Forneeid» jí tudo o que bastante

Lhe pareceo então para este feito,

Pdssa a genle a Suez, lagar dÍ3U\nte

Oo C'iro Imm grande espai-o, que no Estreito

Do nOxo .Mar está lá tanto avante

Que no fim delle está. e lá direito

\a\ o Baxá co'os seus. porque ancorada

testava neste porto a sua armada.

Kn\NC. D'aNDRADK, PRIXEIRO CERCO OE DIU,

cant. 12, est. 11".

— Mostrar á alma por meio dos senti-

dos. — «Recebeo o Príncipe com muy
grande prazer, e alegria, o tanto con-

tentamento, que não podia ser mais. e

á lufaola, e os Duques fez tanta honra,

lanlo gasalhado como ao Príncipe seu

filho, abraçando os Duques com lariio

amor, e moslranças de folgar com elles,

que parecia que em seu coração não

jasia o coolrayro, e com quanto hia

presles para prender o Duque se lhe

bem parecesse, quis que uáo fosse eu-

tam, e ficasse para depois, por ser com
menos aluoroço como se fez.» Garcia de

Rezende. Cbronica de D. João II, ca-

pitulo 43.

Km Aiebibe foi dado este aviso

Ao Baxá, que ao Rei morto foi mandado,

E pesando-o com grão discurso e siso.

E ante os seus Capitães apresentado.

A nenhum |>ar<c4o digno de riso.

E do que ouvio em sonhos bem lembrado

Fax com nova esperant;a esta jornada,

Oue largamente atra?, deixo contada.

F. DK A.NDRAÍ>E, PRIMEIRO CERCO DE Dll°.

cant. 13, est. X.
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.Ne» fueraod* qae mau t» dilil—

»

A pena %n9 a hum tal crime ae devia,

'.luerera que a forca l'>go o caati^^MM
;

Man hum d'M mnrfn dii que bom eeria

(JUB ao Capitjo primeiro ae levaaaa.

o qual lambem i morta o julgana

;

A todos purecea isto Ijem leito,

Nem querem que lhe t*rde muito o effeito.

IDEM, IBIDEM, cant IR. Mt. 71.

Ein ja vAa a capai froíaa panalla

A nuMrtrar a que n imigo f«t lá t^n,

Na terra ap«Ea* di. quande aatae delta

Hum novo e claro ãoU aslei da Aurora

;

Vt-te o que antes ja disu a esperta vella

De eacad4s cheio o chio. e que Ja agora

AB p^c ni pirle o Turco onde parece

Qna maia a aeu intente favorece.

IDEU. IBI9EM. caol. 19. Wt. IS.

—íMas que Portugueses néo seriéo

mais que setenta, e que Ih»- parecia que
podia (chegar o que linha tomado de mil

e quinh»'iilo3 até mil e seiscentos bares

de pimenta, e outra fazenda, da qual el

Rey de Pa6 lhe tomara logo rr>ais de a

melade pelo recolher em sua terra, «se-

gurar dos Portugueses, dando-lhe para

isso aquelli»s cm homens qu*» andavào

com elle, B Ihwobedecí-ssem como a R»-y.»

Fernão Mend'-s Pinto, Peregrinações,

cap. 51. — «Alguns dns que aly »»naváo

o reprenderaõ, e lhe disseraõ que néo

dissesse aquillo, porque náo era bem
dilo, a que ell»' responder», sabeis por-

que volo digo, porque vos vy lonvar a

Deos despois de fartos com as mãos ale-

vantadas. o cos beiços untados, como
homens que lhes parece que basta ar-

reganhar os dentes ao Ceo sem satisfazer

o que tem roubado.» Ibidem, cap. 55.

—

cEiítáo hum dejles queera o mais velho,

e parecia ser eDtrf elles de mais auto-

ridade, disse, não me fio inda muyto da

liberalidade dessas luas palavras, por-

que te estendeste tanto neilas que temo

que me faltes no «neiío do que ellas pro-

metem.» Ibidem, cap. 63.— tParwíe-me

que vos lenho mostrado que ha depra-

vaçoens de gostos, espero que consenti-

reis em que todos os gostos depravados

devem ser pelos gusios discretos aborre-

cidos.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv.

1, n.o 16.— «Toiia esu genle armada as-

senta em que os pés grandes a que cha-

mamos desmarcados são igualmente de-

fectuosos. e assim devendo-se buscar em
todas as cousas bum meyo, par«ce-mo
que o melhor d*" ludo he seguir -as re-

gras geraes. e certas, e estimar na me-
lhor o meyo qu" lhe pM^ dar a mayor
perfeição, e a melhor bondad».» Ibidem,

liv. 3, n.o 13. — «Consultou o General

D. Álvaro com os Capitães d» armada is

difficuldadpç que se represenlavéo. e a

todos parecerão dignas de reparar, dizen-

do, que emprezas voluntárias néo se

acometião coro risco lãn sabido: que
maior guerra fazião ao Hidaloâo senho-

reando lhe seus mares, fazendo prezas,

e tolhendo o rommercio á vista de seus
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oihos.s Jaeintho Freiro de Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 1.— «Con-

dia de Bol)fiha seu gearo, para seus fi-

lhos, e filhas para sempre. Destes exem-
plos ha muitos, o melhor me parece o

da Carta, que EIKey D. Aflonso V. es-

creveo aos EstsHos do R'yno, pela qual,

quando entrou era Gastella, determinou

o modo, qii8 se havia de guardar nn suc-

cessaõ destes Reynos, dizendo assim.»

Arte de Furtar, cap. 16. — «Era este

Principe homem de muita opinião, mui-

to verdadeiro no que trataua, e fallaua,

e que sem medo (fizia n el Bei seu ir-

Tfír.õ o que lhe parecia tooar as cousas

de sua honra, e seruiço, tanto acerca

dos negócios do gouerno do Regno, co-

mo de sua pessoa, e casa.» Díimião de

Góes. Chronica de D. Manoel, cap. 19.

— «Quando ná ião em languidez meus
olhos, accuso-os do mal que elles ser-

vem ao meu amor, e de qus sonégão ar-

dores de meu p-^ito: quando elles sobê-

jão de vivos, também os accusa a minha
languidez: com as acções de mais claro

grilo, inda me parece que assaz me não
declaro; quandii tu d'um nada compões
segredo.» Francisco Manoel do Nasci-

mento, Successos de Madame de Sene-

terre.—«M. Birton de sua parte me deo

a endereça do seu Cnírrespondente em
Hamburgo : com ella (aqui vo-la dou)

se repara tudo. Dir-vos-hei todavia que
rau! estranho pareceo a esse honrado
nogociante não terdes vós recebido no-

vas de M. rie Seneterre, quando elle af-

firma que não perdera occasião alguma
em que podesse escrever- vos.» Ibidem.
— «Queres saber quaes, nesse ponto,

meus sestros são? O excesso de hontem,
nesses assomos teus, levantou a febre

das suspeitas ; e porque parecias fi>r8 de

ti, atravessei pelas apparemias para te

pesquizar no âmago. Que seria de mim,
oh Céos I se lá me convencesse de que
eras dissimulado I Anteponho a tua af-

fi-ição á minha reputação; e aioda á mi-

nha vida: com mais mansidão potêm
soffrêra a certeza d>^ teu ódio pfira comi-

go, que apparencias falsas nesse teu

amor.» Ibidem. —«Narbal me replicou:

Essa mentira, Telemsco, é innocente:

os mesmos deuses não podem condem-
nel-a ; pois a ninguém prejudica, e os

serve de salvar a vida a dous innocen-
tes: se engana o rei, é para arredal-o

de coramelter um grande crime. Isso

parece extremar muito o amor da virtude,

e o receio de offender a religião.» Tele-

maco, traducçâo de Francisco Manoel do
Nascimento, e Manoel de Sousíf, cap. 3.

— «Isto é, senhor, o que me pareceu re-

presentar a vossa magestade por satis-

fazer á minha obrigação, e por descar-
go da minha consciência, encarregando
muito, com toda a submissão que devo,

á do vossa magestad", o remédio d'estos

gravíssimos damnos que padecem tão
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infinitas almas.» Padre António Vieira,

Cartas (ed. 1854), n." 9.— «O remédio
d'este gravíssimo damno é o multiplica-

rem-se as egrejas e curas nos logares

que parecem mais accomraodados: ha-

ver utaa pessoa ecclesiastica de letras, e

zelo, que seja administrador de todo es-

te estado, ou tenha outro género de su-

perintendência sobre o espiritual de to-

do ell.\ como ha no Rio de Janeiro.»

Ibidem.—«Com as almas dos portugue-
zes se não tríibalha menos, que com as

dos Índios, e dá Deus tal força de espi-

rito aos missionários n'esta parte, que
affirrao a vossa magfstade, que com ter

corrido tanto mundo, e ouvido tantos

homens grandes d'elle, nunca ouvi ser-

mões que mo parecessem verdadeira-
mente apostólicos, senão no Maranhão.»
Ibidem, n." 16.

A máchina do estado, que parece

Mover-5e arada pelo antigo impulso

De melhor regedor. O astro de Lj^^ia

Do zenith de sua glória descrevia

Curva aíTrontosa a miserando occaso,

Que de Alcácer nas ton-idas areias

Erros, crimes, traições lhe estão cavando.

GARRETT, CAM., CaUt. 6, Cap. 1.

— «Moribundo, desesperado, ao esto-

recereste na derradeira agonia, soltan-

do a suprema blasphemia, ajudar-te-hei
com 8s minhas a dar a alma aos demó-
nios. Não te parece isso mais grandioso
do que o assassínio de Lopo Mendes?
Não sou mais liberal comtigo?» A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 28.

—Ter parecença, assemelhar-se.

Esta supita mudança
Bem parece obra divina;

E com e^ta segurança

Fazei que vossa balança

Seja fma.

GIL VICENTE, OBRAS VARIAS.

— iVer as Bernadas, e ver as flores

que ellas fasom, tudo parecerá Jardim
onde tudo são flores. Não cuideis que
vos falo de duas legoas fora de Lisbo.-í,

tudo o que vos digo he do Mocambo.»
Cavalleiro d'01iveira. Cartas, lir. 1, n."

36. — «Esta pintura de Frey Henrique
tem pouca semelhança com os homens
Reformados, e com humildes e ver ia-

deyros; julgo que se parece mais com
os Amantes em disfarce, e com os Am-
biciosos mascarados.» Idem, Ibidem, liv.

1, n.o 28.— «Não me diga tsmbem que
Ovidio se enganou na comparaçãoi, por-

que lhe farey ver no Festejo de Trimal-
cinn em caza de Petronio, que falando
Habinnas de hum seu Escravo disse as-

sim. Elle he vesgo, porem tanto melhor
porque se parece com Vénus.» Idem,
Ibidem, n." 33.— «Hos dos barcos tanto

que viraõ has nsos, se chegarão a ellas,

e has foraõ seguindo ate que ancorarão,
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tanpfftndo anafis, e outros instrumentos,
qu-3 se jà pareciaõ mais com hos nos-
sos, que hos úks outras terras em que
tocarão.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 36.— uGonça-
linho D'afo!iseca : o el Hei lhe disse lo-
go: Gonçalinho lhe chamais, não sey se
vos vos tomardes com elle, Gonçalãovos
parecera. Isto disse el Rey pcdlo mao
ensino que foy em lhe chamar perante
elle Gonçalinho.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 194.—
«Seguindo o Governador sua viagem com
toda a armada jur.ta. surgio eoj Moçam-
bique, onde o seu primeiro cuidado foi

a deserabarcação. e commodidade dos
enfermos, ajudado de seus filhos D. Ál-
varo, e D. Fernando, parecendo então
herdeiros de sua piedade, depois de seu
valor.» Jaeintho Freire de Andrade, Vi-
da de D. João de Castro, liv. 1. — «O
Governador não querendo, que a sus-
pensão parecesse temor, quasi com o
mesmo alento da primeira batalha co-
metteo a segunda, ordenando três es-

quadrões, os doiís, que buscassem os
inimigos pelos lados, e elle pela frente.»
Ibidem, liv. 3.

—Parece me bem; apraz-me, agrada-
me. — «Também pelejar com as nossas
náos a elle não parecia bem, por ser-
mos a mais ousada gente que elle tinha
visto, sem ler conta com muitas, ou
poucas velas, nem se eram grandes, ou
peqiiêDss, porque qualquer das nossas
náos commetterifi abalroar com o seu
junco.» João de Barros, Década 2, liv.

9, cap. 5.—«E tomando conselho sobre
o que neste caso se fsria, se assentou
que por então nos deixássemos estar ss-
si surtos aly onde estávamos, porque não
era siso cometer cousa tão duvidosa,
mas que como fosse menham se saberia
que gente era, e que forças trazia, e que
conforme ao que víssemos nos determi-
naríamos, o qual conselho pareceo bem
assi a António de Faria como a todos os
mais.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-
nações, cap. 40. — «S que de tudo o
mandariaõ avisar com muyta brevidade,
ao que elle respondoo que lhe parecia
muyto bem, e lhes deu a licença que
lhe pedião. e escreveo tãbem por elles

algumas cartns aos mais honrados que
então governsvão a terra, em que lhes
dava relaç.^.õ de todo o successo de sua
viagem.» Ibidem, cap. 67. — «E em o
Principe embarcando ssbio o Conde Da-
brantes de huma ponta, onde estaua es-
condido, com grande soma de b.ircas e

bateis muyto tmbsndeyradas, e enrama-
das, e todas com muylas bombardas que
tirarão, e com luuytas trombetas, e atam-
bores, e grf.ndes gritas, que pareceo
muyto bem.» Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 131. — «Item.
Mandini so <iicto dom Emanuel seu tes-

tamenlí-iro, que has cous8s que tocauam
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ao descargo dn sua alma cumprisse in-

teiramonle, o que quanto às outras li-

zesse nellss aquillo qun Ihn parecesse

bem e por liem tiufssu.D l)^iniú') 'In

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 1.—Dizer o que lhe parece; dizeroquo
lhe apraz.—«He liure, e isento, em di-

zer o que lhe parece, nunca da tanta

aulhoridade a pessua al((urna, que por

parecer doutrem se dosuiasse do que lhe

parece razão, nom tem conta com o gos-

to, e affivam «ie pessoa nentiuioa, so-

montt) com a justiça « razão, c bem vni-

uersal, he muito amigo dos homens in-

teiros, e virtuosos » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 27.

— Mostrar-se, rcpresenlar-se á vista-—
«E tornaiido-se a retifi-ar no que ioda

entáo duvidosamente tinhamos visto, en-

xergamos claramente serem navios de

remo que vinhão a nós A g^-nt^ so pòs

logo toda e'n armas, e, o Capitão a re-

parlio pflas eslamias mais impirlantes,

6 parecendouos na calada do remo que
podiáo ser os inimigos do dia pasmado.»

Fernão Mendi-s í^into. Peregrinações, cap.

40.— «E assy embandejrado e com mos-
tras de muyia alegria esperou que os da»

lanteaas chegassem a bordo, os quais

tanto que nos viraõ assi to los juntos, e

com as mesmas n)ostras de festa queel-
les trazião, parecendolhe que era o noi-

vo que os vinha esp"rar ao eauiinho, se

vieraõ com muyto prazer direitos a nós,

e despois de s» fazeri-m as suas e as nos-

sas salvas á Chararhina, como entre esta

gente se custuíua. se tornarão a afastar

para junto do terra, e aly surgirão.» Ibi-

dem, cap. 47.— íl^assado nestas sospei-

tas hum pequeno es(>ai;.o qui> restava ain-

da do dia, e quasi dnas horas ita noite,

vendo a noiva, que vinha nua destas lan-

teaas, que o noivo a não man^iava visi-

tar como estava em rezão, quiz ella fa-

zello, por lhe mostrar o muyto que pa-
rece que lhe queria, e dispidindo huma
das quatro lanteaas era que vinha hum
seu lio, lhe mandou p'tr elle huma car-

ta que dizia assi.» Ibidem —tQuem vir

com atlen(;ão exacta estes caracteres,

achara que na letra quo parece Sc se

observa no meyo hum pequeno corte,

com o qual parecendo ser também hum
F. se podia mudar o sentido da explica-

ção referida. » Cavalleiro de Oliveira, Car-
tas, liv. 1, n.» 24.— «Neste tempo o tom
de sua fama era tão sabido polo mundo,
que tirando as obras de Palmeirim, logo

as suas pareciam dinas de maior nome,
que os doutro nenhum.» Francisco de
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, capi-

tulo 85.

— Af(irmar-se.— «E despois que os fe-

ridos e os doentes foráo convalecidos,

cada hum se foy para onde lhe pareceo
que teria o remédio de vida mais certo,

e o pobre de my com outros seis ou se-

le táo desamparados como eu, fonaos ter

a Setiivid, onde me cahio em sorln laçar

mão de mim hum liJaliço do .M-slrn de
Santiago por nome Fran'.isco de Faria.»

Fernão Mendes Pinlo, Peregrinações, c.

1. —«E como Laque Xeim^na eslava apo-
derado, assi da terra como do mar es-

perando por elle, com a qual nova di-

zem que o Heredim .Mafsmede ficou

muyto endjaraçado, porque na verdade
nunca lhe pareceo que os inimigos fizes-

sem tanto em táo pouco tetnpo. Tomando
entáo con.sellio sobre o qu-; se devia de

fazer, se aflirmoii que o voto d(»i mais
fora, quií ja que a fortaleza e o reyno
emõ tomsilos, e toda a sua gente mor-
ta.» Ibidem, cap. 32.— «Erá» tunlos os

atAba(|ues. o bacias, e sinos com que
tangião, que não avia quem se pudess-^

ouvir com a vozaria e malinada delles. o

não entendendo os nossos o que isto po
dia ser, lhes pareceo qu», eraõ espias da

arm.id,<i do Cnpiíáo de Tanauquir que po-

dia vir em busca de nós, António de Fa-

ria mandanli) logo arriar das amarras,
se. preparou para tudo o que viesse. •

Ibidem, cap 47.— #0 estado deste Em-
perador precioso loão era tamanho que
pareceria cousa fabulosa contallo, por-

que em seu raoiio, e cerimonias queria

mostrar ser mais diuino que humano,
ate tanto, qm^ muitos senhores, e Reis

seus siibj-itos lhe não podião ver o ros-

to senam per mysterio. porque a huns
quando lhe hião fallar mostraua hum
pe, e a outros bua mão, sem lhe mais
poderem ver.» Hamiá > de Góes, Chroni-
ca de D. Manoel, part. 3, cap. 62.

Mvito pode a cobiça, e mais se imprime
Nos írACOs corações baixos \*ulgares,

N.io ba torre, nem muro onde náo suba:

Não ha pri-^o tão forte, que não rompa.

No que se mostra mais cerrado entra,

que parece mais seguro escala.

Por demais he guardar, nem ter vigia

No que por qualquer preço fica facil.

COKTE BKAL, NJLUFRAGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 2.

— «Vendo os soldados esta resolução,

e os marinheiros mais temerosos do Ca-
pitão, que da torm"nt«, seguirão sua via-

gem sempre alagados, e coma morte be-

bida, parecendo que cada rajada de ven-
to os sepultava. Assim forão em continuo
naufrágio navegando, até que sobre a

tarde houvérão vista da Fortaleza, dm-
de foráo olhados com espanto, e alegria.»

.laciolho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2. — «D. Fernando
de Castro estava de cama. curando-se de
febres, e sab'ndo do assalto que se es-

perava, se levantou, fazendo força o brio

á natureza : o que D. Joáo Mascarenhas
tratou de lhe impedir, humas vezes como
Capitão, e outras como amigo; mas co-

mo nesta parte a desobediência parecia
virtude, quiz antes errar contra a saúde,

que contra a opiniáo, vesliolo armas, e

acodindo ;io baluarte.» Ibidem, liv 2.—
«Porém 1). Álvaro disse ao Capitão Mór,
que >i|le vmba suj-ito a suas ordens : o
que pare' enda laTiço de urbanidade a
I). .Masí.irenhas, lhe reepjndeo com a
mesmj cortezia.t Ibidem. — «As galas

dos moradores, taes. e tantas, que pa-
recia que triunfava o Povo. Nem seria

menos dos ânimos o applauso, se os co-

rações se virão, pois erúo doiuonslraçõe»

voluntárias dl naturaes ad-clos. • Ibidem,
liv. 3.—

«

1). Fernando, que falleceo abra-
zaiJo na n.ina lo baluarte de Diu. D Ál-

varo, com quem parece qu>* parlio as

palmas, o as victonas. filho, e compa-
nheiro dl) sua fama.» Ibidem, liv. 4.

—

«A Terrada que navigava a Ormuz, en-

trando o Cabode Rpsalgale, seeociíntroa
com Payo de Noronha, que com doze na-

vios de remo guardava aqu' lie Estreito,

e enli^ndiis a prr-tr-nçáo do Arábio, pa-
recendo lhe este soccorro digno de todo

grande soldado, es^reveo ao Capitão do
Ormuz, que senão houvesse de tomar
esta honra para si, lha não negasse a

elle.» Ibidem.— «Vendo eu aperceber o

embayxador pêra a ida, delerminey de

hir em sua companhia, assi porcomprir
com meus desejos que eram ver mundo
como lambera por, me parecer necessá-

rio mudar a terra por me temer de bum
homem com que tive humas brigas, mais
rico do que cumpria pêra a quielaçam ie

quem se tttnia delle.» Aulonio Tenrei-

ro, Itinerário, cap. 2.

Parecer podem táas lições miu allu.

Que a. do juiio meu, in/anla alçada

;

Comtudo eu compreheodi-as.

F. MANOtL DO NASCIMENTO, OS UÀjtTTRES,

liv. 4.

—-Parecer-se, u. refl. Assemelhar se,

ter semelhança.— £sto creança parece-
se com n mãe.—.M>slrar-se, vôr-se.

PARECIDO, part. pass. de Parecer.

—Semelhante, que tem semelhança.

E assi o verbo do Pidre

Eece ancilia concebido

Pobre bumiide foi oacido.

Bem parecido i madre.

r.IL VICENTK, AfTO D* FÉ.

— «Se eu ou V. M. nos servíssemos

desta expressão nas nossas lingoas, que
são parecidas, creyo que fariamos rir

muita gente dizendo, que hum Principa

se mostra ao comprido, e ao largo nas

suas partes.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1. n.° 21. — «Eu conheço dous
Irmaons ualuraes ia vill.« de Esgueira,

a quem chamaõ Manorl Ribeiro, e Jo-

z»ph Rib-^iro, taõ semelhantes, e pare-

cidos em tudo que só os distingue, quem
os cummuuica, aiuiacom familiaridade.



PARE

pellfl diff^rença dos vestidos
;
por ser hum

dellps Clérigo, e nutro s^^cular.» Braz

Luiz d'Abr*^u, Portugal Medico, p.ig 19.

— oDuartt' NiiiU'S do Lião detim' façanba,

acção notarei em cavallaria que se pôde

citar como areslo e caso-julgado do qual

se argumt-nta para outro parecido.» Uar-

ret, Camões, nuta G ao canto 9.

—Rosto bem, ou mal parecido; rosto

de boas ou más feições.—Homem hem parecido; homem de

semblante formoso.
— Syn. : Parecido, semelhante. Vid. es-

te ultimo termo.

PAREDÃO, s. m. Augmeutativo de Pa-

rede. Parede grossa.

PAREDE, s. f. Obra de pedra ou de

tijojo com cai, ou á:i taipa, ou de sebes

com barro, formando assim o muro ou

cerca do edifício.

—Parede meia; parede que serve em
dous edifícios, cujos donos a fazem a

despezas comniuns.

—Parede francez; termo antiquado : de

taipa, eutremeiada de pydras e tijolos.

—Parede ensossa; obra de pedra, pos-

tas uiLtas sobrt' as outras, sem cal, nem
barro amassado.
—Parede mestra-; a principal e a mais

forte do edificio; é de alvenaria, ou de

cantaria

—Loc. FiG. : Ser parede em meio; an-

dar próximo, ser análogo.

— Loc. FiG. : Pôr os pés á parede; re-

sistir, oppor-se muito, em acção.

—Parede de taipa; parede do barro,

ou terra calca ia ás camadas entre duas

taboas, que regulam, sendo parallelas, a

grossura da pari-de.

—Parede em yneio; diz-se do edificio

que fica pegado CL^m outro immediata-
ment»^.

—Parede escai-//a(ia; parede mais gros-

sa no pé que vãí adelg.íçando psra cima.

—Loc. : Fazer parede: entre estudan-

tes, é não entrar na aula a ouvir a lição

do lente; unirem-se para qualquer acto

de insubor<iinação.

—Uma das peças da estribeira.

—Adagio; As paredes tem ouvidos;

denotando aviso para haver cautela m>
que se diz ou faz, para que se não sai-

ba, veJH, on descubra a outros.

1.) PAREDEIRO. Vid. Pardieiro.

2.) PAREDEIRO, A, adj. Termo anti-

quado. De parnde.
—Planto paredeira; olanta parieíaria.

PAREDINHA, s. f. Diminutivo de Pa-

rede. Pari-de pequena.

PAREDRO, s. jn. (Do latim paredrus).

Termo pouco em uso. Dirt-ctor, prece-

ptor, consnlbeiro que ensina o csui-
nho que se tem a seguir para proceder
bt-m.

PAREGORICO, A, adj. Termo de me-
dicina. Que adoça, qu^ abranda. — Os
remédios paregoricos.

—Substautivameot;'.- Um paregorico.

PARE

PAREIA, s. f. Especio de padrão, por
meio do qual se deve regular a capaci-

dade das pipas, que é de trinta almndes.
PARELHA, s. f. Um par. — Uma pa-

relha de cavalgaduras.

— O macho ou a fêmea, que com ou-

tro animal de seio diverso forma um
casal.

— Boa parelha de cousas^ ou de pes-

soas; similhantes, eguaes.
— Correr parelhas ; correr páreo.
— Igualdade, similhança.
— Par, egual.

— Pessoa ou cousa que emparelha bem
com outra.

— Figuradamente: Correr parelhas;

ser egual, competir, comparar-se, pro-

ceder eguaimeiíle, egualar-se.

Mas outro entrando vero, de insignes prendas,

Que no engenho, agudeza, brio, e garbo,

Cora os dous pode bem coner parellias.

ANTÓNIO DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant, 7

—
• «Uma aíTeiçâo em que tu delineavas

tantos prazeres, é hoje a tua desespera-

ção mortal ; que só parelhas corre com
a desapiedada ausência, que foi sua cau-

sadora. Engenhosa a minUa mágoa ex-

cogita o mais funesto nome que dê a

esta ausência, que tem de me privar pa-
ra sempre do mirar-me nesses olhos, em
que via tanto amor, e que me assinala-

vão movimentos, de que bebia o meu
coração tanta alegria, movimentos que
erão para mim tudo

; pois que para mais
nada me ficavão desejos.» Krancisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
— Cousa que é similhante a outra.

— Loc. adverbial: Á parelha; eguâl-

mente.
— Por d parelha; ccmp.^rar, egualar.

PARELHAMENTE, adv. Da mesma ma-
neira.

— Também, outrosim.

PARELHO, A, adj. Egual, similhante

a outro.

PARELIO, s. m. (Do grego para, e

hélios). .Meteoro que representa o sol em
uma nuvem.
PAREMIA, s. f. Espécie de ironia que

significa por um dielado uma cousa a

que alludimos. — Ensinar o Padre Nos-
so ao Vigaria é uma verdadeira pare-
mia.

j PAREMIOLOGIA, s. f. Tratado sobre

os provi-ibios.

7 PARENCEPHALO, s. m. Termo de
Aurttoinia. Uiií di:s nomes do cerebello.

f PARENCEPHALOCELE, s. m. Termo
de Med'.riua. Tumnr saliente atravez de

uma abi^riora dn osso occipital.

PAREKCHYMA, s. m. (Do grego paren-

chyma). Termo de Anatomia. Tecido pró-

prio ás vísceras, e especialmente aos ór-

gãos glaodulotos.
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—-TeraiO de Botânica. O tecido utri-

cular.

PARENCHYMATOSO, A, adj. Termo de
Historia nalurai. Qan pertence ao paren-
chyma, que é formado de nm parench}-
ma. — Órgãos parenchymatosos.
PARENÈSE, ou PARENESIS, s. f. (Do

grego parainis). Discurso moral, exhor-
lação.

PARENETICAMENTE, adv. (De pare-
netico, e o suftixo «mente»). Em estylo

parenetico.

PARENETICO, A, adj. Que se refere á
parent-sis. á exhortaçáo moral.

PARENQDIMA. Vid. Parenchyma.
PARENTA, s. /. Vid. Parente.— ^Quan-

do ella isto ouvio e entendeo daquy que
nós éramos Christãos, toda banhada em
lagrimas se despidio da gente que aij

estava, e nos disse, vinde Christãos do
cabo do mundo com esta vossa verda-

deira irmam na fé de Christo, e quiçá
que parenta dalgum de vós outros por
parte do pay que me gerou neste des-

terro.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 91.

PARENTADO, s. m. Parentela, os pa-

rentescos.

— Adj-^ctivamente : Vid. Aparentado.
PARENTALHA. Vid. Parentela.

PARENTE, adj. 2 gen. (Do latim pa-
rens). Que tem parentesco com alguém,
quer por consanguinidade, quer por af-

tinidade. — «Porem nella não ouve re-

sistência alguma, porque não trazia gen-

te de peleja, senão somente marinheyros
que a remavão, e huns seis ou sete ho-

mens que parecião honrados, segundo o

trajo (Je suas pessoas, parentes da coi-

tada da noiva que a vinhão acompanhan-
do, e dous moços pequenos seus irmãos
muyto altos e bem assombrados, e toda

a mais gente eraô molheres ja de dias

que sabião tanger, as quais nos seme-
Ihãtes tempos se alugaõ por dinheiro ao

custume da China.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 47.

— Substantivamente :— eOs irmãos, e

parentes de Raez Hamed quando viram

ElKey, e não a elle, começaram bradar

que lho dessem, ou mostrassem, aos

quaes Affouso d'Alboquerque mandou
dizer que a ca.beça lhe mandaria se qui-

zessem.» João de Barros, Década 2, liv.

10, cap. 5.

Com alaoroço a toma. antes de abrila

Particularidades lhe pergunta.

Se anda triste, ou alegre, se conversa

Os parentes, e amigos que sohia.

Ou Eç delles se aparta, auorrecido

Daquella sem razão, e mal presente,

Âlire a carta, na qual firma^ arrasados

Os olhos, e ardendo alma, assi dezia.

COBTn REAL, NAfFRAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 2.

As vodas se aparelhão com tal fasto

Quul a tanta nobreza era deuido.
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Ia parcnte$, o amigos ao •plenne

necebimonlo vem, e ao din felice.

IDF.M, iniDKM, caat, 4.

— <iOi parentes so vinr/im agrauar cie

taru aspi^rn stMili^ii^tt, «1 W^y lhe clissu :

Pois iiíi'> quisiísti'8 castigasse como mo-

ço, casligiji^yo coiuo homem. Uuti'ífnin

elios si'U coriSi^lho, c deiiois ú>' itm-lo,

trouKTâo lodos juntos o moro a el R<iy,

pêra quo o casligassn « su« vontade.»

Garcia fie Rezcíidt^, Chronica de D. João

II, cap. 193. — «Veyo huco d^llea a que
logo in.indoiiaçojtar por Anlaiu ili' Faria,

e os parentes 'iootitro, quando o soube-

ram, líSCDiiileiãoiio, ^. tiâ> iio quiscrãi

mandar, e c.oiuo ol Rey vio quo tiáo vi-

nha^ uiandtiu chamar o Corregedor, e

sahio uoDQ huiua sontnuça, em que o

degradaiia por dez annos pêra Ceyta.»

Idem, Ibidem.

E so honrada molhcr

a homem vil se abaixar,

soas pai-enies tem poder

da a raatir qual quiser,

sem ninguém lho demandar,

e el Rey, se o souber,

logo a manda vender

por captiua desterrada

:

deste soiitiho castigada,

se acerta de nam morrer.

a. DR REZENDE, MISCELLANEA.

Vi o Bispo dom Garcia

Bijipo de taes dous Bispadas

:

que honra, que grum valia,

que grandes mercês faria

a )>ami(e.s. « chegados I

IDlai, IBIDEM.

— «A qual carta lhe mandou per hum
criado dis mesmos Malabares que fez

poer em terra. El Rei a recebeo bem, e

delia mostrou coiiteutamenlo, e a fez ler

às molhiires, parentes, n amigos dos Ma-
labares, que Vasquo lia Gama consigo le-

uaua.* Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 43. — «Duarte Pa-

checo lho respoudeo a isso, como dis-

creto, que í!ra, aqueixandost;lhe da Irei-

Ção que os seus Naires fezeram em fu-

gir da estaquada, attribuindoho ao Man-
gate, e a seus parentes, dizendolhe, que
poi» era imigo secreto, que o lançasse

fora de suas terras, pêra que o fosse de
todo descuberto, e fosse siruir el Rei da
Calecut. Como o dantes fezera.» Idem,
Ibidem, part. 1, cap. 89. — «Os paren-
tes e amigos cm Icmurança do morto,
comera lodos juntos oito dias contínuos,
dizendo Sf^mpre. muit.ts orações pela al-

ma do defunto, depois dos quaes lhe fa-

zem o saimento: nam fazendo testamen-
to o que morre, succi-de na fazi^nda o
parente mais chrgadu.» Idpin, Ibidem,
part. 1, cap. 98. — -Chegado aqui sou-
be de Kernam i-aninz euaiig-dho, que
Meliquiíiz liam estaua na cidade e qup
oer mandíido dei Rei de Cambaia era

fazer guerra aos Reubutos, e deixara na

cidade Meliquesaqu» seu filho, e por sou

gouernador liagamahaiiiet, hom'!m sa-

bedor na guerra, e muito seu parente.

•

Idem, Ibidem, part. 4, ca;j. 45. — «K
tomando sobre este caso cons-dho cos

seus, lhe tornou logo a mandar outro

r'^caiU> por hum Bramen^ muylo :>eu pa-

rente, e homem ja de dias, e de aspr-ilo

gravo e autorizado, o qual fuy bem th-

cebido do Capitão mór, e deapuis de fa-

z-rem suas cerimonias de honra « cor-

ti-sia llie, dissn o Brameii''.» Fnriiáo M«n-
di's Pinto, Peregrinações, cap 11.— «A

qual estava toda chtiya de dMtiiiles.e fe-

ridos que C'ja Ai;em aly tinhn em cura,

entre os queis avia alguns Mouros pa-

rentes seus, e outros lambem houraiios

que elle trazia a soldo, quu pur todos

eraõ noventa e seis, estes em vendo An-
tónio de Faria, derão huma grandj gri-

ta como que lhe pediáo misericórdia.»

Idem, Ibidem, cap. 60. — «O Fucaraii-

douo que ainda até entaô naõ sabia par-

te do que passava, ouvindo a grila, e a

revolta das mulheres acodio muyto de-

pressa a saber o qu-» era; sendo certifi-

cado da fugida de sua filha, mandou lo-

go recado a alguns seus parentes, os

quaes espantados da novidade daquelle

triste successo, e naô esperado, vieraõ

logo ter com elle.» Idem. Ibidem, cap.

200. — fE com o numero de geute con-

veniente á sua reputação, e estado, par-

lio da Cidade do Porto, de volta com
Hugo Oe Lusignhano seu parente, e ou-

tros Príncipes Estrangeiros das partes do
Norte que hiaõ na mesma derrota.» Frei

Bernardo de Brito, Elogios dos Reis de
Portugal, continuados por D. José Bar-

bosa. — «.Mas vendo que estava resoluto

a ir neste soccorro, lhe deo sete navios,

para que com elles tentasse o golfão,

com os quaes partio D. Francisco, cora

muitos soldados de brio, e alguns pa-

rentes seus. amigos de ganhar boura,

que o acompanharão.» Jaciotho rreiro

de Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2. — (iFoi amanhecer sobre o lugar,

levando os Baneanes por guia, forçados

com miserável necessidade a entregar os

tilhos, e parentes; e os que se imagioa-
vão uo abrigo do sertão, seguros, virão

primeiro sobre si a espada, que vissem

o inimigo.» Idem, Ibidem, liv. 3.—«No
primeiro livro dos Macabeos se refere,

como a filha de hum dos grandes Prín-

cipes de C.in.iaii, desposada daquelle dia,

se vinha recolhendo em companhia de

seu esposo, parentes, amigos, e criados,

com ficessivo gozo de lodos ao som de

músicos instrumentos.» Padre Manoel
Bernardes. Exercícios Espirituaes, part.

1, pag. 211. — «Dilatou Ine também o
resgate com còr de o fazer de graça a

titulo de parente, para que ca naõ o de-

clarassem por Prioeipe, vendo que difti-

cultariaõ sua vinda com os .Mouros, que
pederiaõ por elle os lugares, que temos

em Africa.» Arte de Furtar, c;ip. 16.

—

«O Duqii-í d-i Saboya cíú'-'* «os parentes

mais chegados, e Ufibetn dn cá o ex-

cluirão por Estrangeiro <J i'ri<icipe de

Parma ficou atrai na pnrl-oçaô por três

razoeiís
;

primeira, por ser m<i ta sua

iniy, irmáa da Senhora Umia Caiharina,

qu'- hsvia de fazer op,iosiçaõ » litro, Ibi-

dem. — •S^air«eioe-ha huma morte mui-

to bem assombra la ; porque farey hum tes-

tamento cii>-yo de manias ptra meus pa-

rentes, e q.i-' me fsraó huiuas Exéquias,

em qu>) s«i Knstem duzentos mil reis, e

dous trl(it.^rio> d.- Missas pela minha al-

ma : Et rejuieacal inpice; que represe n-

tey i:ieu dito.« Ibidem, cap. 70. — «tí-

nalmenle, tomou por armis um oslello

que no mesmo sitio pertencia aos pães

ou parentes de su.i mulher, hoje mar-
queZ'S de Abríinl»s, antes 'Je Fooles do
Penaguião, o primoiro de Mitoziuhos. os

quaes tem o seu jazigo no convento da

ivOíiceição de .Matozinhos na aldeia, ou
sitio d« Gonçalves.» BispodoGrôo Para.

Memorias, publica las por Cauiillo Castei-

lo Branco, pag. 74.— «Dois dias eftiv.--

inos ireste sitio tjm que persuadimos 4

diligencia de cortar madeiras para a egre-

ja, e chamaram os seus parentes do m.tl-

to. Prometteram fazer tudo, e mostraram

-

s-i grandemente satisfeitos de os lermos

ido vèr u abençoar.» Idem, Ibidem, p.

2o5.— «Succeileu pois que eiilre os que
agora vit;ram, muitos achiram ca seus

irmãos e parentes, e sendo filhos dos

mesmos pães, e das mesmas mães, uns

são livres, outros escravos, sem mais ra-

sáo de dilTerença, que serem uns traii-

dos pelos padres da companhia, eoulrus
pelos oflii-iaes das tropas.» PadrH Antó-

nio Vitnra. Cartas (,ed. 1854>, n ° 15.

PARENTEAR, i-. n. Ter parentesco,

entroucar com algu<ua f.^milia.

PARENTEIRO, A,::. Pessoa amiga dos

parentes, que os adianta, que os favorece.

PARENT£LA,s. f. [úo latim /)arenteia).

A família dos parv^ates, a roda deites.

PARENTESCO, s m. Relação qae exis-

te entre o^ que descendem dos mesmos
pães.
— Relação quo se conlrah^ por casa-

mento, compadresco. ele. — «Por U;r os

quaes capitães mães sujeitos, e se nãu
leuautarem com a nobreza do sangU4, e

liauça de parentesco : não os ^ez de ho-

mens liur'-s, seuã • il> escrauos próprios.,

di; que linha experiência per discurso

das guerras serem homens pêra mandar
gente, e que loe sc<riào leaes.» João de
Barros. Década 2, liv. 5. cap. i.

— Figuradamente : Coonexão, affinida-

de. reldção, si.nilhauça.

PARENTHESIS, s. m. Pbrase firmando
um sentido distiiict •, separado do senti-

do do p.riodo em que eík esta inserida.

— Siguaes em que se eucerram as pa-

lavras dj um pareulhesis, assim figura-

dos
(, ).
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PÁREO, ou PARTO, s. m. Jogo em que

dous sahinJo a par dos cárceres, da car-

reira, corriam ao mesmo tempo, para ga-

nhar o premio, quem corresse mais. e

chegasse primeiro á mel.?, paradeiro, oa
fim sigiialadi) da carreira.

— Figuradamente: Correr o páreo

;

disputar sobre quem vencerá.

PARERGO, s. m. i^Do grego para, <i er-

gon). Accrescentamento eiornitivo de al-

guma sentença, ihema.

f PARERMENENTE, s. m. Nome dado

no século vii áquelles que explicavam as

Escripluras S"ra atteuderem ao sentido

reconhecido pela Egreja.

PARES, s. m. pliir. de Par. >

Toma este varão forta em companhia

Dos que comsigo tem cincoenta pares,

Entra pola Cidade, e onde se via

.ajuntamento algam (que he em mil togares,

£ os mais nas partes onde armas ha\ia)

Huns íit pola garganta erguer nos ares»

D'outros as miseráveis almas lança

Polas portas que Ibes abre a te^ lança.

,
FRANC. D'ANDBADB, PRIMEIBO CEBCO de DIU,

eant. 11, est. 63.

—tNa cabeça tinha huma alabirda, no
rosto dous piques, o nos braços quatro
frechas, que lhos atravessavào ; sobre a

mão esquerda hum alfange, que lha de-

cepava ; e de huma parte, e outra dous
bacamartes, e hum mosquete vomitando
fogo, e mandando balas aos pares, que
lhe rompiáo o peito : huma perna de to-

do qa-^brada com huma roqueira, edez,
ou doze punhaes, e espadas pelo corpo
todo, que o faziaõ hum crivo.» Arte de
Furtar, cap. 49.— «Por estas -que certa-

mente se lembrarão do que passarão co-

migo, me lembro de outras duas com
quem passey ahi muy bellus dias, as

quaes tendo muito menos juiso, tinham
graça a caut*ros, sal aos luoyos, fermo-
sura a granel e acertos a pares.» Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.o 7

— Termo de Musica. Os tonos ou mo-
dos pares são 2, 4, 6, 8: os )w}ies ou
altos são 1, 3, 5, 7.

— Termo de jogo. Pares e noites. Vid.

Nones.

[ PARESCER, V. n. Vid. Parecer.

tal, que a todos parescia,

que o mundo se destruída,

para non auer mais mondo,
e que tudo era de fundo,

e ba terra se souertia.

GAHCIA DE BEZENDE, UISCELIANEA.

PARESIS, ou PÂRESIA, s. f. Termo de
Medicina. Paralysia ligeira com privarão

do movimento, mss não do sentimento.
PARGA, s. f. Termo de Lavrador. Mon-

te de palha, e trigo, formado de modo
tal, que se não molhe o grão, se vem a
chover, em quanto não vai a debulhar.
PARGANA. Vid. Pragana.
PARGO, s. jn. [Do latim pargus). Pei-

xe marinho, a similhança da dourada.

PARIÁ, s. m. Homem da ultima casta

dos índios, que é objecto de desprezo e

de eípcraçáo.
— Pessoa de coniição vil o abjecta.

PARIAS. Vid. Páreas.

PARIATO,s. m. Dignidade de par, eier-

cieio lias funcções de par.

PARIDA, s. /. A mulher que pariu de

pouco.

PARIDADE, s. f. (Do latim paritas).

Egualdade,. analogia.

— Argumento de paridade; argumen-
to em que se figuram esp-ícies similhan-

tes. ou se mostra a similhança de uma
cousa cora outra.

PARIDEIRA, adj. f.—Mulher paridei-

ra, mulher qun esta na idade de parir.

— Que pare amiudadamente.
— Galliníia parideira

;
gallinha que

põe muito.

f PARIDO, part. pass. de Parir.

Km Lisboa entam e« vio,

e vimos mula panda,
para isso abí trazida

de Punhete, ondepario,

de todos Tista. e sabida.

GAROA DE REZENDE, MiSCEIXAKEA.

— «Hum OVO ? lhe perguntava a molher
admirada 1 Sim, meu amor, hum ovo no-

vo, e fresco, e ey-lo aqui disse o parido,

apfes?ntando-o a consorte.» Cavalleiro

de Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 54.

PARIDURA, s. f. Vid. Parto.

PARIETAL, adj. 2 geií. (bo latim pa-
rtes, lis). Termo de Botânica. Plantas pa-

rietaes
;
plantas que crescem sobre as

muralhas.
— Inserção parietal ; inserção dos es-

tames, quando, o periantho sendo tubu-

iado, os estames se fixam nas paredes do

tubo.
— Termo de Anatomia. Diz se de dous

ossos que formam os la los da abobada
do eraueo.

—

Os ossos parietaes.
— Substantivamente: t/m parietal.

—

Os panetaes.
— Bossa parietal ; eminência que apre-

senta o meio da face eilerna de cada os-

so parietal.

— Folha parietal das serosas; porção

d'estas membranas que reveste as pare-

des de uma cavidade.

PARIETARIA, s. /. (Do latim parieta-

ria). Planta, que cresce nos muros.
PARIFORME, adj. 2 gen. De forma

egual, ou iiujilhanie.

PARIFORMEMENTE, adu. (De parifor-

me, e o sufdio «mente*). De um modo
pariforme.

PARIGLINA. Vid. Paraglina.

PARILIDADE, s. f. Similhança de gran-

deza, ou proporção.

PARILLINICO, A, adj. Termo de Chi-

mica. Acido pariUinico ; acido que se

descobriu na salsa-parrilha.

PARIMENTO, s. m. Termo antiquado
de Medicina. Parto.

— Parimentorfa? oveUiai; partodVUas.
l.)PÁRIO. \ li. Páreo.

2.)PÁRI0, s.m. Termo antiqua lo. Pe-
na convencional do? contractos, que pa-

gava aquelle qup os não observava da sua
parte.

3.)PÁRI0, A, adj. (De Parof). Que é

da ilha de Paros.—.líarmore pário.

PARIR, r. a. (Do latim parere). Dar á
luz.—«Kstando o Principeem .\rronches

eom el Rf»y seu pay, que d«hy entrou
logo em Castella, lhe veo recado, como
a Princesa parira o Infante dom AtTonso

seu filho na Cidade de Lisboa, nos pa-
ços Dalcaceua, aos desoito dias do mes
de Mayo de mil e quatrocentos e seten-

ta e ciniío annos. De que el Uey, e o

Príncipe, e toda a Corte, e Reyno rece-

berão grande prazer, e se fizerão festas,

e muytas alegrias.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 8.— «E por-

que a may aly fallecera do parto, se man-
dara enterrar na mesma camará onde
parira o filho, e por honra da sua mor-
te, se dedicara nas mesmas casas este

templo á invocação iie fauhinarel. que
he huma seita ge-utilica das principais

deste r?yno d.^ China, como adiante di-

rey quando vier a Iratir do labarinto

das trinta e duas l^yj que. ha uelles.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, c. 89.—«Ha qual andando nestes temores, aos

ixiiij. dias Uagosto do anno do Senhor
de M. ccccxcviij, dia de S. Bartholomeu
pario com muito trabalho hum filho, a

que chamarão dom Miguel Príncipe her-

deiro dos rngnos de Portugal, Castella,

Leão, Sicília, e Arsgão.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 32.

— t Estando ella, e el Rei em Lisboa nos
paços Dalcaçuua, onde pario huma filha

a que poscram nome donna Beatriz, que
depois casou com dom Carlos Duque de
Sabovà, do qual casamento se tratará

em seu lugar » Ibidem, part. 1, cap. 82.

— «E nasceo sem nenhuma corrupção,
ficando ella virgem depois do parto, e

com grande milagre, e segredo, inflam-
mada do fogo da deuindade, pario seu
1'ilho lesu Christo, sem sangue, e sem
dores, o qual f^i homem innocente, o

sem peccado, perfeito Deos, e perfeito

homem, sem ter mais que hum aspecto.»

Ibidem, part. 3, cap. 60.— «.\ mor parte

dá qual pario de Lisboa, aos xiii dias do
mes de lunho dia do bemauenlurado
Santo António donde foi ter ao cabo de
sancta Maria, e alli esperou ate os vinte

do mesmo mes per dom .\luaro de noro-

nha, e pola gente do Algarue.» Ibidem,

part. 3. cap. 76. — «PoUo que não he
muyto que aquella Senhora que não te-

ue cõpanheiro no modo de tratar a Chris-

to, o não tiuesse em receber mercês del-

le, e que aquella que fuy sò em parir o

autor da limpeza, o fosse também sò no
modo ena eicellencia da limpeza.» Dio-

go Paiva de Andrade, Sermões, part. 1,
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pag. 18.— tVindo-lliP, hiirt violnnlo dc-

zeji) de compr Holle, s^u msrido o coii-

senlio altíndíndo ao estado cm qun so

a Lava, o ella toiuou tal gosto au Ala-

bastro qiiA coiilirmou a coine-lo ainda

depois dii parir.» Cavalloiro d'()livBÍra,

Cartas, liv. 1, n.» 16 —«No priucipiodo

Diei do Setninbro, socedoo no Lugar de

Tayrac em Agfiiiiois, qiio huma molher

chamada Calherina Fort, de idade de

quarenta aiiiios, e casada com Pedro Vi-

gue, pario quatro filhas vivas que rece-

berão o Baptismo.» Ibidem, liv. 1, ii."

23. — fCasadas trâo com ricos e muito

estimados Buíguczi-s
;
pouco ha que dei-

tes divorriárúo para iiitt-irameiíte se en-

tregarem ao prazer, uiua dtllas tinha ja

dous filhos, e a outra pouco ha que pa-

rio. Nascèráo s<;m c.ibedács, e a formo-

sura lhes sérvio de dote; hoj>j não se

sabrj de que vivem; porque ainda a se-

rem embolsadas dos dót>-s, uáo basta-

rião estes para o gasto de um só dia; e

toddvia vivem a la grande, tem carrua-

gens ele. etc, V. no seu género assaz va-

lem > Francisco Manoel do Nascimento,

Successos de Madame de Seaeterre.

—Causar, produzir.

As cousa-í que fazem a iena parir

Lírios alvos e veas divinas,

Cerquem os quadros de vossas coi tinas,

E sempre vicloria vos Tai^a dormir.

GIL VICENTE, FAllÇAS.

— Gerar, produzir.

—Soltar tie si, abriudose.

—Parir pela munga da camisa; per-

filhar; antigo provt-rbio, a que deu ori-

gem o uso de vesiir-se a mulher que

perfilhava, de uma grande camisa sobre

as roupas, e mettcndo-sa o perfilhado

por debaixo da fralda, sahia-lbe pela

manga.
PARISATICO, s. m. Arvore tiisle da ín-

dia, cerrada e encolhida de dia, o aber-

ta e florida de noute, cheia de flores

braucas sobre calyi amarello.

PARISETTA, s. /". Plants crucifera, vi-

vaz e de cbiiro pouco agradável ; uva de

raposa.

1.) PARISIENSE, adj.2 gen. (Do Utim
parisietisis) . Ue Paris, capital da Fran-

ça.

— Substantivamente: Pessoa natural

de Paris, habitante de Paris.

2.) PARISIENSE, $. m. Moeda antiga

de Frsni.a.

-{• PARISTHMITE, s. f. Termo de me-
dicina, liinammação das amygdalas.

PÁRIZ, s. Hl. Nome de uma planta ve-

nenosa.

PARIZELLA, J>\ /'. Planta que produz
flores brancas e azuis miu^las; t»'m fo-

lhas largas, compridas e nervosas, e mui-
tas de haste.

Parla, ». f. Termo antiquado. Conver-
sa, falia.

PARLAMENTAR, ad;. 2 íren. Ooo diz

rospeiír) AO pArlamenio.

PARLAMENTARIO, f. >/i. Homem, que
no cerco de uma pra^'a se manda duma
ou outra parte discutir alguma condi-

(;áo.

— Termo d» náutica. Navio de qual-

quer esquadra que se dirigií ao ÍDÍiAÍgu,

içaniJo bandeira branca para não sat

busiilisado, e conduz ofliciil parlamen-

tario en(;arreg5do de conferir, tratar, pra-

ticar ou ca|iilular.

PARLAMENTEAR, v. n. Conferir, tra-

tar, vir n fnilar para capitular.

PARLAMENTO, s. m. (Do francez par-

let)itnl) Tribunal supremo de justiça,

que havia em algur/jas cidades da Fran-

ça, antes da revolução de 1789, nas

quaes as causas de maior monta eram
decididas sem appellaçáo, nem aggravo,

sináo de uns para os outros: tiuham o

direito de representar ao rei as necessi-

dades publicas, e modo de as remediar;

demais, o direito de registrar os éditos e

ordenações reaes, e representar contra

ellas, sendo contra os privilégios da na-

ção : em aifzuns volaram-se lambem sub

sidios. Em Inglaterra o parlíuiento cons-

ta de duas juntas, casas, ou camarás le-

gislativas; a dos communs, electiva, com-
posta dos procuradores dos povos, onde
se volam os dinheiros, ou grados para

as necessiclades publicas, o os meios de

se levantarem,, onde se propõe leis e se

discutem, para d'ahi passarem á camará
dos pares do reino, e serem discutidas,

e depois approvadas pelo rei.

— As pessoas de que se compõe al-

gum conselho.

—Termo pouco em uso. Discurso, fal-

ia em alguma assembleia, sobre o nego-

cio de que se trata.

—Termo pouco usado. Conferencia mi-

litar.

PARLANDA, s. f. Termo popular. Fal-

ia com más razões para persuadir ou se-

duzir.

— Discurso prolixo e monótono.
PARLANFROIS. Vid. Palanfrorio.

PARLAPATÃO, ONA, s. Termo popu-
lar. Fanfarrão, bobo.

PARLAPATICE, s. f. Termo popular.

Vicio, gabos do parlapatão, d« fanfar-

rão.

PARLAR, V. n. (Do francez parler). Ter-

mo pouco em uso. Fallar, pairar, con-
Vi-rsnr.

PARLATORIO, s. m. (Do francez par-

loir). Grade com casa externa, onde as

freiras recebem visitas de pessoas de fora

do convento.

PALREIRO.A, aJj. Vid. Parleiro.

PARLEZIA, .s. / Vid. Paralysia.

PARMEZÃO, adj. e s. Diz-se de um
queijo muito apreciável, conhecido por

i'Ste iioiui' por ser oriundo do ducado
de Parma, na Itália; o seu uso é mor-
mente raiado.

PARNASEO, A, adj. (Do latim pamus-
seus;. Do Parnaso, que diz respeito ao

Parnaso

PARNASO, s. >/i. Houte consagrado a

Apollo e as oiusai.

m* s^jm d» fDtnh» v.jt (k/iUii relegu

Apolo mnipostaro doe caotoros

n«cyUt*rJt melUbr, dk melbur Icir»,

agua Me dos louvores singulares

do nosso tel das boUs

que calsljr^im com Tivas a chscotu

as m'«,a« do l'amato

que lavam oa peg^ila do 1'tgÀso.

UUFu bO UHÃU rxHA, MKliÚHUS.

PARNASSIA, 8. f. Termo de Historia

Naturnl liis<'clo lepidopti-ro, borboleta

de azns brancas, eom malhas pretas.

—Termo de botânica. Planta rosácea,

que cresce nas prados e alagoas ; é re-

frigerwnle.

I PARNASSO. Vid. Parnaso.

Daqui saljiraõ, a inieslAf os campos

Da bella Poesia, os ADagraminas,

LabynDtlioa, Acrósticos, Segures,

E md espécies de medonhos Monstro*,

A coja vista as Moaas espantadas,

Largando os insirumontos, s« mtaadtni
Longo tempo nas gmtaa do PanuuãO.

A. DINIX Da CBUX, BTSSOPB, caaL 1.

Vós, Deoeas do Panuisêo, vúe agora

Novo fnjjú inspirai dentro em meu peito;

Begeí-nifc a voz cinsoda, e o débil canto.

Por que nelle Mlebre dignaneata

De taõ altos v-aries nomea, e r""****

IDEM, IBIDEM, cant. 7.

j PARNAZO, s. m. Vid. Parnaso.

Deixa o nome de Gnido, e hoje te assenta

No lundo do Pamato: porque em cima

Com ApòUo vai lá grande tormenta.

JkBBADE DE JXZKSTB, POESIA*, tOm 2, p>f{. bl

(ediç. de l'b';i.

PARO. Vid. Paráo.

PAROCHIA, s. f. (Do latim paroehia).

Igreja matriz, em que existe parocho.-'

—

• Tomara eu poder cammi§;o que os fi-

zesse— mi-us riccos versos! Que me náo
façam almotacé do bairro, como dizia o

Tolenlino — regedor d" paroehia—ou não

sei que outra coisa que é agora.» Gar-

ret, Camões, nota F ao cant.. 10.

PAROCHIAL, adj. 2 gen. De paroehia.

PAROCHIANO, A, adj. e *. Qae é fre-

guez da p.irochia.

PAROCHIAR, V. a. Exercer o ministé-

rio santo (lt> [larocbo.

— V. 11. K,-zer d.' parocho.

PAROCHO, s 1)1. Vid. Pároco.— itstava

esta egrija sem parocho, por barermos
suspenso ao que estava collocadu n'ella

por casar unia rapariga de dez aaoos. e

sumir os mdernos <los bjplismos, ras-

gando as ftdbas onde podia eslar o as

sento de edade. e p<ir t> r uma liugua tão

I

comprida quanto era curto sea entendi-
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mento.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,

p. 179.

PAROCISMO. Vid. Paroxismo.

PÁROCO, s. m. (Do latina parochus).

Homem qup exerce o ministério santo

de curar almas de alguma freguezia.

PARODIA, s. f. (Do latim parodia).

Imitação grosseira em uma composição
séria, em qne se desordena o seu verda-

deiro sentido.

PARODIAR, V. a. Fazer parodias, imi-

tar em um cstjlo ridículo uma compo-
sição séria.

PARODISTA, s. m. Author de paro-

dias.

PAROL, s. m. Cocha grande, em que
se ajunta nos engenhos o caldo, ou o
sumo da caiina do assucar.

PAROLA, s. f. Palanfrorio, palavrorio,

loquacidade, verbosidade.

— Deixar a alguém com. a parola; dei-

xal-o a papeis, illudido com palanfro-

rios.

PAROLADOR, s. m. Paroleiro.

PAROLAGEM, s. f. Muita parola.

PAROLAR, ou PAROLEAR, v. n. Par-

lar, pairar, usar de palanfrorios.

PAROLEIRA, s. /. Vaso de barro que
trazem as azeitonas de Sevilha.

PAROLEIRO, A, adj. es. Parolador, par-

leiro, pfllri'iro, verboso.

PAROLENTO, A, adj. e s. Paroleiro,

parolador.

PAROLIM, s. m. (Do francez paroli).

Termo do jogo de parar. O dobro do que
se jogou a primeira vez.

—

Ganhar o pa-
rolim.
—Fazer parolim; parar o ponto na

carta em que se ganhou, ou em outra á

sua escolha, não só o dinheiro da pri-

meira parada, como o que se ganhou, e

não se cobra do banqueiro, para que tor-

nando a ganhar, este lhe pague o redo-

bro da primí^ira parada.
—Fazer parolim; no jogo da banca,

dobrar uma v.relha á carta em que se

ganhou.
PARONIQUIA, s. f. Planta, espécie de

dormideira.

PARONOMASIA. Vid. Paranomasia.
PARONYMIA, s. f. Termo de gramma-

tica. Semelhança de palavras, já por eti-

mologia, já por consonância.

—Por extensão: Semelhança, analo-

gia.

PARONYMO, s. m. (Do grego para, e

onyma). Palavra semelhante a outra, ety-

raologicamente fallando.

"1- PAROPIA, s. f. Termo de anatomia.
Angulo externo das pálpebras, que fica

voltado para as orelhas.

f PAROPSIA, s. f. Termo de medici-

na. iNome geral das perturbações da vi-

são, ta''S como a myopia, etc.

PAROQUIA. Vid. Parochia.

PARO TIDA, s. /'. (Do gre^o para, e

otís, otos). Termo de anatomia. A glân-

dula salivar, situada perto da orelha, e

a mais considerável das glândulas sali-

vares.

—Termo de medicina. Inchação que
se forma nas parotidas ou suas proximi-
dades.

PAROUVELA, ou PAROVELA, s. f. To-
lice, necedade, parvoeira.

PAROVELAR, v. n. Termo cómico. Pal-

iar excessivamente e sem propósito.

PAROXISMAL, adj. 2 gen. De paro-

xismo, que ó concernente ao paroxismo.

PAROXISMO, ou PAROXYSMO, s. m.
(Do grego paroxxjsmos) . Termo de medici-

na. A mais forte intensidade de um acces-

so, de uma dôr, etc.

— Os uUimos paroxismos da vida; o
termo, os últimos accidentes mortaes,

que sobrevem nos derradeiros instantes.

— «Que fazia? agonisava. Mas, ainda as-

sim, com a morte sobre o seio, seio ro-

busto de cincoenta e três annos, que
longos paroxismos!» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, p. 37.

— Figuradamente: O paroxismo da co-

lera.

PAROXISMOSO, A, adj. Que está em
paroxismo.

PARPADOS, s. m. plur. Termo pouco
em uso. Vid. Pálpebras.

PARPATANA. Vid. Barbatana.

PARQUE, s. m. (Do francez pare). Bos
que cercado, onde andam corças, veados,

etc.

—Parque de artU/ieria; campo cerca-

do, onde está a artilheria, para se tirar

quando fôr mister ao serviço da praça.

PARRA, s. f. A vide.

PARRADO, A, adj. Tecido em latadas

á imitação da vide.

—Costa coberta de arvoredo parrado.
PARRAFAR, v. a. Termo antiquado.

Dividir o que se escreve em paragraphos.
PÁRRAFO. Vid. Paragrapho.
PARRAR SE, V. re/l. Alargar a arvore,

ou planta em rama e sarmentos bastos,

ficando baixa.

PARREIRA, s. f. Ramo de videira, on-
de se dá a folha e o fructo.

—Parreira brava. Vid. Butua.
— Parreira; symbolicamente, esperan-

ça perdida.

— Figuradamente: Gente baixa, hu-
milde.

— Cepa levantada do chão, e estendi-

da em latadas.

PARREIRAL, s. m. Carreira de parrei-

ras.

— Multidão de latadas de vides.

— Provérbio: Estar no seu parreiral;

viver sem cuidados, com socego.

PARREO. Vid. Páreo.

PARRICIDA, s. 2 gen. (Do latim par-

ricida). Pessoa que matou seu pae.

—Adjectivaraenle : Mão parricida.

PARRICIDAL, adj. 2 gen. Que diz res-

peito ao parncidio.

PARRICIDIO, s. m. (Do latim parrici-

dium). O peccado do parricida.

1.) PARRILHA, s. f. Saragoça grossei-

ra de baixa espécie,

2.) PARRILHA, adj. 2 gen. Que cria

muito sarmento.
— Saísa-parrilha. Vid. Salsa.

PARROCHIA. Vid. Parochia.
PARRUDO, A, ad/. Termo Popular. Ho-

mem parrudo; homem baixo e largo.

PARSIMONIA, s. f. Vid. Parcimonia.
PARSOLETA, s. f. Espécie de jogo an-

tigo.

PARTASANA, s. f. (Do francez pertui-

saine). Espécie de alabarda, de ferro mais
longo, e mais largo.

PARTE, s. f. (Do latim pars). Porção
integrante de um todo dividido.— oRuy
de Brito Patalim Capitão da fortaleza de
Malaca, porque huma das cousas em que
mais trabalhava era era trazer entre es-

tes imigos pessoas, que soubessem parte
de qualquer movimento delles, e nestas

iotelligencias, e avisos gastava muito,
veio saber parte desta carta de Pater Que-
tir.» João de Barros, Década 2, liv. 9,

cap. 2. — «.Nesta cidade, e noutra mais
acima cinco legoas se tece a mayor par-
te da seda deste reyno, por causa das
agoas que dizem que fazem mais vivas

as cores das tintas que todas as das ou-
tras partes. Os teares destas sedas, que
em soma dezião que erão treze mil, ren-
dião a el Rey da China cads anno tre-

zentos mil tdeis.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 90. — «E ao Padre
S. aprouue disso com tal condição, que
quando se separasse o casamento por
morte do marido, ou molher, tanto que
fosse separado lhe fosse tirado e descon-
tado da dita graça a quinta parte delia,

s. de vinte mil reaes quatro mil, e ficas-

se em dezaseis, e de uinte e cinco cinco
mil, o ficasse em vinte, e assi a este res-

peito.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 33. — *k honra, que
neste cerco tem ganhado com valor in-

felice, ha de ser toda nossa, porque do
fim da guerra tomão nome as emprezas:
que o mundo julga sempre o valor da
parte da ultima fortuna. Acabemos de
ganhar aquella Fortaleza, subamos a es-

te monte de triunfos, vingaremos infini-

tas injurias com huma só victoria.» Ja-
cintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2. — «Os ditos ca-

bellos são castanhos, e semelhantes em
tudo aos dos homens. Em huma parte
da cabeça faltáo os cabellos : indiscreta

devoção de algumas pessoas que os ar-

rancarão.» Cavalleiro d'Uliveira, Cartas,

liv. 1, n.o 24.

— Lado, banda. — «Com isto deu o
tempo lugar a vir socorro He todas as

partes, cora tanta pressa, como a qua-
lidade do caso requeria: porque, como
os mais dos reis Christãos tivessem suas
pessoas aventuradas naquella empresa,
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08 sfius goverria^nre» inaridsvaiii todn a

fÇRiit'', qim [)i><)iain, sn nôo quanto não

foi tHntn, quanta sf. pole.ra tirar, 9b hou-

vera vnfiKT.B FrflniMsco <1« Moraes. Pal-

meirim d'Inglaterra, c)i[). ICU.— «K pos-

to quH alli hivia grando có|>ia de todo-

ios raiUacs, 88si como ouio d« Çainatra

sua vizinha, estanho da mesma terra,

prata do Sião, cobro da Cbitia, i> furro

de muitas partes derrodor delia, por

tudo sfl alli «juntar (5m modo de merca-

doria.» Joáo de Barros, Década 2, liv.

6, cap. 1.— «('orqU'! como Síibia qun os

Mouros naquellas partes usaram ilest<i

artificio, levava o seu batel esquipado

pêra isso, e á força de remo se afastou.»

Idem, Década 2, liv. 6, cap. 2.—«E trás

olles mandou aos Capitães das estancias

que fossem dar hnma visitação á Cidade

na parte que tinhanj por fronteria, com
limitação té onde haviam de chegar.»

Idem, Década i. liv. 6, cap. 6. — «Com

o qual a loroada elle maudou, por mais

segurar o esta lo de Malaca, sua embai-

xada per António de Miranda d'Azevodo,

e Duarte Coelho b-im acompanhados com
algumas cousas destas partes.» Idem, Dé-

cada 2, liv. 6, cap. 7. — «Porque ella

era huma fortaleza feiti assi per sitio da

terra, como per o trabalho da muita gen-

te que tinham quasi té as araeas per den-

tro o muri) entulhado, e macisso, e as

torres, e baluartes outro tanto, somente

hum lanço do muro ao longo, do qual

corria hum esteiro da parte do Passo

secco, onde elles tinham mettido alguns

barcos de que se seruiara pêra terra fir-

me, por razão deste esteiro impedir po-

der-se alli dar bateria, leiíáram aquelle

pedaçi pnr entulhar.» Idem, Década 2.

liv. 7, cap. 4. — «Durou o saco da f'>r-

taleza alguns dias, o sií achàraô nii-Mtas

fazendas, e ouro, de que KIKey de Ter-

nate levou o melhor quinhão. E depois

de tudo escalado, e a fortaleza queimada

por muitas partes, se embarcarão todos

pêra Ternate.» Diogo de Couto, Década

6, liv. 9, cap. 13. — cDest» união se

veyo a travar anlre elles huma briga taõ

áspera, e tão acesa, que veyo a parar

em mais de seiscentos mortos de ambas
«s partes, e em ser stqueada fiiais de

raeya cidaile. o roubada a casa do Mou-

lana, e elle feito em quartos, e lançado

no mar com sete molheres suas, e nove

filhos, e toda a mais gente d« sua famí-

lia que os soldados tomarão naquelle fra-

gante, sem a nenhum quererem dar a

vida.» Fernão Mendi^s Pinto, Peregrina-

ções, cap. 6. — «E por isso coraeteo

Pêro de Faria com esta nova amizade

que atrás disse, a qual lhe elle aceitou

de muylo boa vontade, porque entendia

quão importante cila era ao serviço dei

Hey, e á segurança daquella fortaleza, o

quanto com ella crecia o rendimento da

aifaii l>^ga, e o proveito seu delle, e dos

t'ÀUT

tinhaõ seus tratos, e faziáo suas fazon-

das.» Idem, Ibidem, cap. 13. — «Por-

que cobrasseíH mais forças, Ih'-, ariáode

tomar o judco com quauta fazenda leva-

va, porque assi r) cuslumavão de fazer

era todas as parles onde se ai;havão, pe-

lo qual receoso elle do poder rir a «er

o que os .Mouros lhe dizião, os matara

huma uoite a lodos eslàUo dormindo, de

que despois fo arrependera rnuytas ve-

zes.» Idem, Ibidem, cap. 51.— «Ch^•ga-

dos nós ao porto do Chiiicheo achamos

ahy cinco nãos de Poriuguezes que avia

ja hum mez que eraõ chegadas destas

parles que disse, dos quais fornos muy-
lo bmn recebidos e agasalhados com muy-
la festa e contentamento, e despois que

nos deraõ novas da t^rra, e da me.rcan-

cia, e da paz e quietação do porto, no*

disseraõ que de Liampjo nôo sabiáo na-

da.i Idem, Ibidem, cap. 57.—«Tem to-

das as luas notas e cheyas feyras gerais,

on le (ocorre infinidade de gente de di-

versas partes, e ha nellas grádissima

abun iàcia de maiuimoutos quantos se

podem imaginar, assi de fruitas como de

cirnes.» Idem, Ibidem, cap. 88.—«E or-

denou, que a todo fidalgo que quisesse

justar lhe fosso dado cauallo, e armas,

que ouuesse de muylas partes, e pêra

ajuda da desp.^sa da justa duzentos cru-

zados de meree em brocados, e sedas,

quaes quisessem, que lhe logo eram ú\-

dos no tesouso. » Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 117.— «E

porem antes de lhe darem a dita obe-

diência estiueram por auiso dei Rey na

Cidade de Cena muylos dias, esperando

polia entrada <lel Rey Carlos de França

em Itália, a cuja parte, o faaor el Ri^y

fengidacuente mostraua que se inclinauí,

porque era contrario a el Rey de Castel-

la, auendose delle por enganado no con-

trato da entrega do Perpinhã, em que fi-

cara de o não empcdir ua requesta do

Reyno de Nápoles, e o empedia.» Idem,

Ibidem, cap. 164. — «Nesta mandou el

Rei poer a sua imagem, de buma parte,

assentada em geolhos, em hum setual,

cubiirto de vestidos roçigaoies, e da ou-

tra banda, lambem em geolhos, em ou-

tro setual a rainha donna Maria sua mo-
Iher.n Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 53.—«Mas alguns

dias depois, de pratica em pratica, com
muita prudência veo descobrir a do a

Vasquo, que elle era alli vindo da parte

dei Rei de Calecut a pedir-lhe que qui-

sesse ser seu amigo, o ir com to la sua

armada a Cilecul, onde lhe daria carga

para quantas nãos quisesse, e «liem dis-

to Ide mandaria pagar tudo o que se aos

Poriuguezes la tomara.» Idem. Ibidem,

pari. 1, cap. 69. — iMaior poder he o

nosso, que o do inimigo ; peleijáo de

nossa parte a fama, e a vicloria. Náo

creio, que haverá quem engeite a graii-

Portugueses que naquellas partes do Sul
\
de parte que lhe cabe na gloria deste
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dia.» Jacíntho Freire de Andrade, Vida
de D. João de Castro, liv. 4.— Estes dous

pedaços SH iroiixi-rão pira o Tti'-souro de

Vienna, e rupresenundo ambos a mes-
ma figura, só tem a dilfereuça que hu-

ma das auietades mostra a bfliKÍe da

parte direyta para a esquerda, e a outra

ameiade a r^prezent* em contraria situa-

ção.» Cavtlleíro de Oliveira. Cartas, iiv.

1, n.° 24.— «Venera-se este Crucifixo em
hum Altar, situado da parte sfplenlrio-

nal lia Ignja do ref.-rido Moslftyro.»

Idem, Ibidem, livro 1, numero 24.

—

"E como (js ()«ys da Senhora Dona Ca-

ihurina, e D. Filippe, [lor onde lhf-8 vi-

nha a successaô, eraó de huma parte

varão, e da outra femen. claro oatá, que
o varaó havia ter o primeiro lug^r: e

este era o Infante D. Duart». pay da Se-

ohora Dona Catharina legitima herdeira,

por se achar em melhor linha, que Fílip-

P". filho da Emperatriz Dona Isabd ir-

raâê dolnfanl-j D. Duarte.» Arte de Fur-
tar, cap. 16.

—Sitio, lugar.— <E andando por «lia

deu hum dos nossos navios em seco, em
parte onde acodiraõ os da terra, e cor-

tarão as cabeças a lodosos Poriuguezes,

e lomàraõ o navio com Ioda sua artelfaa-

ria, sem os nossos Ihi^s poderem valer.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. 8, ca-

piliilo 12, — «Ond« me banqueteou em
sua casa, com mostras de muyto ga-

Sílhado, e me m(jstrou sua molher,

que ho cousa que naquellas partes muy-
to raramente se cusluraa. e me disse com
muylas lagrimas, vês aqui Portuguez por-

qii'' sinto a vinda destes inimigos.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

22.— «Aieou-s" por esta parte com maior
cilor a briga, alé que na f irça do con-

flicto, fingindo o inimiito que cedia á

nossa resistência, se retirou subitamente,

como a sinal certo. Os nossos, que esla-

vão sobre aviso, conhecenio o engano
no temor simulado com que se rotribiáo,

se apirtarâo lambeoi do baluarte, espe-

ranlo que rebentasse a mina.» Jacintho

Freire de Andrade. Vida de D. João de

Castro, liv. 2. — «O prim<'iro que sobio

foi D. Álvaro, ajudado dos dous irmãos

Luiz de Mello, e Jorg' de Mendonça, que
Iras elles sobirão. D. Francisco de Mene-
zes entrou por outra parte;* sendo dos

primeiros António Moniz Barreio. Garcia

Bolrigues de Távora. D. Jorge, e D.

Duarte de Menez-^s. D. Francisco, e D.

Pedro de Almeida. > Ibidem, liv. 2.— «E
porém se por cima do que tanto cumpre
a meu serviço, como he ficardi?s-mc ain-

da servindo nessas partes por este tem-
po, vos a vós parecer que lendes todavia

necessidade (te vos virdes, folgarei de

m« escreverdes, e enlretanto esperareis

minha reposta.» Ibidem, liv. 4. — «Em
huma ponta desta illia, eutre esles dous
portos, por respeito das muitas nãos que
alli Tem de Arábia, Pérsia, e índia, e
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(ioutrins partes, se começou pouco a pon-
cíi fíizfr huttin oidade, que veo ser de

araõ trato, a que do nome da ilha cha-

mão Ormuz, cidade rasa, muito bem ar-

ruada de muitas, e mui nobres cssns de.

pedra ge.-:so, e i'.al, com seus sobrados, e

terrados, em que os Heis tem huns pa-

ços em modo de fortaleza.» Damião de

IJoes, Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 32.— «Escreueo e! hei logo a hum
seu criado, per nome Rui fernandez dal-

mada, que naquellas partes staua em
Sfu seruiço, que o auisasso de todalas

cousas que podesse ,'5lcançar, que se la

tratftu.^im depois do falecimento dei Rt'i

dom Fi^rnsn^io, e ."ílguos dias depois des-

pachou por embaixador, ao Emperador
Maximiliano, que também estaua em Flan-

dres, Pêro correa. » Ibidem, part. 4, cap. 1.

— oElle foi de Cantam ter a cidade de

Piquii, no qual caminho se deteue qua-
tro meses, que tamanho be o Senhorio
deste Rei, que andaua então n'aquel-

las partes.» Ibidem, part. 4, cap 25.
— «Kstava naquella occasião em Sirião o

R^y de Arraciõ com perto de oera bay-
xeis entre os grandes, e menores, em cu-
jo serviço entre outros Portugnezes an-
dava Filippe de Brito de Nicote, natural

da Cidade de Lisboa, com o nome de
Changá, que vai o mesmo, que Veador
da fssenda, havendo por espaço de qua-
si vinte annos negociado naquellas par-
tes como mercador, com o amparo do
rnesmo Uey de arracão.» Conquista do
Fegú, cap. 3.

Chegado ja o Domingo, de mil partes

Correm aos Capitães os bons soldados,

Ja estendem polo ar os estandartes

D'insignias diíTerontes sigonlados;

Fazem de pedra solta baluartes

De prossos bastiões acompanhados.

Os Portuguezes. com tal arteficio

Que tem das fortalezas o ediPicio.

F. DE ANOnADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

caut. 10, est. 20.

Teue naquellas partes a suprema
Turdiçã: dignidade, e o mãdo em tudo,

Gouernou sabiamente, e quando entraua

Era guerras vencedor com fama vinlia.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 1.

— «Apresentei as ditas ordens ao ca-

pitão-mór N. de N. e logo assentámos
que a primeira missão fosse o descobri-

mento dos Índios ibirajarás, de que ha
fama n'estas partes que são descenden-
tes de homens da Kuropa que aqui vie-

ríítn dar era ura níiufragio.» Padre Antó-
nio Vif-ir», Cartas (edição 1854), n." 11.— «Já eu disse a vi.ssa senhoria que em
um Ingar do conselho ultramarino seria

muito bom o seu voto pelas noticias que
tem d'eslas partes o eu fio que depois

que sua magf^slade experiíiientar a lim-

peza de seu zelo, e clareza do seu juiso

era todas as matérias, se ha-de querer

sua roagestade servir d'e]le em todas.»

Ibidem, n." 19.— «A quem só é hospe-

dado, dá-se-lhe ura quarto, uma cama
em qualquer parte da casa : o hóspede
agasalhado levam-n'o para o melhor e

mais interior d'ella, como a filho queri-

do e bem viiido.B Garrett, Camões, nota

E ao cant. 1.

—Porção, numero.—«Porque ficou o

fumo entre elles, e os Mouros assi gros-

so, e escuro, que tiveram maior parte
dos nofsos modo de se escoar delles, vin-

do correndo so longo do muro té che-
garem onde fora estsva Affonso d'Albo-

querque.» João de Barros, Década 2, liv.

7, cap. 9.— dAly foy buscando todo o

junco, e não se achou nelle mais fazen-

da que arroz somente, qae aly no porto

de Xamoy se estava vendendo, de que
a mayor parte se lançou no mar, por

ficar o junco mais boyâte, e menos pe-

rigoso p.ira a nossa viagem.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 55.

Vimos o Turco tomar

grão parte da Christandadc,

muylos mouros sobiusgar,

vemos seu senhorear

sem ter contrariedade,

tem dous Impérios ganhados

e muytos Reynos tomados.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

obra de hum credo durou;

se mais fora destruyra

tudo, por terra cahira,

morrera quem escapou,

ha mor parte se fundira.

IDEM, IBIDEM.

—«O que vendo el Rei da serra don-
de eslava, mandou a mor parte da gen-

te que consigo tinha, que fosse ajuntar

com os que ja mandara a cidade, pêra

a defenderem, os quaes todos faziam

mostrado quatro mil homens, de que os

mais eram frecheiros.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 2, cap. 4.

— «iMas antes com muito ppjo lhe man-
dou dar alguma aguoa, e mantimentos
por seu dinheiro, e isto em tara pouca
cantida de, que naô abastaua pêra a ter-

ça parte da gente que auia na armada,
pelo que determinou de os ir buscar a

cidade de Barbora, que he na costa da

fc-thiopia vinte legoas da de Zeila, contra
o cabo de guardafum.» Ibidem, part. 4,

cap. 14.

—

«Mas da parte dos Reis Dara-
gão nem de como veo a ser Conde Des-
torga nam diz nada, e por mo ao diante

nam fazer estorno a parte que tem o Con-
de Dora Anrrique na linhagem dos Reis
Daragam a direi loguo nas menos pala-

uras que poder.» Ibidem, part. 4, cap. 72.
— «Tomay partes iguaes de Salitre, de
Enxofre, de Camphre, e de Naphíe, ou
de Petrolio, dfsfazeyas em spirito de vi-

nhii, e ponde depois a ferver tudo sobre
hura pouco de lume.» Cavalleiro d'01i-

veira. Cartas, liv. 1, n.» 15.— «Carrega-

do o spirito do vinho. d.«.s partes" exces-
sivaniente r'(»mliustiveis dos outros mix-
tos, se espalha p'>r toda a camará onde
vapora.» Ibidem, liv. 1, n.° 15.— «Quan-
do se diz que huma couza he gostosa,
ou desgosti sa deve entender-se que se
diz somente, que ella parece assim á
mayor parte das gentes, não contando a
depravação do gosto das que entende-
rem o contrario.» Ibidem, liv. 1, o.» 16.— «O que ent"Tido é que a maior parte
díis casas de Hespanha está como as de
Portugal, onde entra Maria Pinheira cu
Juli.Mies (outros dizim Gilianes ou mes-
tre Gabriel, ou Duarte Bríiníião) ou casa-
mentfs de Hespanha, como na cas-'» de
Moscoso e r)utras.» Bispo do Grão Pará,
Memorias, publicadas por Camillo Cas-
tello Branco, pag. 65.

—As partes do corpo humano. — «A
Fronte ; bem formada, alta, e em parte
descub^rta

; sonde semanif^^stacom raaior

distincçaõ a linha Jovial: Fronsestvalde
flegans, alta, sub crinihus aliquantum la-

ta appnrens, propter duos laterales montí-
culos, super quos pileus quiescit. Linea iii"

ter alias Jovialis est, máxima, et longíssi-

ma.» Braz Luiz d' A breu, Portugal Me-
dico, psg. 325, § 77.

— O lado por que consideramos o que
se colhe em alguíTia matéria.— «Que aca-
b.sda a guerra contra o turco, esperana de
começar ha de Meca, contra o Soldam
de Babilónia, e que pêra isto tinha boa
maneira, pe|o que nessa parte lhe nam
queria dar tr,'^halho.» DasLião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, cap. 10.

— Divisão, ou porção de alguma obra.
— «Porque como a Cidade est,iva repar-

tido em duas partes com o rio pelo meio,

cujo serviço dii liuma u outra era apon-
te, e os Mouros a tinham fortalt-cido,

cuidando que .AfTonso d'Alboq!ierque se

h<ivia d:', querer fazer senhor delia, co-
mo ff-z da primeira vez.» João de Bar-
ros, Década 2, liv. 6, cap. 5.

Por justa descendência retratados

Sanctos varões estão da lei Mosaica,

Com que do templo as duas partes mostrão

Estar inteiramente alli occupadas.

J. COUTE REAL,

cr.nt.in.

MAUFRAGIO DE SEPÚLVEDA,

— Quinhão.— «Alli se deixaram estar

até meado de Abri! que deram á véls pê-

ra Goa, levando a náo corasigo, e che-

gados áquella Cidade foi descarregada, e

vendid.í a fazt^nda. e deram as partesaos

soldados, ficflndo hnrr^a gran<ie sorama

a EIRey.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 1. csn. 6.

— Pessoas que litigam em juizo, ou

requerem.— «É durando assi a fúria des-

ta batalha por espaço de pouco miis de

hum.H hora sem se enxergar raelhoris em
nenhuma das partes, vendo o Achem
que os seus de cançados e muyto feridos

começavão a perder alguma parle do
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campo, se foy retirando para hum ca-

beço que para a parle do Sul eslava ruais

adiãle obra iÍh hum tiro de nspera, (;ô

tençáo do se faz^r «ly forle nuns vallos

que no topo do morro estavão feitos co-

ma cousa de borla, ou herdade de ar-

rozes.» Fernúo Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 16.— «Porque te juro pela

fermosura das suas eslrellas que he a

mentira tão fea e tão avorrecida diante

de seus olhus, coiuo a iiMihada soberba

dos ministros das causas qiie se Julião

na terra quando com dospn^zo e descor-

tesia falão ás partes que r.-querem dian-

te delles o qui> faz a bem de sua justi-

ça.» Idem, Ibidem, cap. 63. — «Milhor

seria falardesiuH vos no d.-spacho deslas

partes, que aqui andam por despachar,

que no despacho de vosso irmam, a que
não ade fallecf r tempo : de que dom Mar-

tinho (içou corrido, e as partes muyto
contentes. E como el Rey veyo enteudeo

em seus despachos, o os despachou to-

dos.» Garcia de Hezen.le, Chronica de

D. João II, cap. 187.— «OITerecem-seaos

que senliMU <le mais churutne, que fa-

rão na Corte suas partes : o como nenhu-

ma ha, que n«ó tenha nella requerimen-

tos, todos se dispendera com donativos,

o offerlas, qui dizem com as pessoas.»

Arte de Furtar, cap. 9.—«Que se o fo-

ra, mandara restituir lucros cessantes, e

damnos emergentes, e pagar ás partes,

quem lhes foy causa contra justiça de se

andarem consuraiado, e lutando com en-

ganos íóra de suas cazas tanto tempo.»
Ibidem, cap. 14.

— De parte a parte ; reciprocamente.

E seodo isto alterado longamente

Com mil vAiias rasões de parte a p.irte,

Dissera clle que a Port\igueza gente

Não se entregará a si, e o baluarte ;

Antes com pertinaz turor ardente

Se defenderão contra o mesmo Marte

Por maisqne mostre sua crueldade.

Senão salvar a vida, e a liberdade.

F. DE ANDRADE, PRIME1H0 CKBCO DS DIU,

cant. 14, est. 93.

— Á parte; separadamente, de ma-
neira que os circumslanles não ouçam.
— «E deyxaudo tacubem à parte tudo o

que mais succedeu neste Keyno Siame,

direy somente o em que paráraô estas

cousas todas que aos curiosos cuydo que
naõ deyiará de dar gosto.» Fernão Men-
des Piulo, Peregrinações, cap. 185. —
«Tem-se hoj'^ por gran ieza lavrar quar-
tos, e aposentos a parte, ciinservarem-se

por toda a vida assim entre os casados.

E ha homem que vive tão diminuto de
sua mulher, como das de seus visinhos.»

Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia
de Casados.

— Termo de Astrologia. Parte tia for-

tuna ; horóscopo lunar.

— Partida, divisão da terra.

— Em matéria de pleito, oauctor, ou

o réo.

— Dl parte, ou por parte d« aUfuem ;

por seu mandado, (jrdtim, fazeiíilo as suas

vezes.

— Tomar, lançar d má parte; inter-

pretar, tomar a tnal.

— .Ser da parte de alguém ; sor em seu

favor, e auxilio.

— .Srír parte para algum fim ; concor-

rer, contribuir.

— Ser parte ; ser interessado, e sus-

peito por ciimplic'.' ou aíTeiçoaiio.

— Fazer-se da parte de alguém ; se-

guir o seu parecer.

— Sustentar as "fidiVleB de alguém ; ser

seu defensor.

— Dá-se lambem o nome de partes de

alguma cidade, vilJa, i'lc., ás suas visi-

nhaiiras, aos seus districtos.

— Noticia, parlicipaçào official. Tan-
to que este Fidalgo toinou posse da for-

taleza, logo mandou tomar os lemes a to-

das as náos que havia no porto, assim

lie EIKey como de partes, dizendo que
tinha novas do Achem, sobre c que te-

ve algumas razões com Bernaldiín de

Sousa, porque lhe não quiz dar o da sua

caravela, (içando quebrados, sendo dan-

tes grandes amigos.» Diogo de Couto,

Década 6, iiv. 10, cap. 7.

— Acto no drama.
— Bando, facção, partido.

— Fazer as partes de alguém ; ser seu
requerente, seu defensor.

— Favorecer diversas partes ; favore-

cer vários partidos.

— Fazer a.s partes de alguém ; fazer

as suas vezes, os seus officios.

— Ter da sua parte ; ler por si, a seu

favor.

— Querer mostrnr-sg mai^ parte em
algum negocio; affectar mais interesse,

e diligencia para se fazer acabar.

— As partes da oração; as diversas

especias de palavras, de que nos servi-

mos para declararmos os nossos conceitos.

— Pela parte que me toca; pelo que
me diz respeito.— «A este tempo chegou

D. Manoel de Lima, tão valeroso no mar,

como na terra ; o qual pela parte que lhe

tocou, rorapeo o inimigo, até se juntar

com D. Álvaro, e entrados na Cidade, ti-

zeráo cruel estrago nos Mouros, que ro-

los, e divididos buscavão salvação na
fugida, mais que na resistência.» Jacin-

Iho Freire de Andrade, Vida de D. João

de Castro, Iiv. 3.

— As partes baixas, ou pudendas; as

partes da geração, os órgãos da natura,

e outros que a honra e o pudor faz cu-

brir.

— Vamos por partes; analysemos mi-

nuciosamente o que pretendemos para

nos illucidarmos.

— Prendas, dotes do espirito, e do

corpo.

— O psnel que faz o actor.

f PARTECIPANTE, p:irt. act. de Parte-

cipar. ViJ. Participante.

Cheglo quatro i:áturM que mand«da*

Foráo do Viso-Reí & d&r.ltie ajuda,

Ouando ainda o planeta d^.» dourado*

llaioe, do usado leito ofto f^e muda.

Vem de (orte« vardea acompanhadoa,

Djií quaea a'j cad^t tium deseja e estuda

Ser doa peTig'ft jipartecip^mt^

De que a fnrtaleia he bem abaodaste.

r. DE ARDRADK, PBIMCnO cmCO DE DtL',

cant. 17, e«t. 122.

PARTECIPAR. Vid. Participar.

Pur diviuda aa tem, e a* preUú taoto

Que eotJo quiri nd nellaa u fllrio.

Por verem que do seu prufano aaoto

A gráa virtude ja partfcipáráo ;

Faz-lhe* itlo J4 perder agora quanU
Medo antes do» Clirnl.1o« quii;á cobrirlo,

Crendo que t<il vlrtudf* ali, se encerra

Que tudo ha de vencer, e pAr por terra.

y. DK ANDRADe, PRIMOMO CCRCO DB DIU,

cant. 10. ert.m

PARTEIRA, s. /'.Mulher que assiste ao
parlo.

PARTEIRO, s. m. O medico ou o ci-

rurgião, (]ue ajuda a mulher no aclo de
parir, ministrando-lhe os soccorros me-
dicinaes.

— Homem que eilrahe o feto com o

fórceps.

PARTEJADO, part. pass. de Partejar.
— Adj. f. Ajudada por alguém no

parto.

PARTEJAMENTO, s. m. Termo de Me-
dicina. O acto de pòr em parlo.

— A accção de ajudar a mulher no
aclo de parir.

PARTEJAR, V. a. Fazer as vezes de

psrleiro ou de parteira.

— Auxiliar a mulherno acto de parir.

— Exlrahir o fel ) com o auxilio de

um instrumento chamado fórceps.

PARTELEIRA, s. f. Vid. Prateleira.

— Parteleira cio papagaio ; um madei-
ro semi-circular em que desc*nça a can-

na do lern''. apoiada pelo papagaio.

PARTESANA. Vid. Partasana.

PARTESINHA, s f. Diminutivo de

Parte.

f PARTHENIA, s. f. Um dos nomes da

conslellaçãi) Virgo.

7 PARTHENIANOS, s. m. plur. Nome
dado aos filhos illeiiilimos nascidos em
Sparta durante a guerra de Messenia, e

ci>n luzidos a gr.iti(le Grécia por Phalante.

f PARTHENOGENESIA, s. f. Termo de

physiologia. Uma das phases da raelage-

nesia, em quo o nascimenlo de seres in-

termtvliarios tem logw sem intervenção

dos sexos.

f PARTHENOGENESICO, A, adj. Que
tem o «•«rrt( ler da partheiiogenesia.

j PARTHENON, s. m. Termo de anti-

guidade. Templo de Minerva em Athe-

nas.

—Aposento das donz^^llas, que entre

os gregos, era o logar da casa mais afas-

tada.

I PARTHENOPE, 5. f. Nome antigo da

cidade de Nápoles.
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— Pequpno planeta descoberto em Ná-

poles DO dia 11 de maio de 1850, por

Gasparis.

•]- PARTHENOPEANO, A, adj. Que per-

tence a Partbenope, a Nápoles ou a seus

habitantes.
—Republica parthenopeana

;
governo

democrático estabelecido em Nápoles pe-

los francpzes em 1799.

f PARTHICO, A, adj. Que diz respei-

to aos Farlhas, povo da Ásia.

—

As guer-

ras parthicas.

PARTIBUS (IN). (Do latim iti, em, e

partibus, partt'). Bispo in partibus in-

fideUiim, ou siitiplesmenle in partibus;

aquelie que tem o titulo de um bispado

n um psiz occupado pelos infiéis.

PARTIÇÃO, s. f. (Do latim partitio].

Acção de dividir, de partilhar.

—Termo dft physica. Partição do ba-

rómetro; divisão feita em sete partes, en-

tre o cjais alto c o mais baixo grau do

mercúrio para marcar as variações da

atmnspbera.— Partições simples; aquel-

ias que o dividem em partes iguaes.

— Antigo termo de arithmetica. Nome
da divisão.

—Teruio de botânica. Diz-se de cada

uma das divisões de uma folha ; sáo es-

tas divisões reunidas pela base.

—Acção de dividir um discurso em
partes.

— Antigo termo de lógica. Alternativa

fallíndo do um diiemma.

—

N'este dilem-

ma, a proposição que deve conter a par-

tição subentende se.

PARTICIMEIRO, A, adj. Termo anti-

quado. Psnicii.ante, participe.

PARTICIPAÇÃO, s. f. Acção de parti-

cipar.

— Communicarâo, conversação.

PARTICIPADOR, A, s. Participe, par-

ticipante.

PARTICIPÁL, adj. 2 gen. (Do latim

participalis). Termo de grammatica. Ago-

nie participai; nome oriundo de algum
participio.

PARTICIPANTE, pari. act. de Partici-

par. Que participa.

tAmigos, Companheiras, que o Destino

Fei do meu mal, e bera participantes,

o caso sabereis mais execrando.

Que alé hoje no mundo se tem visto,

o Deaõ...» (E aqui dando um gx-aõ soluço,

Era pranto as negras faces todos banha)

Suspenso ura pouco fíca, e logo torna.

ANTÓNIO DlNlZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 3.

—Que não está excommungado.—Excommunhão de participantes; ex-

communbão que se commuíjica, e incor-

re quem communica com o publico ex-
commungado.
—Co-réo. Vid. Participe.

PARTICIPAR, V. a. (Do latim partici-

pare). Ter parle em alguma cousa.
— Notiticer, dar parte.— Participou-me

o dia dos seus annos.

—Communicar.
— V. n. Ter parte.— «He bem verda-

de, que huns participam mais deste le-

gado que outros; bem assim como nos
bens castrenses, que se repartem a mais.

e a menos pelo arbítrio do testador; pos-

to que ca o arbítrio livra he dos herdei-

ros; e dahi vem serem alguns mais in-

signes na arte de furtar.» Arte de Fur-
tar, cap. 3.— «Porque sendo as Leys da

Naturtísa constantes, e invariaviiis, as

acçoens reguladas da dominação dos Pla-

netas devem participar dos mesmos atri-

butos.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.o 43.

—Termo antiquado. Ter conversação,

comiouniração.

PARTICIPAVEL, adj. 2 gen. Que se

póle participar.

PARTICIPE, adj. 2 gen. (Do latim par-

ticeps). Que toma parte em alguma cou-

sa do commum com outros. Vid. Parti-

cipante.

PARTICIPIO, s. m. (Do latim partici-

pium). Termo de grammatica. Palavra

que participa da natureza do verbo e do
adjectivo.

— Participio presente; significa o mes-
mo que participio activo.

— Participio passado; o mesmo que
participio passivo.

PARTIÇOM, s. m. Termo antiquado.
Vid. Partição, e Partilha.

PARTÍCULA, s. f. (Do latira partícu-

la). Parte pequena.

—Termo de liturgia. Diz-se dos bo-

cadinhos de pão consagrado que se des-

ligam da hóstia.

— Porção pequena de um pão não con-
sagrado que os gregos otTereeem á Vir-

gem e aos santos.

—Termo de chimica. Nome dado al-

gumas vezes aos átomos integrantes dos

corpos simples ou compostos.

—Termo de grammatica. Nome dado
em geral a todas as palavras curtas e in-

variáveis.

— Uma partícula de alguma carta; ca-

pitulo, artigo.

PARTICULAR, adj. 2 gen. Próprio e

peculiar de alguma cousa ou pessoa.

— Especial, singular. — «Assí por sua

particular pessoa, como por ser vassal-

lo dVIRey de Cambaya, com quem elRey
de Portugal seu senhor mandaua que
fezesse todo comprimento de amizade
por a vizinhança que ambos per muitos
annos suião de ter: e também lhe agra-

deceria muito prouelos de mantimento
por seus dinheiros, por quanto os feito-

res das nãos lhe vierão dizer que auia

necessidade delles pêra se tornarem a

Cochij.» Barros, Década 2, liv. 3, cap.

7.— «E nas cartas, que escrevia parti-

culares sobre isso, mostrava ter mais de-

sejo de se acabar este negocio de Urmuz,
pi)Sto que quando fallava nas do estrei-

to, per derradeiro leixava tudo em seu

peito, segundo visse a disposição do tem-
po.» Ibidem, liv. 10, cap. 2.— «E que-
rendolhe eu respcjnder a isto que com
tanta magoa me dizia, me desfez todas
as minhas razões có humas verdades tão

claras, que daly por diante me não atre-

vi a lhe responder mais cousa nenhuma,
porque entendi que náo tinhaô contra-
dição suas queixas, porque me apontou
em algumas cousas assaz feyas o crimi-

nosas em que culpava algumas pessoas
particulares, de que aquy não trato, por-

que não faz a meu propósito. i Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 22.
— «A que el Réy dizem que lhe respon-
deo, que quáto ao que dezia da pouca
verdade que achara em nós, se não es-

pantava, nem ella se espàtasse, porque
em muytas cousas o tínhamos mostrado
ao mundo, e para confirmação disto lhe

trouxe então alguns exemplos particula-

res de cousas que elle disse que passa-

rão por nós.» Ibidem, cap. 30.— tÒ qual
Almirante por jurisdição particular, ti-

nha alçada sobre toda a gente forastey-

ra, e mareantes que vinhão de fora, onde
esperav.i ter remédio para ser solto, e pa-
ra yr morrer Christão entre Christãos.»

Ibidem, c. 85.— «E depois que leu a carta

que elle trouxe do Nautaquim, e lhe

perguntou por algumas novas particula-

res de sua filha disse que me chamasse,
porque a este tempo estava hum pouco
afastado atrás.» Ibidem, csp. 135.— «E
licença a e( Rey pêra poder tomar em
hum soo Espritsl todolos Espritaes de
Lisboa, que erão muytos: e assi os de
Santarém, e Euora. E também grandes
indultos de benefícios pêra capellâes dei

Rey, da Raynha. e do Príncipe, o ou-

tras muytas graças particulares.» Garcia

de Rezende, Chronica de D. João II, cip.

58.—^aFoi sepultado no Mosteiro de San-
ta Cruz em huma Capella particular, don-

de o trasladou el Rei D. Manoel para a

fermosa sepultura onde ora está, e onde
por revelações, apparecimentos, e alguns

milagres, e por outros siiiaes que o Se-

nhor tem mostrado, o veneraõ as gentes

como a Santo, em particular por hum
em que appareceo armado no meio do
Coro de Santa Cruz de Coimbra estando

os Religiosos ás Matinas a noite em que
se ganhou Ceuta aos Mouros.» Frei Ber-

nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-

tugal, continuados por D. José Barbosa.
— íRetira-se Rumecão com muito dam-
no. Entra soccorro ao inimigo. Descon-

fia Rumecão da er- preza. Abre outra

mina que se atalha. Da-se-lhe fogo, e os

nossos defendem as roturas. Retira-se o

inimigo. Acomette Rumecão o baluarte

S. Thomé. Successos no baluarte Sant-

iago. Valor particular de hum soldado.

Retirs-se outra vez o inimigo. Sahe An-
tónio Corrêa a fazer alguma preza.» Ja-

cintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.— «Até os pesca-
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dores nos tomavaõ os Mnuros: até os di-

reitos, H (iiitns particulares, quo os ho-

mens de íif^HÚo davaõ para fabricA de

armadas, qu<i os dnfeniJHsscm, incorpo-

rarão IMO si ; o comiaõ-rios es ortionados

(las (çalés se- 1 as haver; m tudo (quanto

adquiramos d^ armas, tomavaõ psra Cis-

lelia.» Arte de Furtar, uap. 17.—cNão
toruou o tempo par/i traz; mas a cobiça

he, a que vay aiiianti! |)i)iid<i i^ai c.ouzas

supérfluas, o particulares, o que houvi--

ra de empregar no augiufíito do btim

commiim, o ditfens^i da pátria.» Ibidem,

cap. 44.—«Tem lof^o h<>vi.li( bum tem-

po mesmo no do i'a;íTiiisiuo, onde os

íundaíii<'nio,s da Astrologia erã > ttinra-

mente caprichos, accasos, ou pido me-
nos vistas, B idi^as paitículares de huma
creduliiift io supersticiosa.» Cavallfiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 43. — «Nin-

guém desejaria mais do que eu entrar

em semelhante empresa, se me conside-

rasse com forf;as bastantes para cila, po-

rem fasendo a Naturesa do homem com
que elli) não seja universal, ho n minha
tão fraca, que ainda nos próprios couhe-
cimentus particulares que me parece ter

alcauçado em alguujas matérias, conci-

dero que posso sofr-^r muitos enganos, e

cometer luuitos erros.» Ibidem.— «Disso

o Príncipe Rudolío Cniitacuzeno ante-

hontem na nossa presi^nça, que quando
entrasse outra vez na posse dos seus ts-

lados de Valaquia e do Bessaraba, que
havia de inventar hum novo titulo sobe-

rano paia si, o para tratar aos seus ami-

gos particulares.» Ibidem, liv. 1, n." 55.

— «Mostrei-a aos padres, e os poderes,

quo a'ella sua mageslade nos dá em or-

dem á conversão, e assentamos todos,

que o não partir o navio do Maranhão
com a frota, havendo seis mezes que es-

tava esperando por ella, o descobrir-se

a minha jornada, o não se poder levar

a ancora, o maiidar-me el-rei tirar do
navio, o ticar eni t.-rra o padre Manoel
de Lima, o o avribar depois, e tantas ou-
tras coisas particulares que n'eslc caso

suceederam.» Padre António Vieira, Car-

tas (ediç. 1854), u.° 12, — «Estíj é, se-

nhor, por maior, e sem casos particula-

res e de muita edificação, por brevida-

de, o fructo que colheram este anuo na
inculta seara do Maranhão os missioná-
rios de vossa uiageslade, e estes os au-
gmenlos da fé e da egreja, que consegui-
ram com seus trsLaihos.» Ibidem, n."

17.—«Vindo ás cois.-.s particulares, ti-

zeram-se este anuo Uís missões ou en-
tradas pelos rios e terras dentro, o foram
a ella três patlres com seus comp^inhei-

ros, professos lodos de quatro votos, e

os mais anli^(>s e de maior auctoridade

do toda a missã<i, por serem estas as em-
prezas de luaior tíatmlho, difliculd.-tde e

importância, e to Kts por mer-^.ê de Deus
suceederam felizmente.» Ibidem. — «O
trabalho, sem encarecimento, ú maior

que as forras humanas, c so não fora

ajudado do particular assistência divi-

na, ja a missão estivera sepultada com
os que n>ll« por esta mercti do céo oon-

servaru e continuam as vidas.» Ibidem.
—«A de sua magestade, qu" Deus guar-

do, ainda é maior do que (jrovaram os

successos do anno passado, e em mim
posto que seja particular instituto o co-

nhoce-la, não 'S merecimento o deseja-la,

porque sobre as obrigações de vassallo,

tenho as que herdei dos mortos, e as

(jue devo aos vivos, e as que espero de-

ver a [lessoa de vossa maxeslade, (juan-

do, assim na verilade do meu alTeiUn,

como nas minhas interpretações, reco

nhecer um menor Daniel, e lograr uma
maior monarchia.» Ibidem, n." 24.

—

«.Uas nam pêra aqui se vender peie nem
carne, que pêra estas cousas ha ruas

particulares, tirando carne viva quem
toda a parte so pode vender: ha muitas

hortaliças, s. nabos, rabã is. couves e

todos os cheiros, alhos, cebollas e o.jtras

hortaliças, tudo em muita abundança.»
Frei Gaspar da Cruz. Tratado das cou-
sas da China, cap. 12.— iTfiu crescido

muito a villa com a expulsão dos jesuí-

tas, que impediam quanto po'liam mo-
rarem brancos no Caité, evitando por

particulares interesses a communicação
dos iudios com os brancos, prohibindo
aus primeiros tratarem com estes e sab.'-

rem a língua portugueza.» Bispo tio Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Castello Branco, p. 193,—Mestre particular; diz-se em oppj-
siçáo a profrssor em um estabelecimen-
to publico, de um mestre que da lições

particulares.—Lições particulares; lições dadas a

um ou mais discípulos por um mesire.

—Termo de lógica. Proposição parti-

cular; proposição que só se applica a al-

guns indivíduos e não a todos os da mes-
ma espécie.—Alguns homens são sábios.

—Algumas rosas são brancas.

—Termo de botânica. Invólucro par-
ticular.

—

Espalho particular; invólucro

que cerca a base de uma umbellasinha.

espatho que envolve as flores contidas em
um espalho geral.

—Quo não tem emprego, nem oflicio

publico.— «Sobre a libertação das quaes
o Confie fez tantas obras valerosas, que
rompendo em batalha a el Rei de La-

mego, ao do Viseu, e a outros senhores
de menos conta, que havia pela Beira

(os quaes veudo-se vass.illos de hum se-

nhor particular, lomáraõ as armas com
esperança de liberdade) des-icciipou as

terras quo ha entre os rios Douro, e M>)n-

dego, que. entaõ sorvia de raia entre Moa-
r(>s, e Chri.stãoj.ii Frei Bernardo do Bri-

to, Elogios dos reis de Portugal, conti-

nuados por D. José Barbosa.— «K enten-
dendo as pessoas do governo do ['ara,

que uuindo-so os hollandozes com os

nbeenbaigas, seriam uns o outros sfmbo-
res d'estas capitanias, sem haver forças

no Estado (ainda que s- ajuntassem to-

das; para Ihns resistir, maniaram uma
pessoa particular ao gov-fnadcjr. em que
lho pe liam soc-.orro e lir..iira. para logo

com o maior poder quo fosse (lossivel,

entrarem peJas terras dos nheengaibas,
antes que i.oin a união dos hollandezes

náo livesstf remédio esta prevençéo, «

com ella se perd««sse de todo o Estado.*

Padre António Vi.ira, Cartas(ediç. 18b4y.

n.« 17.

—Em particular; em segredo.

—A'o particular de iruacasa; no inte-

rior <l'<dl8.

—iVesíe pirticular; nVsle negocio.—Em particular; separa tameote, dis-

tinctamente, liomeadimente. — «Houvk
neste tempo grandes linezas de lealdade

ern senhores Portunuezes sobre raanie

rem fé a seu Hei natural, em particular

nos Alcaides de Coimbra, e Celorico >:a

Beira, que em quanto durou a vida a el

K-i D. Sancho permanecerão constantes
em seu serviço sem promessas, nem com-
bales lhe ab.i terem a le.nldad • do animo. •

Frei Bernardo de Brito, Elogios dos reis

de Portugal, cuntinuaios por U. José
Barbosa.— «Dom AlToiíso. que chamarão
o Gordo, nasceo «lu Coi(i>bra aos vinte o

Ires dcí .\bril dia de S. Jorge, do anoo
de Chrisio'le tuil e cento e oitenta e cin-

co. Foi houiem dt^ condição, algum tan-

to austera, em particular para seus ir-

mãos.» Ibidem.— «o seu rrtrato se imi-

tou do quo el Hei U. .Manoel f«-z tirar do
natural, e como o di? siu pai ditL-re al-

guma cousa da imagem do vulto que es-

lá sobre a sepuilura, em particular uo
modo das armas, e em algumas feições

de vivo que se representaõ melhor n.í

figura de pitic-*l que a de pedra.» Ibi-

dem. — «Fugirão deste Reino para o do
Castella muitos senhores, e fidalgos ami-
gos, e parent-^s da casa ile Bragança, em
particular o .Marquez de Muniemór seu

irmaõ, cuja demasiada liberdade em fal-

lar coolra a con.íiçiõ, e governo dei Kfi,

deo causa a esia, e outras muitas des-

graças, e ao desgoUo com que se lhe

acabou a vida, par sal)»T que el Rei o

ruandara justiçar em estatua, e desautho-
rallo das insígnias de Marquez.» Ibi-

dem.
—Particular vida, estado; vida de ho-

mem não publico.
—Amigos particulares; amiicos couG-

dentes, e luti.nos — «A trauucçáoem ver-

so francez p lo Sr. Duque de Palmella

que os particulares amigos do iiiustre

auctor sibem esiar uiuilo mais adianta-

da, poS!,«que i'eila soapparecessem amos-
tras no Inveslitcador portuguez em Lon-
dres de 18...» Garrett, Camões, notii^ao
cant. 7. -
— Casas particulares; cisas que não

sáo do govcruo, nem perteucom ao mu-
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nieipio. — aTirsDQ as mulheres casadas

das aldêas a poem-nas a servirem casas

particulares, coiu grandes di-sserviços de

Dous e quiíixísde seus maridos, que de-

pois dd similhaiUes jornadas muitas ve-

zes se apartam dVKas, náo lhes dão tem-

po para lavrarem e fazerem suas roças,

com que ellcs, suas mulheres e seus fi-

lhos padecem e perecem.» Padre Antó-

nio Vieira, Cartas (edição 1854), a.^ 9.

—«Os índios que moram em suas aldèas

com titulas de livres, são muito mais ea-

plivos que os que moram nas casas par-

ticulares dos portuguezes, só com uma
dilTerença, que cada tres ânuos tèm um
novo senhor, que é o governador ouca-
pitão-mór quo vem a estas partes.» Ibi-

dem.
—Substantivamente: Detalhe, circum-

stancia.—«Todusosquaesforaõ nas appa-

rencias exteriores mui bem recebidos em
Constantinopla paio Imperador Alexio

Comueuo, e no particular vendidos aos

Turcos, a quem o euganoso Imperador

deo aviso do tempo, e modo com que
poderiaõ desbaratar os Latinos, que por

seu conselho caminhavaõ divididos em
vários esquadrões.» Frei Bernardo de

Brito, Elogios doareis de Portugal, cou-

tiuuados por D. José Barbosa.

—Particularidades. — «Seteceiitos ca-

sos pudera contar para apoyo desta toli-

ce; livro-me com hum deste particular,

e de todo este Capitulo.» Arte de Fur-
tar, cap. 65.— » Os particulares eram so-

belas terças, e dizimos e assi sobelas

Egrejas, e mosteiros peras comendas,
dos quaes pontos, os geraes nam ouue-
rão efeito, porque nem se fez ho Conci-

lio nem se reformarão as cousas da Egre-

ja, nem menos se pos em obra s guerra

contra os Turcos. » Òaíoião de Góes, Chro-

uica de D. Manoel, part. 3, cap. 56.

—

íEl Kei lhe mandou logo despachos para

aprestar a armada sem correr o meneio
delia por outras mãos, cumo erradamen-
te anda escrito, affirmando hum Author,

que D. João passara á índia desconten-

te, por ser mal respondido em seus par-

ticulares.» Jaciíilho hreire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 1.— «Só
parece que faltava dizer aqui, que reli-

giosos, ou que Rtdigião ha-de ser a que
tenha a seu cargo os iudios na forma so-

bredita ; mas u'esle particular náo te-

nho eu, nem posso ter voto, porque sou

padre da companhia.» Padre António
Vieira, Cartas (edição 1854), n.° 13.—
tTudo o que nVste particular, e nos de-

mais se te.ii obrado a favor das chris-

tandades, e em obediência da lei e re-

gimento de vossa magestade, se deve so
governador André Vidal, que em rece-

be:. do as ordens de vossa magestide, se

embarcou logo para esta capitania do
Pará a dar a execução muitas coisas, que
seuí sua presença se não podiam conse-

guir.» Ibibem, n." 14.—«O remédio quo

isto tem, e que só póle ser eíTectivo, é

quo vossa magestade n'essa còrle se sir-

va de não admiltir requerimento algum
sobre as matérias da nova lei e regimen-

to, que sobre tão maduras deliberações

vossa magestade mandou guardar riVstr?

Estado, mandêndíj vossa magestade pas-

sar decretos aos conselhos aonde tocar,

que não Sfja admittido nem ouvido n'el-

lt?s, quem sobre estes particulares pre-

tender innovar, ou alterar coisa alguma.»
Ibidem, n." 15.

— Loc. ADV.: Em particular; particu-

larmente, em especial. — «Terceira: Por-

que de tudo se deu primeiro vista ao

procurador do Maranhão e Pará, os quaes

deram por escriplo suas rasões. Quarts :

Porque em particular o que toca as mis-

sões, entradas no sertão, e governo es-

piritual e politico dos Índios, tudo foi

não só «pprovado pelos mesmos procu-

radores, senão ajustado com elles, como
consta do papel que está na secretaria de

estado, de letra de Gaspar Dias b'erreira,

que se achou na mesma conferencia, e o

escreveu.» Padre António Vieira, Cartas

(edição 1854), n." 15.

— Pessoa p*rticular, prssoa primada.

— fMais devera advertir, que na oppo-

siçflõ presente naó fazia tigura de K-')',

ainda que o era, seuaõ de filho da Se-

nhora Dona Isabel, e como tal em figu-

ra de particular pertendia este Heyno,

e naó como filho do Emperador
;
por on-

de, ainda que era R-^y, naõ Ih^j perten-

cia esta Coroa.» Arte de Furtai', cap.

16. — «Deu licença a estrangeiros para

hirem commerciar a nossas Conquistas

com grande perda, assim de particula-

res nossos, como das rendas Reaes: e

no anno de 1648, mandou publicar nos

Kstados de Flandres obedientes, que po-

(liaõ livremente navegar a quaesquer por-

tos nossos.» Ibidem, cap. 17.— «Desafios

entre particulares nunca saõ lícitos, as-

sim porque saõ prohíbidos, como porque
ninguém he senhor da vida alheya, nem
da sua, para a põr em taó evidente pe-

rigo.» Ibidem, cap. 21.—«E assim dizia

este ao scu Príncipe : Senhor as couza*

levadas por mal, arrebentaõ em guerras,

e levadas por bem, florecem coin paz.

Hum anno de guerra gasta muitos mi-

Ihoens de dinheiro, abraza muitas fazen-

das de particulares, extingue muitas vi-

das dos vassallos.i' Ibidem, cap. 18.

PARTICULARIDADE, s. f. Qualidade do
qu'j é puticular, especial.

—Detalhes, circumstanciâs particula-

res.

—

E' mister conJiecer as particulari-

dades d'este acto. — «E por todo o cami-

nho nos foy cõtfsndo outras muylas par-

ticularidades do grande ódio que nos ti-

nha aquelle Mouro, e do que em nosso

vitupério contava de nós.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 37.—«An-
tónio de Faria os recebeo com grandíssi-

mo gasalhado, e como eraõ homens co-

nhecidos de alguns soldados áh nossa
companhia, se dftiveraõ gr^iido pspaço
coutando muytas particularidades que
faziâo a nosso propósito.» Ibidem, c.^ip.

56.— K ariles de el Rey partir Daois lhe

trouxe Pêro lusarie em pfsson Rscondi-

dameute a esiruçam com que fora n Cas-
tella, como atr.^s s* disse, e s cerca dp
caso lhe descubrio muytas particulari-

dades. Pollo qual el Rey logo determi-

nou do prender o Duque, e quando o não
pudessem prender, de bo cercar em qual-
guer lugar que f sliiiesse.» Garcia de Re-

zende, Chronica de D. João II, cap. 41.
— «Por esta gente Sir muyto domestica,

e fazer muito saruiço a todollos darma-
da, Vasquo da ijam* lhe pos nome ha
terra da boa gentf», e hum Kio onde fez

auguada ho Rio do cobre: alli deixou
dons dos degredados que Icuaua pêra

tomarem enformaçào da terra, e sabe-
rem delia has particularidades, dando-
Ihes tempo assinado em que se achassem
naquftlle lugar, pêra da torna viajem hos
recolher.» Damião de Góes. Chronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 36.— «E atten-

taram sua liga, de que sobcederam mui-
tos males, mortes, roubos, e sacrilégios

que por serem taes, e tantos deixo de
os escreuer nesta Chronica, a qu.il nam
coauem outras particularidades senam
as que tocam aus regnos, e senhorios do
Rei de que tracta os auctores princi-

paes.» Ibidem, part. 4, cap. 55.—«Nem
dest.ns particularidades te fallo, para te

obrigar a que aa escrevas; tal constran-
gimento do ti não peço; e só desejo o

que te pedir a vontade, de maneira que
todos os abonos da tua affeição, que. to

não venhão a pedir de bôcca póde-los

ter por rejeitados de mim. Eu mesma me
farei força em te desculpar; e me direi,

que foi teu gosto retrahir-te de me es-

crever; tanta a disposição, em que me
sinto entranuavelmente de perdoar os

teus defeitos.» Frantíisco Manoel do Nas-
cimento, Successos de Madame de Se-

neterre.

—Trato e conversação familiar, e se-

creta.

f PARTICULARISAÇÃO, s. f. Acção de
particularisar. resultaiío d'esta acção.

f PARTICULARISMO, s. m. Doutrina

que ensina que Jesus Christo foi morto
pelos escolhidos, e não pelos homens
em geral, e que tudo o mais é necessa-

riamentii reprovado por Deus.

PARTICULARÍSSIMO, A, adj. superl.

de Particular.— Casos particularíssimos.

t PARTICULARISTA, s. m. Homem
que profrbsa o particularismo.
—Adj.— Opiniões particularistas.

PARTICULARISADO, ou PARTICULA-
RIZADO, part. pass. de Particularisar.

Contado ciri'Uiíistauci«dameiite.

PARTICULARISAR, v. a. Fazer conhe-

cer por miúdo, coutar miudamente.

—

«Na guarita de António Peçanha se pe-



6Íi PART PART PART

leijou com nfio mpnor valor, nom des-

igual forluna; r sem particularisar ar,-

cidnrilns, poiiemos sjuizar p^io successo,

oi cssos deslft «lia ; porqai deixou o ini-

migo mil siMSCPDlos ruórlos, fi^ra iíinu-

meravel cópia dn feridos.» Jacinlho Frei-

re de Andrade, Vida de D. João do Cas-

tro, liv. 2.

—Particulariaar-se, v. refl. Tornar-se

particular.

— Ti)rnar-sB familiar, dar-se cora in-

timidade.
— Figuradamente: Distinpuir-sc, tor-

nar-se singular, salienlt*.

PARTICULARIZAR, v. a. Vid. Parti-

cularisar.— tVj não trato de particula-

rizar aquy o que huns e outros fizeraó,

por me parecer desuocessirio, somente

direy o que me parece que faz «o caso.

Rendidos e tomados os três juncos, os

nossos se fizerSo á relia, e se sajráo do

rio, levado os juncos corasigo, porque

ja neste t''mpo toda a terra estira amo-
tinada.» Fernão .Hendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 35.

PARTICULARMENTE, arfe. (De parti-

cular, com o sufliio emente»). De ura

modo sinjular, notarei.

—

Itto honra-nos

particularmente.
— E'n espi-ciai.—«K porque ao diante

particularmente auemos de tratar do ef-

feito que ouue a vinda deste Matheus, e

assi do estado e cousas doste Rey da

Abexia que o onuiou : baste ao presente

saber que AfT)nso d'Alb()querque mâdou
este embaixador aquelle auno em as nãos

que vii'ráocom especearia.» JoSo de Bar-

ros, Década 2, lir. 7, cap. 6. -tE pTÒ
que isto seja regra universal acerca da-

quelles, que querem usar bera de seu

officio, particularmente AfTonso d'Al-

boquerque o experimentou depois que
veio do estreito, querenilo emendar al-

guns desmanchos que achou assi entre

os Capitães das fortalezas, como solturas

nos ofticiaes da fazenda d'EIRey.» Idem,

Década 2, lir. 10, cap. 1. — tCom esta

resolução se mandou António de Faria

levar, e sem estrondo nem rumor ne-

nhum se chf-gou bera á terra, e rodean-

doa toda, a vio bem á sua vontade, e

notou particularmente nella tudo o que
a vista podia alcançar.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 75.— tEstes

trezentos e sessenta pilares tem os !io-

mes dos trezentos o sessenta dias do an
no, e em cada hum delles particular-

mente se festeja cõ muylas esmollas. e

sacriticios sanguinolentos, acópanhados
d(( muytos tangeres, danças e outros mo-
dos de soleuinidades, o nome do id(do

daquelle pilar, que nelle mesmo esiá

posto em huraa rica charolla, com hu-

roa alampada de prata diante.» Ibidem,

cap. 89.— <iHo Turco sabendo desta ar-

mada, e doutras que os Reis, es-^nhores

Christáos faziaô pêra socorrer aos Veiie-

zeanos, e que Nigrcpoute, sobre quem

particularment'^ determinaua ir, era ja

prouido pala Senhoria de Veneza, rendo

que a lespísa que fezera cora ha armada
que trazia no inir era por demais, t

mandou recolher aos portos.» Damião de

(foes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. b'i.

— Principalmente, mormente. — «Ert

o seu roto de maior peso nos conselhos

de guerra, já pela pratica, já pela ralia.

Nas facções contra Christáos, votara com
grande bisarria particularmente nas que

se haviéo de executar por outros; e as-

sim cresceo de maneira, que já não po-

dia com sua mesiia fortuna.» Jacinlho

Freire de AnJrade, Vida da D. João de

Castro, liv. 2.

—Circumstanciadamente, por detalhes.

— ti) qual Joannes mui particularmente

lhe contou cousas que pe.ra sua saúdo

foram veneno, e pêra a quietação do seu

espirito muito daranosas; porque vendo
elle as que KIKey cá ordenara pêra o

governo da índia, tão contrarias ao que
ellf enti^udia que deviam s«r, e do que
lhe tinha escrito, foram para eile huraa

abbr(wiarão da morte.» João do Barros,

Década 2, lir. 10, cap. 8. — «Por harer

os quaes, nos primeiros navios que da

índia, depois de elle lá si«r, partiram

pêra Malaca, particularmente escreveo

a Jorge Botelho Capitão de huraa car.-.-

vella, encommendando-lhe muito que

viesse áquelle lugar.» Ide.n, Década 2,

liv. 6, cap. 9.— íDixera rauitas cousas

do grande poder, e estado destes Reis,

se o nora tiveram feilo os Portugueses

que screreráo particularmente os negó-

cios da Índia. Sabendo o Rei que regna-

ua a este tempo as grandes façanhas que
os nossos tinhaõ feitas na conquista da

índia.» Damião de (iões, Chronica de

D. Manoel, part. 2, liv. 6. — «Diz que
todas estas cousas escreue elle particu-

larmente na Chronic» do mesmo Rei

doiu Efnanuel, o que também deixa ja

dito atras na m>'sma histori.^ de Ásia,

peLo qu<i he necessário que screua eu

aqui o que sobreste negocio passa, pois

me a mim coube o trabalho, e os Anéis

de pedras preciosas a Rui de pina, que
lhe Afonso dsibuquerque mauiaua pêra

escreuer com melhor rontade os memo-
rareis feitos que elle fez na índia, como
o mesmo loam de Barros o <liz nesta sua

Historia do Ásia.» Ibidem, part. 4, ca-

pitulo 37.

— Era segredo.

— D- ura raodo intimo.

1.) PARTIDA, s. f. Acção di« partir.—

íE porque o natural tempo da partida

daquelle porto pêra a índia, (segundo a

naregaçào dos Mouros pêra tomar os

ventos geraes.) he quatro dias depois da

Lua de Agosto, foi necessário deter-se

alli AlTonso d'Alboquerque dez dias.»

João de Barros, Década 2, liv. 8, cap.

4.— f Acabado este acto de paz, foi Ra«z

Nordira tornado á Cidade com grande

triunfo de bateis, e fista de trombetas,

e a partida da náo tirou toda a artilhe-

ria da frota, a q'io respoadeo a qu« £i-

Rer tinha na Cidade ; e depois que «

bandeira foi arvorada nas casas d'EI-

Rey. se dobrou a ffSta da artilheria.»

Idem, Década 2. liv 10, cap. 3.— «Dei-

pachado i;siu Embaixador quanto a seus

requíririiHUtos, disse-lhe que ao leropo

de sua partida elle AfTonso d'Alboquer-

que linha assentado de mandar em sua

companhia hum Embaixador em nome
de EIU«*y de l'ortugal seu Senhrir ao Xe-

que Ismael » liem Década 2. liv. 10,

cap. 4. — «Com a qual uovt EIR^y de

(Jrmiiz o veio ver, sentiriilo muito sua

partida; porque como AfTonso d'Albo-

querque o tratava como hlho em amor,

e como a Rey em rarerencia, e nis cou-

sas de seu estado, e ordem de sua fa-

zenda trabalhou muito.» Idem. Déca-

da 2, liv. 10, cap. 8. — «Partio a dild

armada com rauyta, e boa gente, e muy-
ta artelharia, e o dito B^raohi, e todos

os seus em grande n)aneira contente dei

Rey, porque alem do socorro que ihe

deu e muytas honras que lhe fez. lam-

bem lhe frz á partida muytas merees,

e dadiu9S a ell»'. e aos seus.» Garcia de

Rezende. Chronica de D. João II, cap.

78.— «K assi escreueo a Princesa ao Prin-

cipe cora iBiiyta prudência e honestida-

de, as quaes cartas trouxeram moços fi-

dalaos, filhos de grandes senhores de

Castella, a que foy feito muyto agasa-

lhado, e dado ricas mercês á partida.»

Idera, Ibidem, cap. 117. — «E el Rey
folgou muylo com sua lembrança, e

apressou sua partida, pêra yr fazer guer-

ra a huns senhores seus vassalos, que
lhe desobe1<'CÍam em humas ilhas situa-

das n<j rio do Padrara.» Idem. Ibidem,

csp. 161.— «Depois da partida do qual,

o Principe que se dezia de Corhim fa-

uorecido dei Rei de Calecut entrou nas

terras do rt^gno bem acompanhado da

gente de guerra, mas nem isto lhe apro-

ueitou. porque foi desbaratado per Mu-

no vaz de castel branco, o per Lourenço

moreno, e escapou por pouco de ser

morto, ou preso, do que ficou tam cas-

tigado, que de todo perdeo a sperança

de ser Rei, e se tornou p"ra o seruiço

dei Rei de Calecut » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap.

10.— «Os quaes contractos acabados, o

concluidos, que foi aos vinte, a seis de

Março de mil quinhentos vinte, e hum
se começou logo a entender na partida

da Infante, para o qual el Rfi ordenou

huma armada de dezoito velas, em que
entrauam quatro nãos grossas, quatro

gales, huma fusta, dons galeões, cinco

nãos. e duas carauidas todas mui bem
esquipadas, concerta ias. e artilhadas, a

fora a nao dos eínbaixadores que era

grande, fermosa, c bem artilhada.» Ibi-
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dem, part. 4, csp. 70. — «Determinou
do se ir a Cochim, por se chegar ho

tempo da sua partida pêra Portugal, ho

que assi ass^ritado, dou a capitania da

fortaleza a Anrrique de meneses, e a do

mar a Diogo feroandez de Beja, a quem
deixou duas uaos, três gales, huma fus-

ta, e huma carauella.» Ibidem, part. 4,

cap. 72.

Varões nobres que em sangue lhe saõ juntos,

E outros charos amigos todos mostrão

Nos ilcsconteates rostos sentir pena

Desta d\irA partida, e triste ausência.

Em roda larga vão leuando em meyo

Afermosa Lianor, e os dous pequenos

Bellisáimos meuinos, ambos causa

La no futuro mal, de mor tormento.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 6.

Agora bejarasào que volt© o canto

Onde saudoso assaz Baudur ficava.

Mas tanto ha que o deixei que não he espanto

Se me esquece o que lá fazendo estava.

Ett cuido que mandado tem que em quanto

Da Rainha a partida apparelhava

Hum seu Legado ao Cunha se partisse.

Não direi ao que vai, porque ja o disso.

r. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cint. 4, est. "4.

— «Confiára-se nas nossas conversações

Suzana a perguntar-mo ás vezes novas

de meu tilho, se -íu acaso as tivesse re-

cebido; nem duviiava eu que ella sabia

bem o motivo da sua súbita partida, nem
que a certeza de ser delle sempre ama-
da a consolava em parte do sacrifício que
elle fazia á tranquillidade de todos.»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-

cessos de Madame de Seneterre.— «Ape-

nas elle chfgou a quiiila me entregou

uma Carta, que depois da minha parti-

da recebera; e era ella de Suzanoa. Va-

li-me do primeiro instante que me va-

gou, para me retirar, e a lèr, queren-

do lograr-me á uta de contentamento

de estar com os meus novos amigos, e

entreter-me um lançozinho com a que
deixara em França. Mas que foi de mim,
quando me inteirei das seguintes no-

vas.» Idem, Ibidem. — «Emtim, che-

guei á nau a tempo que queriam levar

a ultima ancora; mas ao mesmo tem-

po cresceo de tal mineira o vento, que
toda a gente da nau (que eram sessenta

homensj em muito tempo não poderam
dar uma volta ao cabrestante, com que
se dilatou a partida para a madrugada
seguinte.» Padre António Vieira, Cartas

(ediç. 1854), n.° 12.— «São hoje os vin-

te que vossa eiceilencia tem signalado

por dia decretorio da partida. O tempo
está claro e concertado, ainda que o não
esteja o mundo. O que importa é que
vossa excellencia tenha mui boa viagem,

e que vossa excellencia a procure fazer

com o maior descanço e commodidade

;

e se vossa excellencia em Gouvèa achar

menos Lisboa, também será allivio o

achal-a menos; e nenhuma coisa faltará

a vossa excellencia em toiia a parte, pois

se leva comsigo.i Ibidem, n.» 21.

— Estar de partida; próximo a par-

tir.

2.) PARTIDA, s. f. Porção.

— O numero de jogos, que é mister

jogar.

—

Jogar duas partidas ao bilhar.

— Termo de Milicta. Divisão de tropas.

E a todas estas cousas ajuntava

Uma profunda erudição, bebida

Noa Autos de Reinaldo, e Valdtnnts,

E do infanta Dom Pedro nas partidas,

Ftorisel de Niquéa, c outros livros

Da andante, da immort»! Cavallaria.

A. DINIZ DA CRur., HY5S0PE, cant. 5.

— Termo de Náutica. Meia partida;

vento intermédio, e meio entre os dous
rumos.
— Parcella em contas, artigos de re-

ceitas e despezas.

— Região em que se divide a terra.

— Correr as sete partidas do mundo.
— Partidas singelas, partidas dobra-

das; dous methodos de escripturação

mercantil: nas partidas singelas abrem-

se somente no livro mestre contas aos dtj-

vedores, e aos credores particulares ; e

nas partidas dobradas, melhodo inven-

tado pelos italianos, abrem-se além de

aquellas cont»s, outras com o titulo de

fazendas geraes, saques, remessas, be-

nelicios e perdas, etc, que servem para

veriticar as contas particulares, sendo o

resultado indicar por um calculo fácil, e

seguro os beneficios, ou prejuízos do ne-

gociante.

— O total dos pontos necessários para

ganhar o jogo.

— Vender em partidas ; vender, não
por atacado, mas porções de fazendas,

mais do que ás peças.

— Plur. Termo de Náutica. Os rumos
da agulha.
— Partidas ava/ipadas ; vid. Avançado.
— As leis das partidas; leis divididas

em sete volumes, que foram publicadas

DO tsmpo de D. Atfonso, o sábio de Hes-
panha, e que D. Diniz mandou traduzir

para uso dVstes reinos.

PARTIDAMENTE, adv. Separadamente,
por meio de divisão.

PARTIDÁRIO, s. m. O cabo de uma
partida de soldados, qu» ordinariamente

commanda alguma partida ds tropas, se-

parada do exercito grande.
— Modernamente : Adepto, sequaz do

partido de alguém.
— Figuradamente: Valentão, chefe de

bravos.

— Figuradamente : Amante.— tO car-

vão também tem tido seus partidários.

Huma molher donzella depois de deyxar

o gosto de comer o papel dos livros ve-

lhos, que achava roidosda traça, o qual

lhe durou sinco mezes; passou á delicia

de comer carvão.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n.» 16.

1.) PARTIDISTA, s. m. Estudante que
leva partido, ou que está nos casos de
isso.

2.) PARTIDISTA, s.2gen. Pessoa par-

tidária de alguém, que é seu defensor.

1.) PARTIDO, s. m. Facção, bando,

parte. — «Com aquella Monarquia teve

sempre fiel correspondência, como se vio

no soccorro, que lhe mandou para de-

fender a Praça de Oraõ do poder dos Mou-
ros, que a tinhaõ sitiado, hindo por Ge-

neral daquella Armada o valeroso Pedro

Jaques de Magalhães Governador que
havia sido das Armas da Província da

Beira no partido de Almei^la.» Frei Ber-

nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-

tugal, continuados por D. Bosé Barbosa.
— (lii com estas delonguas se lhes pas-

sou ho tempo que lhes el Rei limitou

pêra sua saída, pelo que ficauáo todos

captiuos, hos quaes vendosse em estado

tam misero, cometerão muitos delles,

por partido a el Rei que lhes tornassem

seus filhos, o lhes prometessem que em
vintaunos senam tirasse sobrelles dtíuas-

sa, e que se farião Christãos.» Damião
de Góes, Chrouica de D. Manoel, part.

1, cap. 20.

Mas vendo o sen poder grande, e temido.

Se irá, deixando-lhe a ilha despejada,

Crend» ser o seu Rei disso servido,

E í terra flrme irá fazer morada.

Armas quer, e as fazendas por partido,

E a fortaleza só lhe será dada,

A qual devia ser o movimento

E a causa principal de seu intento.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 1, est. 54.

— «Os nossos com tão inferior parti-

do, fizerão tantas gentilezas nas armas,
que os Mouros os olhavão de fora com
temor, e espanto ; porém como eráo Ião

desiguaes as forças do inimigo, tornou a

recobrar aquella parte do baluarte, quo
ja tinha ganhado, e leforçando-a com
guarnição dobrada mandou dar hum as-

salto geral á Fortaleza.» Jacintho Freire

de Andra ie. Vida de D. João de Castro,

liv. 2.— «Nnste tempo aportou em Malu-
co Fernão de Sousa, mandado pelo Go-
vernador, qufl informado de Jordão do
Freitas Cipitão Mór da Fortaleza, do es-

tado das cousas, enteudeo, que o parti-

do dos Castelhanos se engrossava na es-

perança do soccorro, e riquezas, que pro-

mettião de H-^spanha.» Idem, Ibidem,

liv. 2.^«E finalmente porque vio, que
naõ tinha bom partido, se puzera a ques-

tão nos Juizes, que convinha, sem se

lembrar, que ninguém he bom Juiz em
causa própria, se fez Juiz, parte, e ar-

bitro, usando de violência ; com que tu-

do ficou nuUo conforme as leys, de que
sempre fugio.» Arte de Furtar, cap. 16.

— Cabeça de partido ; o chefe de al-

guiQ partido.
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— Districto. — General do partido rfo

Minho.
— Pifçursfianiento : Mfiio, oipedipiito.

— «O qual iwfíoe.ui o Viijoá comiiiiítlHO

mui butii (M)(n obrfl ilií tr."S mil ln-mcns

com quo so «cIkmi, npcrlaii'io tunto o

()oTf\rn«dor (In l'aiD, que liiilia cercafio

em huma fortaleza, donde ello movia al-

guns partidos piTa se entregar, osquaes

o Hoyoá hia entretendo té ehepar oeier-

rilo per terra, ou a outra parla de sua

frota.» .loáo de Harros, Década 2, liv. 6,

cap. 1.

—

iParliilos estes r.hijs, entreleve-

se AÍTonso d'Ait)oquprqne esperando pe-

las aguas |iera mandar levar o junco á

ponte ; e também davn aqM<'ll»- tempo pê-

ra ElKey tomar mi^lhor conselho, e vir

cora algum partido que elle pudesse ao-

ceitar, por levar com elle o modo que

iivera com KIKey de Ormuz.» Idem, Dé-

cada 2, liv. 5, cap. 5. — «Promessa me
tendes feito. Senhora, de que em nada

me encontrareis a vontade. Assim, n^

desgraradn situiçáo em que se vê a vossa

filha, um só partido resta; quo é o de

escrever-lhe vós mesma, instaodolhe que

venha estar cora vosco, e oncarregar-me

de ser eu o portador di tLarta.» Vó»,

Adolphol (exclamei)— Ella, senhora, des-

amparada do todos, requer que eu ou

vós corrAmos a soocorrè-la » Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
— Defender o seu partido ; defender

a sua opinião, os seus interesses.

— O interesse, qu« se faz a quem
ajustamos para algum serviço.

— Tinir partido ;
pôr por condição

em algum negocio. Hoje toma-se por ti-

rar proveito.

— Mulher de partido; prostituta, mu-
lher publiíía.

— Servir a partido; servir por premio.

— Assentar o partido; ajustar.

— Termo de jogo. O preço e condições.

— Ter partido com alguém; ter fir-

ças, meios, ou estiir em condição egual,

ou poui'o desegual
— Kstar de melhor partido; estar de

melhor condição.
— Dar partido ao parceiro ; conceder-

Ihe alguma condição vantajosa. Vid. Ar-

ras.

— Pôr o seu partido alto ; propor par-

tidos, condições mui proveitosas, ou pe-

sadas a outrem.
— Lei. natureza, condição.

— Entregar-se a partido a praça ; en-

tregar-se cora certas coíidições.

— Vender-se sem partido ; vender-se

ao arbítrio do victorios >.

— Fazer em seu partido; ser-lhe pros-

pero, favorável.

— Medico de partido; medico recom-

pensado por uma quantia certa, e não

por curativos parti''.ulares.

— .\/f(íicc) de partido; medico que ó

do partido de algu-ma cidade ou villa, e
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pago por um ordenado certo, e por cu-

ras dl- quem o chairia.

— Fa:«r partido; resolver-se o que es-

lava irrf'soluto, qu.-rfr, obrar.— *0 me-

lhor partido que toiião, he o de moslrar

qui-i igMoráo a sua desgraça não sendo

nella culpados.» Cavalb-iro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n.° 12.— «O merecimen-

to só fai os seus eíleilos sobre o spiíilo,

a fermosura eiecuia os seus sobre o co-

ração, e o coração huma vez rendido ar-

rasta, e conduz facilmente o spirito a to-

mar o seu partido.» Idem, Ibidem, liv.

1, n.o 40.— 'Kslc discurso tomara mui-

ta mais força, em se observando que a

mayor parte dos Horóscopos são tão equí-

vocos que S".riáo sabe. n^m se pôde lo-

iriar partido algum para evitar os mab^s

que elles pradisem.» idem, Ibidem, liv.

l.n.o 44.

— Commetter partido; offerecer, pro-

por meios, condições, artigos de accom-

raodaçâo na demanda, guerra, concerto.

— Commetter um partido a alguém. —
«Oumdo mádou Diogo Fernandez, foi

com dous fundainentos, a trazer o ca pi

tão Yaçuf, querendo aceitar o partido

que lhe mandaua cometer, e quando o

não podesse induzir a isso, com esta cu-

berta de ir a este negocio saberia lá mais

certas nouas do apparatoe vinda do Hi-

dalcáo, e que pêra este caso aproueita-

ua muito .Mir Alie.» João de Barros, Dé-

cada 2, liv. 4, cap. 5. — «Confirma-so

mais o escrúpulo de Filipe com os par-

tidos, que commetleo a Senhora Dona

Catharina, largando-lhe o Algarve, e as

terras, que foraõ do Infantado, e fran-

queza para mandar todos os annos hu-

ma náo á índia por sua conta.» Arte de

Furtar, cap. 16.

— Jowar por partido; tomar como meio

de obter alguma cousa. — «Neste anuo

ouuo ne.>tes regnos grandes, e espanto-

sos terremotos, com que c«iram muitos

edifícios, de maneira que os homens to-

mauam por partido abitar nos campos,

fora de suas casas, e longe das monta-

nhas, com medo que assi humas cono
as outrfs caisseiu sobrelles» Damião de

Góes. Chronica de D. Manoel, part. l,

cap. 82.— «Onde de lodo acabou dalcau-

çar a victoria de que estaua bem dessni-

dado poucas horas auia, em que morre-

ram (de po, e de cauallo, dos Portugue-

ses) cincoeuta, e foram captiuos vinie

sete, e dos canarius morrerão mais de

cento, neste derradeiro recontro matarão

loão machado o qual se defendeo como
muito esforçado caualleiro, tomando pur

melhor partido a morte com honrra, que

não a cruel, e habituada que se lhe ha-

uia de seguir se caíra em mãos dos imi-

gos.» Ibidem, part. 4, cap. 17. — «Os

quaes em vendo os nossos, que torna-

iiam da ilha das nãos, começarão da ílo-

lar, recolhendosse poucos ha poucos pê-

ra o lugar donde vieram, couira os quaes

PART

saíram logo os rnaís dos Portuga<'se5 qoe
estauaw! na fortaleza, que jutitos come-
çarão de tratar os imÍKos de calídade,

que tomaram por partido deixarem o

camp'i.> Ibidem, part. 4, cap. 35.
—Syn. : Partido, facção; vid. «ste ul-

timo vocábulo.

2.) PARTIDO, pari. pass. de Partir.

Dividido.

De)'tiinuM DO chio tendido*,

hoR carto« pusio por «Ucs,

flcAo por meo jyarttéoit,

da vida, e raundoev;uecidoc,

ni»Umne a aí rouytoa delletf.

GAUCIA UEIIEZR.NOK, MISCOXANCA.

— € Entregarão vos o livro das despe-

zas, e receitas Reaes, enxirisl"-lhe huma
folha portátil no principio, outra nomeyo,
outra no cabo: acabou-se a lenda; le-

vanti^sli^s .IS folhas com quanto nellas se

continha, qu'5 eraõ partidas de muitos

contos.» Arte de Furtar, cap 43.

— Em que entra fracção, ou que-

brado.
— A braço partido. Vid. Arca par-

tida.

— .Justa partida; differenle da jusla

real, cora menor iiura<"ro de cavalleirus.

— Escudo partido; no brazfio, escudo

dividido dn alto a baixo em duas partes

iguaes.

3.) PARTIDO, part. pas<. de Partir

(u. n.).— a Logo daquelle porto de Cale-

cut AtTonso d'.Alboquf rque o espedio com
ellas, e mandou a Rodrigo Rabello capi-

tão de Cananor em sua companhia pêra

lhe ir dar a carga do g^ngiure, que ain-

da Ih" falecia : e partidas dali. ctifgaráo

a este Keynf> a saluamento.» Jeá" de

Barros, Década á, liv. 4. cap. 2.— •Par-
tido o Adail, vieram ter c >m o Capitão

dous lavradores, e disseram-lhe que, (se-

gundo tinham sabido,) aque.lla noite pelo

passo de Agacij entraram té duz>>ntos

Mouros, «|ue se raettêram per essas al-

deãs a roubar, e matar, e qu" os Gança-
res da t>»rra se ajuntaram, e os tinham
cercado era hu:n cové i em Goa a velha.»

Ibidem, liv. 6. capitulo 8 — tlí. Garcia

partido dalU caminho de Moç.ambique
com esta nova de quão perto estava del-

le. topou António do .Saldanha, qu^í vi-

nha de lá com dous navios, e hia pêra
t^.ofala, onde estava por (".apitão, o qual

se tornou com elle polo agazalhar. onde

I

o leixou. cimio quem ficava no paraíso

I

terreal.» Ibidem, liv. 7 cap. 2.— iPorqne
I como o (.lamorij vio elle AtTonso d'Albo-

quorque partido, por temor de quem a

elle concedia, e também por outros índu-

zimentos, delles da parte d'ElKpy de Ca-

nanor. delles per meios d'EIRey de Co-

I

chij, (ainda que não st» descubrísse nis-

so,/ aos quaes pezavn desta fortaleza ser

alU feita. [)olas r.izões que atras aponla-

I

mus, poz o Çamorij tantos inconvenien-

I

tes, que morreu elle sem nisso coosen-
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tir.» Ibidem, liv. 8, cap. 6.— «Finalmen-

te partidos dalli com a companhia que

lhe Mansor Bec deo, chegaram aonde sua

roãi estava, com a vinda dos quaes con-

correo logo a família do pai; e como Is-

mael tinha grande espirito, e mais ida-

de pêra tomar armas, aconselhado do

seu animo, e movido da fortuna que o

chamava, disse que queria ir vingar a

morte de seu pai.» Ibidem, liv. 10, cap.

6.— dE que sós dous dias avia que a nao

era partida, e que o Capitão delia que

se chamava Cide Ale, deixara apregoada

guerra co Hidalcão, jurando qae como
a fortaleza de Diu fosse tomada (o qual

não tardaria oito dias, segundo o estado

em que ja ficava posta) o Hidslcaõ per-

deria o reyuo e a vida, e então conht^ce-

ria quão pouco lhe podiam aproveitar

os Portugueses.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 8. — «O Capitão de

Diu avisa por terra a el Rei. Senhoreão
os inimigos a cava. Chega o Soltão com
muita gente. Retira-se, e fica Juzârcão

nm seu lugar. .\cção notável de Diogo de

Anaya. Valor das mulheres de Diu. Mor-

re Cogrt Çofar dn huma bala. Succede-

Ihe Rumecão seu filho. O Vigário Coelho

vai 80 Governador. Partidos que aos nos-

sos offerece Rumecão. Reposta do Capi-

tão Mór.i) Jacinto Freire dp Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 2. —

•

«Partido o navio, fui ás aldèas a fazer

resenha da gente e das armas que tinham

para a jornada, e tanto que o capitão-

mór me teve ausente, fez uma junta a

que chamou as pessoas que elle quiz, e

por seus votos, posto que não de todos,

se assentou que não era tempo de ir ao

dito descobrimpnto, e d'isso se fez um
auto, com que ficou desf^^ita a missão.»

Padre António Vieira, Cartas (ed. 1854),
n.o 11.

PARTIDOR, s. m. Homem que parte.

— Homem que faz partilhas de he-

rança.

—Homem que aparta.

— Termo antiquado de arithmetica.

Divisor.

PARTIDOURAS, s. f. plur. As pennas
do fah'ão, e de outras aves, que lhes

nascem nas juntas das azas do lado in-

terno.

PARTIJA, s. f. Termo antiquado. Nu-
mero, quantidade, grupo, reunião.

PARTILHA, s. f. Divisão de bens, ga-

nhos, renovos, etc.

— Sorte que cabs a cada um, qui-

nhão.
— Folha de partilhas; escriptura de

que constara os bens, quinhões, e par-

tes de cada um dos herdeiros, ou par-
ceiros. Vid. Formal, e Carta.

PARTIMEIRO; termo antiquado. Vid.

Participante.

PARTIMENTO, s. m. Acção de desviar

alguém que, anda em pendências com
outrem. Vid. Partição.

—Termo de botânica. Tapigo, que vai

das válvulas até ao pilar, e divide as cel-

lulas onde estão as sementes.
— Termo antiquado. Partida, sabida

para outro logar.

PARTIR, V. a. (Do latim íJartire). Di-

vidir em partes, fazer em bocados.—Par-

tir o queijo.

— Termo antiquado de arithmetica.

Repartir, dividir.

— Apartar, despedir.
— Dar parte. — Partir a minha he-

rança.

— Dividir, repartir. — O Ebro parte a

Hespanha em duas partes, d'áquem Ebro,

c d'aléni Ebro.

—Desviar, separar, apartar.

—Sulcar.—O navio parte os mares.

—Partir a contenda ao meio; ceder

alguma cousa cada um dos desavindos,

a fim de virem a um accordo.

— Partir o sol; assignalar o campo aos

combatentes de maneira que o sol ser-

visse igualmente a ambos, sem dar no

rosto ; ou servir de incommodo, ou dar

vantagem a nenhum.
—Partir-se, v. refl. Dividir-se, sepa-

ra r-se.

—Partir-se depeccados; abster-se d'el-

les, moderar-se.

—Partir-se de alguma cousa; ceder,

desistir.

—Partir se da demanda; abandonar,

deixar, desistir.

— V. n. Sahir para outro lugar, ou

por terra, ou por mar,— «Polinariia, que

lhe sentiu este medo, como também tra-

zia o sentido naquellas cousas, lhe dis-

se: Senhora, deixai andar vosso caval.lei-

ro por onde sua vontade o levar, que eu

vos nffirmo que não ha cousa no munrio

que lhe muJe a com que d'aqui partiu;

e o tempo vos mostrará se o conheço

bem ou mal ; nem hajaes medo ás mos-

tras de Miraguarda, que não sois vós

quem o deva ter de ninguém.» Francis-

co de Moraes, Palmeirim de Inglaterra,

cap. 121.— aJoão Serrão como a princi-

pal cousa a que hia a Dio era buscar

mantimentos a troco da especiaria que
levava, em breve tempo tornou com el-

les, e no caminho á vinda topou Chris-

tovão de Brito filho de João de Brito,

que partira deste Reyuo o anno de on-

ze em companhia de D. Aires da Gama
irmão do Almirante D. Vasco da Gama.»
João de Barros, Década 2, liv. 6, cap.

10. — «E em treze de Julho deste anno
de doze partio hum Cavalleiro per nome
João Chanoca em hum navio a buscar a

carga da náo Gallega, que vindo da ín-

dia por a náo não ser pêra navegar, des-

carregou em Moçambique.» Ibidem, liv.

7, cap. 2.— «Neste tempo como Aflonso

d'Alboquerque estava apercebido pêra ir

pôr cerco a esta fortaleza Benestarij, ha-

vendo perto de vinte dias que passara

esta vitoria que houve dos Mouros, par-

tio de Goa com té quatro mil hbmeas,
Ires mil delles Portuguezes, que foratn
os mais que té aquelle tempo se vi-

ram na índia, e hos mil da terra.»

Idem, Década 2, livro 7, capitulo 5.

— «Os quais foraõ dos quinze que o Ru-
mecão Capitão LCÓT da armada do Turco
trouxe de Suez no anão de 1534 quan-
do deste reyao foy dom Poiíro de Cas-
telbranco nas doze Caravellas do socor-
ro que partirão em Novembro.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 2.—

•

«Ao outro dia pela monham, que fay
hum Sfibbado, partimos da b.^rra de Bar-
dees, e á segunda feyra seguinte surgi-

mos no porto de Onor, com grande es-

trondo de artilharia, e as vergas £o mo-
do de guerra em torno de espada, e gran-
de vozaria de pifaros e tayibores, para
que a gente da terra nestas mostrss ex-
teriores lhe parecesse que náo tínhamos
nós os Turcos em conta.» Ibidem, cap.

8.— «Este depois que partio, foy sempre
sondando o rio até chegar ao surgidouro
da cidade, no qual tomou dous homens
que achou dormindo n'um3 barcaça de
louça, e tornandose a bordo sem ser sen-
tido, deu conta a António de Faria de
tudo o que achara, da grandeza do lu-

gar, e dos poucos navios que no porto
estavão, por onde lhe parecia que sem
receyo nenhum podia entrar seguramen-
te.» Ibidem, cap. 48.— «!ilartim Corrêa

da Silva foy seguindo sua viagem atè se

apartareai as uàos de sua conserva com
alguns temporaes que lhes deraõ, o em
.Moçambique se tonarão ajuntar, donde
partirão meado Março, e achàr.j-.õ na li-

nha muitas calmarias, pelo que se deli-

veraõ muito.» Diogo de Couto, Década
6, liv. 6, cap. 7. — «E o dito dom Fer-

nando, e dom António seu irmão que
em Ceyta estaua por capitão, acordarão

com conselho de fiialgus, e caualleiros

que la estauão, que em tanto fossem dar

na villa de Targua, que hs na costa, a

qual depois de bem vista, e espiada, par-

tirão pêra la com a djta frota, e com
alguns nauios de Ceyta, e de Castelia,

que se a ella ajuntarão véspera de ra-

mos.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 111.— «E os muytos es-

trangeyros que a este casami>nto e fes-

tas vieram, fez el Rey muytas, e gran-

des mercês, e com grandes honras os

despedio, e a todos segundo suss cali-

dades com grande nobreza deu muy gran-

des dadiuas, com que todos partirão

muy alegres, e muy contentes d-^l R^^y,

das festas, e de toda sua corte. » Ibidem,

cap. 128.—«E logo nas .ilcaçouas ouuio

o dito Embaixador, e querendo despa-

chalo, quando lhe disse que vinha psra

andar na Corte deuagar, o mandou yr a

Estremoz por el Rey estar pêra partir

pêra as caldas, e ahy em Estremoz o

teue com caualleiros em que confiaua

que o guardauam, e tiuhão como preso,
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e náo monflBua carta a Caslella que lhe

náo fi>ss'í ti)(iin'la, o inainJaila logo a el

Rny.i) Ibidem, cip. 205.— «Pollos gran-

des (ies>ji)S qiii' cl Rtiy smnpre lnue, do

descubrimoiilo d« índia, tio que miiylo

tinha feyto, e doscii horto ate alem do

cabo do boa esperança, tinha coiicorta-

da, e prestes ha armada pêra dcscubrila

com os regimentos fcytos, e por (iapi-

tam mor delia Vasco da (iama, íldaluo

de sua casa, e por falecimento dei Rey

adita armada nõo partio.» Ibidem, cap.

206. — íK logo coiri ranyls s<'(^nrnnr,a

mandou desarmar a casa, e armar iwlla

altar com a (Iniz, e hum retnlioio de

nosso Senhor lesn Chrislo Crucificado,

e nossa Senhora, e São lo«m, e m.indon

tirar a arqiielha, e desfazer a cama al-

ta, o fazela no sobrado, tudo com tanto

tento, e sossego, como se fora pêra par-

tir para mais perto.» Ibidem, cap. 211.
— «O que r-ito partio da cidade ile Gra-

nada no lim do mes Doctubro deste an-

Do de mil o quiniientos, e fez sua en-

trada neste regno [)ela villa de Moura.»
Damião de (roes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 1, cap. 46. — «Alem destas

IV. telas mandou el Rei madeira laura-

da pêra hum.t carauella qu(íseauia dar-

mar em Moçambique, pcra guarda da-

quella costa ate Çi>fsla. Kst«s duas ar-

madas partiram do porto de Beihelom

aos ilez dias de Feuereiro de M. D. ii.

tendo el Hei dado a dom Vasquo da (la-

ma, pouco antes, que partisse lilulo díil-

mirante do n)ar da Indía.» Ibidem, part.

1, cap. 68.— «Poucos dias antes que es-

ta armada partisse, deu el rei regimen-
to a dooj Francisco do que auia de fa-

zer, assi no discurso da viajem, como
depois de ser na Índia, das forças do
qual (por ser o primeiro que se deu a

Governador, e Vicerei da índia) farei

aqui hum breve sumario.» Ibidem, part.

2, cap. 1.— «Pello que partio o messa-
geiro, mandou per Dom Lourenço son-

dar a barra dejtn rio, e cora elle Sebas-

tiam de Sousa, loam da noua, e Antam
vaz, to.ios era bateis com bandeira de

paz.» Ibidem, pari. 2, ctp. 4. —«Mas
com quanto esta escaramuça nara cessa-

ua, neiu por isso o exercito doixaua de
fazer seu caminho na ordem, em que
partira de Mazagam, ate chegar a Aza-
mor, onde se aquella noute lojou do
longo do rio, defronte donde os nossos
nauios estaiiam ancorados. » Ibidem, part.

3, cap. 47. — «yual lie « razão, porque
arribão náos da In lia t/intas vezes? Por-

que partem tariie. K qual he a razaõ,

porque p'írtem tarde? Porque as aviso

de vagar? Porque em quanto se apres-

taõ, tem unhas vagarosas, em que em-
polgar.» Arte de Furtar, cap. 48.

—

«Posta do verga d'alt() tods a armada, não
houve sold.nlo de vulor a quem não al-

voroçasse o risco de tão nova jornada,
na qual tanta fama meren.i a vicioria,

como o atrevimMito. Partio D. Estevão
da Gama com doze navios de alto bor-
do, H sessenta embarcações de ri'iDO, o
primeiro de Jaíit;iro de 1541 » Jacintho
Kn ire de Andrade, Vida de D. João de
Castro, liv. 1.— «Lourenço Pires de Tá-
vora, l^apilão Mór das náos do Reino
(como temos referido) aportou em Gó-
chim com os mais navios de sua com-
panhia, o achndo ahi novas do cerco,

partio a Goa ^om toda a diligencia,

crendo que .acharia o Governador em
terra.» Ibidem, liv. 3.— «Consistindo o

remédio na minha |)re.sença m'» ordenaes
que parta daqui cora brevidade. Nunca
soube dír ao amor os tributos que es-

tão destinados para a honra. Parlirey

dentro (?m vinte e quatro hor.is instiga-

do do que me escreveo o P. e nâo leva-

do somente da vossa ordem.» Cavallei-

ro de Oliveira, Cartas, liv. 2, n."> 54.

—

«Parti de Tabriz com o rosto ao poente
em companhia destes sete Christãos Ar-

ménios: os seys delles eram mercadores
de pouco cabudal, naturais d.- hiima co-

marca de terra que se chama Nachivara,

que sam dez ou doze fr.inges que he do
senhorio do Sufy.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 21.— «Mas por me hum
judeu aconselhar, que ho nam fizesse,

porque elle sciupre tinha novas e avisos

dl (iita cidade, assi das naus que che-

gavam a ella, coroo das que partiam
pêra Europa : e que ao presente nara

auia embarcaçam.» Ibidem, cap. 46.

—

«Saiu por geral da companhia o padre
Francisco Picolomini Senense, e se fize-

ram também todos os assistentes, menos
o de Portugal, cuja eleição se suspondea
até á chegada dos padres [)orluguezes,

que ainda que partiram tarde, parece
que irã'i a tempo; cu o não iHnhn para
ser mais largo, i) Padre António Vieira.

Cartas (ediç. 1854), n.° 4. — «Como eu
fazia conta de partir juntamente com a

armada da Bolsa, e as occiípaçôes d'a-

quelles últimos dias foram tão grandes,

reservei o escrever para os dias, que nos
detivessemos na ilha da Madeira ; mas
como Deus dispôz outra coisa, e a ar

mada haverá chegado sem carta rainha,

nVsla darei conta a vossa reverendíssi-

ma de tudo o que tem passado acerca

da missão do Maranhão, ilepois que vos-

sa reverendíssima partiu d'esta corte.»

Ibidem, n.° 12.— «Os nove, que parti-

ram no navi 1 do Maranhão, já lá esta-

rão hnj.í com o favor de Deus, e o mes-
mo Senhor parece qup. nos tem dado
prendas, de que sem dnvita os quiz le-

var lá. porque ao segundo dia qu' d'a-

qui saíram, foram seguidos de um tur-

co, que os investiu o abalroou, e quan-
do ja estavam ou rendidos, ou qiiasi

rendidos, vii-ram duas fragatas de guer-
ra francezas, que os livraram, e toma-
ram o turco, e vieram V''nder os mou-
ros ao Algarve.» Ibidem, n." 12.— "Dei-

xada a casa de Brossem, partimos com
a raaró a visitar a capella de ÍVdro de
Paiva, e d'.»hi fotnos a capella da snr.»

viuva 1) Citharina, filha do mestre do
campo Afitonio Ferreira Ribeiro, onde
se achavam seu pae e irmãos, todos mi-

litari-s. corn que uo dia seguinte parti-

mos para o engenho que o mestre de
campo tern no mesmo rio.» Bispo do
Grão Para, Memorias, publicadas pur

Camillo Castello Branco, pag. 212.

lnB«niato«' fifjia niAÍ« do que etlftt

Amor, que p-Vfle ludo. A rainha glória,

Pa-U em leu cor;*^o, miaha ventura,

.Miotia vida, o meu iver de ti condo.

Part»—< fftrca paríir.. — Aueeocia dor»,

SeparaçAo cruel «A pôde ontr-noi.

DAKnrrr, CAM.,cant. 4. «p. t.

—Siír impetuosamente, arremetter,

«ccommetter.

— Confinar, estar nos confins, demar-
car. — «iNa carta que escreveo a el Rei

D. João de Castro, p'dia licença para

se vir ao Reino, mostrando que náo bus-

cava postos quem d^-ixava os maiores

;

e pc)rque náo parecesse ambição nova o

desprezo de tudo. pedia « el Rei duas

geiras de terra, que partem com a sua

quinta de Cintra, e re(i;atão em hum
pi'queno cabeço, que ainda hoje con-

serva o nome do Monte das AUiçaras.»

Jscintho Freire de Anlrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 4.

—Partir se, v. refl. Ir-se, ausentar-

se, sair para outro legar.

Senhora, nós nos partimot

Desconsolados e tristes.

Como quando vos partistes

Donde vosso filho ouvimos

Que morto enterrar o vistes.

GIL VICGNTB, OSHAS VARIAS.

— «Notadas as cousas, de que atrás já

escrevíamos, partio se Affouso d'Albo-

querque via de Adem, ospedindo dalli

Ruy Gilvão em o seu navio, e com elle

João Gi>raes !ia sun carav>lla a descu-

brir a t^.idade Zeila, que esta na outra

costa de .Afriea.» João. de Barros, Déca-

da 2, liv. 8, cap. 3.— «E assi o fez láo

em breve, que estando elle alli polo que
se ouvia na Pérsia, as catilas de merca-

dores ordinários concorriam a seus tra-

tos mais confiadamente do que se fazia

em tempo de Coge Atar. e Bati Hamed,
porque (MiTio eram tyra-iios, não trata-

vam vrrdade aos raereadon-s, com que
se partiram escandalizados.» Idem, Dé-

cada 2, liv. 10, cap. 5.

Que aqui nlo faltAri com que s« asforce

K tua Uo cansada fruca gente.

Depois de reformadas as perdidas

For^*«s, onlenarci coim que te partas.

Sem trabalho hir.<s tu seguro onde

DeseJKS aportar, e niio dexpreiei!
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Isto que aqui te digo, porque nestas

Partes o que mandar tudo se cumpre.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cazit. 11,

— «Tornando á historia, saidos dalli

como no capitulo atras faz menção, de-

pois de tornados em suas forças, arma-

dos daquellas armas negras, que pêra

seu caminho mandaram fazer, se parti-

ram juniameate tão conforuies como ti-

nham as vontades, com determinação de

se não apartarem, se alguma aventura o

não causasse.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 73.— «As nàos

passarão quasi a hum mesmo tempo o

Cabo do boa Esperança, e Flor de la mar

tomou iofío a derrota pêra Moçambique,

por hir falta de agua, aonde se deixou

ficar atè Março, em que se partio pêra

a índia, como adiante diremos.» Diogo

de Couto, Década 6, liv. 9, cap. 1.

—

Gonçalo Vaz vendo aquella semrazão dis-

simulou, e sendo tempo em que a náo

se havia de partir, mandou meter em
segredo dez, ou doze soldados nella, que

se esconderão em huma camera, e o dia

que se havia de fazer à vela, pedio li-

cença a D. Álvaro de Taide pêra hir a

ella, e mandar recolher as suas ancoras,

e âs amarras.» Idem, Década 6, liv. 10,

cap. 7.— «E não ousando a se determi-

nar, até ver o que o inimigo fazia de sy,

se deixou estar toda aquella noite cõ boa

vigia, e como s meuham foy clara, a

cerca dos vallos onde o Achem estivera

o dia dantes, appareceo sem gente ne-

nhuma, donde eulendeii o Bala qu-í o

iuimigi) hid mujto desfeito, e por isso

determinou seguir a victoria, e despe-

dindo logo daly toda a gente ferida que

uão estava para pelej.ir, so partio era

seu elcauce. direito á cidade, á qual

chegou com duas horas de Sol.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 16.

— «Nisto gastamos, como ja disse, quin-

ze dias nesta ilha, nos quais os enfer-

mos cõvileceraõ de todo, e nos parti-

mos na via do reyno de Liampoo, oiide

tínhamos por novas que avia muyta gen-

te Portuguesa, que ahy era vinda de Ma-

laca, de Çunda, de Sião, e de Patane, a

qual toda n^quelle tempo aly custuma-

va de vir invernsr. » Ibidem, cap. 55.

— «Os baiões se partirão lugo, e ás duas

horas despois de mi>ya noite chegarão a

huma aldeã pequena que estava na bo-

ca da barra na ponta de huma calheta

que se dezia Nipafau, onde quiz nosso

Senhor que se negocearão tão bem, que
antes qur- foss»" menham toriierão a bor-

do com huma barca carregada de louça

e canas de açúcar que achareõ surta no
meyodo^rio.» Ibidem, cso. 63.— «An-
tónio Anriquez e Meua Taborda se par-

tirão aquelje mesmo dia á tiirde, e An-
toni.) de Faria se d.ixou «ly ficAr surto

até ver que recado lhe mandavão.» Ibi-

dem, cap. 67.— «Expedidas as Bulias se

veioo Conde a Portugal, onde com alguma
(ainda que p^uca) resistência tomou o

governo, e el Rei depois de com o favor

de Castella intentar sua permanência se

partio para Toledo onde acabou santa-

mente, querendo antes morrer desterra-

do em Reino estranho que ser governa-

do por outrem no seu próprio.» Frei Ber-

nardo de Britii, Elogios dos Reis de Por-

tugal, coulinuados por D. José Barbosa.
— ciAcábad.9 a solemnidade dsquelle acto,

e entregUH D. João do governo da índia,

se partio Martim .^ffonso para Cochim a

tratar de seu apresto para o Reino. En-

trou logo o novo Governador em cuida-

dos molestos de «quietar o Povo altera-

do pela mudança de moeda, que os Mi-

nistros Reâes haviáo subido com darano

dos vassallos, e escândalo do Gentio vi-

sinho. Direi de seus princípios o caso.v

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1.

Fjnge Baudur então que de si aparta

Todo o ódio, e lhe mostrou boa vontade.

Para Diu lhe manda que se parta

Onde 9 despacbarão com brevidade.

Dá-lhe huma para o Rao funesta carta

(Este tinha o governo da Cidade)

Em que manda que tire ao triste Mouro

Depois da vida todo o mais thesouro.

FRAMCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 6, est. 6.

— «El Rey com a Raynha, e o Prínci-

pe, e o senhor do n Manoel se partio

Dabrantes no fim de Setembro deste an-

no, e o Duque de Viseu por ser mal sen-

tido ficuu em Tomar, e foram em roma-
ria a São Domingos da queimada, que
está junto de Lamego, com grande de-

uàçam pediflhe, que por seus mereci-

mentos Deos lhe desse filhos dantram-
bos, que el Rey muyto desejaua, e lhe

leuarão ricas olTertas qae lhe ofrecerão.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 50.—«E o Embaixador foy gran-

demniiití recebido, e com muyta honra

dei Rey, e de toda a corte, e muytas ve-

zes banqueteado de alguns senhores por

comprazerem a el Rey. E dahy de Tor-

res Vedras se partio, e el Rey lhe fez

muytas e liberaes mercês, de que elle

foy muy contente, e bem satisfeyto.» Ibi-

dem, cap. 170.—«E dahy se partio ja a

cauallo, e foy por o mosteiro de Santa

Caterina de Caruota, e a Sam Francisco

de Alerijquer, e dahy a Sintra, onde ja

a Raynha era, que partio de Torres Ve-

dras o dia que elle partio para a roma-
ria.» Ibidem, cap. 171. — «Isto feito, e

chegado Afonso Dalbuquerque de Couláo

com es três nãos que là fora carregar,

se partirão de Ccchim pêra Cananor,

ouiíe reeebeo cartas de Rodrigo Reinei,

que ficsia em poder de Naubeftdariui tm
Cr.Hig«uor onde estaua recebendo a pi-

mei.ta quando se a guerra rompto, por-

que o auisaua do gram pnder que el Rei
de Calecut «juntaua contra el Rei de Co-

chim.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 80. — «Estando
Francisco de tauora em Melinde toman-
do mantimentos, vieraõ ter com elle em
dia de nossa Senhora de Março, de M.
D. viij. Diogo de Mello, e Martim Coe-

lho, que como fica dito, inuernaram em
Moçambique, os quaes todos três se par-

tiram de Melinde aos quatro de Abril,

leuando consigo loa^ sanchez.» Ibidem,

part. 2, csp. 36. — «O que assi assenta-

do, Afonso Dalljuquerque por satisfazer

Timoja, em lugar da dianteira, lhe man-
dou que fosse per terra sobela fortaleza

de Cintacorà, onde estaua hum capitão

do Çabaim com gente de guarnição, o

qual se partio logo, mandando aos que
ficauão na sua armada (que era de qua-
torze nauios de remo bem artilhados e

esquipados) que o fossem sperar ao cabo

d.a Bama.» Ibidem, part. 3, cap. 3.

—

«E por eu disto nam dar conta nenhuma
aos outros judeus, folgou de mo favore-

cer algum tempo que em esta cidade es-

tive, atee me delia partir: e do que em
ella vi, contarey algumas cousas mais

notáveis.» António Tenreiro, Itinerário,

cap. 41.

Quando a Velha, o Deaõ, ambos deixando

O grande Abracadabro, e sua gruta,

A descansai' da longa ameijoada.

Para Casa velozes se partirão,

A. D. DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 8.

—«Com sua magestade fallei esta tar-

de sobíe esta matéria, e porque elle se

parte segunda feira, o a quer deixar re-

soluta, porque assim importa pela brevi-

dade com que o navio em que hão-de
ir os padres, se apresta, foi servido de

me dizer, que da sua parte dissesse a

v. m. que folgaria que esta informação

se fizesse a tempo, em que com ella se

pudesse consultar pela manhã no conse-

lho, e no mesmo dia subisso e se despa-

chasse : e o mesmo me manda dizer ao

conde de Odemira.» Padre António Viei-

ra, Cartas (ediç. 1854), n." 6.— «Desen-

ganado d'esla missão, ou enganado n*el-

la, parti-me para o Pará, com os padres

que tinha detido, e tratando de passar

ao Rio das Amazonas me otTereceu o ca-

pitão-mór d'alli N. do N. outra missão

para o Rio dos Tocantins, em que se di-

zia estarem abaladas muitas aldéas de

Índios para se descerem.» Ibidem, u." 11.

PARTITIVO, A, adj. Termo de gram-
matica. Que designa uma parte de um
todo.
— Collectivo partitivo ; nome partitivo

que exprime muitas pessoas ou cousas,

como fazendo parte de um todo.

PARTITURA, s. /'. Papel de musica,

do numero d'aquelles de que consta o

concerta.
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PARTIVEL, íjf/y. 2 f/en. Qan sn pôde

p«rlir, ilivisivnl.—Herança partivel.

PARTO, n. m. (Il<. lalirn parlas). O acto

d(! parir, o cslstld 'in miilhfT que pariu

ha pouco.

—

Morrer de parto.

Nos partos d.i Sobrinliu naò ae OBCUza,

Qno r.ira do Lucina » tua Musa ;

K quando eUn também do parto esteja,

Para que todo o mundo o cxcoso vrja,

Quo assim como CHttver, ou nila, ou criia.

ABIUne IIK JAZENTB, PUCSIAS, tom. 2, p. 29.

— «FiiiftlmiMilo fossd rpsignaçfi'), ou

fosse Philosophia, o rerto hi- quo Julinn-

na SP casou^pouco dopoi.s lie doclarar est"

Vaticinio, venHo-se tiUalmenli' jiistifion-

do o horóscopo no fum-sto parto.» Ca-

valletro de Olivt^ira, Cartas, hv. 1, ii.»

40.
—O parto (li woiiíaíi/m; rí'Sultadodf>

nada, quandu a pi-ssoa, ou sous meios

promi'tliaai, ou aun-açavain cousas graú-

dos, ou estas cran) Hp espt»rar-se.

—Os partos de Génova; os alumnos de

Génova, os uaturaes.

—Parto x^tppoMo ; parlo fingido, da

roulher que fingiu andar gravida, e ter

parido.

—Produção do engenho, obra filha do

entendidieiito, industria, valor, ctc.

—

«Como se vè nas máquinas da guerra,

partos da arte Militar, quri todas vaõ

dirigidas a assolaçoens, p incpndios, com
quo huns se defendem, p outros saõ des-

truídos.» Arte de Furtar, cap. 1.

-O fpt') nascido.

—U sangue que dimana do útero dos

rocem nascidos.

PARTUNO. Termo cómico em vez de

Importuno.
PARTDRIÇÃO, s. f. Termo didáctico.

Parto natural sprn o auxilio da artP.

PARTURIENTE, adj. 2 gen. (Do latim

partnriens). Que está de parto.

PARU, s. m. Peixe do Brazil de côr

preta com as escamas marginadas de côr

de ouro: é di^ excpllento gosto.

PARULIA, s. /•. Vid. Parulida.

PARULIDA, s. f. Termo do cirurgia.

Apostema que se forma uas gengivas, e

que dimana mais ou menos da carie dos

dentes.

PARVA, íf.
f. Porção de comida em

ppqupiia quanlidadi' quo se toma em dia

de jejum ao almoço, a fim de o não que-
brar.

PARVALEZA, s. /'. Chiste próprio de

crennças.

PARVIÇO, A, adj. em vez de Parvo.

PARVIDADE, s. /. (Do lalim jjnrutías).

Pequenez, pouquidade.

—Termo de moral. Parvidade de ma-
téria; fflitas levos, circumstancias de pou-

ca monta, que livram de peccado mor-
tal.

PARVO, A, adj. (Do latim yarvus).

Termo pouco em uso. Pequeno.

—Conclusões parvas; conclusões op-

postas a magnas.
— Figurada e popularmente : Que 6

tonto. — «Nõo cuydps de miiu inda que

me vpjfls rninino, que sou tão parvo qup

f)Ossa cuydar de ty qup. rouhandome meu
pay me .ijas a mym dií tratar como íi-

Iho, e SH es esse que dizes, eu te peço

muyto muyto muyto por amor do teu

Deos que me dp.iies botar a nado a essa

triste tprra, onde fica quem me ger(ju,

por(]ui', cssp he o iupu p«y vtjrda l>-yro,

com o qual qmiro antes morrer aly ns-

qiitdlo mato, onde o vfjo ostarme cho-

rando, que viver entre g^ntp tão má co-

mo vós outros sois.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 55. — «Dospjpí-

to cioso, II o consegui por fim; descarta

to porém de ciúmes, como eu me des-

carto do curiosa. Nenhum Amante se os-

tenta com mais vanlajem, que quando
ello é feliz. Errarão os que disséráo que
dá ares de parvo o Amante qut» so diz

contente; mais parvo pareceria quando
por outro ar se demonstrasse.» Francis-

co Manoel do Nascimento, Successos de

Madame de Seneterre.

— Figuiadarnente: Que sabe pouco.

PARVOALHO, A, adj. Augmeutativo de

Parvo. Toloirão, néscio.

PAKVOAMENTE, adv. Tolamente.

— Nescianienie.

PARVOECHÃO, s. >n. Termo cómico.

Augmentalivo de Parvo.

PARVOEIRÃO, ONA, adj. Augmeutati-

vo dp Parvo. Toleirão, parvoalho.

— Figuradamente: tirande néscio.

PARVOEIRAR. Vid. Parvoejar.

PARVOEJAR, V. n. Dizer tolices, dou-

dejar.

— Fazer parvoíces.

PARVOIÇADA, s. f. Dito, acção de par-

vo, de tolo.

PARVOÍCE, s. f. Acto ou dito de parvo.

—Acção ou dito de ignorante.

—Tolice, necedade, fatuidade, dispa-

rate.

E poÍ9 agora á verdade

Chamão Maria peçonha,

E fiurvoice A vergonha,

E aviso á ruindade

;

Peitue a quem vo-la ponha,

A ruindade digo eu

:

E aconselho-vos mui bem.

Porque quem bondade tem

Nunca o mundo será seu,

E mil canceiras lhe vem.

GIL VICENTE, AUTO DA FÉ.

— «Que mais diz V. S.? Diz quo so-

mos tão encarecidos que chamaremos a

todas as raolheres Anjos, Astros e Nou
plus ultras. Pt lo que respeita ao Nou
pios ultras, fez V. S. bem de dizer quo

lhe chamaremos assim, porque se algum
dia dissermos esta parvoíce ha de ser

no futuro.» Cavalleiro d'Uliveira, Cartas,

liv. 1, u.o 33.

Eates alm, qoe aaS livro* de manchaU:
E nai e«cea Autbore« ectningetro«,

Oue com Bu* doulrma a Igrej* «fDp«staÂ

:

O que lhe digo, faça. Api>«ll«, appclle ;

E dcixe-M do maia, que é pari<oic^

ANTÓNIO DINIZ DA CKUI, HYSftOPE, UOt. 7.

PARVOINHO, A, lulj. Diminutivo de

Parvo. Toutiiiho. tolinho.

PARVULEZ, s. f. Puerícia, cachupice.

puerilida t.'.

1.) PÁRVULO, s. m. (Do Ulimparwu-
/usj. Crt-fliiça. menino, rapaz.
— ]'lur. (Is pobrezinhos, a classe bai

xa o huoii!.'.'.

2) PÁRVULO, A, adj. Diminutivo do

Parvo. IVquenitio. — Párvula intelUgen-

cia.

PASCACIOS, ou PASCASIOS, s. m. pi.

— Lingtui dos pascacios; língua pedau-

tesca, alatifiadn com allnctaçào.

PASCAR, r. a. i'astar, comer, rumiir

a comida como ,is vaocas.

PASCASIO, adj. Aparvalhado, meio
tolo.

— IH. Pascasios. — Lingua dos ^asa-
sios; htfrtclala de erudita, p-dantesca.

PASCENTAR, e PASCENTADOR. Vid.

Apascentar.

PASCER, V. a. (Do latim p<MC«re). Nu-

trir-se. comer o ga lo a h>-rva nos pasltiS

e montes.

Contai por doode fordes com pUdoso

Miserauel clamor, que Oco ardendo

Em fogo irremediauel. e furioso.

Não vos verei ja maia birdes paêcendo

As verdes frescas eruas pello prado,

Do roubador as manhas não temendo.

CORTK BEAl., NACFRAOIO DE SEPt:L\'EOA,

cant. 9.

— Figuradamente: Levar, nutrir.

—

Pascer fãs esperanças.

— V. n. Apascentar-se, aadar pas-

tando.

PASCH... As palavras que principiem

por Pdsch..., busquem se com Paso...

—

«Com uma firma de vossa senhoria, que
o padre reitor de S. Antão me remelleu

em um seu escripto, tive mui alegres

paschoas, porque ella me segurou do
meu maior cuidado, que é a saúde de

vossa senhoria, e do que mais estimo

depois d'ellrt nVste mun io. que é saber

me teui vossa senhoria em sua graça.»

Padre António Vieira, Cartas, n." 27 (tá.

1854).

PASCIGO, s. m. O lugar onde pascem

os gados; pastagem, pasto.

PASCIGOSO, adj. Que da paslo. —
Terras pascigosas.

PÁSCOA, .S-. /•. ^Uo latim pasdia). Ter-

mo de Religião. Feslí solemne que os

judeus celebravam todos os annos. oo
meado de março, em commemoraçéo do

dia em que os hebreus saíram do capli-

veiro ao Egypto, conduzidos por Moj-
sés.



PASI PASM PA'^M

. — Entre os christãos, festa commemo-
r«tiva da resurreirão de Jesas Christo,

dpnominâdn o Cord-iro de Deus.— iNeste

tempo tinha jà el Rei mandado chamar
dom Iflimes, e dom Dinis tilhos do Du-
que de Bragança, e outras pessoas, que
andau^m fora destes Regnos, quomo
atras fica dito, hos quaes chegarão a Se-

tuual dep.iis de Páscoa, e coai elles dom
Aluaro seu tio e dom Sancho filho mais

relho de dom Afonso. Conde de Faráo,

ho qual Conde era irmão do ;aesmo Du-
que, e de dom Aluaro.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap.

13. — «Diante da qual foi surgir dia de
Páscoa de Resurreiçáo pela menhãa, com
muita alegria, assi pelo dia que era como
por sperar que acharia alli melhor reca-

do, do que fez em Momb.^ça pelas boas

nouas que tinhi do Rei, e senhor que
nella enlaô regnaua.» Idem, Ibidem, cap.

37. — «E destas cousas fizerão os Reys
hum escripto, que Frey António, e Ruy
de Pina secretamente trouxeiâo a el Rey
com certidão que passada a Páscoa os

Reys lhe mandariáo seus eoabaiiadores

pêra concruyrem o dito casamento, « as-

si pêra leuarem a Infanta dona Isabel das
terçarias.» Garcia de R-ízende, Chronica
de D. João II, cap. 35.

— Comer a Páscoa; o cordeiro pascoal

que os judeus comem com certas sole-

mnidadt-s n'este dia.

— Domingo ds Páscoa; o seguinte ao
de Ramos.
— Páscoa do Espirito Sinto, ou Pen-

tecostes; a Páscoa das flores

— PI. Páscoas; tempo decorrido des-
de a Natividade de Christo até o dia de
Reis inclusive.

— Sa7itas Páscoas! Espécie de inter-

jeição familiar; equivale a — não estou
por isso, ou— pouco importa; pouco se

me dá d'isso.

— Adágios:
— Não é cada dia Páscoa nem vin-

dima.
— Por Natal ao jogo, e oor Páscoa ao

fogo.

— O Natal ao soalhar, e a Páscoa ao
lar.

— Altas ou bailas, em abril vem as

Páscoas.

— Natal na praça, e Páscoa em casa.— Por Natal sol, e por Páscoa carvão.

PASCOAL, adj. 2 gen. Concernente á
Páscoa. — O Cordeiro pascoal.— Cirio pascoal ; brandão de cera que
se accende em ssbbado santo ou de al-

leluia. em certos officios divinos.

PASCOAR, V. n. Celebrar a páscoa.— Figuradam>-nte : Celebrar a resur-
reição de Christo.

PASCOELA, s. f. Diminutivo de Pás-
coa.

— Domingo de Pascoela; o que se

segue ao da Páscoa.

PASIGRAPHIA, s. f. (Do grego pas,

tudo, e graphein, escrever). Arte de es-

crever e imprimir em uma liogua, de
modo quí se leia e enlenda nas mais,

sem necessidade de traducçáo; escriptu-

ra universal.

PASMACEIRA, s. /. Pasmo estúpido.

PASMADO, part. pass. de Pasmar.

Fica pasmada : atónita, vencida

Do croel : amoroso ; duro golpe.

Como no mato a ceroa quando sente

O mortal tiro ja no peito liure.

Supitamente cae, com vúx confusa,

E com triste gemido alli se queixa.

CORTE REAL, SACFRAGIO DB SEPÚLVEDA,

cant. 1.

Leuantãose altas vozes de improoiso

E hum choroso clamor, que rõpe os are3.

Por toda a fortaleza se diuulga

O successo espantoso e horribel caso,

Acode a gente atónita, pasmada
PoUa supita, e grande desuantura.

IDEM, IBIDEU, cánt. 3.

Entra o Sousa no templo, e vai na volta

Dos Hipócritas tristes, fica mudo

:

Fica pasmado em ver aquelie insigne

Admirauel, riquíssimo ornamento.

No mevo deUe alçada estaua hum'ara,

De artifíSio, p valor rara no mundo.
Onde hum monstro disforme parecia

Monstro só na figura, e vista horrenda.

iDEU, IBIDEM, cant. 11.

Nesta enganosa triste fantasia

Vejo desfeito em fim meu fundamento,

Então na fria boca, a lingua fria

Me fica sem o vsado mouimento.

Despois vendo a fantástica alegria

Tomada em breu"spaço leuc vento.

Tremendo fico attonito, ^pasmado.
De hua onda mortal todo assotnbrado.

IDEM, IBIDEM, cant. 14.

Despois que hum grande espaço estápasmado
Opprimido de dor o peito enfermo

Aleaantase, e vay mudo, e choroso

Onde a Praya se ve mais opportuna.

Apartando co as mãos a branca área,

Abre nella huma estreita sepultura,

Tornase atras, alçando nos cansados

Braços, aquelie corpo lasso, e frio.

IDEM, IBIDEM, Cant. 17.

.\ viva chamma, aquelie vivo ardor,

Que brando sinto ja pelo costume.

De noite dá de si tal resplandor,

Que 05 pastores vem delle a tomar lume.

Pasmados ficão. vendo em mi d'dmor

O fogo, que me queima e não consume

;

E tu, por quem eu ardo noite e dia.

Quando vès tal ardor ficas mais fria !

CA.M., e;;loga 22

—fPicãdo eu (como j% disse) ião pas-
mado, e tão fór.9 de mim, que nem fal-

lar, nem chorar pude porespaço de mais
de três horas, nos tornamos o outro ma-
rinheyro e eu a meter no mar até p-da
menham, que vimos vir huma barcaça
demandar a boca do rio, e tanto que
emparelhou com nosco. nos tiramos da
agoa, e postos assi nús em joelhos, e
com as maõs aievantadas lhe pidimos

que nos quisessem tomar.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 24. —
«Pêro de F.iria em m^ venio da inaney-
ra que vinha, ficou como pasmado, e me
disse com as lagrimas nos olhos, que
fallasse alto, para saber se era eu aquel-
ie, ja que na d^-ssemelhança e disforrai-

dade do rosto, e dos membros lho não
parecia.» Idem, .Ibidem, cap. 25.—«Com
a qual novidade ticaraos todos tão cõfu-
sos e pasmados que quasi ficamos como
fora d« LÒs, e mãdãdo muylo depressa
laçar os remeyros da lanchara ao mar,
os metemos todos dentro, que erão vinte
e trís pessoas, quatorze Poctugueses. e
nove escravos, os quais todos vinhaõ taõ

disformes nas figuras dos rostos que me-
tião medo, e tão fracos que nem a falia

podião bem lançar p^la boca.» Idem,
Ibidem, cap. 33.—«Os ires companhey-
ros que escapamos daquella desaventu-
ra, vendonos assi feridos, e sem remédio
nenhum, nos pusemos todos a chorar, e

darmos muytas bofetadas em nós, como
homens desassisaios,e pasmados, do que
tínhamos visto avia menos ile meya hora,

e desta maneyra passamos aquelie triste

dia.» Idem, Ibidem, cap. 37.—«António
de Paria, e os mais que estavão á roda
ficarão taõ pasmados, quanto hum tão

ff-yo e inorme caso o requeria, e não o

querendo mais inquirir, o mandou a el-

le e aos quatro, que inda estavão vivos,

matar, e lançar ao mar.» Idem, Ibidem,
cap. 51.— «E como o dia foy bem claro,

nos tornámos á praya, a qual achamos
toda juncada de corpos mortos, cousa
tão lastimosa, e espantosa de ver, que
não havia homem que sò desta vista não
cahisse pasmado no chaõ, fazendo sobre
elles hum tristíssimo pranto, acompa-
nhado de muytas bofetadas que huns, e

os outros davaõ em si mesmo.» Idem,
Ibidem, cap. 53. — ^Os Chins que esta-

vão descuydados disto, tanto que senti-

rão a revolta, acudirão logo á praya com
grande pressa, e vendo a embarcação to-

mada ficarão tão pasmados que nenhum
delles se soube dar a conselho.» Idem,
Ibidem, cap. 54.— «Com esta determina-
ção demos a vella ja quasi sol posto da-
quy desta ilha, ficando os Chins na praya
como pasmados, e corremos aquella noi-

te com a proa a Lesnordeste.B liem. Ibi-

dem, cap. 55.— «De que .4ntonio de Fa-
ria com todos os mais que se acharão cõ
elle ficarão taõ pasmados, que apertando
as maõs, e pondo os olhos no Ceo, em-
mudeceraõ de maueyra, que só as lagri-

mas eraõ as que fallavaõ, e davâo teste-

munho do que os seus corações sentiâo.»

liem. Ibidem, cap. 55. — «Disto se deu
logo rebate a .4Dtonio de Faria, que nes-

te tempo estava dormindo, o qual acor-
dou logo muyto depressa, e largando o
cabo por mão fez tomar o remo, e assi

como pasmado se foy dir^-ito á ilhs, a

ver se sentia nella alguma maneira de
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alvoroço.» Idrtra, Ibidem, c«p. 78. — «E

sendo quasi ineya nuilx, ()uvíui<js tia pa-

noura do Aiilonio do Paria hutna gr«u-

dé grita de Smihor Deos misericórdia,

por onde imaginamos que s<i perdia, e

«cudiíido-lhe nós da nossa com oulra pe-

lo mesmo modo, nos náo responderão

mais como que eraõ ja alagados, «leque

todos ficamos taõ pasmados e fora de

nós, que huma grande lii)ra nunhum fa-

lou a propi>silo.» Id.-m, Ibidem, cap. 79.

— iKiitrou; e recebido com alvoroço, lhe

mostrou a carta 'los j'suilas. Ficou o

imperador pasmado.— E agora, Kugenio?

—disse o monarcba. O principe respon-

deu • Agora ajustar paz.'S>.—Mas o con-

fessor?» Bispo do (iráo Para, Memorias,

publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 76.

PASMAR, V. a. (De pasmo). Causar

pasmo, espanto, admiração.
— V. n. Ficar desfallecido, sem sen-

tidos.

— Ficar suspenso, admirado, enleado,

estupefacto de alguma cousa notável.

—

tDuriano. Dir-vo-lo-hei ; pasmareis, que

não he menos que Princip-í, e peor ain-

da. Nunca ouTlstes dizer de hum irmão

do Senhor Doai Lusidardo que aggrava-

do dei Rei, se foi para os Keinos de Di-

namarca?» Camões, Filodemo, act. 5,

SC. 4.—«Mas o sitio do clima em sy he

o milhor e o mais fértil e abastado de

todas as cousas que quantos eu nunca vy,

com tanta quantidade de gado vacum,

que será escusado querello contar, e cam-

pinas rasas e grandíssimas de trigos, ar-

rozes, cevadaSj milhos, e muytos legu-

m>>is de luuytas maneyras, que a todos

nos fazia pasmar.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 52.

Ja proa e rumo para alU appontam;

Eis chegam, eis do incanto e maravilha

Absortos jxMtnuru. . . pela sombra

Se imbrenham, caça agreste procurando

Mas ferídalb'a tinhas, Erycioa,

Menos áspera ja, mais doce e linda.

GARRETT, CAMÕES, cant. 8, cap. 13.

PASMATORIO, s. m. Termo popular.

Graiiót? pasmo.
PASMO, s. m. (Do gr-go spasma). Gran-

de admiração, que proiluz a suspensão

de todas as faculdades intellcctuaes.

—

f Ainda eu tinha Suzanna cingida entre

meusbraços, quando M. Deptéval entrou
;— t Perdão vos peço (nos disse olhando-

nos com um rérlo pasmo), mas eu vinha

em busca de minha mulhiT para lhe dar

a saber, que se não pó ie dispensar de ir

á mauhan ao baile, a que deo palavra.

Ainda que o não ir ella fosse um descon-

tentamento para mim, todavia tinha Ihti

feitv> a vontade ; mas o vela tão triste de

alguns dias para cá, faz com que eu es-

time esta occasião que a obrigu»* a di

vertir-se.» Francisco Manoel do Nasci-

mento, Sncceesos de Madame de Sen-
neterre.
— Figuradamente: Cousa que faz pas-

mar, assombro, prodígio, espanto que
prende atlemáo.

PãSMOSAHENTE, adv. (Da pasmoso,

com o suflixo • mente»). A Imiravelmen-

tn, i-spíiitosaiii.-ijte, pro liniosami-nte.

PASMOSO, adj. \bi pasmo, com o suf-

fiio coso»), (jii» causa grande admira-

ção, maravilhoso, surprebeudente.

Tem elefantes pastnosos,

roobraff de grande grandura,

lagartofi muy e«panto«o«,

gatos dalgalla ctieiro.nos,

aruores'de grande altura.

GARCIA DK REZENDE, MISCELLAMEA.

—tEera todos e.^t-s seis dias que An-

tónio lie Faria aquy esteve, não ficou ho-

mem de nome na povoação ou cidade,

como todos lho chamavão, que o não

viesse visitar cõ muytos presentes de muy-
tas invençõ''S de m»i:jares e refrescos, e

fruitas. em tanta abundância que todos

pasmávamos do que viamos, e principal-

mente do grande concerto e aparato que
estas cous.is trazido romsigo.» Fernão

Mendes Piuto, Peregrinações, cap. 67.

Eu contemplava o Monumento excelso,

Naquelle Tempo consagrado á gloria

Deste mortal paítnoso, que escalara

.\s muralhas altíssimas, aonde

Inexplicável Natureza guarda

Os seus arcanos dos mortaes aos olhos.

J. A. DE UACEDO, VIAGEM EXTÁTICA.

Desta união mysteriosa nasce

Pasmoso hum Todo harmónico, perfeito.

Alternativas sensações se passáo

De huma em outra substancia, e sempre igaúto

Fica o canal. Que hypothese? pntfundas

A clamorosa Escola inventa, e forma.

IDKU, MEDITAÇÃO, cant. 1.

Mas que pasmosa architectura he esta

Deste corpo, que eu palpo, eu sinto ? A frente,

Qual soberana, lhe preside, e manda!

Quanto me assombrào scintilantes olhos,

Que delta, quaes dois soes, despedem luxes!

São mudos, mas interpretes facundos.

IDUl, IBIDEM.

PASPALHO, ou PASPALHAO, s. m.
Espaiit.^^lhd.

PASQUIM, s. m. Papel escripto cora

expressões satyricas contra o governo,

particulares, etc, e Giado em lugares

públicos.

PASQUINADA, s. f. Dito agudo e sa-

tyrico, exposto ao publico.
" PASQUINO, s. m. Termo de historia.

.\nliga esiaiua mutilada que ha em Ro-
ma, na qudl se custumam pregar os es-

criptos anonymos, satyricos, e insultau-

tes.

f PASQUINAR, V. a. Fazer pasquins,

salyri^.sr por mein de pasquins.

PASSA, s. /'. llv.i curada ao sol. — tA

Gigante sem rmbar};o ile ser muito mais
delicada do que os dous Gigantes, metia

em si hum hornBin dos mais robustos,

com a mosma facilidade com que nós

metemos na nossa bo^a huma as^yioua

de Itália, ou huma passa de Alieante.»

Cavalleiru de Oliveira, Cartas, liv. 1,

n.MQ.
— Por extensão : Toda a frucla cura-

da ao sol. — Passas de figo, de pêra,

ele.

PASSACULPAS, «. m. Juiz. ou con-

fessor indulgeuio na pena, ou peniten-

cia que iriipôe.

PASSADA, s. f. Um passo.

— Acto do passar de um lugar para

outro. — A passada d'el^ei D. Sebastião

em Africa.
— Ant. Licença, permisíá»» de pas-

sar; e meios de passar, sair, fugir, ele.

— Fazer passada o pellouro ; fazer en-

trada, varar.

— Medida antiga equivalente • cinco

pós.
— Acção maliciosa executada em pre-

juízo de alguém, ou o modo de porlar-

se com elle.

— i>ar passada; dissimular, dar meios

de escapar, fugir.

— Loc. ADV.: De passada; de passa-

gem.
— Adágios:
— O nosso alcaide nunca da passada

debalde.
— O moço preguiçoso, por não dar

uma passada dá oilo.

PASSADEIRA, s. /'. (De passar). Pedra

atravessada sobre ribeiro, charco, etc,

para dar passagem á gente.

— Nome que dà.) os caldeireiros aos

coadores de cobre, laláo. ele.

— Instrumento com que se reconhece

o calibre das balas de artilberia; cali-

brador.
— Vaso de cobre covo, que serve, no.í

engenhos de assuoar. para passar o me-

lado que se apura de uns tachos para

outros. •

— Passadeira de banco; instrumento

para medir o calibre das bombas.
— Termo de Náutica. Taboa com aber-

turas circulares cujos diâmetros devem

ser eguaes ai>s diâmetros das balas, etc,

e servem para calibrar os tacos, etc.

— Cabinho delgado, com que se to-

mam botões na amarra.
— O que serve de tomar o panno con-

tra a verga, passando pelos ilboies das

forras, conseculivaioente, nas velas que

não tem rizes, e para o mesmo etleito,

que pINs servem.

PÃSSADEZ, s m. Jogo de dados, era

que p-rde o numero que passa d« dez.

PASSADIÇO, s. m. Corredor, galeria,

ou cauiinho estreito que dá passagem e

serventia de um edifício a outro, ou en-

tre duas ruas. ele — iDesfuiis de isto

ser acabado, que era já sobre a tarde,

quereiídose Anloiiio .u- Ff.ria liruar a

embarcar, lho não coiiStulirào, mas Ti is-
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tão Degaa, e Mateus de Brito lhe derão

as suas casis, que ja para isso estavão

concertadas com seus passadiços de hu-

mas a t)utr8S, onda elle tioou luuyto bem
aposentado por tempo de cinco meses

que aly esteve.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 70. — «Abre-se a

grande pória; e enQa o fiacre um lon-

go passadiço guarnecido d'árvores pelos

dous lados, e ailumiado por dons fa-

roes abraçados pela cauda por duas sta-

tuas de bronze.» Francisco Manoel do

Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.
— Figuradamente: O que vem incul-

car novas falsas lio inimigo.

— O que conta tudo quanto ouve;
mexeriqueiro.

PASSADIO, s. m. Alimento, maneira
de se nutrir alguém. — «Em rol á par-

te, direi do passadio de minha casa para

lá conferir com o m^u amigo provincial

do Carmo e vigário geral, quando o vir.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pagi-

na 32.

PASSADO, part. pa^s. de Passar. Que
passou, findou, terminou, acsbou.— «El

Rei de Calecut depois do passada a doen-

ça que a segunda vez andara no seu ar-

raial, determinou, com a gente que li-

nha, e outra multa que depois ajuntou,

e muniçõ^^s de guerra, que p-ra isto

mandara fazer, vir buscar Duarte Pa-

checo ao passo do vao na ordem seguin-

te.» Damião de Góes, Ghronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 91. — «Partido o

jungo, e galeota com alguns outros na-

uios pequenos que Lop) soarez mandou
diante a descobrir a costa, elle se fez a

vela com toda a armada, ao qual tendo

passadas as portas do estreito, sobreueo
de noite huma tormenta com que todos

fcstiueram a risco de se perderem. » Idem,
Ibidem, part. 4, cap. 13. — «Pelo que
o Emperador o casou com a Infante don-

na Maria sua filha mais velha. Passadas

estas cousas el Rei de França, e a Rai-

nha sua mái a mandarão pedir a el Rei
doíQ luaõ, 110 arino de mil, e quinhen-
tos, e corenta p^lo Bispo Dade, franc>>s,

do que se também escusou.» Idem, Ibi-

dem, cap. 68.

Manda arverar de paz branca bandeira

Sobre a torre mais alta da cidade,

o capitão que a vê, manda a guerreira

lia cessar, e bellica crueldade :

Para o marcial furor, e da maneira,

Que apparecem (passado a tempestade)

Os campos, que deixara destroidos

Os cultivados fruitos consumidos.

SÁ DE HBNEZES, MALACA CONQUISTADA,

cant. 5, est. 12.

— « E posto que com o outro escudo, em
que andava sua devisa da Fortuna, aca-

liára tamanhas cous.is, como alraz disse,

e já de muitos dias lhe fosse afeiçoado,

quiz então usar dest'outro, assim por-
que lhe lembraram as palavras, que se

(lelle disseram quando foi levado á corte
do impi^rador Palmeirim, como porque
lhe pareceu que era aqueile o dia de
maior perigo e afronta que todos os pas-
sados

;
qui! o seu recaio lhe disia ser

aquella fortaleza do gigante.» Francisco
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

41. — íE tambein contarão da maneira
que se perdera o junco pequeno com
cinquenta pessoas, e as mais delias,

ou quasi todas Christãs, das quais sete

foraó Portugueses, em que entrara Nuno
Preto Cspilào delle, homem honrado e

do grande espirito, como tinha bem mos-
trado nas adversidades passadas, o qual
António de Faria sentio mujto.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 62.— «Acabarão em fira de apurar a obe-
diência forçada com os aggravos novos;
tentarão pois com a morte do Hidalcão
remir a culpa, e cobrir a infâmia da trai-

ção passada: não sendo deste voto os

atrevidos, senão os desesperados, porque
já o Hidalcão neste tempo vivia com for-

ças de Rpí, e cautelas de tyranno.» Ja-
cintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1.

Á casa ja quieta, da passada
Reuoltosa alegria, entram seguras

Três molheres : de hum mesmo trajo, e rosto

:

De branca seda todas três vestidas.

Inda que as aparências mostram corpos

De sogeito mortal, e liumano eíTecto:

Fantásticos, e vãos sam cujas formas
Aos olbos hum ar grosso as representa.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 1.

— «Kallava-se em segundo Concerto
;

e Madama barson para quem o contri-
buir para uma malicia era summo rega-
lo, requerera de mim que até então não
sahisse a parte alguma, porque convi-
dara para esse dit a mesma sociedade
do jaiitir passado, e fazia grande gosto
que eu nelle me vingasse. Confesso que
o mesmo gosto tinha eu.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Mada-
me de Seneterre.

— Transportado, levado. — «Mas de-
pois que foram em missão a esta gente
dois religiosos da companhia, que resi-
dem sempre com elles, sobre estarem
convertidos á fé os que eram gentios, e
reconciliados com a egreja os que eram
christãus, assim elles, como todos os ou-
tros Índios d'aquella costa, estão redu-
zidos á obediência de vossa magestado,
e ao ijommercio e amizade dos portu-
guezes, e ainda a viver nas mesmas ter-
ras do Maranhão, aonde muitos se têm
passado.» Padre António Vieira, Cartas
u." 17 (ed. 1854).

— Decorrido. — São passados 3 dias.—«E passados alguns dias aulns da igre-
ja se acabar, a Kaynha em publico se

veyo agrauar a el Rey, porque nãô dana
lugar que fosse Christãa, dandolbe para
isso muytas e muy boas rj-zões, funda-
das no amor de Deos.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. João II, pag. 161.
— «Passado o dia deste cossairo Timoja
que per aqueile modo quissera cõmetter
os nossos nauios : como a terra era ja

chea da estancia que elles ali faziaô, so-

breueo outro caso que se fora auâte lhe
ouU''ra de dar muito trabalho, e foi es-

te.» Barros, Década 1, liv. 4, cap. 11.

—

«Passados vinte e três dias depois que
chegamos a esta cidade, em que eu aca-
bey de convalecer de duas feridas que
trouxe da briga da tranqueyra.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 12.

—

«Partindo eu de Malaca cõ este desse-
nho, aos sete dias da minha viagem,
sendo huma noite tanto avante como a

ilha de Pullo Timão, que pôde ser no-
venta legoas de Malaca, e dez ou doze
da barra de Pão, quasi meyo quarto dal-

va passado, ouvimos por duas vezes hu-
ma grandn, grita no mar, e não vendo
nada por causa do grande escuro que
ainda fazia.» Idem, Ibidem, cap. 33.

—

«Nas quaes exéquias fomos convidados
por sermos pobres, comermos sobre a

sua cova, como lá costumão: e passados
os três dias que aquy estivemos, que foy

em quanto durarão estas exéquias, nos
deraõ de estnolla seis taeis, e nos pedi-

rão muyto que sempre em nossas ora-

ções rogass.-mos a Ueos pela alma da
defunta.» Idem, Ibidem, cap. 84.

Determina esperar ate que enfermos

E os feridos de tanto mal guareção

E possão caminhar inda que fracos.

Que alli necessidade spritos cria.

Passados quatro dias sobro hum monte

Quatorze Cafres Juntos aparecem

Espantados de ver o Lusitano

Esquadrão trabalhado e perseguido.

CORTE RE.\L, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 8.

Quatorze dias erão ja passados

Daquelle ardente mes, onde reside

o soberbo Lião, que no grão bosque

Neméo, vencido foi do forte Alcides,

la quando o louro .\pollo reclinado

A parte Occidental, quasi escondia

Detrás de huns altos montes, os dourados

Rayos, que em tal sazão forças não tinbão.

IDEM, IBIDEM, cant. 9.

Depois da ida do Cunha, era passado

Hum mez, e era no fim ja do em que o louro

Planeta, que guardou d'Admeto o gado.

Em companhia soe andar do Touro,

Quando Gojaçofar, impio, malvado.

Que ja fora Christào, agora he Mouro,

Se parte da Cidade naquella hora

Que na terra a nocturna sombra mora.

FBANC.de ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 10.

— «Passados alguns dias, sopartioo
embaixador pêra o arrayal do novo rey,

pêra de.spachar sua i-mbaixada, porque
atee ali nam tinha cousa nenhuma aca-
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b»<to.> António TeDroiro, Itinerário, cs-

pilulo 20.

Panando flB;ilmnnto um brcre oopiiijo,

Com horrendo fragor se ahra a Terra,

K crGpUanten chamas vomitando,

Km seu urUuutu aeJo o monstro esconde.

A. U. I>\ CIIUZ, HTSSOPK, ca»t. 8.

O tempo, <|ue tem longo tem panaadu

Pela nccurvada freiílo, lhe cciWra

Mo»sc8 em que talvez a mocidade

Viçosa lourcjou : hoje o que resta,

—Raro reapiífo ao segador cahido—

Tira & câr baça do ligado argento.

OAnHETT, CAMÕES, caot. 1, csp. 13.

—Acontecido.

—

Este facto foi passado

commigo. — «Passadas estas cousas eui

çatJLi, e Azsiui>r, vt!o dom Io«ô de me-

neses a doec«r, no qual procedendo esta

ma disposiçaiii, lhe cliegaram cartas dei

Rei, do nauitos agardecimentos, p«los

seruiços que llie em Azainor linha fei-

tos, rogaiidolhe que por seu aúior qui-

sesse aifida alli ficar dous meses.» Da-

mião de (lues, Chronica de D. Manoel,

pari. 3, cap. 51.— «K porque Jorge d'Al-

boqucrque levava renailo de AtTonso d'Al-

boquerquo do modo que havia de ter com
este Rey de Campar, se lhe mandasse

commeller que se queria vir viver a Ma-

laca, polo que ja linha passado com el-

le, quando se mandou iitTerecer porá is-

so.» Barros, Década 2, liv, 9, cap. 6.

—

«António da Fana lhe mandou pelo Pi-

loto Chim que levava hum recado de

muytos compriíiientos, de boa amizade,

a que respõdoraõ, que tempo viria em
que elles se cõmunicariáo com nosco por

amizade da ley verdadeyra do Deos da

clemência sem termo, que cõ sua morte

dera vi^ia a todos os homens com heran-

ça perpetua na casa dos bõs, porque

assi o liuhaò que avia do ser passado o

mejo do meyo dos tempos.» Fernão

Mendes Piuto, Peregrinações, cap. 39.

Na fortaleza foi logo afflrmado.

Sem saber inda alguém disto a verdade.

Que o Pacheco co'os Turcos, quando o usado

Raio do Sol e.scoudc a claridade,

Tinha duas ou três vezes fallado,

E algumas cousas desta qualidade,

Que se soube depois serem passadas

Como forào entàoadvinhadas.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 14, est. 99.

— Pretérito.

—

Os acontecimentos passa-

dos e futuros.

Nào vio rosto nenhum que lhe mostrasse

Ser de moderna gente visitado

:

Alguns sinaes autigos vio desfeitos

:

Gastados da passada antiguidade.

Bem no meyo do teuipo se leuanta,

Huma ara mal composta, onde assentada

Huma grano molber está, que os olhos

Postos no ceo, ao ceo súmente aspira.

CORTK IlEAL, NAIKRAGIO PK SEPÚLVEDA,

cant. 10.

PASS

Altonlto* estio do caso acerbo,

.Sem poder aun siiber remedearse,

Como anooteHite .^qiielle que o murmureo

Da clara fonte opprime, e ata o sentido.

Que Alli na fanteeía passa varias

Lembranças, oti puatadwi, ou futuras

Quando mai^enleuados os ve, deixa

confuso rumor todo esquecido.

IDKH, IBIDEM, CSnt. 1G.

—Atravessado.

—

Ainda não tinha pas-

sado o rio.— «No qual lugar cshio Anto-

ni<i pereira com o caiiailo s(d)re quem
voltaram alguns dos mouros, porque ain-

da naiTi linhúo passado «melade, delloso

rio, a que acodio Miguel da sylua com
cinco de cauallo, e se traiiaram de ma-
neira, que siin cora huma lançn atraues-

sada per huma das chinas, que lhe pas-

sou huma braça da oiilra porte » Damião

de Góes, Chronica de D. Manoel, pari. 4,

cap. 46.

— Predecessores. — «Nem he do crer

que mandasse el Kei dom Afonso quin-

to, Goraezeanes de Zurara a Alcácer ce-

guer pêra se la melhor informar dos fei-

tos do Conde doni Duarte, e os escreuer,

sem ser acabada, o apurada a Chronica

dei Rei seu pai, porque quem era táo

curioso de fazer vir em luz os feitos des-

te Conde dom Duarte, e do Conde dom
Pedro seu pai, e o> dos Reis passados.»

Damião de Góes. Chronica de D.Manoel,

pari. 4, cap. 38.

Non dei-^ca de auer agora

taes homens como'os paíisado9 ;

mas, se sam auantajados,

sam mortos em huma ora

ante de ser alTamados

.

GARCIA DE REZENDE, HISCELLANEA.

Quando no ar se ve a sacra visaS

Exclama em alta voz o Hey guerreiro

Aos infleis, e herejes que a mim não

Pois creyo serdes vos Deos verdadeiro.

O nolauel, diuino alto brasaò

Foi deste grande Afonso Rey primeiro,

E delle sempre veyo aos Reys passados,

Atú o que agora tem os ties estados.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 13.

— o anjio passado; o anno que fin-

dou; o atr»zâdo aquclle em que se está.

— nN.i segunda nao darmada que seria

doitoceiítos toneis hia dom Martinho da

costa Arcebispo de Lisboa com mui gran-

des gastos, e ornamentos assi dos seus

como da nao, por quem el Rei suplicara

o anno passado ao Papa que lhe desse o

Capelo .-le Canleal, mas como s-< isto nam
impetrou desta vez, nem da oulra de que

ja tratei, eu o nam pude alcançar. > Da-

mião de Góes. Chronica de D. Manoel,

part. 4, cap. 70. — «Nas segundas vias

dos despachos de vossa magestade, es-

pero que vossa msgestade haverá man-
dado deferir a tudo o que representei nos

navios do anno passado; e porque não

sei o que poderá ler succedido. resumo

outra vez aqui tudo o que de presente é

PASS

necfssario para a conservação, augmen-
to « qui'-t»çÃo dVsta chrislandade, que
são principalment**, as quatru coisas se-

guintes.» Padre António Vieira, Cartas,

n.» 16 (edição 1854). — «Cá tivn meus
rebates, como o anno passado, de me
quererem tnudar o degreilo para roais

longe n'esta occasiáo de naus da Índia;

mas núo são necessárias as calmas de

Guiné, nem as tormentas do Cabo da

Boa Esperança; bastam os frios de Coim-

bra para ssti'f«zerefn á vontade de meus
amigos.» Ibidem, n." 27.—«As Obsorva-

çoens que, ref>-ri em caza do Conde Can-

to, não são do anno passado como Jul-

gasleis, são do Anno de 1732 em que eu

era mais cioso do que agora, e em que
vivia mais contente.» Cavalleiro d'OIÍTei-

ra. Cartas, liv. 1, n " 23.
— 1'roximo passado; diz-se com refe-

rencia ao anno, mez, etc, que acaba.
— Frucla passada; secca ao sol.

— Homem passado; matreiro, esperto.

—Alm'is passadas; sombras.

—

Corpo

passado ; corpo morto.
— S. m. O passado; o tempo que já

passou; o pretérito.

Se alguém de duvidar ha t^o amigo

Que estes exemplos hoje oSo admitta.

Porque hum Uo largo tempo e tio antigo

Perante elle os quiçA desacredita.

Novo exemplo achará no que aqui digo

Que esta duvida assaz lhe facilita.

Se não tsli a não crír tão costumada

Que o presente não cr< como o passado.

FRANC. 0'aNDRADK, PRIMEIRO CERCO DB DIU,

cant. 16, tst. 4.

— Adagio :

—O passado, passado.

PASSADOR, adj. (Do thema passa, de

passar, com o sufliio «dôr»). tjue pas-

sa, rompe, e vara.

—S. m O que passa, ou faz passar,

que lev», transporta. Dir-se frequente-

mente do que passa cousas probibidas

de um reino a outro, e é então synony-
mo de contrabandista.

— O descaminhidor, que passa por

alto.

—Setta muito forte e aguda.

—O capote da espora mourisca, por

on le passam os talões.

—Passador da silha ; espécie de argo-

la de sola por onde se enfia e prende a

ponta que se afivela na silha.

—Termo de commercio. Passador de

letra de cambio; o mesmo que saca-

dor.

—Jóia em forma de seita, que se fir-

ma nas tranças do cabello, ou argola

oval e achatada em quQ se prendem as

mesmas tranças.

— Espécie de broche, que usavam as

mulheres para prender a cauda dos ves-

tidos na cintura.

— Termo de náutica. Ferro ou páo

ponteagudo de que os marinheiros se ser-
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vem pars «brir passaftem aos cordões

fios csbiis, onde «e fazfra costuras ou

fl;ist(S; é tíimbera para introduzir sapa-

tilhos.

PASSADOURO. Vid. Passadeiro.

PASSAES, s. m. plur. Kecinto, con-

chouso. ou tt»rra hortada jinto (ias igre-

jas psrochises, que servia para hortas,

pnoiarcs, o Icsrsni^iiiro aus parochos, e

iuinistr.'S àn teraplo.

PASSAGE. Vid. Passagem.

Para que o fduoreça e lhe conceda

A passagc, que lhe he tão necessária,

o Rey manda chegar de pressa os-fracos

Sotis e ligeirissimos Nauios.

Recea o Capitão e os seus co elle

Ser lhes feita traição nesta passage.

CORTE REAL, NAUFTIAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 14,

Se tu, oh estremada Zamperini,

Que em Lisboa os Casquilhos embaraças,

Seus suaves accentos escutaras,

Passages, e volstas. bem que as Graças

LisoDgeiras te cerquem, e derramem

Em teu peito, e garganta mil encantos.

A. DINIZ DA CRUZ, HVSSOPE, Cant. 7.

PASSAGEIRAMENTE, adi;. (De passa-

geiro, com o softix" «mente»). Dtí pas-

sagem.
— Soffrivolmente.

PASSAGEIRO, aJj. (Da passagem, com
o suffixo aeiro»). biz-sft do sitio ou lu-

gsr por ond« passa niuiti gfute.

—QuB passâ depressa ou dura pouco;

transitório.

— biz-se d« certas aves que vem de

partes remotas em t"mpos determinados,

buscanio sempre climas tempsrados; de

arribarão.

—Leve.— Culpa passageira.

— S. m. O quí> passa u\i vai de cami-

nho de urn lugsr para outro; viandante,

transeunte. — Os salteadores roubam os

passageiros na estrada.— «Mjís huiiia-

nos saõ, rs que com boa paz saudando

a gente lho pi^drTji a bolça por bem para

seu m*l. Tal foy aqneile, que na Char-

neca de Aldèi (jalega pondo chajiéos pe-

las rooutís com páos, que pareciaõ ts-

pingardas de longe, pedia ao perto aos

passageiros com cortezia <ia parte <)a-

qiiell.-s senhores, que lh''S fize^stím mer-

cê de os sorcorrer com o que pudessem.»

Arte de Furtar, cap. 18. — «Eaifim quo

rsla l^sõ silorsd» palavra Meu, peh qusl

trabalhei, vellei, e padeci, forçosamente

ha de pj-rdersel Com o mesrao imporio,

e violência, com que hum salte.id'>r n u-

ba os passageiros na estrada, me despe

a morte dt- todss Djinhss cousas? Naõ
me permiltcs, ó .Morie, que leve alguma
cousa do mais prerioso?< P.'.dre Manoel

Bernardt-s, Exercícios espirituaes, part.

1, pag. 425.— «Também S" queymou vi-

vo hum Asssfsino cora toda ^ sua f^mi-

lia, porque os acharão retirados etti hu-

roa caverna, onde comião os passageiros
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que roubavão, e que roatavão.» Cavallei-

ro d'Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 16.
— O que vai de passagem, sem ser de

obrigação, em navio, vapor, etc.— «Che-
gauoo ao navio soube que el-rei tinha

mandado chamar o mestre, de que os

padres estavam mui desconsolados, en-
tendendo o que podia ser. Não havia já

em todo o no para partir, mais do que
uma nau, que estava em P-iço d'Arcos;

pedi ao padre Francisco Ribeiro queqoi-
zesse ir saber, se havia de tomar a ilha

da Madeira, e se levaria um passageiro.»
Padnj António Vieira, Cartas, n.° 12 (ed.

1854). — «O Piloto do navio com seus

adjuntos, Mesire, e marinheiros confiden-

tes deraô com as fazendas das partes em
suas casas desembarcando-as de noite

secretameate. Deraõ à vela, e deixaraô-
so andar mais de oito dias pela costa

com naõ sey que achaques, sem acaba-
rem de se fazerem ao alto, atè que os

passageiros entrarão em suspeitas, que
buscavaò piratas para se entregarem, e

os requererão apertadamente que fizes-

sem sua viagem.» Arte de Furtar, cap.

27.— «Porque achaõ tudo isto assim mais
barato na compra; esaye-lhes mais caro
no elfeilo, porque adoecem todos os pas-
sageiros, morre a ametade, malogra-se
a viagem, perde se tudo; porque foraõ
providos com unhas de fome: e por pou-
parem o que se furta, fizeraõ com que o
barato custasse Cfiro a lodos.» Ibidem,
cap. 41.— aHum molde, de como isto se

obra visivelmente, porey aqui, qae eu
VI ha poucos dias na casa da índia : des-

pachava-se a fazenda de hum passagei-
ro: e vieraõajuizo três, ou quatro escri-

tórios bem enfardelados com seus cou-
ros, e lonas, porque o mereciaõ, e de-
baixo destas capas, para virem mais bem
acondicionados, trazião vários godrins
muito bons, que os estofavão, e erão de
preço.» Ibidem, cap. 5.3.

PASSAGEM, s. /. Acto de passar, de
fazer casuinho de um logar para ou-
tro. — «.Neste anão mandou o grsm ca-

pitam Gonçalo Feruandez de Cordoua
Duque de Sesa, recado a el Rei per
via de lanne Meudez 4o esporão seu
embaixador, que entam andaua em Cas-
telk, peJindolhe passagem por seus re-

gnus para se ir do seraiço dei Rei dom
Fernando Rei de Aiagaó que regia os

regijijs de Castella pola Rainha donoa
loanna sua filha, molher que fora dei

Rei dom phelipe Archeduque Daustria,

e senhor dos estados de Flandes.» Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 2, cap. 30. — »C com este funda-
mento so foi a ella, onde achou os tra-

balhos que dissemos, e a partida delia

fez que a gente de Pulate Can passasse

mais prestes, e á sua vontade, por lhe

não ser dofendids a passagem.» Barros,

Década 2, liv. 6, cap. 8. — «Na qual
passagem levou comsigo hum destes cha-

mado Fernandinho «ntre os nossos, por
ser mui acceito a elle.» Ibidem, liv. 7,

cap. 5.— «A três cabeças se reduzem to-

das as causas justas. Primeira : se hum
Príncipe toma a outro, o que não he seu.

Segunda: se causou lezaõ grave na fama
ou na honra. Terceira: se nega o direi-

to das gentes, como são passagens, e

comércios : porque o Príncipe tem obri-

gação de conservar os seusillesos nestas

couzas.» Arte de Furtar, cap. 21.—«Tem
outro canal na face da Ilha, onde po-
dem ancorar navios, e deste recebe a Ci-

dade mais commoda paSsagem. Não se-

gui a forma, era que a descreve Joáo de
Barros, por se haver alterado com a dif-

ferença dos Mouros que a senhorearão,

fortificando-a cada hum delles com vá-

ria disciplina, conforme o juizo, ou va-

riedade dos tempos lhes ensinava.» Ja-

cintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.— «Trazião muni-
ções, e bistimentos para mui largo tem-

po; porque não quiz o Governador dei-

xar á cortesia dos mares, negar ou abrir

passagem a segundo soccorro. Aposen-
tou-se D. Álvaro no baluarte, em que
acabou seu Irmão D. Fernando.» Ibi-

dem.—«Que a boa passagem que lhes

offerecia, esperava fazer cedo com a es-

pada na mão por meio de seus esquadrões
armados ; e a elle Simão Feyo dizia, que
ainda que repetia forçado palavras alheias

não tornasse com segunda mensagem,
porque o mandaria espingardear do mu-
ro. » Ibidem.—«As arvores altíssimas que
vimos nesta passagem de Ourem para
Bragança nos causaram admiração e ain-

da espanto. No termo do matto achamos
um soldado com quatorze índios do Gai-

te e casas muito bem feitas para toda a

família e rancho de índios.» Bispo do
Grão Pará, Memorias, publicadas por
Camillo Castello Branco, cap. 190.

— Direito que se paga por passar por
algum sitio.

—Dar passagem; passo, faculdade de
passar.— < Porque quando os navegantes

de longe as vem demandar, assi enga-

nam a vista, ajuntando terra a terra, que
mostram não t!?r transito pêra dar pas-

sagem; e quando se vam chegando áquel-

la abertura que fazem, he tão temerosa,

que parece mais pêra entallar navios,

que dar-lhes passagem : peró entrando
per ellas, mostram mui formoso e largo

canal. t Barros, Década 2, liv. 8, cap. 1.

—Impedira passagem; estorvar, ata-

lhar, lomal-a.—«Que nas facções de ter-

ra era maior o risco que o proveito: que
o canal vião estava tão cingido daquel-

lís fortalezas, que os nossos navios h«-

vião de passar quasi roçando sua arte-

Iharia; que o primeiro navio que des-

aparelhassem impediria a passagem dos

outros.» .lacintho Freire de Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 1.

—U que se paga ao dono ou consi-
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gnatario de iim navio, ntc, pnio trans-

porte (l^algiiom <i(3 um paiz, ciJade, etc,

para outra.

—Navegarão «tn qun s« passa.—Atit. Peiisáo qufi pagavam us forni-

ros e emphylfulas <la província Ao Mi-

nho e Ttjrra ila Feira liesilií o século de-

cimo terceiro aló ao decimo s-xlo; a

qual 03 t^mphyteuias pagavam quando
oi-rei passava o I)c)iiro uma só vez no

anno, porquo so mais vnzes o passasse,

já da segunda pensão nôo erão ríispim-

saveis.— «K de passagem, quando KiRei

passar, aquém Doiro, liurna vez no an-

no, hum maravidi.» Doe. do 1484, em
Viterbo, Elucid.

—Algumas vezes fazia esta passagem
o inf.inle ou [iriíicipe herdeiro da coroa,

e enlão só recebia metade da diia pen-

são.— «E pagareis pasagem d'ElKei dez

reis, e do Prineipe cinquo.» Doe. de 1529,

em Viterbo, Elucid.— Sitio ou Idgar por onde se passa.

— Logar de algum livro, escriplo ou
discurso de um aulhor ; passo. — «Meu
tio (com perdão do vm.^"*) o doutor frei

Ignacio de Jesus, monge de S. Bento,

foi muito eloquente e celebre nas erudi-

ções dos seiscentistas, muito lido em ro-

mances e cotuelias, e algumas vezes ap-

plícando passagens alheias com graça.»

Bispo do (Irão Pará, Memorias, publica-

das por Ca[T)illo r.astello Branco, cap. 95.

— Figuradaraenle: Desiuip.t.— «Elle, as

recebeo alegre, dizendo aos soldados, que
se livrasse com vida, lhes faria bons of-

ficios com o Governador; ao que elles

responderão conformes, que só naquelle

dia necessitaváo de seu favor, que ao

diante seus procedimentos lh>is farião

passagem: que lhe podiào lhes entregas-

se aquella escada, seguro de que a sa-

berião arvorar, e. defender com as vidas.»

Jacintho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 3.

—Termo de musica. Mudança, muta-
ção feita com arte de uma voz, ou de um
tom a outro.

.
—A santa passagem; assim chamaram

no principio do século xiii a mais piedo-

sa que prudente eipediráo que se medi-
tava para restaurar os lugares santos,

que uns demasiadamente devotos appro-
vavam, e outros um pouco políticos con-
trtdiziara.

—Loc. ADv. : De passagem; andando
sem parar, sem se deter. — Vèr alguina
cousa de passagem.

PASSAL, s. m. ant. Medida do terra,

passo de varias grandezas. Vid. Passaes.

PASSAMANAR, v. a. Guarnecer com
passamanes.
PASSAMANARIA, .•!. /'. Obra de passa-

manes.
—Officio de passamaneiro.

— Li'ja de passamaneiro.

PASSAMANEIRO, s. m. Fabricaote de
passamaues.

PASSAMANE, s. m. Filas ou cordões

de lio •ie |)rati. ouro ou seda; 6 teci lo

mais fino que <> jçaláo.

PASSAMENTE, udv. niU. Era voz bai-

xa, mansamente, com brandura, do va-

gar, a passos.— «Eslava enlonce de gio-

Ihos ante idia, e começava de lhe fatiar

passamente.» Fernão Lipes, Chronica de

D. João I. pnrt 1 , cap. 10.

PASSAMENTO, .s. m. Morte.
—E^liir i;>n passamento; estar na ho-

ra da morto; prestes a morrer.

—Passamento de tempo; demora de

longe, procrastitiação.

PASSAMUROS, s. m. Espécie de ca-

nhão reforçado, antigo. — «E então lhes

disse que avia ja vinte dias que António
da Silveyra estava ci^rcado de huma gros-

sa armada do Turcos, de que era Capi-

tão mór Soleymáo Baxá Visorrey do Cay-
ro, e que a grande quantidade das vellas

que tinhamos visto, eraõ cinquoenta e

oito Galés reays e bastardas, que tiravão

cinco peças por proa, o algumas delias

passamuros, e liões, e esperas, o oito

nãos grossas em quevinhaõ rnuytos Tur-

cos de sobr.^ssalenle para refeição dos que
morressem.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 7.

PASSANTE, adj. 2 firen. Que passa, ex-
cede, para rnais de.— «Neste mesmo tem-
po, ahos iivi dias de Abril deu dom Al-

utro em huns Aduares na Enxouuia onde
se chama Binemez, de que, era alcaide

Nacerbiinduma, de que captiuou duzen-
tas, e cincoenta almas, e matou muitos
mouros, e trouxe passante de cento, o

cincoenta cabeças de gado vacum, o meu-
do deixou por lhe não erapedir a caual-

gada, se alguns mouros lhe saissem ao
eamiiiho.» Daiiião de Góes, Chronicade
D. Manoel, part. 4, rap. 30. — «Porque
duzentos, e sesenta dos principaes de ca-

uallu destes a luares, e muitos de pe,

eram idos fazer guerra a Berania. que he
na conquista de çafim, nesta entrada an-
daram Benaduxera, e Diogo de mello
passante de hum mes, acabo do qual se

tornaram .^zamor, com cuja vinda dom
Aluaro foi mui alegre, porque andaua
receoso que lhes teria acontecido algum
desastre, pelo muito tempo que andarão
fora.» Ibidem, cap. 59.

—

«Antes que a

ganhássemos senhoreaua muitas aldeãs,

e aduares, e então era de passante de
quatro mil fogos, aliem de quatro cen-
tas casas que nella auia de ludeus.» Ibi

dem, cap. 18.— «E porque na conjunção
em que aquy chegamos, como atras dis-

so, era o tempo desta fraiiquia, eraõ tan-

tos os mercadores que vinhaõ lie todas

as parles, que se aflinnava serem entra-

das n.^sta cidade passante de mil e qui-

nhentas embarcações de diversas p.irtes

com infinidade de fazendas ricas.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

36. — «A que António de Faria, dando
hum grande brado, e batendo com a

máo na testa, a modo de espãto, disse,

ó valham'* l)eos. ó valhame l)''05, pare-

ce que sonho isto que ouço. o víraudose

para os soldados qu'! eslaváo á roda, lhes

contou todo o dis<-urso da vida daquelle

Quiay Taijáo. e llie aflirmou que por al-

gumas vezes tinha mi>rlos em embarca-
ções deseficarninliadas que achara pelo

mar, e co/n pouca força, maib de cem
Portugueses, e roubados passante de cem
mil cruzados, e que ainda que o seu no-

me era o que aqiielle Arménio dizia (Juiay

Taijáo » Ibidem, cap. 43. — «E a perda

d'í tudo assi fazenda, como prata, peças

ricas, emnsrcaçõ>i3, artilharia, armas,

mantimentos, e munições, foy avaliada

em passante de duzentos mil cruzados,

com que o l^apitaõ o os soldados lodos

ficarão sem ler-m de seu mais que o que
tinha vestido. « Ibidem, cap. 62. — «De
man-yra que nesta desaveTiurada lor-

menta se perderão dous juncos e huma
lorc.ha ou lanteaa, em que morrerão pas-

sante de cem pessoas, onde entrarão

onze Portugueses, a fora os cativos.»

Ibidem.
— .S". m. O religioso que depois de ter

frequentado as aulas de philosopbia ou
tbeologia, ia argumentar as sabb^linas

e outros exercícios escolásticos, para de-

pois enirar para o magistério.

— M''Stre substituto.

PASSAPASSA. Vil. Passepasse.

PASSAPÉ, s ?>i. Cambapé.
—Antigo tuioueto, aliás p(usafjié.

1.) PASSAPELLO. Erro por Póspello,

por opposiçâ o a Alpello.

2.) PASSAPELLO, s. m. Guarniçáo de
pelles.

— VÍTos nas fardas militares.

PASSAPORTE, s. »i. Permissâi por

escriplo, da ia em nome do governo, pa-

ra viajar, transitar dentro do paiz, ou
sair d'elle. — «Para em Calais me não
impediíem a saída, nem nas outras ci-

dades ate Paris me negarem a entrada

por ir de logar infecto, levo passaporte

e recommendação do embaixador de

França, que esta n'este reino, o qual

também me remelteu os massos das em-
baixadas debaixo dos seus, que fui a

maior segurança com que se pediam en-
viar; e a tudo o mais do serviço de sua

mageslade se offereceu com boa vonta-

de. Medindo as jornadas espero estarem
Paris dia de S Francisco.» Padre Antó-
nio Vieira, Cartas, n." 1. — «O passa-

porte esta conseguido, ireis acompanha-
da peio marido de Agosiinha, o qual

despedireis, quando necessário vos náo
seja ; ou conserv.ii comvosco em caso

que improvidos acontecimentos vos em-
penhem a voltar. As ordens que leva, e

as quaes elle cumprirá, sáo consullar-

vos a vontade e obedecer-vos.» Francis-

co Mano.*l do N«si"imento. Successos de
Madame de Seneterre.

— Figura iamenle : Carla branca, li-
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Cfinça franca ou liberdade de executar

algiirua cousa,

— Dar passaporte a alguém; despa-

chsl-i> para o nutro mundo; matal-o.

PASSAR, V. a. (De passo). Atravessar,

percorrer de um lado para outro.—Pas-

sar «m rio.—Passar um deserto.—^Pas-

sar um caminho.—Passar montes.—Pas-

sar uma floresta.—Passar um estreito.—
Passar o mar.—Passar a linha do equa-

dor. — Passar um va^i a nado.—Passar

uma ponte a cavallo.— aO cavallpiro das

donzellas vendo tamanha ribaldia em
homens que pareciam guarnecidos d'ou-

trss obras, e que não podia passar o rio

pola muita agoa, lhe bradou que não

tratasse a donzelia assim, pois quem táo

lustrosas armas trazia, mais pêra as de-

fender, que pêra fszfír offensa, se havia

de prezar delias.» i?"rancisco de Moraes,

Palmeirim d'Iaglaterra, cap. 128. —
«Jorge Buti^lho, a quem elle tinha assi-

nado hum lugar per onde mandou que
fosse diante, correndo ao longo da cerca

da parte do estreito que AtTooso Pessoa

passava, foi dar junto da outra segun-

da cerca.» Barros, Década 2, liv. 9, cap.

1.—«Onde esteveram bem festejados dos

regedores delia quinze dias, em que lhes

veo recado do xeque Ismael pêra se dali

irem a de xiraz, o que fezerão per terra

tão boa, e tão pouoada como a que ja

passaram.» Daruião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part 4, cap. 11. — «Diz

mais que qu"'rendo el Rei Antiocho pas-

sar o vao de hum rio, mandou que fos-

sem primeiro os Elephantes, o que arre-

ceou fazer o capitam delles, per nome
Ajax, o que sabendo fez pregoar que
daua a capitania aquelle que primeiro

passasse o que ouuiudo os Elephantes

bum delles que se chamaua Patroclo

se adiantou diante de todos, e passou o

vao.» Ibidem, cap. 18. — «Com a qual

companhia passando a ribeira de beua-

mari s atrauessaraus a serra per parte

don ie nam auia atalhadores, encima da

qual ja sobfla tarde tociaram cinco mou-
ros, e setenta caberás de gado vacum, e

quatrocentas de meudo.» Ibidem, cap.

42.—«E vendo que a terra aly era ala-

gadiça, e cheya de muytos lagartos e co-

bras, ouvemos que o melhor conselho

era deixarmonos «ly ficar também aquel-

la noite, a qual passamos atolados na
vasa até os peitos, e ao outro dia, sen-

do ja menhara clara nos fomos ao longo

do rio até hum estreito pequeno, que
nos não atreveaios a passar, assy por

ser muyto fundo, comr) pela grande so-

ma de Ifigartos que nelie vimos.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

37.— oO Governador com singular acor-

do, mandou aos que tícavão, que pas-

sassem o rio, entendendo que o que no
principio fora erro, agora era remédio;
e porque esle dia não teve lugar de dis-

por como Capitão, [leleijou como solda-
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do.» .lacintho Freire d'Andrade, Vida de

D. João de Castro, cap. 1.

—Passar a linha; navegar além do
equador.

—Transpor d'um lado para o outro.—Passar alguém ás costas. — O homem
passou-me ás costas.—O barqueiro pas-

sou Pedro no barco para o outro lado

do rio.

—Passar contrabando; fazer entrar

contrabando pelas fronteiras d'um paiz

ou pelas barreiras d'uma cidade.

— Penetrar, traspassar.

Após esta vem duas, huma fere

O Sàpayo no braço esquerdo, e abrindo

A boc.í por queixarse co a dor grande

:

A outra que lhe traz a morte, chega

Metese pella aberta boca, e passa

Stim nada se deter, e o varão fero

Co a r.iiua aperta os dentes, racha, e quebra

Aquella vaã ligeira, e sotil basta.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPtJLVEDA,

cant. 9.

Procura cada hum por vários casos,

E por successo incerto auer victoria

Leuantase hum clamor até as estrellas,

E allarido que chega, e rompe as nuues.

Numa parte as agudas frechas passaõ

D'esforçado3 varões os fortes peitos.

IDEM, IBIDEU.

— Fazer penetrar, fazer traspassar.

—

Passar a espada pelo corpo d'alguém.—
Passar wma linha i^elo fuyido d'uma agu-
lha.

—Passar dinheiro falso; fazel-o cor-

rer, dal o em pagamento.—Passar á espada, ao fio da espada;

malar á espada.—Passou os habitantes

da cidade á espada.

—Passar por arm,as ; fuzilar.

— Expedir, lavrar, publicar.—Passar
um decreto.—Passar um diploma a al-

guém.— «Senhor, esse he tão justo, tão

sancto requerimento, que por elle vos

acrecentara Ueos a vida e estado neste

mundo, e no outro vos dará saluação, e

sem rno vossa Altfza mandar trazia em
lembrança pêra vos dizer, que me disse-

rão que a hum homem do Algarue pas-

sareis hum aluara, pollo qual derão

contra outro huma sentença em que
perdeo duzentos mil reis.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. João II, capi-

tulo 107.

— Fazer coar, atravessar substancias

liquidas atravez d'um philtro, d'uma pe-

neira.—Passar leite por o coador.— Pas-
sar licor por um philtro.

— Diz-SH também de certas substan-

cias em pó. — Passar farinha por uma
peneira.

— Passar; dar reciprocamente.—Passar
prendas entre voivos.

—Transmittir.— Passou o livro ao ri-

sinho.—Passou a noticia ao rei.

—Transmittir, ceder. — Passar a al-
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guem um objecto que se comprou,—Pas-
sar uma herança.

—Termo de commercio.— Passar um,a
letra á ordem d'alguem ; endossar lh'a.

—Termo de arte militar.—Passar doz;
diz-se da acção d'uma sentinella que sol-

ta urri grito para advertir a sentinella

mais próxima, que faz o mesmo.
—Termo de commercio. — Passar em

conta; aboD«r parcella.

—Passar lição; marcar a lição que o
discípulo deve estudar.

— Passar pelos olhos; vêr, olhar, exa-
minar rapidamaiite. — «Um official que
aqui trabalhou com boa vontade, tem o
requerimento do memorial incluso, que
peço a vossa senhoria seja servido pas-
sar pelos olhos, e mandar-me dizer se

tem logar, e que diligencia se deve fa-

zer, e não me culpe vossa senhoria de
tanta imporlunidade » Padre António
Vieira, Cartas, n.» 25.

—Passar alguma cousa por; percor-
rer com ella rapidamente, mover sobre.

—Passar M>n pano pela cara.— «Eu creio

(lhe disse elle, passando a mão pelos

olhos), está boa! que também me farás

chorar: Oh, que as muihéres são... Não
digo todas. — Mas esta Madama de Sen-
neterre que te fez apprender a escrever,

que traz esta nossa Casa tão bem regra-

da, desde que uella assisto, que com
metade da despêza faz que brilhemos
mais a la grande...» Francisco Manoel
do Nascimento, Successos de Madame
de Seneterre.
— Passar um livro; correl-o.

—Passar em claro; não attender, omit-

tir, deixar de mencionar.

—

O orador pas-

sou em claro uyn dos pontos mais impor-
tantes do assumpto.

—Passar jjor flíío; não fazer caso, não
mencionar.— Passemos ^'O'' oíío os iyisul-

tos do critico e com^ideremos só o que
elle diz com caracter scientifico.—Passar pelo pensameiíto, pela ideia ;

occorrer ao pensamento. — Nem sequer
tal me passou pelo pensamento. — Que
lhe havia de passar pela ideia

!

—Termo de jogo.—Passar cartas; ce-

der ao parceiro o direito de as tirar do
baralho.

—Passar; consumir, empregar, faltan-

do do tempo, da vida.—Passar o tempo.—Passar um anno inteiro a estudar.—
Passar a noite. — Passar as tardes. —
«Desta maneyra passamos algum espaço
do dia na confus.nó que o caso de sy nos
dava, quando vimos vir hum moço que
poderia ser de dezassete até dezoito an-
nos, encima de hum bom cavallo, acom-
panhado de quatro homens de pé, hum
dos quais trazia duas lebres, e outros

cinco nivatores, que saõ a modo de fai-

saens, e hum açor na mão, e derredor

de sy huma quadrilha de seis ou sete

caens » Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 83.— «E assi concertados
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na ordi^m ueoessaria para o quH se es-

perava f«Z'T ooin a njiida de nosso Se-

nhor, "leu a vhIIs pnra o rio de Tinl»ii,

onde che«<)ii (piasi as Avo Marias, e pas-

sando a noil'" com b'>a vigia, lauto que

foraõ a» Ires horas despois de meja noi-

te, se fez á vclla, e íi>y demandar o ini-

migo que eslava daly pouco mais di' tneya

legoa pelo rio acima.» Ibidem, rap. 58

—«Mas vejo «ra vós lanlo» que ()nra vos

cubrir essas carnes qiix Irazfii Ião cha-

gadas naõ hast.-iõ quaiilos casos «quy le-

mos, mas a l)os v.ioUdtí nos receba D^^os,

por cujo amor vos daremos hum pouco

de arroz que linhaaios para cear, e agoa

quenle para beberdes, que vos sirvirá

em lugar de vinhi, cõ a qual passareis

esta noite, se vos aprouver.» Ibidem,

cap. 80.

Gr.mdeadetertos ve, ond« «limaríoa

De estranha nuturera. e varias formas

Naquelles e&pantusos hermos : fitssaô

A limitaila. cega, o bruta vida.

O grands cabo ve tratado agora,

Kacondido, e iiãu viatú ao tempo antigo

A doado as tempestades com mais fori;a,

E com ternbel Tarias são contiuuas.

COBTK RKAL, NAUFRÁGIO UE SEPILVSDA,

cant. 2.

Triste Tida

Passe que c^kuse espante á redondeza

E quando em mures beos se vir subida,

Da cruel roda veja a mftr bsiieia.

Seja em mortal image conuertida

A graçA que Ibe deu a natureza

Effl terra esLranba, e montes leuantadoe:

Seus anuúâ juueuis sejam cortados.

IDEM, iBiLiui, cant. 1.

—«Nesta fadiga, e risco passarão a

noite todos rendidos do coutiuuo traba-

lho, sem que com a escuridão delia, e

cerração do tempo, pudessem conhecer

a paragem em quo eslavão. Amauheceo
o dia Com pouca ditTereni;a da noite, e

elles continuando com a lula das ondas,

até que sobre a tarde houvérão vista da

Forlalt^za
;
porém lãoarrasada,quBapenas

se dava a conhecer pelas ruiiias.» Jacin-

tho Freire d'Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 2.

Pasíais dormindo quasi o aano inteiro

!

Oh quanto mais feliz ó vossa sorte.

Que a nossa, tristes homens ! Pois se acaso

Oueremos defender nosso Diretto.

O Direito nos deixa, se dormimos)

ANTÓNIO DINIZ DA CHUZ, HYSSOPS, caOt. 4.

— f Então lhe entreguei a carta de Ma-
dame Depréval ; e em quanto elle a lia,

alleuta lhe contemplava o semblante,

que tanto se Ihedemudava, tantas atlec-

çoes se lhe tlebuxsvão nelle e muita vez

accumuladas, que impossível me era dis-

tinguir qual uelle 'lomiuava. Passou al-

gum tempo em silr-ucio. e logo nova-

mente, mas coiu mais socégo leo a carta

inteira.» Successos de Madame de Se-

PASS

neterre. — «Obrigara-ie a honra a me
deixares? Fiz eu grande caso da minha?

Era-le forçoso ir servir o uu Kei? Se

quanto delÍM se diz é certo, nada do leu

soccôrro precisava, e (acilmoiilB le daria

por escusado. Srriamos mais que muito

fi^lizes, passaríamos a vida Juntos. Mas

pois que linha de uos separar esta dos-

abrida ausência, ideia liíiiho qun muito

me comentara o haver-le guardado leal-

dade. (Juíiilo Jtróz ini fora haver com-

mtítiido esse delicio!» Ibidem. — «Tr^ie

mi^zes passei na cadeia, e iLaiormeule

os seis últimos, sem mais soccorm, que

t*sse que o receio de nos vér morrer de

fome arraticava aos nossos carcereiros

:

alvo de iodas as humiliações; esquectín-

do as nossas desventuras pela narrativa

das de nossas companheiras.! Ibidem.

—Passar a noite em claro; não dor-

mir durante a noilt>.

—Passar o tempo signilica lambera

consumil-o gradualmeniti, distranir-se.

—Passar bom tempo, dias alegres; ^o-

zal-os.

—Passar as costuras; asseutal-as, pas-

sando um ferro quente pur cima.
— Soflrer, padecer, supjtoriar, estar

sujeito a. — (/líc vexames passamos! —
Que males, que tormentos passamos! —
Passa muita fome. — «Mas a perda que

se por então mais seniio, foi a dos luan-

limenlos, porque nam Iam somente tica-

uaõ certos de padecerem a fome que de-

pois passaram, mas muito (uais cerlos,

de lhe naõ poder vir de nenhuma parte

ate o hm do mes bagoslo em qu» la co-

meça o Veram, e se pode uau«gar.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

pari. 2, cap. 17.— «O qual em chegan-

do ao mosteiro de Bisam, que esta de-

zoito legoas barquiquo (de luuilos reli-

giosos, e muito celebrado naquellas pro-

uíncias) faleceo, donde, depois Je o en-

terrarem, tomaram seu camiuho pêra a

corte deste Empurador do Abeii, do qual

caminho, e do mais que passarão na sua

corte.» Idem, Ibidem, pari. 4, cap. 45.

—«E bem enfadados do muyto trabalbo

e medo que passávamos, e ja com pou-

co manlimeulu, e sendo a vista das mi-

nas de Couiinacau, que esiaô em qua-

renta e hum grãos, e dous terços, nos

deu hum lempj do Sul, a que os Chius

chamão tufaõ, laõ forte de veulo, o çar-

raçaõ e chuveyros. que não parecia cou-

sa natural.! Fernão lienUes Pinio, Pere

grinações, cap. 7y.—«Com este cuiJado

passava o Governador, diveriiudo-se com
os negócios, e aprestos da ermada, quo
soUicitava com viva diligencia, quando
lhe derão aviso, que na barra surgira

huma nao do Keino, de que era Capiiào

D. Manoel de Lima, e se apartara de cin-

co mais, que vinhão na mesma conser-

va, a ordem de Lourenço Pires dn Távo-

ra.» Jacintho Freire d' Andrade, Vida de

D. João de Castro, liv. 2.

PAbS

Vçu dcbaiu) aUi do trúte tttno

Trepico. Capricórnio, cata^infausta

Do tnfelice -Saturno, onde o uoirfenlo

Mirta brauo. e cruel m^UM leuantt

Onde p hcnigna lupiter oáíútt

Perde ua putenua, e a (ermou
Irmia de l'itehu paita detnaieoto

MoetrandoM alli aempre Infortuoidj.

coatkhkal, HAurMACio t>t sipulvcoa.

lac<rta he o dm du ceoaM. « ^

Do uiáI. ou beio fiiluro a 9<m f

PoL* temoa por p<M«(ir tio %aj

.

Ctiamar aempre y>t Deoe he o m<ii m^j.'»

IDEU, iDiDKM. cant. 12

Trabalba de encobrir acta fraqueza

Parque a aua Liatior aio na ent^ndeeee,

<^ae muito mau senta eita velo tríite,
'

(jue toao quuDU, m.l puaaou. • euparm.

IDCH, IBIDCM.Caut 1

Oue a fome e deíuentnra que ;.a*< irnoi

A ra>is iiotori',* males no» .-oiKtraiige,

£ pois noa vemo«t.io deAi-.per*do«

Fiar d'eiles. dos be muito mats viil

ibiui, KiuEM, canL Up.

— Ir além, exceder, ultrapassar.

—

Uma arvore passa o telhado.— Pa&sar o

limite.

— No stiitilo aioral : Isso passa ot

limites do razoável.

— Desculpar, iralar com i.idulgftQcia.

— Passar culpa.-'.

— Seccar ao sol. — íàSSàr figos, uvas,

maçãí.
— Expor, submeiler á acção de.—Pas-

sar pafjel á calandra.
— Passar uma cousa á acção; eiecu-

lal-a.

— Termo de arte culinária. Passar

carne, peixe, ele, pela fariíJia; cubrir

de fanubi um bi.>cado de carne, de pei-

xe, ele.

— Passar tropas em revista; dar-lhes

revista.'— V. n. Dirigir-se. fazer caminho.
— Com a preposição por, per. — «O

que feito estando ja os embaixadores

para se irem para as suas lenias chpgou

o Xeque Ismael da caça, e em passando

por apar donde se esta festa fazia, sai-

rão lodos a fazeremlhe reuerencia, e ho

gouernador se chegou a elle eum hum
barreie redondo na cabeça, do que gos-

tou muito, e despio huma roupeta de

cetim verde que trazia vestida, forrada

de raposos, e a mandou dar ao nosso

embaii.tdor. s l)>imiáo de Góes. Chroai-

ca de D. Manoel, pari. 4, cap. 10.— «Ao

que doiu António acudiu com huma nao

grossa forrada de vigas, e sacas cheas de

lãa, estopa, e algodam ate o lume dagoa,

pêra receber os tiros que viiihaò da es-

tancia e lhe responder com outros, e os

uauios passarem a saluo por detrás del-

ia, a capitania da qual nao, e de três

caraucllas. que dt fendiam este passo.»

Idem, Ibidem, pari. 3, cap. 76.

—

tbea-



PASS

pedido o Embaixador du isque Ismael,

tomou seu caiuiiilio pêra Tauriz, que he
(iaquellc lugir dinide parliranj seis j')r-

nadas, «í passando p^r rnuitas vilUs, e

lugures per t-rra mui fnrlil, assi de cria-

ções, cuma dtí sementeiras, e fructas,

l•h^^^aram a esta cidade de Tauriz.» Idem,

Ibidem, pari. 4, cap. 11. — «E tornan-

do a dom (iarcia de noronba, elie em
passaudo pela Ijarra de Calecut, deiíou

aili alguns nauios pêra guardarem a cos-

ta pêra o que de Cochim Ivigo inandou

outros, e dando ordom a cerga das nãos

que auiam de ir porá o regno, lhe derão

huma carta de Naubeadariín, Principe

de Cal-^cut.i liem. Ibidem, part. 3, cap.

30.— <E1 Ki^y folgou muyto de o ouuir,

e muyto ledo Ibe disser Dom loam, eu
tinha j* isso determinado, e porque to-

dos e-^aiu contra mim, não tiuba dado
minba resposta, e agora que tos lenho

par minha parte, tiigo que em toda ma-
neira ey dii passar cm pessod.» Garcia

de Rez.nde, Chronica de D. João II,

cap. 82. — «E acharão trinta Chrisiâos

captiuos que saluaráo, e trouxfrão a C^y-

la, alem doutros que logo passarão a

Castella. e com isto outro muyto dtjspo-

jo da villa, com que eutrarão em Ceyta
sesta ff-yra neadoenças, com rnuyto pra-

z^-r, s^»m algum dos Chrislãos ser morto,

nem fendo, de que o dito dom Fernan-
<Jo codio bom capitão foy muy louvado.»

Idem, Ibidem, cap. 111.— «E de cami-

nho passando pela Aguaúa de Saldanha,

onde estavam os ossos daquelle illustre

Capitão D. Francisco d'Almeida, e dos

outros que com elle pereceram, esqueci-

dos de seus herdeiros, e tão mal galar-

doados do Mundo, por reverencia delles

quiz Christovâo de Brito ver o lugar on-

de jíiziara, por alli ir com elle por mes-
tre da sua náu Diogo d'Uahos, que o

fora lambem da náo do Viso-Key, e sa-

bia onde o seu corpo, e o de Lourenço
de Brito foram enterrados.» Barros, Dé-

cada 2, liv. 6, cap. 10. — «E se D. Es-
tevão da Gama, quando per alli passou,

lhe náo leiiára D. Paulo seu irmão com
qualrocf^ntos homens em seu favor con-
tra os Mouros, que havia treze annos
que se tinham feito s^inhores da maior
parte de seu Reyno, ja não houvera re-

líquias daqueltâ chrisianiiade, que N. Se-

nhor alli depositou Isaías centenas de
annos, ião desamparada dos Príncipes

d« Igreja.» Barros, Década 2, liv. 8, ca-

pitulo 1.

Os altos aposentos rodeados

,De arm3s, e vários modos de vinganças,

Carregado, e mortífero era o sitio :

Com sooibras e sinais de mao agouro.

Subidos ODde viue a fúria esquina

Por altos corredores vão passando
ChevMS de setas, dardos, e arcabuzes:

Espadas, alabardas, ^'rossas lanças.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPLLVEDA,
cant. 3.

PASS

— «E como levemos alento, pergun-
tey eu ao Alarve que fora aquillo, o el-

le me disse que nam vira nada; e po-

rem que s«ria algum Lião que estava

metido em humns moutas por onde pas-
samos quando se nos espantaram.» An-
tónio Tenreiro, Itinerário, cap. 62. —
«Havia duas fortalezas na entrada da
barra coaa artelbana grossa, e pela es-

treiteza do canal não podião as nossas

náos passar, nem surgir sem perigo evi-

dente.» Jacintho Freire d'Andrade. Vida
de D. João de Castro, liv. 1. — t Voltou

o Governador a Goa, onde tinh» a ar-

mada proujpta para passar ao .Norte,

não tendo outro lugar para descanso,

que o mar, ou a batalha; e como o tem-
po chamava as velas, e os successos tra-

zião aos soldados contentes, não foi ne-
cessário para se embarcarem, ba.ido, ou
diligencia.» Idem, Ibidem, liv, 4. — «O
guerreiro litou os olhos no chão: a fou-

ce da morle, passando por alli, cerceia-

ra a derradeira esperança do império de

Theodorik. O espectáculo que se lhe an-
tolhava era a explicação Oo terror que
se apossara de tanios homens valentes.»

A. Herculano, Eurico, cap. 11.

— Passar, com a preposição a.— «Nes-
te tempo chegou António Moniz Barreto

com o caravelão das muniçães: e como
era tão geral a tormenta, esteve muitas
vezes perdido, e surgindo o entregou a

D. Alvsro com animo de passar a Diu,

a despeito dos mares, em qualquer em-
barcação que achasse, como saboreado
de hum perigo para entrar em outro.»

Jaciniho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.—aPassei aquel-

la noite com o corpo n'este navio, e a

alma no do Maranhão, traçando como
na ilha da Madeira me havia de passar

occultamenle a elle, sem saber o que no
mesmo tempo se traçava em Lisboa con-

tra mim.» P. Amónio Vieira, Carta 12.

—Passar avante, adiante, além.— «Por-

que como elle passasse além das estaca-

das alguns navios que pudessem estar

entre ambis, pêra impedir com ariilhe-

ria o serviço, que a fortaleza tinha da

terra tirme, donde lhe vinha todo o ne-

cessário, logo Qcava sem forças pêra

não poder sotTrer o cerco, que lhes ha-

vid de pôr per terra.» Barros, Década
2, liv. 7, cap. 5.— «O que vendo dom
loão, e como com estes que entrarão

pela serra, fora o seu alferez com a

bindeira determinou a passar a ribei-

ra, postoque visse o grande perigo que
nisso auia, onde se pos em corpo pêra

recolher esses que da serra ja via vir

desbaratados, c pêra mor segurança,

mandou passar hum esquadrão da gen-

te de pe alem da ribeira, que foi causa

de o não desbaratarem de todo.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 50. — «.\gora, senhor ca-

valleiro, se com estas condições quereis

PÂSS 693

experimentar vossa fortuna, passai íidian-
te, vèl-a-híis, e ellas verão o que ha em
vós. Por certo, SHiiburn, disse 'Hf, não
digo por essas quatro, mas por quan-
tas m'aqui os olhos mostram, folgaria
de experimentar minha ventura, e que
vós fossais umâ delias não me pesaria
nads.» Francisco d^ Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 139.
— Passar, no mesmo sentido, sem

comple.uento de logar por onde.— «Des-
gostava-se o Governador de armas, que
linhão tão humille sr-rvico, e ven io sca-
so passar Fausto Serrão de Calvos, sol-

dado limpo, com huma raachadinha,
lhe disse, que os homens de conta, só
a espada cingião airosamente.» Jacinlho
Freire d'Andrade, Vida de D. João de
Castro, liv. 4.

— Ao passar; no acto de passar, na
occasiâo de passar.—«Ao passar se en-
contraram com tanta força, que o ca-
vallo d'Albanis houve uma espadoa que-
brada, e caiu com elle levando-lhe de-
baixo a perna direita du maneira, que
primeiro que podesse sair delle, o ca-
valleiro negro saltando fora do seu com
mais espirito de vivo do que mostrava
quando vinha polo valle, o fez render,
e dar-se por venci i.i.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'ínglaterra, cap 88.

—

«Isto aconleceo aos oito dias de Março,
deste Anno d.-^ Mil, e quinhentos, e vin-
te, e logu o aos' doze do mesmo mes
sahio Gomez da sylua ha sessenta mon-
ros de cauallo, que vieram dar vista a
Septa, e os seguio ate o negram, e
paul dalmunhacar, e dahi at^ duas le-

Roas de Tetuam, onde ao passar de
hum rio sencontraram, de que matou
alguns, e os outros se acolberarn pas-
sando hum rio a nado, e vao.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part. 4,

cap. 46.

— Figuradamente: — «Entregue ao
amor das suas Concubinas, passou Bal-

thasar das máos de Dário para as de
Alexandre, dando se o Governo dos Ba-
byloiiios aos Assyrios.» Cavalleiro d'Uli-

veira. Cartas, liv. 1, n " 29.
— Passar adiante; progredir.

— Passar para o inimigo; desertar.

— Escapar, fugir, ler decorrido. —
O tempo passa.

Huns annos, e outros annos j% correrão,

Huivs tempos, e outros tempos ja passarão^

Idades forão, outras ja vierão.

Que o mundo nouamente reformar.ío.

Em segredo taes cousas estiverão,

Quaes aqui bom senhor se vos mostrarão.

Esperando o louuor do forte braço,

Com que vencestes tudo em breue espaço.

CORTB BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 12.

Pêro Marques tem que herdou

Fazenda de mil cruzados

;



%u PASS PA8S PASS

Mm vis quareia avisado*.

Ndo
;
ja esse tempo panHOU

:

Subre quatitoa mautrea ado

E3Cp'rianci& dA lição.

OIL VICENTE, FARÇAI.

—Passar bem ; ti*r saúde.

—Passar mal; não ter saúde, estar

adooolado.
— Como passa?

—

Como passou? per-

guntas que servi-íD de cumprimento n'u-

ma cnntersarAo quando nos encontra-

mos com alguom ou fazemos uma ti-

sita.

—Passar; diz-se também da alimen-

tação — Eíía passa mmí; ella tem máali-

mtMilação, p«<i»^ce fome.
—Ter com que passar ; ter com que sub-

sistir.

—Cessar, deixar do existir.

—

Esse mal

já passou.—Já lhe passou a dôr de ca-

beça que tinha.

—Passar de moda; deixar de ser da

moda.
— Acontecer, succeder. — «Lopo de

Mesquita que ficou na náo cora outros

tantos como hiam no batel, que seriam

oito, ou dez, tanto trabalharam ajuda-

dos dos Mouros, que tomaram algumas

aguas por partes, com que ficou a náo

pura poiler governar, e deram a vela pê-

ra Cliaui, ondt> ao outro dia surgio,

achando já alli António de Miranda, que
soube do que passava, e ficou muito

agastado pelos do batel, que se náo sa-

bia delles.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 4, cap. 9.—«Com tuio no almazem
da fortaleza firaram alguns (posto que
poucos) o que Lourenço de Brito enco-

bria por lhe a gente baixa, e escravos

uam fugirem pêra os imigos, e darem
auiso do que passaua, o por este respei-

to dezia que para tudo auia abastança.»

Damião de Guês, Chrouica de D. Manoel,

part. 2, cap. 17. — «Ao que Pêro Ka-
phael, que se então alli achou nam po-

de acodir, por toda a cidade estar ale-

uantada contra os nossos, cora tudo an-

tes que partisse do porto queimou cinco

nãos das que ahi estavam, e se veo pêra

Cochim, onde o Viccrei chegou ao der-

radeiro Doutubro, e delle soube por ex-

tenso, como este negocio passara.» Ibi-

dem, cap. 7.— «Fernão de Moraes vendo
que ja nao tinha aly que fazer, se tor-

nou para Cn)a, a dar conta ao Visorrey

do que passava, onde chegou daly a dous
dias, e achamos nella surto (íonçallo

Vaz Coutinho, que cõ cinco fustas hia

para Onor, a pedir á Haynha da terra

buma (ialé das da arma<ia do S.deymão,
que com tempo e.'igarraõ aly fora ter.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

8.—«Nós lhe contamos então tudo o co-

mo passara, mas que não conhecêramos
que gente era a que nos fizera aqnillo,

nem sabíamos a rezão porque no lo fi-

zera.» Ibidem, cap. 37.— «E navegan^lo

por bum grande rio de agoa doce, que

se dizia Siiraheehilfio, chogamos daly a

sete dias a I'at8ne. E Cfimo António de

Faria estava cos olhos lí)ngos esperado

por nós. ou por recado da sua ftzenda,

tanto que nos vío, e lhe contamos o que
paisava, (içou todo trfS[>assaHn sem nos
puder f^lar, por espaço de mais de meya
bora.» Ibidem, cap. 38.

— Passar por alguma cousa; nSo »e

fazer, omiltir, náo fazer menção dVlla.

—Passar por culpas; perdoai as, des-

culpal-as.

— líxceder, ser superior a.— Passar daa

marcas.—«Com esta frota partio António

correa de Ormuz no começo do lunho
de Mil, e quinhentos, n vintn hum, e

em sua companhia Kaix xarafo com a

armada dei liei que passaua de cento, e

cincoenta terradas, em que hiam Ires mil

mouros frecheiros, e espingardeiros. de

lança, e adarga.» Damião de, Góes. Chro-

nica de D Manoel, part. 4, cap. 63. —
«Siiiibese depois que os que morreram
na cidade a ferro passaram de mil, e qui-

nhentos, dos nossos foráo muitos feridos,

e ncorreram mais de cincoenta, afora iviij

que sf perderam em hum batel que hia

carregado do milhor despojo pêra nao de

Tristão da Cunha, mas o batel se saluou.

»

Ibidem, part. 2, cap. 22.

Os que do Sultão seguem o estandarte

De seiscentos oiil passào, que baataifitea

Pudérão ser de despossar a Marte,

Ede ac.ibara empresa ios Gigantes:

Era doa do cavallo a quarta parte,

£ de guerra duieritos «lepliaxites,

£ de pe<;as também d'artilharia

Setecentas do exercito haveria.

r. DE ANDRADE, PRIMEIRO CKRCO DE DIU,

cint. 3, est. 26

—«Sabe Deos quão arrependido eu es-

tou disso, roas js quM o eu não fiz como
dizeis, f»zey vós agora isto que vos eu pe-

ço, e requeyro da parte do senhor Ca-

pitão, a quep.i logo ey de escrever, e dar

conta de todas estas cousas que passey

com vosco, e elle vos não ha de ter a

bem Heiíardes-me »quy só cõ sua fazen-

da, que não he tão pouca que não pas-

se de trinta mil cruzaiios de emprego, e

meus quíisi outros tãtos.» Ft>rnão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 34.

Que em quâto a dor foi tal que se pudesse

Encobrir, trabalhei iDeos sabe quanto)

Por disairooUir sempre, ja não sofre

Deixar de te anojar, isto he, o que sinto.

Os termos po^^a ja do sofrimento

la venho arrebentar em cem mil gritos

E se vingança queres do que julgas

Ser erro, torna, viagate á vontade.

CORTE REAL. NAUFRÁGIO DB SEPULVKDA,

canl. 6.

— « Juzarcão com mil e quinhentos sol-

dados escolhidos arometieo o baluarte

S. João, de que era Capitão Luiz de Sou-

sa, acompanhado de D. Fernando de Cas-

tro, Sebastião de Sá, Diogo de Heynoso,

Pedro L'"'p<?s de Sousa, Diogo da Sylva,

António da Cunha, e de outros Fidalgos,

a soldados, quo não passavão d^ trinta.»

Freire d'Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 2. — «A egrejs é grande, tem
buas imagens e bom coro. As gnntes qoe
tem esta fazenda passam de 2()U pessoas,

as quaes administra com licença nossa
os sacramentos urn filho clérigo de Bal-

ihasar do Hego.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, pxg. 208 — «A primeira his-

toria contou a frei Joáo de S. P»;dri)que

viveu trinta annos volunlariaruentn in-

claustrado no nifisteiro de Kenduffe. A
segunda passou com meu primo D. José

da (jloria. geral dos cruzií^s.» Ibidem,

pag. 9a.

— Nãa passar dos ouvidos d'alguem ;

ser guardado em segredo por essa pes-

soa. — tDesla forma não passando dos

ouvidos dos qiiH a escutáo, não faz mais
do que ligeyrissimas impressoens no seu

coração » Cavalleiro d'01ivfira. Cartas,

liv. 1, n.o 28.

— Que isto não passe d'aqui; diz-se

d'uma cousa que se deseja seja guarda-
da em segredo por quem a escuta.

—Correr. falland()do dinheiro

—

Os du-

ros pa>sam por HW reis.

— Escapar.—Passoa a occasiáo.—Pas-

sar da memoria.
— Termo do jogo. Náo fazer jogo. —

Passar mais ; passar segunda vez.

—Passar por; ser tido na conta de.

— Passar uma cousa por alguém ; suc-

ceder-lbe, acoutecer-lbe ; ser experimen-
tada por elle.—«Tu receberás, snm gran-

de desprazer, as notas delia. Eu que de

ti nada ja agora quero, mui louca sou,

em repetir sempre o mesmo. Creio que
te não escreverei mais. Quem me obnga
a dar-te razão de quanto por mim pas-

sa?» Frxncisco .Manoel do .Nascimento,

Succéssos de Madame de Seneterre.

— Passar por ; ser tido na conta d>'.

—

Passar por virtuoso.—Este charlatão
'p
aí-

sa por sábio.

— Passar por as mãos d'alguem ; ser

visto por elle. — «Os do conselho ultra-

marino, e todos os mais ministros, por

cujas njá< s passaram estes dois requeri-

mentos, se edificaram muito d'elles. e

esperamos quH constando-lhe, como ha-

de constar, aos moradores do Maranhão
e Pará, d'estas nossas resistências e re-

plicas, acabarão de entender a verdade

do zelo, que la nos leva, e desenganar-

se quão errado é o conceito que têm de

nós, era cuidtrem que queremos mais os

índios, que suas almas.» Padre António

Vieira, Carta 12.

— Passar pelas mãos; diz-se d'uma
cousa de que se adquiriu perfeito conhe-
cimento.—E$te negocio passoa-me peUs
mãos.
— Ser admittido.

—

A hera rifa passou

para outros.

—Termo forense. — Passar em julga-1
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do; ter pleno effeito a sentença, visto

não ter sido embargada, appellada ou ag-

gravada em tempo útil.

— Passar peia chancellaria ; ser regis-

tado nVIla.

—Passar por alto; ser introduzido ém
fraude.

— Passe muito hem ; pbrase com que
nos despedimos de alguém, desejando-

Ihe saúde.
— Passa fára; pbrase interjeccional

de indignação para enxotar cães ou gen-

te baixa e vil.

— Antigamente: Passar; morrer, fi-

nar-se, expirar.

—Passar de... a; ser levado d'um es-

tado ou categoria a outro.

Agora sim, agora sem vaidade

Podes alçar, Penafiel, a frente

;

Poisja com nome novo, e florecente

Passas de ViUa aos foros de Cidade.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, píg.

118 (ediç. de 1787).

— Passar a; ir tratar de. — Passo ao

assumpto principal. — «Neste passo me
negaõ tudo, quanto tenho dito neste Ca-

pitulo, os que se sentem comprebendi-
dos ; e para que me deixem, retrato tu-

do, e só o digo, para que naõ aconteça,

e passo a cousas notórias. • Arte de Fur-
tar, cap. 14.

— Passar-se, v. refl. Partir, transpor-

tar-se, ir-se.— Passou-se á Hespanha. —
«Com que os tristes Índios estão boje

quasi acabados e consumidos, e para

não acabarem de se consumir de todo,

estiveram abaladas as aldêas este anno
para se passarem a outras terras, onde
vivessem fora d'esta sujeição tão mal sof-

frida, e sem duvida o fizeram, se por

meio de um padre, bom língua, os não
reduzíramos » que esperass<'m nova re-

solução de vossa magestade.» Padre An-
tónio Vieira, Carta 9.— «Passei me logo

á fragata, deixando em terra aos dois

padres, os quaes ambos me disseram que
não approravam a minha resolução, pos-

to que o padre Ribeiro fcais friamente

que o padre Pessoa, com que em parte

me animou.» 1 Jem, Carta 12. — «Huma
das quaes cousas foi, mandar derribar

da ponte do rio, per que se passava da
povoação dos Mouros a fortaleza, a maior
parte dos páos que puderam, e alguns

ficaram dependurados, pêra as lancharas
dos imigos, ainda que quizessem ir pelo

rio assima, o não pudessem fazer.» Bar-

ros, Década '2, iiv. 9, cap. 5.— «Tiveraõ

seu Convento em a Villa de Alcacere do
Sal, doude depois se passou a Palmela.

E com ser liberalissimo, e gastar tanto

em obras, deixou ao tempo de sua mor-
te hum thesouro grandíssimo.» Frei Ber-

nardo de Brito, Elogios dos reis de Por-
tugal.

— Passar-sè ao inimigo; desertar.—
«Passárão-se a elle os soldados de sua

milieia, e os mais dos Fidalgos, huns co-

mo companheiros de sua dor, outros de
suas victorias: e como a General domar
lhe hiáo pedir o nome, sem querer se-

parar-se de sua obeiiiencia; opinião en-
contrada com o tempo, e mais com a

disciplina.» Jacintho Freire de Andra-
de, Vida de D. João de Castro, Ht. 2.

Mandou que quando o Turco ajuntamento

Huma destas estancias assaltasse,

Qualquer dos Capitães que o regimento

Das outras tem, alguns a si ajuntasse

Dos melhores que tem, e n'hum momento
A favor do assaltado se passasse ;

E isto que nos assaltos ordenara

Também no assalto d"hoje se guardara.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 15, est. 77.

— Mudar de local, de sede. — A dôr
passou-lhe para a perna esquerda.— Desmaiar.
— Finar-se ; estar a expirar.

— Decorrer, fallandodo tempo.— <iNão

se passava menos perigo no mar, do que
na terra, porque logo que chegou a Ba-
çaim a galveta de António Moniz, ao ou-
tro dia, que se contavão qiiatorze de
Agiislo, se embarcou oeila Luiz de Mel-
lo de Mendoça com quinze companhei-
ros, e apoz elle em hum cslur D. Jorge,
e D. Duarte de Menezes com dezasete
soldados; e D. .António de Attayde, e

Francisco Guilherme cada hum em seu
navio com quinze soldados.» Jaciotho
Freire d'Andrade, Vida de D. João de
Castro, Iiv. 2.— aTanto melhor respon-
deo Julianna. Desejo de todo o meu co-

ração terme enganado, porem ainda mal
que em quanto se não passa o mez que
se não póle cantar a victoria.» Cavallei-

rod'01ÍTeira, Cartas, Iiv. 1, n.o40.— «To
do este reguo de Benomotapa he muito
fértil de mantimentos, fruitas, e cria-

çoens, a rn^lla tantos Elephantesbrauos,
que se nam passa anno nenhum, em que
naõ matam os que os caçam de quatro a
cinco mil de que vai perá índia grande
soma de marfim.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 2, cap. 10.

— Ser passado, ser possuído. — «Po-
rém achava a este seu fundamento dous
grandes inconvenientes, e laes, que quan-
do Com elles fosse avante, seria á custa
de muita gente; e o somenos dellesera,

que mandando navios pela parte do Pas-
so seoco, ás vezes em aguas vivas ficava

o váo de maneira, que se passava a pé,
donde houve nome Passo secco.» Bar-
ros, Década 2, Iiv. 1, cap. 5.

— Acontecer, dar-se. — Que se passa
de novo?

PASSARA, s. f. A fêmea do pássaro

;

com especialidade a perdiz.—Adagio : A quem te der uma passara,
dá-lhe sua aza.

PASSAREIRA. Vid. Aviário.

PASSAREIRO, s. m. O que se occupa
em caçar, criar, e vender pássaros.

PASSARINHA, s. f. Baço do porco ; e
por extensão dos outros animaes.— Tremer a passarinha ; ter medo,
embaraço em faliar.

PASSARINHADA, s. f. Multidão de pás-
saros.

PASSARINHAR, v. a. Caçar pássaros.— Figuradamente : Vadiar, aodar ocio-
so de uma para outra parte.

PASSARINHEIRO, s. m. O que se oc-
cupa em caçar, criar, e vender passari-
nhos.

— Cafáiio passarinheiro ; espantadiço.
PASSARINHO, s. >n. Diminutivo de Pás-

saro.— «Vendo-me hircomo hum passa-
rinho, e vendo-me perdido como hum
garrayo, fiz pé atraz, e metendo a mão
na algibeyra como quem mete mão ó fer-

rolho, achei por acaso a minha folhinha.»
Cavalleiro de Oliveira, Cartas, Iiv. 1, n.»

10.— «Eu me puz a chorar das saudades,
e elle se poz a cantar das ausências. Co-
mo o Passarinho também tem seus prin-
cípios de Philosopbo, não faço escrúpu-
lo de vos diser que n is parecíamos nes-
ta occasiáo com Heraclito, e com Demó-
crito. Finalmente quando lhe disse o ul-

timo a Deos lhe pedi que se não esque-
cesse de mim quando sa visse no vosso
pjder.» Idem, Ibidem, Iiv. 2, n.» 24.— Adágios :

— Passarinho, que na agua se cria,

sempre por ella pia.

— Passarinhos, e pardaes, todos que-
rem ser iguaes.

— A pequeno passarinho, pequeno
ninho.
— De mau ninho não cries o passari-

nho.
— De ruim ninho sahe bom passari-

nho.
— Gente do Minho veste panno de li-

nho, bebe vinho de enforcado, e come
pão de passarinho.

PÁSSARO, s. m. Nome genérico que
comprehende toda a espécie de aves, ain-

da que mais especialmente se entendem
as pequenas.— «E porque então nos não
soubemos dar a conselho, nem determi-
namos no que fizéssemos de nós, nem
que caminho tomássemos, por ser a ter-

ra toda alagadiç», e fechada de mato tão

basto, que nenhum pássaro por muyto
pequeno que fosse podia passar por antre

os espinhos, de quo o arvoredo silvestre

era tecido, estivemos aly trt-s dias pos-
tos assi em cocaras sobre huns penedos,
sem comermos em todos elles mais que
os limos do mar que na babugem da
agoa achávamos.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 23. — «A que elles

ambos responderão, não digais isso, que
he grande peccado, inda que vossa igno-

rância vos desculpa com Deos, porque
sabey que quanto mais abatidos fordes

por serdes pobres no mundo, tanto mais
altos sereis diante dos seus olhos, e com
paciência sofrerdes a pena que a sober-
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ba carne sempre fnj^MM, porque íssi co-

mo « pássaro naõ voa shoj asas, as-)i lum-

bi*(ri« «Ima não itMrec)3S«-m «ibras.» Iilerii,

Ibidem, cap. 87.

— Asluio, sagaz, cauleloio.

— S. m. pior. Pássaros; onlom de

avos a mais iiuiii»rusa <l'Rsta classe, e

quti ci)mpri>hi'n'ii' todas aquellas que náo

sáo nadadoras. zam-u'las, iropadoras, ra-

paces riHiu fÇ8llimr'.'/(s.

— Adagio ; Pássaro rellio náo entra em
gaiola.

— A pássaro dormente, tarde entra o

ceto no veutrc.

— Bem estavas no lnu ninlio, pássaro

pinto.

— Quem pássaro ha do tomar, náo o

ha de enxotar.

— Tal to vejas entre inimigos, como
pássaro na mão de meninos.
— Vai mais hum pássaro nu mão qoe

dous a voar.

PASSAROLA.s. f. l'ass8ro grande, des-

coiihccnlo, ou cujo nomo não se sabe.

PASSATEMPO, s. m. (De passa, thema

de passar, e tempa). Diversão, divoíti-

raeiílu íigra1av'l. — « t a tristeza era em
todos laujaiih.i. que não auia outra pra-

tica, uem passatempo senão suspirus, e

lagrimas, que ver^ladeiramente ver o dia

do sua t-nlraila em Euora, o esto do sua

sabida de Santarém, ora Iam poui'o tem-

po tamanha dilTcrent^a, foy coosa do muy-
to espanto, e pêra ounoa esquecer.» Gar-

cia drt Rezemie, Chronicade D. João II,

cap. 135.— «Pelo que nus psrece que ou

na sua terra as sedas da China sao láo

baratas qiio uão valem nada, ou as elles

tomarão tanto de grara, que derão por

ellas muylo menos do quo valião, por-

que vemos quo por seu passatempo ao

laço de Iros dados arromessão huma pe-

ça de damasco tanto s-iii piedade como
homens a quem ella eusiou pouco.» Fer-

não .fendes Pmto, Peregrinações, cap.

-l4.— «.Nos quais sompro ouvo muytos
deseufadímeutos do pescarias, e caças da

alienaria do falcoens e açores, o mõla-

rias do veados, porcos, touros, e cavai-

los brav>)s, do quo nesta ilha ha muyta
quantilado, e muytos jogos e passatem-
pos de autos, o aulreraeses d,'} muytas
maneyras, com biiiiquelos esplendidos to-

dos os Domingos e dias santos, e muyta
parte dos da somana.» Idom, Ibidem,

cap. 70.— «Não é verdade, M«daina, que
ás mulheres moças quadra) bem os pas-

satempos? (e voiido qu'^ Suzinna, i;om

torcer o rô>to, d«va senhas do lhe náo
agradar o baile). b)u não posso imaginar
o que ella tem. Falla-lho cous.i alguma?
Se quer pôr mais á moda as jóias que
tem,—que as ponha : se quer comprar
outras, -que .\s compro. Que eu fóigo

muito quo nenhuma outra possa eclipsar

minha multiér; e boiTé, qu> repsro ou

bem que sempre ella ó a quem todos ad-

miráo, e deveras que disso tenho van-
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gloria.» Franeivo Mano»l do Nascimen-

t'), SuccessoB de Madame de Senetene.
— li-r passatempo coin altjuma »««-

llier; ter reluções illfgitimas com ellfl.

PASSAVANTE, s. "i. Oflicial da casa

real, cuj'ioflioio era declarar guerra e pu-

blicar pazes.

PASSAVOI.ANTE, ». m. Canhfio de pau

para fn/.er ouinero na bateria.

PASSE, '. i»i. Permissão concedida pe

la «(i('toridado competente pira habilitar

a fazer Alguma cousa.
— (luia. licença por escripto para pas-

sar alguns géneros de um para outro lu-

gar, e podel-os* vender.

— Permissão para ir livremente do um
logar a outro.

— Licença ou faculdade de transferir

a uno, a graça, dignidade, ele, qoe ou-

tro tem.
— Licença para quo corram as bulbs,

despachos, elo.

— D.jr um passe; passar por alguma

cousa, dissimiil.ir.

PASSEADO, part. pass. de Passear.

PASSEADOft, s. m. (Do ihem» passeia,

de passear, com o suffiio «dor»). Pes-

soa >iiie passeia muito.

PASSEÀDOURO, s. m. Passeio, lugar

por onde se |iasseia.

PASSEANTE, adj. 2 gen. (Part. act. de

Passear). Passeador.

— Uesoccupado, ocioso, que passa o

tompo a passear.

PASSEAR, i'. a. Fazer andar a passo,

levar «o passeio. Diz-se frequentemente

dos cavallos, ele.

— Sair a passear as ruas; diz-se do

que vae ser açoutado, ou vai ouvir pre-

gão de culpa e pena pelas justiças.

—Ir a vèr cortejar pela rua.

Ant.—Passear nxima dama; reques-

tai-», namoral-a, passando-lhe por tUaa-

te das jinelUs.
— V. n. Andar a passo, de vagar, com

passo natural; diz-se do cavallo, ele.

—Andar de passeio, a pé, a cavallo,

ou de carruagem, por eiarcicio, diverti-

mento, tm vadiação. Diz-so mais parii-

cularmente do quo atida ao vagar, a

p.^ss 1.

— Passear a náo; fazer vários bordos

em leri» altura, pairar, cruzar.

— la passear, id d missa, vá bugiar;

usa-s*. para despedir alguém com enfado

ou desgosto.
— V. refl. Passear-se ; vagar livre-

mente.

PASSEIO, nu PASSÊO, s. m. Acçúo

de passear.— «A Serpe para poder audsr

ongidia o mesmo numeri do homens,

marchav» lambem sobre vinte, ou vini"

e quatro pés. porem huma vez quo esta-

va vestida era do si mesmo muy com-

posta, e raramento os mostrava sendo

muy grave no seu passeyo.» Cavalleiri

! do 'Oliveira, Cartas, liv. 1, u.» 49.

—

I

«Humas veses se lhe descobriào vinle
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pés, outras reses menos, e outras ves^s

mais: com lodos ell" and»vfl com muita

pio'a I' ciim niuilo v»gar a respeito da

sua corpulência, quo " obrin^va a dos-

ennçur divrrsis vcs»*s no jeqoeno pas-

seyo que o obrigavão a faser.» Ibidem.
— Siiif) íiu lugar onde se passeia.

—

«Iodo fu com elle ao passeio do Padrão

em a pátria de ambos. Matosinhos, re-

paránios f-m iiTia dama, que recostada

no braço a uma janella, adormeceu; e

alli se enienlia esporava o seu gaUntea-

d(ir.» Hispo dii GrAo Pará, Memoriaa. pu-

blicadas por Camillo Ostollo Brauco,

p. 95.

—Passeio de ceremonia ; com cortejo.

— Actí) de sair a passear ocondemna-
do, levando açoutes do vordui?o. p«»la$

ruas da cidade, ou para ouvir o pregão

da culpa e ppna.
—Dar xtm passeio

;
passear.— «Tinha

aind.i de sou quatro, ou cinco mil cru-

zados, que escapou em joyas, e boa moe-
da : falloii com o Rey, dlTereceo-lho três

mil por huma levn mprce. que lhe pe-

di'i, o elle lhe cone -.len facilmente : que
dessem hum passeyo ambas a cavallo

(lelas ruas, o praças da sua Corte, fal-

lando sós amigavelmente.» Arte de Fur-

tar, cap. 64.—.Viindnr passear, maudar d missa;

us.i-se quan ii se quer despedir alguma
pesíoa ini[iiiri'ina ou desarrazoada.

PASSEIRA, s f. Logar on ie se expõem
os fniet.is para se soccarera e passarem.

PASSEIRO, adj. Diz-se do cavallo ou

mula que anda a passo.

— Figuradamente : Vagarosamente, a

passo.

— Psssonto.

—

Papel passairo.

PASSEIVÃO, s. m. Termo indiano. Es-

polie do feitor. — «E como de lodo esti-

vemos satisfeitos dos devedores para nos

podermos yr. me fuy ao passeivão das

casas dei Rey. e lhe dey cota de cora >

eslava ja do lodo aviado, e prestes para

me pariir. se sua alteza me desse licen-

ça, ao que elle. faz<»ndoine gtsalhado,

me respondeo. T^lgu-^y co que ontem me
dissí o meu Xabandar. qu» a fazenda oo

Capitã ihia bera negoiiada.» Fornào .Mea-

dos Pini>. Peregrinações, cap. 18.

PASSÈO. Vi!. Passeio.

PASSEPASSE, .s. m. Jogos de mãos,

peloiioâs com qu^i os charlatães e pres-

tidigitadores enganam » illudem a vista

dos esrecladores, fazendo liesapparecer

em pouco tompo alguma cousa que esta-

va a visia. ete.

PASSIBILIDADE,*. f. Capacidade, dis-

posição Oe sentir "U padecer.

I

PASSIGO, s. m. Passagem, ou passa-

diço.

—Campo, lugar próprio para pastar o

líalo.

j

PASSINHO, .V )n. Diminutivo de Pasao.

j
—Adv. S^m fazer estrondo, devagari-

{
nho, pé ante pé.
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o Tõs, que o meu BeUo
Com anciã, e disvello

Nascido buscais;

Passinho de manco,

Que em doce descanço

Dormindo alli "stá.

ABBADE DE JaZENTE, POESIAS, tom.

(ediç. de 1787).

,p3g.235

PASSIONAL, s. m. Antigo livro onde

seescreTiam os actosdos santos martyres.

e que usavam lêr nas igrejas, como hoj'^

se lê o niartvrologio.

PASSIONA'RI.4, ou FLOR DA PAIXÃO.

Vid. Martyrio.

PASSIONARIO, ou PASSIONEIRO, s. m.

Livro que coolém us quatro evangelhos

da paixão de Christo, quí se cantam pela

semana santa.

—Padre que canta a paixão nos offi-

cios da semana santa.

f PASSIVA, s. f. Termo de gramma-
tica. Segunda inflexão dos verbos que
exprime acção soffri la. padecida por pes-

soa, animal ou cousa.

PASSIVAMENTE, adv. (De passivo, com
o suffiso jmente»). Sem resistir nem
queixar-se.

—Figuradamente : De modo passivo.

—Termo de grammatici. Em sentido

passivo.

PASSIVAR. Vi d. Apassivar.

PASSÍVEL, odj. 2 gen. (Do latim pa*-

sibilis). Sujeito a paixões, capiz de sof-

frer.

PASSIVO, adj. (Do latim passivus). Diz-

se do sujeito que recebe a acção do

agente, sem cooperar para ella.

—Figuradamente: Que deixa obrar os

outros, que não toma parte activa em
uma cousa.

— Verhe passivo; o que declara que

a acção de algum agente é recebida ou

soffrida pelo sujeito da oração.
— Oi-açãj pela passiva; aquella cujo

verbo é passivo.

—Ter voz passiva nas eleições ; o di-

reito de ser eleito.

—Aposenfaáoriírpassiva; privilegio que
alguém tem, para se lhe não tomarem

por aposentadoria as casas em que vive.

—Figuradamente: Fazer a alguém a

oração pela passiva; obrigal-o a soflrer

aquillo quf intentava fazer a outro.

—Termo de commercio. Diz-se das di-

vidas que alguém tem contra si.

—Termo de grammatica. Diz-se das

palavras que significam paixão.

—Termo forense. Diz-se dos juizos

tanto civis como cric.^inaes, com relação

ao réo ou pessoa demandada.

—Termo de medicina. Diz-se das af-

fecçõ>'s que se suppõe determinadas por
uma debilidade g^^ral ou local.

—Termo de chimica. Diz-se do ferro

qup não expériment.n mudança alguma
com o contacto de certos ácidos.

PASSO, s. m. (Do latim passus). Dis-

tancia ou espaço abrangido entre um e

outro pé, no acto de andar; caminhar
naturalmente.—«E feitos todos num cor-

po com boa ordenãça começou de mar-
char para os. inimigos, os quais vendo a
nossa determinação, se determinarão tá-

bem como homens esforçados, e saindo
a receber os nossos obra de vinte e cin-

co ou trinta passos fora da sua tran-

queira, se travou a briga entre huns e

outros tão áspera, e com tanto impeto,
que em pouco mais de dous credos fica-

rão no capo quarenta e cinco mortos,
dos quais sós os oito foraõ nossos, e to-

dos os mais da parte contraria.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 10.

Meneia a espada e lança, d'ira cheio

Contra um só imigo o imigo copioso,

Sousa, que de temor foi sempre alheio,

Nem a morte diante o fez medroso.

Por não dar qualquer mostra d'arreceio

Não quer dar pressa ao passo vagaroso,

Antes quer arriscar agora a vida

Que salvá-la com mostras de fugida.

T. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE BIU,

cant. 17, est. SI.

— «Cada hum delles no dis em que
haviáo de passear por certas ruas da
Corte que lhe estavão determinadas, en-
golia hum homem pela parte inferior, e

sem este sustento não era possível que
dessem hum só passo.» Cavalleiro d'01i-

veira, Cartas, liv. 1, n.° 49.

Aqui o Reverendo Prebendado

Seus passos encaminha, e aqui chega,

A tempo, que de Chambre, o novo Cavo
A um rude Camponês, que o consultava,

D'uma fraca jumenta sobre o escãibo

Com outro seu visinho, respondia.

A. DINIZ DA CRUZ, HTSSOPE, Cant. 4.

—o movimento que se faz andando.— Acto de passar de uma para outra
parte.

— .Modo de andar.

,— Certo andar que se ensina ás bestas,
ligeiro, e commodo ao corpo, e é largo
ou de soltas, etc.

— Figuradamente: Lugsr, clausula,
passagem de um livro, discurso ou au-
thor.

—Casos.

—

Tive com eUe passos engra-
çados.

— Transe em alguma situação peri-

gosa.

Vem alma minha vem, uem descuidada

Descobreme esse rosto tão fermoso,

Vermeas a vida ja por ti chegada

Ao ponto extremo, e passo trabalhosa

Vem frol da fermosura mais louuada

Abranda o peito esquiuo desdenhoso

Apaga já este ardor, pois todo o mar
Não tem força, nem basta ao apagar.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 6.

Crece a fome em geral, crece o trabalho

Allenlo, e forças quasi deefallecem,

Alguns se rendem ja, ja de cançados •

Se deixão ser de Tigres mantimen^J.
Os olhos nos que vão gemem, sospirão.

Em lagrimas banhados se despedem.
Dizendo iuos amigos peos vos liure

Deste passo espantoso em que ficamos.

IDEM, iBroEM, cant. 9.

— Intriga, incidente de comedia.— Diligencia para conseguir alguma
cousa. £' mais usado no plural.

—Caso. successo digno de atlençáo.

—Qualquer dos successos mais notá-
veis da paixão de Jesus Christo.

—Porte, comportamento.
—Figuradamente: Progresso, adianta-

mento que se faz em qualquer arte, scien-

cia, virtude, etc.

— Logar ou sitio por onde se passa,

passagem; entrada, aberta que dá passa-
gem, espaço por onde alguém ha-de sa-

hir, entrar, passar porto em terra ou no
mar.— «ElRei de Calecut depois que foi

da outra banda nas terras de Porca, per
conselho dos seus mandou ao dia seguin-
te, em que lhe seus feiticeiros dixeram
que aueria vitoria, combater ambollos
passos de Palurt, e do vao juntamente,
e contra o de Palurt, onde estauam as

carauellas, mandou o senhor de Repelim
com toda a frota, e ao do vao mandou
o Príncipe Naubeadarim com quinze mil
homens.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 88. — «O que
vendo Duarte Pacheco, que ao tal tempo
estaua nas carauellas, se recolheo em
hum catur aos bateis, encaminhando
para o passo do vao.» Ibidem, cap. 91.
— lAfonso Dalbuqu'^rque, como teue aui-

so da vinda do Çab.iim dalcão, come-
çousse de aperceber, dando ordem ao que
cumpria a guarda da cidade-, e passos da
ilha, aos quais mandou por capitaens ao
do vao que s« agora chama seco, ou Gan-
dalim, na lingoa Malabar, Francisco de
sousa maneias, e Francisco pereira Cou-
tinho com mil homens da terra, onde
mandou fazer huma tranqueira, em que
pos toda a artelharia, e muniçoens ne-
cessárias.» Ibidem, part. 3, cap. 5.

—

«Ganhados estes dous passos, Pulatecão
entrou na ilhn sem achar resistência por-

que a nossa gente, que estaua nos outros

se recolheo pêra a cidade, e porque Afon-
so dalbuquerque tinha sabido que os gé-

nios da terra mandaram recado a Pula-

tecão, que se entrasse a ilha, que todos

se iriam pêra elle mandou dessimulada-

te todolos Soldados Gentios que tinha

na cidade pela despejarem, que fossem
defender o passo de Benastarim, que lo-

guo trás elles mandaria alguns capitaens

Portugueses pêra os ajudarem.» Ibidem.
—«E porque ho gado jneudo lhes pode-

rá impedir ho passo antes de chegar ao

vao, o deu todo ha hum mouro velho,

dizendolhe que se fosse pêra os aduares,

e desse o gado a seus donos.» Ibidem,

part. 4, cap. 39. — o.^ntonio correa co-
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mo bom, o esfnrçflHo capitara í1pl«rmi-

nou no mflsmo ÍMstnnt<i ilo s')l>ri'saUfí«r

el Rei do Hinlara, p*ilo qiiií h-ixou na

boca do esteiro iMinrio Hp mnllo no snu

nauio, com «Inumas lancharas pura «uar-

dnrem o passo, o rprolhprem a arlelha-

ria, « f>llo na sua f^ale com os outros na-

vios ontrou por ell« arriba.» Ibidem, cap.

52. — «Airfis da Silva, que foi ilar no

passo Bcopstarij s^m ser sabnlor destas

cousas, andou n huma, o a f>utra parle

ver se era fllguma gente entrada na Ilha.

»

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 8. — «O
qual Fulato ('an como homem qufi fazia

fundamento de pôr em cerco a C.idaile,

quiz segurar a entrada, e sahi<la na Ilha,

fazendo no passo Benestarij cavas, e vai-

los pêra de vagar f^zer huma fortaleza,

tomando parte de hum outeiro, por lhe

não ficar aquelle padrasto sobro a cabe-
ça, donde [loderia rpcel)pr damno, e com
pouca artilheria lhe podiam defender a

serventia da terra firme, ilon<le esperava

todo seu provimento.» Ibidem.

o caminho proaigue, onde lhe ficâo

A cada passo ja mortalhas tristes,

DSdo as almas ao ceo. e os fr.icos membros
Aos bicos das crtieis l.tdrantes aues.

Em passos trabalhosos, em caminhos

Estreitos, muitos Cafres lhe resistem

Com armas a pass;»da, mas em todos

Dos fortes Portuguezes saõ vencidos.

COnTE REAL, NAUFB/kGlO DE SlPUtrUDA,
cant. 9.

Põe hum grosso esquadrixo contra o famoso

Falcão, que hum baluarte defendia.

Outro contra o Carvalho valeroso

A que a defensão d'outro competia

:

E sendo este seu campo assaz copioso

Com que abranger a tudo bem podia,

Também com gente os dons passos rodeia

Que defendera por mar Veiga c Gouveia.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DEDlt],Csnt.

10, est. 93.

— tLogoque aTÍsIáráo n Fortaleza, lhe

derflo huma láo temerosa salva, que a

guerra parecia real. mais que appareute
;

como contraposta lhe respondeo a arte-

Iharia de terra, com tal horror, que os

sentidos náo conheciáo HitT^rença da ba-

talha ao triunfo. Para dar passo á galeo-

ta do Governador, se abrio a armada to-

da.» Jacintho Freire de Andrade, Vida
de D. João de Castro, liv. 3.—Levar alijuma coitsn a passo; levar

com paciência, sem se alterar.

— /)(ir passo n nlgiiem; dar passagem,
ou sabida por suas terras.

— A poucos passos; a pequena dis-

tancia.

—Dar passos; fazer diligencias.

—O extremo passo; a morte.

—Confnr sejfs passos
;
ponderar, ir at-

tento no que se obra.—Contar os passos a alguém ; averi-

guar, inquirir miudamente o que elle

faz.

PASS

—A passo de boi; pausadamente, com
|irudeni'ia, e cotisiib-raçâo.

— Tolher, tomar o paíso; apanhar al-

guém no caminho, eni-.ontral-o, e detel-o

para tratar com idie alguma cousa.
—Dobrar o passo. - Accelernr o passo;

aprpssal-o, arriar mais depressa.— »yue
bem reparei «u hontem quanto de asso-

mado tens: bem que assomos láes nôo
t'os cause a líolera, mas iflo somente o

ultraje. Ingrato! Quáes tens de Amor
queixumes, que tâo má parte nelle to-

mas? Porquii náo empréí<as esses Ímpe-

tos, em correspondência d'estes meus?
yuem imjK^.de aceelerarem-se os passos

com que a'tiariiômos a nossa felicidade?»

Krancisco Manoel do Niscimenlo, Succes-

sos de Madame de Seneterre.

o corno toca; os sons repetto ao longo

O echo das montanhas. Ja o ouviram,

Eo usado som de Mem reconheceram

Os sócios que, não longe, começavam

A sentir o alarido da peleja

O passo dobram : ei-los... oh ventura!

SÂo a milhares a moirisca turba;

Mas seis de Sanctiago!—Avante I e rompem.

OABBETT, D. BRANCA, cant. 7, Cap. 1».

— Seguir o negocio os passos ; 05 ter-

mos ordinários.—Contar passo por passo; tudo como
passou, por partes.
—Dar \tm passo; fazer uma acção.

—

Dar um passo mui arriscailo.

— Seguir os passos a alguém; imi-

tal-o, Sfguir-lhe o exemplo.
— Seguir os passos a alguém ; obser-

var, vigiar, espreitar, indagar a sua con-

ducia.

—Passo apressado; accelerado.

Este, depois que a dõr que • chumbo ardente

Na rota mão lhe tinha antes causado,

O fez retirar a elle e Á sua gente

Do baluarte assaz afadigado:

Para Novanager em continente

Do seu grosso esquadrão acompanhado.

Com apress;ido pusso vai direito

Som v&r do seu intento algum eITeito.

P. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE VW,
cant. 10, est. 87.

— Passo da voz, ou da garganta ; tri-

nado.

—Passo livre; que está desembaraça-
do de piTigos, ou inimiaos.—Andar igual passo; seguir os mes-
mos terrnos.

—Passo cheio; apressado ou largo.

— .4»i(.

—

Carta <<« passos
;
passa p >rt'<.

— Medida de dons pés e meio; o geo-

mt^trico ó de cinco pés régios, ou g''o

métricos. — aMas oulias partes do muro
nam tem ameas: a parede do muro na

entrada das portas he de doze passos do
grossura: as portas sam todas chapea-
das de ferro dalto abaixo, e todas dian-
te tei:i outras portas b'vadiças muy for-

tes, que estam sempre altas o nunca se

decem, se nam estam prestes pêra quan-

PASS

do for necessário. I António Tenreiro,

Itinerário, cap. 6.

— Alargar o passo; aJiantar o passo,

andar mais depressa.

neupondelha o vario antigo, e nblo,

Valeroao mancebo se desejas

Sjber altas empresas milagroaaa:

Granes feitos, que estáo aqui escoodide*

Torce o caminho hum pouco alarga o passo

SIgueme i>tto dizendo a rédea l;irga

.Sem nada se deter dallí se moue,

E o ligeiro animal co a espora offende.

}. COUTE REAL, HAUFRAOIO DB BCPttLVCOA,

CJ»nt. 12.

— Tomar o passo ; ir adiante, guiar

outros, ser jiriírifiro.

— Passo e passo, 'u a passo; de va-

gar, não .^cceleralament'', pouco a pou-

co, compassadamente.— «Com estas no-
nas cora- çoii de caminhar mais depressa

com parle da g''nto. e a George macha-
do veador das "bras Darzilla, que leuaiia

a bandeira man íou que o seguisse pas-
so, a passo com n outra, e tendo já ca-

minhado hum bom pedaço vieram dar

cora i-lle. Aluaro dornellas, e Diogo lo-

pez p-^ixfjto. e o'itros d^ze que eram des-

ta companhia dos d^zas» is. » Damião de
l'io-s. Chronica de D. Manoel, part. A,

tap. 44.

— Termo de jogo de xadrez. Tomar o

passo; n'este j>go é comer um pião que
passou duas e^zas sem pedir licença.

— Não dar passo; descuidar-se, náo
concorrer por negligencia para o eiito

de um negocio.

—Termo de dança. Qualquer das mu-
danças quH se executam ua dança, difife-

renies d.^s anteriores.

—Passos (í« pnixão ; oratória em que
sé represMita ."'leura drs tormentos do
Rederaptor, ou algum dos tormentos, em
que se medita ou falia.—O passo das aves; é quando ellas

passam para outra terra, pelo inverno,

ou verão
; .'arribarão.

—Passo fie parafuso; o vào entre as

roscas ou espiras.

—Passo grave; certo passo de dança
hespanbola.
— Termo de equitação.

—

Assentar o

passo, C'i»!t)i/iar u passo; diz-se das ca-

valgaduras.
— Loc. ADv. : A cada passo ; repeti-

damente.

1 Pois se Francet n»8 foi. (replica o Lara)

Como Moosieur lhe cliamaõ?» iVum sorriso

Lhe toma o Padre .Mestre : <N'aS s« adn>r«

Que isto estÃ succedendo a cada passo

:

Ao p* de c;\dn Cinto. hoje. sem pejo.

Se tratas de Monsisurs os Portuguezes.

A. DiNir PA CRUZ. nvssoPK. canl. 5

—Ao mesmo passo; ao mesmo tempo.
— «liepois q'ie entrou ab-il se esfriaram

notavelmente os dias, * ao mesmo passo
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sn alrazou a saúde, raas nem pnr isso

levaiitfi s mão da nossa obra, cujo suc-

cesso dnpende tanlo do teu^po, que po-

derá ser se apresse mais do que alguns

cuidam,» Padre António Vieira, Cartas,

n.o 27 (ediç, 1854).

eComo em taõ doce paz assim repousa,

Dorme, e descansa vossa Senhoria?

Ao mesmo passo, que na Terra toda

Do seu nome se faz ludibrio, e mofa?

A. DINIZ DA CRUZ, HYESOPE, CaDt. 2.

—Ao passo; ao tempo, ao mesmo
teiupo.—A hom passo, a passo largo; a bom
caminho, depressa, scceleradamente.
—De passo ; de passagem, levemente,

ligeiramente, de corrida.
—Ao passo que; á medida, emquanto,

ao lempo.
—A passos largos; «cceleradamente,

ilepressa.

—A passos leyitos; vagarosamente, de

vagar.

Alli, encarquilhando o feio rosto,

Um Rosário tomou,'e na figura

Da velha, e carunchosa Ama se torna

:

Assim, a lentos passos caminhando,

Ao Cónego chegou ; assim o acorda.

A. DUsi: DA CRUZ, HYSSOPE, Caot. 2.

—Adj. ant. Por largo, extenso.
—Adv. De vagar, de manso, sem fa-

zer buitia, pausadamente, sem ruido.

— Diz-se a quem falia alto, para bai-

xar a vuz.

—

Fallai passo.—Mui passo
; pé ante pé.

PASSOSINHO, s. m. Diminutivo de

Passo.—Adv. Devagarinho, de mansinho.
— Muilo piano.— Tocar psssosinho.

PASTA, s. /'. Massa de uma ou diffe-

renlfs cousas moídas ou pulverisadas.

—Massa preparada com manteiga, azei-

te e outras substancias para pasteis, em-
padas, etc.

— Pori;ão de ouro, prats ou de outro

qualquer metal fundido e por trabalhar.

—Massa do trapo, preparada para fa-

zer papel.

—Massa de papel para fazer papelão.

—Autigamenle: Lamina, folhe, chapa
de melai.

—Massa de chocolate.

—Pasta italiana; encadernação, capa

de livros, coberta de certo pergaminho
muito tino.

—Termo de pharmacia. Preparação

branda, de sabor doce e agradável, que
tem por bsse a gomma e o assucar, a

que se juntam as vezes os productos da
infusão ou do decoclo de certas plantas

ou fructos.

—Obra de papelão, cum al|íumas fo-

lhas de p.Tpel dobrada eo mtio, e tcbrr-

ta do couro, oleado, ele, e serve paia

guardar papeis, ou para os levar n'ellâ

para qualquer parte.

—Figura iamenle : Cargo de ministro,

secretario de estado; oiinisterio.

— Uma pasta de vidro; diz-se das seis

peças para vidraça que vêem em cada

liaça ou balsa.

—Folha plana.— Pasta de algodão.

PASTADO, part. pass. de Pastar.

PASTAGEM, s. f. Logar onde anda o

gado a pastar, pascigo, paslo.

PASTANEAR. Vid. Pestanear.

PASTAR, V. a. (Do latim pascere). Apas-

centar, levar ao pasto, dar pasto.

— Comer o paslo, ou relva, pascer.

PASTEL, s. m. Massa de farinha da
feição de terrina, redonda ou oval, que
se enche de carne picada, peiíe, frucla,

doce, nata, etc, e que se coze no forno.

— Fasla para tingir d'azul, feita das

folhas da planta chamada pastel dos ti/i-

tureiros.

—Termo de imprensa. Defeito na im-

pressão, por se ler dado muila tinia, ou
por esta ser muito espessa.

— Porção de letra confusa e desorde-

nada, u lambem a que esta inutilisada,

e que se destina a ser fundida de novo

nas imprensas.

—Termo de botânica. Planta de que
se exlrae uma tinta azul ; tem a folha

miúda, e é de côr verde claro; dá umas
flores amarellas.

—Termo de pintura. Pintura a pas-

tel; espécie de desenho executado por

meio de lápis arliticial, de diílerentes co-

res.

— O pastel da índia; o anil.

—O pastel das ilhas; certa droga ori-

ginaria das ilhas adjacentes. — «^o pas-

tel das Ilhas vemos islo muitas vezes,

na coirama de Cabo Verde, no páo do
brazil, na cauella de Ceilaõ, no anil, nos

baasares, e outras veniagas: e neste Rcy-
no o vemos còda dia no paõ, e na passa

do Algarve, na amêndoa, no alúm, e em
quasi Iodas as mercadorias, que vem de

fora, como taboadu, livros, baetas, se-

das, leias etc.» Arte de Furtar, cap. 5.

PASTELÃO, s. m. Pastel grande de fru-

cta ou de aves inteiras, frangos, peixe,

ele.

PASTELARIA, s. f. Estabelecimento

de pasteleiro.

— Arte, ofticio de pasteleiro. Collecli-

vamente, toma-se por pasteis e massa.

PASTELEIRA, s. /". Mulher do paste-

leiro.

—Mulher que faz e vende pasteis.

PASTELEIRO, s. f. (De pastel, com o

suffixo «eirov). Pessoa que faz e vende
pasteis.— «Us cerieicos, que espalmaõ ce-

ra preta debaixo da branca. Us confei-

teiros, que cobrem açúcar mascavado,

e borras com duss mãos de fino. Os
pasteleiros, que picaõ hum gato era meia
cuzia Ur covilhetes. Os estalajadeiros,

que bóulizâõ o vinho, e daò vianda de

cabra por carneiro. i Arte de íurtar,

cap. 54.

— Figurada e' familiarmente : O que se

conforma com todas as opiniões, que se-

gue lodos os partidos.

PASTELINHO, s. m. Diminutivo de
Pastel. Pastel feito de massa mui delica-

da e cheio de conservas.

PASTELLERO, ou PASTELERO, s. m.
Termo de politica. Nome dado em Hes-
paiiha aos que professavam opiniões mo-
deradas, e queriam modificar a Consli-
tuição de 1812.

PASTILHA, s. f. Porção de pasta ou
massa de forma e tamanho indetermina-
do, que serve de remédio, golosina, ou
perfume.— «Formava ella mesma com a
tiula, e com a areya certas pastas, em
que depois de secas achava muito mais
gosto que em todas as qualidades de
pastilhas que vendem os Confeiteyros, e

que fazem as Religiosas.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 1, n.o 16.—«Huma
criada da Estalagem de Hannover, ven-
do huma caixa de pastilhas de Cachum-
dé feitas no convento de Santa Anna,
que eu trazia de Lisboa, me pedio humas
poucas.» Ibidem. — «Deve ser a pratica

das mulheres, do seu lenço de amostras,

do ruim tempo que vai para curar pas-
tilhas, queiíar-se das criadas, e ainda
para que se queixem dos despegos de
seus maridos, lhes dou licença; ainda
que lhes levantem falso testemuniio.»

Francisco Manoel de Mello, Carla de Guia
de Casados.

PASTINACA. Vid. Cenoura.
— iVixH lio mar.

PASTINHA, s. f. Diminutivo de Pas-

ta. Chapéo de copa muito baixa, que se

leva debaixo do braço, e é usado com
os vestuários á cortezã.

PASTIO, s. m. Lugar, campo onde
pasta o gado

;
pasto.

—Arção de pastar.

PASTO, s. m. (Do latim postus). Acção
de pastar.

—Herva de que se apascenta o gado.

Partidas vio co elle as duas Arménias,

E vio essa prouincia onde os ferozes

Brauos Tigres d'esquiua horrenda vista :

Com dente, e vnba cruel fazem temerse.

Ve Media, e Parlhia, e ve ja estreita a Assiria

Aquella que de Assur teue o principio.

Messopotbamia vio em plano assento :

Cujos gados dos postos se arrependem.

CORTE REAL, NALFBAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 2.

—Comida, alimento de qualquer ani-

mal.

—Terra de pasto onde pasta o gado;

pascigo, pastagem.
—porção òe alimento que se dá d'uma

vez ás aves ; cibato.

—Matéria que conserva ou activa os

astiites consua-idores.
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—Piguradaraente

:

Em fim, entre os mortae», na*'» ha quorn renda

X mioha Divindade miior cnlto.

Agradecido {)<>Í8 ao gmnde «mpenbo,

Que mostra em nos honrar, tenho diapoato

Ddf A Biia vaidade um novo pasto.

Que a «ma es«u«a poria o DeaO siia

Co flyssope a esperA-lo, determino,

. DINIZ DA CRUZ, UYBSOPE, CaDt. 1.

—Casa de pasto; espécie de estalagem

ende cada um cruue, pagando.
—Bom pasto ; boa mesa, comer deli-

cado.—Comer a pasto; com fartura.

—Pasto espiritual, ou pão do eapiri-

to ; doutriaa ou eusinu que se dá aos

fieis.

—A pasto; com abundância, com far-

tura.

—Loc. ADV. : De pasto; de uso diário,

ou fr>íqiu>nte — Vt»/io de pasto,

PASTOR, s, »>i, i^Do laiim pastor). O
quó guarda o apascenta o gado ; vulgar-

mente entt-iide-srt pelo que cuida de um
rebanho rie ovelhas.

E não V09 mar*TiltaeÍ9

De cousa que o mundo faça,

Que sempre nos embaraça

Com cousas. Sabei que indo

Vosso marido íogindo

Dl batalha para a viUa,

Meia légua de Arzila

O matou hum Mouro pastor,

GIL VICKKTE, FAHÇAS,

(Vamos ver as Ciotrans,

Senhores, Á nossa terra,

Que o melhor está na serra.

As serranas Coimbrana

E as da Serra da Estrella,

Por mais que ninguém se veU,

Valem mais que as cidadanâ :

São iiustoraí Uo louçajis,

Que a todos fazem guerra

Bem desde o cume da serra.»

IDEM, IBIDEM,

— «E acordando achou-se a si e ao pe-

nedo cercado de umas ovelhas, que ar-

redor dellrt eá sombra d'uns fniios pas-

savam a sesta : o pastor que as guarda-

va, sentado no alto do penedo, tocava de

quando em quando uma frauta com vi-

lancetes o cantigas tão namoradas e bem
compostas, que não parecia de homem
de sorie tão bsiia.i' Francisco de .Mo-

raes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 61.

— oEm 31 de Outubro se vio em Miehels-

tadt. Cidade de Alemanha, hum Pheno-
mono que alemorisando os pastores os

obrigou a retirarem-se precipitadamente

ás suas l^szas dezemparando os Gados, e

os Uebaiihos que guardavão.i Cavalleiro

de Oliveira, Cartas, iiv. I,n,>í23.—«Oque
porém me ahouou mais quo tudo cora

os pastores foi vir certo dia ura esfaima-

do leão sobre meu rebanho, e tragar n'el-

le horrorosamente. Não tinha eu eutáo nas

mãos mais que o meu cajado : lauço-me

a elle denodadamente. O leão encrespa
as Jubas ; mostra-me os dentes e as gar-

ras; abre as seccas e afogu^tadas fauc^^s
;

e scintillando sangue e fugo pelos olhos,

sacode co'a estirada cauda as concavas
ilhargas : aterro o. > Francisco Uanoel do
Nascimento, Telcmaco, Iiv. 2.

— Figuraiamenle; Trelado, ou qual-

quer ecciesiastico, cura dalmas. — «Tam-
bém pertence este estado no espiritual

ao bispo do Brazil, o qual resido na Ba-

hia, que é a distancia de quinhentas lé-

guas, com os hollandezes no meio, e sem
recurso senão por via do reino ; com que
estas ovelhas não podem ser ouvidas,

nem visitadas, c vivem verdadeiramente
sem pastor.» Padre António Vieira, Car-
tas, n.» 9 (ed, 1854).
— Pastor universal; o Summo Ponli-

tice, o Papa.
— Figuradamente : O rei deve ser pas-

tor do seu povo
— O bom pastor ; attributo de Jesus

Chrislo.

Por mais que todo o Clero soffre mal
Mover-3e por aqueilaa Eãtrangeir<tâ,

Movido da vontade divinal

o bom Pastor se vai com as Cordeiras.

Hum Arcebispo leva, hum Cardeal:

Três Bispos deixáo vagas três Cadeiras,

De Luca, R^vicana e de Havenna

:

Maurioio me ficava Ja na pemia.

CAM., OITAVAS.

— Adjeclivameute : Povos pastores.

—

Reis pastores.

PASTORA, s. f. A mulher que apascen-

ta o gado.
— A mulher do pastor.

PASTORADO, part.pass. de Pastorar.

PASTORADOR, s. m. O que vigia ga-

dos e hervai;«es, etc.

PASTORADODRO, s. m. Pasto, lugar

onde se traz o gado a pastar.

PASTORAL, adj. 2 gen. (Do latim pas-
toralis). Pertencente aos prelados.

—

Bá-
culo pastoral,

— S, f. Termo poético, tspecie de dra-

ma bucuiico, ou pastoril em que faliam

pastores e pastoras,

— Kscripto dado pelo bispo, em que se

expõe alguma doutrina, uu lii;âo de
moral nos seus súbditos, e ovelhas.

PASTORALMENTE, adv. Como pastor,

a maneira dos pastores.

PASTORAR, t'. a. Apascentar, levar o
gado ao pasto, e cuidar d'olle.

— Figuradamente: Vigiar edirigirpis-

loralmcnte os fieis.

PASTOREAR. Vid. Pastorar.

PASTORtLA, s. /. Cauto, dança, mu-
sica, simples e alegre ao modo pastoril.

PASTORICIA, s. /, Vida, profissão de
pastor,

PASTORIL, adj. 2. gen. (De pastor).

Concernente a pastor,

— Figuradamente: Rústico, simples,

singelo ao modo de pastores.

ral.

Niia pode alil vallor, e bnnra i^ualarsc

Meu bailo pattortt mereciment/j

Nem pode t tal altura leuanlarse

Por deuida raxáo meu p^onamento.

Man pííát justamente c^mp^rara«

A tua ingiatjdáo meu ftofnmcnto,

E a dura condiçio impederoida

A brandura deaUí alma lAo rendida.

CÚKTK REAL, NAUFRÁGIO I>E BEPtLVEOA,

caot. 10,

S. f. Drama pastoril, Vid. Pasto-

elle foy oque inueotou

Uto ca , e o vaou

cCi m.iln (rara e maia dotrioa

,

posto que loam Delenzina

o pa«(ori< comefou.

OAHinA DE nEzncDE, MiSCCLUuceA.

PASTORINHO, s. m. Diminutivo de
Pastor

PASTORZINHO, «, m. Diminutivo de

Pastor.

PASTOSO, adj. Massudo, empastado,
brando.

PASTRANO, adj. Termo popular. De
pastor, rustici", grosseiro,

— Subslantivatnenl'! : Pessoa raslica.

— r»i pastrano.

PASTURA, .s. f. Pasto, herva.

PASTORAL, udj. 9 gen. (De pasto).

Vid. Pastoral.

— Terras pastaraes ; que contem pas-

tagem para K''dos ; pascigo.

I PASTORO, s. m. Nome que em Nova
Granada e na republica do Equador dáo

a certos vasos de pau envernizado, feitos

ua provineia de Pasl<>.

1.1 PATA, s. f. A fêmea do paio.

— Adágios : D&galliuhaa preta, da pa-

ta a parda.

— Mais vai dous bocados de vacca

que sete de pata.

2.) PATA, s. f. Pé de animíl.
— Teriuo popular. Pé Isrgo espalmado.
— Andar á pata; anlar a pé.

(Tanto pMe a paixaS no peito humano:)

Assim mesmo, e sem ver quanto indecente

Foi sempre á Senhoria and->r á paru.

Ao caminho se p''>z, aos ilhaes dindD,

Suando, e merencório entrou em Casa.

AKTONIO DlNlZ DA CRUZ, HYSSOPB, CUlt- 4.

— Toucado antigo armado sobre ara-

mes, com que se ia á còrle.

— Guarda patas; a parle do toucado,

guarnecido com rendas de linha, fio de

prata, ou ouro. ou com bordados.

fPATABEA, s. /'. Termo de botânica.

Género de plantas da familia das rubia-

ceas.

PATACA, s. /. Moeda do prata do va-

lor de 750 a 800 reis, hoje 920 reis —
<Na compra do Salitre, e Pimenta, suc-

cede quasi o me.s:uO la ne-sas parles: vi-

nh,í!;oi d'.' .Madiíré o Salitre trazido por

particulares a duas patacas o bar, .que

sam dezaseis arrobas; comprava-se todo

para a Coroa de Portugal com grandis-
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simo lucro : nam achavão os ministros

Reaes polpa em droga tam barata, para

empolgarem as unhas.» Arte de Furtar,

cap. 6,— «Ficou oCsstello satisfeito, que

talhou a compra em duzentos cruzados,

que logo conttju em patacas ao picaõ ; e

hcaraõ de acordo, que lha entregaria no

dia desja partida levando-lha a bordo;

e assim o fez enganando a segunda vez ;

porque o Sevilhano a queria regalar no

seu navio em retorno do banquete.»

Idem, Ibidem, cap. 33.— «Visitou o Bis-

po no primeiro lugar, e a quantos po-

bres achou no páteo, fez esmola de tos-

tão, e ás mulheres de manto a pataca:

e em quanto fallou com o Bispo, sahi-

raõ estas campainhas pela Cidade, daudo

huma alvorada do Clérigo, que bastava

para o canonizarem em Roma.» Idem,

Ibidem, cap. 64.

— No Brazil, moeda do valor de 320

reis.

— Malha branca redonda dos cavallos

ruços rodados.
— Não se enxerga pataca ; não se vê

nada.

PÀTACÃO.s. w. Moeda de cobre do peso

de V». de valor variável entre dez e três

reis.

— Patacão de prata; o mesmo que xe-

rafim ; vale 320 reis.

— Fazer terreiros de patacão ; basofiar

em offertas.

— Patacão hespanhol ; peça de prata,

de valor entre 750, e 800 reis por lei.

— No Brazil, moeda do valor de 960

reis.

PATACHO. Vid. Pataxo.

PATACHOCA, s. m. Termo popular. O
servente da sscrislia.

PATACO, s. rn. Moeda de cobre, do

valor de 40 reis.

PATACOADA, s. f. Multidão de pata-

cas, ou patacões.

— Cousa ridícula.

— Figurada e popularmente: Ostenta-

ção.

—

Fazer patacoada.

-j- PATACUSMA, s. f. Camisola que

usam os Índios.

PATADA, s. f. (De pata, com o suffiio

aada»). Golpe com a pata, ca com a plan-

ta dope.
PATADO, adj. Diz-se dos pés que tem

os ded.is uuidos por uma membrana.
PATALOU, s. m. Vid. Ranúnculo.
— Termo popular. Homem tolo, es-

tólido.

PATAMAR, s. ?H. O plano em que ter-

mina a escada da parte de cima; pata-

reu.

— Termo asiático. Correio, postilhão

de pé.— Barrão ligeiro para avisos.

PATAMAZ, adj". 2 gen. Santarrâo a£fe-

Ctado ; s-ifldeu.

PATANGATIM, s. m. Termo asiático. O
cabeça da povoação.

PATÁO, adj. m. Termo popular. Rús-

tico, ignorante, parvo, tolo, que tudo

cré, e quem quer o engana.

PATÀO, s. m. Calçado, espécie de ta-

msnci). ou galocha rústica.

PATARATA,*. /'.Cousa ridícula, visto-

sa, mas de p )uca dura, e valor.

— Expressões aífectadas, cumprimen-
tos, palavras frívolas, «te.

— Acção irreflectida e sem importância.

— Mentira com bjsofia, ostentação vã.

— S. 2 gen. Pessoa que mente com
basofia, e vãmente ostenta o que não é.

— S. f. O sofolié, panno vistoso, e de

pouca dura.

PATARATEAR, v. n. Dizer pataratas.

PATARATEIRO, s. m. (De patarata,

com o sufliio «eiró»). O que diz pata-

ratas.

PATARECAS. Vid. Pataregas.

PATAREGAS, s. f. Em Alcobaça, fei-

jões que se comem em vagem.

PATAREO, ou PATAREU, s. m. O pa-

tamar da escada.

PATARRAZ, s. m. Termo de .Náutica.

Cabo empregado na querena ; tem de

grossura ajetade da bitola da amarra, e

de comprimento boca e meia do navio

em que serve ; um dos chicotes faz-se

fixo, com volt» redonda e malha á roda

do calcez do mastro; e o outro depois de

entiar na alça de um grgnde cadernal, se

aguenta a si mesmo, com um forte botão

em cruz, e o outro redondo : e o outro

cadernal na cabeça do pnu do patarraz,

gurnindo-se depois os colhedores.

— PI. — Patarrazes do gurupés; Cí>bos

que de um e outro lado seguram este

mastro atezando em umas sspitas, que

se fazem lixas por cima dos cunhos e

engatando em olhaes, na parte mais sa-

liente da bochecha do navio.

— Patarrazes do páo da bujarrona ;

cabos que descendo das cacholas dos res-

pectivos páos, passam por furos ou recla-

mes abertos, nos laezes da cevadeira, ou
por sapatilhos cozidos nos lugares, que
deveriíiio occupar os mesmos reclames.

— Patarrazes do pica peixes ; são dous

cabos que encsp^-llam na extremidade

inferior do páo (l'aquelle nome, e vão ho-

rizontalmente, um por cada lado aguen-

tar-se por meio de talhos, a olhaes, da-

dos no cheio do navio junto ás perchas.

PATAS. Vid. Pata.

-j- PATAUA, s. m. Termo de Botânica.

Espécie de palmeira da ilh?; de Cayenna.

PATAVINA, s. f. Termo Popular. Cou-

sa de pouco Võlor; cousa nenhuma.

f PATAVINO, adj. Pertencente a Pá-

dua, paduano.
— S. m. Natural de Pádua.

PATAXO, s. ))i. Termo de Náutica.

Embarcação de dous msstros, redonda á

proa, e latina á ré.

— Navio pequeno de guerra, que ser-

ve para observar o inimigo, entrar dian-

te nos port 'S e rios, e levar avisos.

PATAYA, s. f. Termo Asiático. Tu lha.

PATAZ, adj. m. Muito feio. -—, 3/oho

pataz.

PATCHODLI, s. m. Perfume.
PATÊ, s. m. Termo Asiático. Duque,

chefe de aldeia

PATEADA, s. f. (De pateado). Acção
de patear; batedurs com os pés.

— Ruido feito com os pés, ou comas
patas.

— Dar pateada ; bíter com os pés no
chão.

PATEADURA. Vid. Pateada.

1.) f PATEADO, part. pasa. de Pa-

tear.

2.) f PATEADO, s. m. Termo de bra-

zão. Cruz cujas extremidades se alargam

um pouco, em forma de psta.

PATEAR, V. a. (De pata). Dar patea-

da, fazer estrondo com os pés.

— V. 11. Bater o pé, dar patadas por

enfado, ou cólera.

— Dar patadas o cavallo.

PATECA, s. f. Termo Asiático. Melan-

cia.

— Vestuário usado em Calecut.

PATEIRO, s. m. (De pato, com o suf-

fixo «eiró»). O que cria, ou guarda pa-

tos.

— Figuradamente: Frade leigo, com
talento só para p^teiro.

PATEJAR. Vid. Patinhar.

PATEL. Vid. Patê.

PATELA, ou PATELLA, s. f. Termo de

Anatomia. Rotula do joelho.

— Figurada e popularmente: Pedaço

de telha, longa, ttc, de forma espheri-

ca, com que os rapazes jogam differen-

tps jogos.

PATELHA, s. f. Termo de Náutica. A
parte inferior do leme, e a parte salien-

te da quilha sobre que elle joga.

PATENA, s. f. (Do latim patena). Va-

so sagrado de prata ou ouro, em forma

de prato, em que se põe a hóstia, e com
que se cobre o caiix na missa.

— Medalhão com alguma imagem gra-

vada, que as camponezas hespanholas

usam ao pescoço.

PATENÇA, s. f. Peixe, espécie de so-

lha.

PATENTE, adj. 2 gen. (Do latim pa-

teyis). Manifesto, visível.

Tudo quanto Vitruuio nos ensina

E trata com delgado viuo engenho,

Sem erro, ou r^lta algua, antes em toda

Perfeição, vio o Sousa alli comprido.

Quatro portas paíeníes por onde entra

Innumerauel gente vio, e alçando

Os olhos na primeira vio sentado

Hum varão penitente fraco e triste.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 11.

— Figuradamente: Palpável, perceptí-

vel, claro. — aE eu ponho aqui remate

a este Tratado, que inlitult-y Arte de

Furtar; porque descobre todas as traças

dos ladroens, para vos acautelar delias:
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aqui vos ponho patente este pspolho,

quo chniiK) il<> f^nganos, pura qUH nelle

vpj!ii's os vossos, (í vos euQend(!Ís corihií-

ceiído sua (Jtjformidade.» Arte de Fur-

tar, csp. 70.

— Caria patente ; vid. Patente.— «Era

dia de N«Ul lio mesniu anuo «Ic mil seis-

centos ciiicoetila o oito despachou o pa-

dre dois Índios priíicipaes (;om uma car-

ta patente sua a todas as nações dos

nheiMiKail)ns, na qual Wws segurava, que

por boiíeticio da nova lei de vossa ma

^estade, que elle fora procurar reino, se

tinham já acabado para serapro os capti-

Vfiros injustos, e todos os outros aggra-

vos que Ih-s faziarn os portuguezes.» P.

Antofiiu Vieira, Cartas, a." 17 (edição

1854).— í>. f.— Carta patente; letras paten-

tes pelas quacs o rei confere posto ou

graduação. — «Hum freguez destes co-

nheci nu Limoeiro por fazer moeda ffli-

sa, o cercear a verdadeira: pedio-rae lhe

houvesse hum pequeno de chumbo ora

segredo; e sabida a couza, tratava de li-

vrar-se appellando para outro foro : di-

zia que era lleligioso de certa Ord.Mu de

lialiíi ; e já tinha armado a Patente, e

só lhi> faltava o sello, e queria o cbumbo
))ara fazer delle o sinete.» Arte de Fur-

tar, cap. 26. — tNão teve vida para lo-

grar este accrescMitamento ;
para o me-

recer, sim ; fez-lhe mercê do dez mil cru-

zados de ajuda de custo, e patente de

Capitão Mór do mar da índia a seu tilho

D. Álvaro; cargo que já exercitava com
menos annos, que victorias. » Jaciíitho

Freire d'Andrade, Vida de D. João de

Castro, liv. 4.

— Carta aberta, espécie de certilão

que dá o su[>erior de algumas commu-
nidades «os seus confrades.

— Carta, ou cédula permissoria que

em certos casos os superiores das ordens

religiosas passavam aos s-''us inferiores.

— Contribuição, merenda ou almoço

que os mais antigos em qualquor cor-

poração fazem p^ígar aos que eutram

de uovo ; especialmente nas universi-

dades.
— Permissão que o governo dá a par-

ticulares, mediante uma certa contribui-

ção, para que possam exercer algum ra-

mo de commercio ou industria.

— Termo de Náutica. Documento que

se passa para autborisar a bandeira e

navegação de um navio.

— Carta de corso, documento com que
se authorisa alguém para andar ou ir a

corso contra os inimigos da nação.

PATENTEAR, v. a. fazer pal.Mite, roa-

nifi'slar. — «K quanto, oh C<^os, arpúo

minha alma eu de contínuo, de que cila

não pateutèa assaz o ardor de seus im-

pulsos; quando tu... todos os segredos

de tUH »\í\is cntcloso fèchps.» Fraccis-

c.o Manoi'1 ii> ISiscimeiíto, Successos de

Madame de Seueterre.

Sabre o peito a dextra apperta,

Oimo em rhflge dorida u mão do ínfCrmo

r,ini acralmar a dor; penden-lbe a frente

Para o n&lo agit3<1o. Iiistantefl brevee

Ah muHtr^H da udlicçáo a« patenteiam.

UAHKKTT, CAM., Ctllt. 3, Cap. 13.

PATENTEMENTE, adv. (De patente,

com o kiiflixo <mente>). Clar>imente,

mariifi'stamente.

PATEO, 3. -n. Área murada e desco-

berta que eslá á entrada da rasa.— íAs

casas eram grandes, térreas cobertas doi-

la, as paredes de St>be barradas de bar-

ro : linhaò muitos pateos cercados com
arvores, e caua ao redor delias, com se-

be despiíiheiros tecidos mais forte que

se fora pedra, e cal, dos quaes espinhos,

tecidos em Flandres, e Alemanha cer-

cam os jardins com suas cauas, porque

assim os tem por mais seguros dos la-

drões.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 2, cap. 9.—«A também
neste Regno Bramanas, que he outra sor-

te de Gentios religiosos, de que ja tenho

tratado. Tem assi estes Gentios como os

Mouros casts feitas ao nosso modo mui
grandrs, cora seus pateos, varandas, e

camarás tudo laurado do macenaria, e

pintado douro, e azul, e outras cores,

com muitos jardins, e tanques <iagoa,

de que a alguns tamanhos que poderá

andar nelies huma grande barca bem
carregada.» Ibidem, part. 3, cap. 64.

—

«Checados a casa de Codamaçaó elle os

veo iiiCf.ber a hum pateo, o mandou
agasalhar em hum a)»iusento das suas

casas, que eram muito grandes e ma-
gniticas, onde furão mui bem tratados,

e logo ao outro dia p^^la manhã, por

quanto el Hei viera aquella noite da ca-

ça, se foi o gu.'(zil Codamaçam ao paço,

o de la mandou recado a Diogo fernan-

dez que estava el Rei esperando por el-

le, onde se logo foram acompanhados
de muitos senhores, e gente de cauallu.»

Ibidem.— «Afonso dalbuquerque como o

vio, lhe fez bom gasalhado, perguntan-

do-lhe como estaua el Rei, e se vinha ja,

mas suspeitando que estauam os nossos

armados, e vendo que eráo mais dos que
se assentara que fossem, se tornou logo

a sair, e em saindo achou el Rei que
descaualgara ja, e eiitraua pello pateo

do Madraçal acompanhado de sua guar-

da, e outra gente.» Ibidem, cap. 68.

—Entre os jesuítas: Sala das aulas de

latim, e bellas-letras.

—O pateo da comedia; plateia
;
por-

que era nos pateos, a descoberto ou tol-

dado, que o povo fazia as suas repre-

sentações.

t PATERA, s. /. ^Do latim patera).

Vaso de que usavam os romanos nos sa-

criliciíis

PATERNAL, adj. '2 gen. (De paterno,

com o suftiio «ai»). Próprio de pae. —
Amor paternal.

Vendo (I Infelice pay. tal perda, moetr*

(U>m profundo gennido a dor que sente

Dentro n'atma, e com t:i^riinait tiacidaa

Do paternal amor. aeu flm lamenta. «

Uiiendo (lllio meu, nacido em dura,

Cruel constellaçâo, tu nestee motiles

Ficas nem nepultura dando a feraa,

K a camiceiraa auea bum tal cotpe.

CORTK BKAL, NAtTHAGlO DE SÍPULTrOA,

canl 'J

PATERNALMENTE, adv. (De paternal.

com o suflixo «mente»). Com sentimen-

tos p»t''rtiat'S, com amor de pae.— fCo-

mo, porém, houve escândalo e mais al-

gumas circutiisiancias. paternalmente o

admoestamos f iiv.-mos pn-so m Barra

não filtrando prn mais averiguações, por

motivos que tivemos ^lara isso, desappa-

r^ceiíclo as moças <le repente, e uma ti-r-

ci-ira que vivia cotn >-llas.» Bispo do Grão
Para. Memorias, publicadas pur Camillo

CastHllo Brancf), pag. 177.

7 PATERNIANOS, s. m. plur. T^rmo
de religião. Seclari.is qu>> ensinavam que

a carne er» obra <lo dr-monio, e enlre-

gavam-so a toda a qualidade de ?icios.

PATERNIDADE, s. /. (Do latim paUr-
nitae). yu«li)ad« de p»e. o ser pae.

— Tilnlo dado aos n-ligiosos.

PATERNO, adj (Do latim paternus).

lio pae, pertencente ao pae, que foi do

pae, da parte do pae.

No que me mãdais que faça, ja nio potao

Obedeceruoc, pois ja nio soa minha.

Se de Manoel de Soufa tendes queixa:

Matandome fícais bem satisfeito.

Após estas palauras se debruça

Em terra, e o? paterno» pés abraça

o riguroso pay ioda que fer*

Com tão piadosaa lagrimas se moue.

CORTE REAL, NAL-FHACIO OE SEPÚLVEDA,

caot. 1.

NV.o ti\tão iouençâes nouas, e estranhas

Não faltão Yarias cores apraiiueis.

Se hum vem riquo, e custoso, outro procura

Com gosto ja supérfluo, auentajaree.

Do paterno aposento sae a d^ma
Por espanto julgada alli entre todos

Os ares alegrando com tal graça

Que a bella Cytbarta se lhe bamílha.

IDEM, IBIDEM, CSOt. 4.

Todas as mais empresas tâo famosas

Deste animoso Rey alli se viào.

Os grandes e admiraueis vencimentos

Que quasi huma parede toda ocupão

Moutroulhe elRey Oõ Sacho no goueroo

Pella paterna morte ja admitlido

:

Armado de lustrosas ricas armas,

Famosos, e altos feitos ecuprcodeodo.

IDEM, IBIDEM, CADL 13.

De sangue régio e d'um martyrio illustre.

Paternas màos as armas me cingiram.

Ob ! pae tinha eu ainda... Honrado valho.

Na vereda da bonra me puxaste;

Fui, como tu, caminho da desgraça.

GAHKXTT, CAMÕES, Cant. 3, CAp. 11.

Prole de Lusa«, peja-Tos o nome

De l.usitisos? qua fatais? Se extincto

OfOlei-tu' casal cainr de lodo,

Inanias tilhos, a mamoiui aati)^
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Não guardareis do pátria honrada noma ?

Oh pátria ! oh minha pátria !..

.

IDEM, IB.DEM, canl. 10, cap. 21.

PATERNOSTER, s. m. (Do latim pa-

ter, tí yioster). Padre-nosso. oraçáo do-

minical.— aDentro nestes cinco dias que
estiremos em sua casa fizemos sete ve-

zes doutrina aos Cbristáos, do que todos

ficarão muylo animados, e Christováo

Borralho lhe fez hum caderninho na le-

tra China «mii que lhe deixou escrito o

Pater noster, a Ave Maria, o Credo, a

Salve Ktígiiia, os mandamentos, e outras

muytas orações buas.» Fernão Mendes
Piuto, Peregrinações, cap. 91.

—Conta grossa do rosário.

PATESCA, s. 2 gen. Termo de artilhe-

ria. Diz-se das rodas como a dos car-

ros dos bois, sem raios.

—Termo de nauiica. Espécie de mou-
lão, comprido, com rabicho dado em fu-

ro em logar de alça ; é aberto em um dos

lados, para introduzir qualquer cabo a

que se quer dar retorno volante; tam-
bém servo dado na enxárcia em logar de

polé, para serviço da pruma.

PATETA, s. 2 gen. O quo por qualquer
mulivo piTÒeu o uso d» razão.

—O que tetn pouco juizo, parvo, im-
becil, tonto, basbaque, néscio, tolo. —
oKxsqui hum homem a quem eu faço

Bugre sem licença, nem «uthoridade do

Pnncipo Canlaouzeno, pois que elle pe-

los seus merecimentos se faz digno de

que eu lhe chame tantas vezes Pateta,

que hr o mesmo que Padecha com a

uilTerença somente de algumas letras.»

Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv. 1, n.°

55. — oDig» V. S. a este Cavalheiro, ou
diga-me quem elle he para qu; eu mes-
mo liio possa diser, que se não sabe o

que he Padecha que he hum Pateta,

e que por haver semelhantes Patetas no

mundo que por isso se ignorão nelle

muitíis couzas.» Ibidem.

PATETICE, s. /. (De pateta, com o

suffixo «ice»). .\cção de pateta.

— Estado de quem esta pateta.

PATHETICAMENTE, adv. (De patheti-

co, com o sufliio «mente»). De modo pa-

ihetico.

PATHETICO, adj. (Do latim patheti-

cus). (Jue move os «ílectos, as paixões;

tocante, aíTectuoso.

—Tocante, tirno; diz se da musica

expressiva e vehemente que commovo o

animo e exalta as paixões.

—Term.T de anatomia. Denominação
de um musculo e de um nervo que im-

prime ao glob) do olho os movimentos
próprios lias paixões violentas.

f PATHODERMA, s. f. Termo de zoo-

logia. Género de insectos coleopleros te-

trâmeros, da familia dos lylophflgos.

PATHOGENIA, ou PATHOGENESIA, í.

f. (Do giiV" pathos, dijeiíça, e geriesis,

geração). Termo de medicina. Parte da

pathologia que tem por objecto o estu-

do da origem, causas e princípios das
enfermidades.

PATHOGNOMONICO, adj. (Do grego pa-
thos, doença, e gnoinonikos, que indica).

Termo de medicina. Applica-so aos si-

gnaes característicos de crta e determi-
nada enfermidade, e que por si só, são

sufticientps para a diagnosticar.

PATHOLOGIA, s. f. (Do grego pathos,

doença, e logos, tratado). Termo de me-
dicina. Parte, da melicina que estuda a

natureza, sede, causas e symptomas das
doenças, ensinando a dislinguil-as.

—Pathologia animada; a que estuda
as aífecções do organismo causadas pelo

ataque de animaes nocivos, como os ver-

mes, a vibora, ele.

—Pathologia medica; a que estuda as

doenças que sobrevoem ao interior do
organismo.

—Pathologia cirurgica; a que se oc-

cupa do estudo das affecções externas,

e que exigem o emprego de operações.

PATHOLOGIGO, adj. (De pathologia,

com o suffixo «ico»). Termo de medici-
na. Pertencente á pathologia.—Anatomia pathologica ; anatomia das

partes enfermas.
—Physiologia pathologica; estudo das

funções do organismo debaixo da influen-

cia d'um estado mórbido.—Signal pathologico ; resultado da
apreciação di) cada uma das circumstan-
cias capazes de nos levar ao conhecimen-
to de uioa enfermidade.

f PATHOLOGO, s. m. (Vid. Patholo-
gia). Termo de medicina. Aquelle que
se dedica ao estudo da pathologia.

f PATHOMANIA, s. /. (Do grego pa-
thos, e mania). Termo de medicina. Es-

pécie de demência.
PATIBULAR, adj. 2 gen. (De patíbu-

lo), llelstivo, pertencente ao palibulo.

PATÍBULO, s. m. (Do latim patibii-

lum). Logar onde se executa a pena de
morte.

PATIFA, s. f. Termo asiático. Espécie
de embarcação.
PATIFÃO, s. m. Augmentativo de Pa-

tife.

PATIFARIA, ou PATIFERIA, s. f. Acção
de patife, de marau; barganteria, des-
aforo, maroteira.

PATIFE, s. m. (Cp. Espatifar, de es, e

do latim patefacere). Moço de ceira; o
que Ibva compras, por paga, a casa dos
compradores.
— Figuradamente: Marau, maroto, ve-

lhaco.

PATIFENDIDO, adj. Vid. Fissipede.
PATIGUÁ, s. m. termo do tírezil. Cai-

xa feita de palha tecida, onde o gentio
guarda as redes.

PATILHA, s. f. Vid. Patelha.
— Fio de prata ou ouro chato, e não

redondo, propriamento a palheta.

PATIM, s. m. Pateosinho.

— Chapim de ferro, para resvalHr so-

bre o gelo, caminhando com rapidez.

PATINA, s. f. ant. Vid. Patena.
PATINADOR, s. m. (Do thema patina,

de patinar, com o suffixo «dor»). Aquel-
le que patina.

PATINAR, V. n. Resvalar sobre o gelo

com a ajuda dos patins.

1.) PATINHA, s. f. Diminutivo de Pa-

ta 1.

— Certa ave pequena.
2.) PATINHA, s. f. Diminutivo de Pa-

ta 2.

PATINHAR, V. n. Bulir com os pés na
agua.

—Termo de jogo. Jogar mal.
— Figuradamente. Fazer mal qualquer

cousa, como ignorante que patinha em
vez de na-lar.

PATINHO, s. m. Diminutivo de Pa-

to.

—Figuradamente: Tolinho, asninho,

parvoiuho.

PÁTIO. Vid. Pateo.— lE vindo detrás

de mim com humildade, porque não pa-

reça aos que vos virem que sois gente

que toma por remédio de vida pedir por

não trab.^lbar, daqiiy entramos com ella

para outro pátio muylo mais nobre que
este primeyro, cercado á roda de duas

ordens de varandis como crasta de fra-

des, pintadas todas de caças, em que
andavão molherifs a cavallo com açores

nas mãos.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 83. — «Chega Menalco a

casa do amigo de quem he a carroça,

sabe delia, atravessa o Pátio, sobe a es-

cada, passa pela antr.-cainara, entra na
camará, párs no (iabinele, senta-se, e

descauça, e cré verdaleyratoente que es-

tá na sua casa. Chega o dono delia, le-

vanlase Menalco para o receber com
toda a civilidade, pede-lhe que se sente,

convida o para jantar com elle, sonha,

e fala.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv.

3, n.° 18.

PATIVEL, adj. 2 gen.— Qualidades i^i-

tiveis; as paixões do animo.
PATO, s. m. Ave doaiestica de bico

rombo, pés espalmados com dedos uni-

dos por cartilagens.— «Quisera dar a to-

dos estes Srnhores Velhos « prudência

de certo Cortesão, o qual depois de con-

sumir a sua mocidade em todos os pra-

seres, e delicias que se podem imaginar

se retirou do mundo, occupando-se na
solidão em que vivia em criar Patos; e

perguotando-lhe hum dia certo amigo a

rasão, lhe respondeo lançando hum gran-

de suspiro. Porque os Patos não sabem
que eu sou velho.» Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 3, n." 9.

— Figurada e popularmente : Estúpi-

do, pateta, tolo.

— Pagar o pato
;
pagar o damno ou

perda que outros tr.mbem ou somente
fizeram.
—Pernas de pato; peruicuito.
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PATO, s. f. Termo «siolico. Pont»?.

PATOLA, s.
f.

T.-cido ou droga de

soda.—Adj. 2 f/en. Termo popiiUr. Tolo,

estoliil", rústico, palaii.

PATORNEAR. Vid. Patronear.

PATRANHA, s. /'. Noticia fsbulosa, men-

lir« dii (inra invenção.

PATRANHEIRO, adj. (Drt patranha, e

o suffiio «eiró»). Que conta patra-

nhas.

PATRÃO, s. m. O santo protector lie

almiiii reino, povoado ou c^mgregarfio

;

patrono.

—Antigamente: Padroeiro.

— Dmio da casa onde alguém se aloja

ou hospeda.
— Dono dií huraa loja, ou de qualquer

estab-diM-im^nto de coinraercio.

—Patrão-m(5r; o que tem inspecçôo

nas coiistrucções dos navios.

— O amo a respeito dos criados, o do-

no dfl casa a respeito do soUado n'ella

aboletado.

—Figuradamente: Mestre; protector.

—«Onde o padre Diogo Lobsto que com

nosco hia, como atrás disse, o era nosso

patraõ (> sotacapilão sobre todos, fez hum
breve sermão aos que aly hiaraos para

nos dar animo o esforço para o que tí-

nhamos por davaiite, era que tratou de

algumas cousss muyto n-cessarias a nos-

sos bons propósitos, com taõ boas pala-

vras e por termos tão discretos, e taõ

conformes ao tempo, e estando todos até

entáo assaz desanimados e cheyos de me
do, se lhes enxergou logo hum novo es-

prito e ousadia para nâo duvidare.ii co-

(ueter o que levavaõ determinado.» Fer-

ufto Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 72.

—O arraes ou mestre do barco; pilo-

to.— «Assentada esta ida, partio Fernáo

Peres com dez, ou doze navios dos re-

dondos, Capitães Jorge Botelho, e Mar-

tim Guedes, e Pêro de Karia na sua galé,

e os outros orara navios de remo da ter-

ra, levandti comsigo o Taraungo da Ci-

dade, que era hum Mouro principal, ho-

mem fiel, e que por tal lho dera AtTniso

d'Alboquerqui) aquelle oftirio de Taruuti-

go, que he quasi como patrão da ribei-

ra.» Barros, Década 2, lirro 9, capitu-

lo 3.—Ant. Padrão, modelo, typo, exem-
plar.

PÁTRIA, s. f. (Do latitupaírta). Logar,

cidade ou paiz em que alguém nasce.

Yio Valacliia, Bulgarí.i, Seruia. e Bosn9:

Vio Rora.^ni'i. e Trácia, co c&sa insigne

Opulenta BisaDcio, agora escur.i

Por mil superstições loipes, nerand.<is.

Thessalia vio ja liure das forçosas

Agoas do grAo Penio. que a tinha oculta,

£ logo junta vio a MacedoDi.'\

Po famoso Alexandre amada potria.

COHTK nE\L, NAUFRÁGIO DE SKPULVEDA,

cant. 2.

PATR

Aui foraro cortando o nur sertoo

Com vento sempre maoso, e nuoca irado,

AUÍ que houveram vmta do terreno,

Km que uaH^:er.im, Hempre de»ejiido.

Entr.iram pela foi do Tejo ameno,

K a aua palna, e Hei teoiido o umado

o premio e gloria dáo; porqoe nutodou,

E com tituloa novos se iliuatrou.

CAM., LU8., caot. 10, est. 141.

—«Ao padre Manuel Monteiro me fará

». m. mercê de olTereciír por mim esta,

em quanto o tempo me não dá logar, até

lhe escrever parlirMilariuente : e se se

descuidar em fallar a sua mageslade so-

bre o negocio que ficou á conta de sua

reverendíssima, v. m. lh'o lembre, e lh'o

requeira por parte do serviço de Deus e

bera da pátria, porque sei quanto im-

portarão suas diligencias para o levarão

cabo, pelo grande conceito que sua ma-
geslade tem de suas leiras, virtude e

zôlo.» Padre António Vieira, Cartas, n."

2 (edição 1854). — «Kmfim, aqui estou,

e aqui estive tantas vezes para morrer

;

e entendendo os médicos que só a mu-
dança dos ares me podia dar saúde, não

me quiz conceder esse favor aquella pá-

tria por quem eu tantas vezes arrisquei

a vila.» Ibidem, ii.» 2i. — «Mas que já

íicaõ seguras com mil e quinhentos leoens;

e outros tsiit^s aiinos viva sua Senhoria

para fazer semelhantes serviços a tlKey,

e á pátria, que lhos saberão agradecer,

e {«agar, como merece.» Arte de Furtar,

cap. 11.— «O ponto está em serem boas:

e eotaõ huma até duas bastaõ, e três so-

bejaõ. As melhores neste caso se redu-

zem a quâtro, que saõ Linha, Pátria,

Representação, Acelamaçaô: e porque

destas nascem outras, direy todas por

sua ordem, e saõ as s-guinies.» Ibidem,

cap. 16. — «Para achar esta com bom
successo, tornou à pátria, fallou com
duas irmãas, que tinha, desta maneira :

Irmáas, e senhoras minhas, haveis de

saber, que venho da Corte tão cortado,

que la me fica tudo, e só esperanças tra-

go de alcafiçar alguma couza.» Ibidem,

cap. 47.

—

«Isto peço em minhas orações,

e assim que accresceule a vida a V. Se-

nhoria, o o deixe ir a Portugal diante

dos olhos da senhora sua mulher, e fi-

lhas. Escrita em Goa nas casas de D.

Marií minha filha, hoje oníi? de Junho.

Minha filha Catherina empenharei, se for

ntMJessario, [lara o serviço de V. Senho-

ria. Não sei se do aaior da Pátria, se da

benevolência do Goviírnador, nasciáo es-

tes extr.'mos.» Jneinlho Freire d'Andra-

de, Vida de D. João de Castro, liv. 2.

—

«Voltou a sus Pátria depois de muitos

ânuos, achou ainda viva a cansa do seu

amor, curou-a da sua enfermidade, e cu-

rou-se a si da sua payião, contentanlo-

se de ser somente bnin amigo, daquella

de quem tinha sidi> luuco amante.» f.a-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, n.» 30.

— nHe verdade que pudemos ser eiila-

PATR

dos para hum máo Paiz, porem náo lhe

havíamos <ie dar este nome somente por

não ser o nosso. Todo o Paiz está igual-

mente perlo do Ceo, e todo elle he a Pá-

tria do homem H< I » Ibidem, n." 34.

—

«Na Ci lade de Lisboa, que he a minha
Pátria como sabeis, estab-lecer) se huma
familia liellng que consta de marido, mo-
Iher. e filhos.» Ibidem, cap. 49.—«Ooe
me enganarão para me obrigarem a dey-

lar a minha Pátria, eu ocr*«yo. masque
dejxe eu de chorar esse erro que fiz até

morrer, náo o creyo. Que V. M. he mui-
to bem visto, e muito amado das Damas,
e das Senhoras Frailes lambem o creyo,

porern que humas. e outras, deyiem de

dar 8 V. .M. o pago que rostumâo dar a

todos, nada creju.» Ibidem, liv. i, cap.

9.— «Ordenou-me Selima que sobisse ao

Trono: prostrey-me aos seus pés. fiz to-

dos os juramentos costumados: prom-ti

renunciar para sempre á minha Pátria,

estimar os Lycios como meus filhos, e

não amar do que somente a Raioba.»

Ibidem, cap. 13.

Oh fresquidio amena, oh grato asylo

Onde me ia acoitar de acerbas migo**,

Onde amor, onde a paina me inapirmrain

Os mavtoaos soos e os sons temveu

Que báode alTrootar os tempos • a lOjusUfa

!

GARRETT, CAMÕCS, caOt. 5, cap. 6.

Doutos e indoutos com geral applauso

Viram do novo Romero o canto insigne

Que á pátria glória monumento augusto

Sublime erguia. Soa o brade ingente

Ja prla Europ.i ; e o nome luaitanu

Ao nome de Camões eterno s« uoe.

IDE», IBIDEM, caot 9, ttL 18.

.Mas cm quanto esta circulo não fecho.

Breve entre o berçri, e tomulo. desejo.

Ingrata Palria, engrandecer teo nome,

E qual foste mostrar-te iiid'hoi« ao Mondo.

}. AGOSTINHO DE MACEDO, VIAOSM EXTÁTICA.

cant. 3.

De fenómenos mil R causa ignota.

Do acccso raio a Pátria sa conhece,

He d.as nuveas a eléctrica peleja.

;dcu, IBIDEM, cant 4.

—A pátria celeste, ou celestial; o céo,

a gloria eterna.

PATRIARCHA, ». >n. (Do latira patriar-

cha). Nome dado a «Iguns ch«fes de nu-

merosas famílias, no antigo testamento.

— Dignidade ecclesiastica superior «o

arcebispo. — «.A nenhum bastirdn. nem
natural se poiem dar ordens, as quaes so

ho Patriarcha da. Os Bispos, e Sacerdo-

tes, se lhes morre a primeira molher náo

poiem mais casar, com tudo dispensa

nisso o Palriarcha se sam" pessoas de

muita calidade, e que he necessrrio fa-

zersse assi pelo bera commum.» Damião

de Góes. Chronica de D Manoel, part.

3, cap. 61. — «Neste tregocio se passai:!

as vezes dous annos. e mais. no qual meo
tempo despensa o precioso loam das ren-
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;i«s do Patriarcha nomo lhe bem pare-

ci^.» Ibidem.— «líf" tarde se celebrou na

ropi-lia rral ria Ajuda, sendo o patriar-

cha' cardeal Gama que os recebí^u, pre-

cedido da grandeza e corte. t Bispo do

(irão Pará, Memorias, publicadas por Ca-

millo Castello Br.inco, pag. 104.
— Titulo honorifico, concedido pelo

papa a alguns prelados.

—Qualquer <ios fundadores das ordens
religiosos.

—Como um patriarcha; com todas as

commodi^iHdes.

PATRIARCHADO, ou PATRIARCADO, s.

m. (De patriarcha, com osuflixo «ado»).

DignidaJe de patriarcha. — «Não con-

í:ede, nem da indulgências, nem per ou-

tro nenhum crime se intre iizem os Sa-

cramentos da Egreja senão per homeci-

dio. Este oon;e nt; Patriarcha, se diz na

nossa lingoagein Abuna, e o qu3 agora

tem a cathedra do patriarcado se chama
iJo nome do Baptismo Marcos, hoaiem
de mais de ceua annos.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, pari. 3,

cap. 61.

—O território que está debaixo da ju-

risdicção do patriarcha.

—O tempo em que alguém goia da di-

gnidade de patriarcha.

PATRIARCHâL, adj. 2 gen. (Do latim

patriarchalis) . Que pertence a patriar-

cha.

—S. f. Igreja, território, jurisdicção

de patriarcha.— «Não obstante D. Henri-

que foi para França e veia em 1760, de-

pois de preso o Calhariz, hoje fallecido.

b. Henrique é monsenhor na Patriar-

chal. » Bispo do Grão Pará, Memorias,
[>ublicadas por Caiaillo Castello Branco,

pag. 106.

PATRICIADO, ou PATRICIATO, s. m.
(Do latim patriciutuíi) . Dignidade de pa-

trício entre os roLLianos.

PATRICiDIO. Vid. Parricidio.

-j- PATRIGIANOS, s. m. plur. (De Pa-

tricio). Termo de religião. Indivíduos

pi-rtencentes a uma seita formada no sé-

culo XI, pelo heresiarcha Patrício.

PATRÍCIO, adj. Concernente aos pa-

trícias.

— S. m. Da mesma pátria.—«Malhei-

ros, bispo do Rio, ao .Mestre***, se você

que diz cualds lodos dissesse bem de mim.
E outro cf.v.ilheiro faliando cora Aristar-

eho seu patrício.» Bispo, d > Grão Pará,

Memorias, publicadas por Gamillo Cas-

tello Branco, pag. 59.

—Figuradamente: Applicn-se aos no-

bres ou privilegiados de qualquer paiz.

— Descendente dos primeiros senado-

res que Rómulo estabeleceu.

—AquHÍIe que obtinha o patriciado.

PATRIMONIAL, adj. 2 gen. (De patri-

mónio, com o suffixo «ai»). Pertencente

ao patrinjonio.

—Que pertence a alguém, em razão da

sua naturalidade e íiliai^ào.

f PATRIMONIALIDADE, s. f. (De pa-
trimonial, com o suffixo «idade»). Qua-
lidí^d.i do que ó patrimonial.

PATRIMÓNIO, s. m. (Do latim patri-

monium). Bens herdados dos pães ou
avós.

depois veo o Imperador,

e castigou com feruor,

justiçuu, e desterrou.

patriínonios tomou.

Bispo matou com rigor.

GARCIA DE REZENDE, MISGELLANEA.

— «Siribi laya quendou pracamaa de
raja, direyto Rny por successaõ de pa-
trimónio da minha cativa Malaca, usur-
pad.i p'.r jugo tyrannico de força de bra-
ço na injustiça dos infiéis, Rey do Jan-
tana, e Je Bintão, e doj súbditos Heys
de Andraguiree, e de Lingaa, a ty Siry
Sohão Alaradim Rey do Achem, e de to-

da a mais terra de ambos os mares.»
Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.
31.—-«Se vós quizerdes, que vendamos o
meu património, e as vossas legitimas,

e que façamos de tudo até mil cruzados,
tenho por certo haõ de obrar mais que
os duzentos mil reis, que se me foraõ
por entre os dedos.» Arte de Furtar,
cap. 47.— «Este Religioso tem tido ain-
da mayores distracçoeos que deyxo de
referir, para vos diser somente que a

mayor de todas foi a do empregar hum
grande património que tinha em faser

chariiades aos estranhos, sem se lem-
brar jatuais de as praticar com os seus
parentes que neoessitavão delias, e qui>

as merecito.» Civalleiro d"01iveira. Car-
tas, liv. 3, n.o 18.

— Bens temporaes, adquiridos por
qualquer titulo.

— Bens consignados para sustentação
do clero.

— Património real; bens da coroa.— Instituir património ; obrigar uma
porção determinada de bens para susten-
tação de qualquer ordenando.
PÁTRIO, adj. (Do latim patrius). Per-

tencente á pátria.

Da Grega Sapiência o brilho exalta.

Mas agora ! . . . Oh ! Com lagrimas aumento
Do Pátrio Rio a túrbida corrente. . .

Lutos, revoluções, guerra, ignorância !

!

Porem eu torno a mim, no eterno Templo
Co'a fantasia fervida me entranho.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 3.

PATRIOTA,», m. Amigo da pátria, do-
tado dl' patriutisítio. Vid. Compatriota.
PATRIOTIGAMENTE, adv. (De patrió-

tico, com o suftixo «mente»). Com patrio-

tismo.

PATRIÓTICO, adj. Pertencente ao pa-
triota, ou á pátria.

— Figuradamente: Nobre, digno, ele-

vado, sublime.

— Socitídades patrióticas; as instituí-

das para promover o bem commaip dos
cidadãdS.

PATRIOTISMO, s. m. (De patriota, com
o suffixo «ismo»). Amor, zelo do bem da
pátria,

t PATRIPASSIANOS, s. m. plur. Ter-
mo de religião. Sectários queattribuiam
a Deus os padecimentos de seu divino
filho.

PATRISSAR, V. n. Imitar, sair ou ser
semf-lhante ao pae.

PATRÍSTICA, s. f. Sciencia que trata
das COUSAS relativas aos padres da Igreja.

PATRIZ.ÍlR, i;. 11. H.iver-se como bom
patriots.

PATROA, s. f. A mulher do patrão
;

dona de casa, loja, venda, etc.

PATROCINADO, part. pass. de Patro-
cinar.

PATROCINADOR, s. m. (Do latim pa-
irocinator). O que patrocina.

PATROCINAR, v. a. (Do latim patroci-
nari). ^'rot^•g^r, defender, favorecer.

PATROCÍNIO, s. m. (Do latioi patroci-
nium). .Amparo, protecção, auxilio.— «.4.

molher naturalmente fraca, e precisada
a necessitar da companhia, do patrocínio,
e do governo do homem igualmente o
ama, e igualmente teme perde-lo.» Ca-
valleiro de Oliveira, Cartas, lív. 1, n.»
13.

— Defesa de causa forense.

1.) PATRONA, s. /". Cartuxeira em que
os soldados levam a pólvora encartu-
xada.

2.) PATRONA, s.f. Padroeira, que pa-
trocina, e favorece.

PATRONADO, s. m. (Do iatim patro-
natui). Padroado, título de patrono.
— Termo familiar. Protecção.

PATRONAGE, ou PATRONAGEM, s. m.
Favor, pstrocini.).

PATRONATO. Vid. Patronado.
PATRONEAR, v. n. Failar muito com

arrs e mo los de patrão, de protector, etc.

— Figuradamente: Pairarem cousas
de pouco momento.
PATRONÍMICO, adj. (Do latim patro-

nymicum). Nome derivado de pães, avô,
ou de outro ascendente.

—Diz-se do appellido que se dava an-
tigamente em H'?spanha aos filhos, e que
era formado dos nomes dos pães, como
de Pêro, Peres, de Sancho, Sanches.
PATRONO, s. m. (Do latim patronus).

Dffensiir, protector, advogado.
— Aquelle que tem o direito ou car-

go do patronato.

— O que dá liberdade ao escravo.

PATRUÇA, s. f. Peixe do rio, do feitio

do rodi>v.ilho, a que chamam solha no
Douro 11 Minho.
PATRULHA, s. f. Ronda de soldados,

que anda de noute, para impedir desor-

dens, roubos, etc.

— Figuradamente: Pequeno numero
de pessoas que marcham juntas em or-

dem.
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PATRULHAR, v. a. Gaaraecer de pa-

trulhas.

— V. n. Konilar em patrulhas.

PATTOLA. Vi.i. Patola

PATUA VkI Patiguà.

PATUDO, adj. (Do pata, cuio o suffiio

cudox). I^utí tem graiiiics patas ou pés.

— Keclumchudo, baiio 6 ^orda.

— Anjo patudo ; cum pós de pato; o

diabo.

PATULÊA, ou PATULEIA, s. f. Diz-

se da classe baii!i.

— Nomo dado á luta contra Costa Ca-

bral. — Pelo tempo da patuleia.

— S. m. Partidário das ideias progre-

sistas, do partido contrario a Costa Ca-

bral.

PATULO, adj. (D;> latim jjaíuíos). Ter-

mo poético. Patante, aberto, não fe-

chado.

PATUSCADA, s. f. Termo familiar.

Funcção preparada entre pessoas d'aa)i-

zade, merenda, etc, resolvida de repen-

te, uial ilirijiçida e disposta.

PATUSCO, s. m. Termo popular. O
que gosta dn patuscadas.

PAU Vid. Pào.

f PAUCACÀS,.s. m. plur. Nome de cer-

to povo do Brazil.— «As nnçôi^s de ditTe-

renti.'s línguas que aqui se introdu/iram,

foram os tnamayanás. os aroans e os

anayas, debaixo dos quaes se corapre-

hondem mapuás, paucacàs, guajarás,

piíipixis e outros.» Padre Atitonio Viei-

ra, Cartas, n.» 17 (ed. 1854).

PAUGAGEM. Vid. Paisagem.—«As fi-

guras destas imagens todas trouxe Fer-

nara perez dandradi^, pintadas em pan-

nos de paugagem, e aruoredos quasi do

mesmo modo que sam os pannos pinta-

dos que fazem era l'landres, os quafs

apresentou a ei Rei dom Kraanuel em
Euors, com outras cousas daquella pro-

uincia.B Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part 4, cap. 25.

PAUL, s. m. Terra encharcada em aguas,

brejo, charco, lent^-iro, pântano, treme-

dal.— «Com esla determinação nos fomos

caminhando ao longo do humn serra, e

despois do termos andado seis ou sete

legoas, descobrimos da outra parte hum
grande paul dagoa, quanto nos alcança-

Ta a vista, sem adiante delle vermos mais

outras mostras de terra nenhuma, pelo

que nos foy forçado tornarmos a voltar,

e irmos demandar o lugar onde nos tí-

nhamos perdido.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 80.

PAULADO. Vid. Apaulado, e Paludoso.

PAULATINAMENTE, 'ulv. (De paula-

tino, co(u o sufliio umente»). Pouco a

pouco, aos poucos, lentamente.

PAULATINO, adj. Feito aos poucos,

que obra lentamente.

PAULINA, s. /'. Carta de excommunhio
comminatoria.
— Figurada e faioiliarraente : Repre-

hensão forte, descompostura acerba.

— Bebida venenosa.

PAULISTA, H. m. (De Paulo, com o

suflixo lista»;. Religioso da Ordem de

S. l*aulo (ir"ruitâ(j.

— Km Coimbra, collegial de S. Paulo.

— 6". 2 geií. Natural do S. Paulo no
Brazil.

— Ní)me dado em tiôa aos Jesuítas.

— Figura<la e familiarmente; Cabeçu-

do, obstinado, li-imiso.

PAULO. Viu. Paul,

f PAUPERISMO, s. m. Termo usado

em economia politica para designar a

(;iistencía de um grande numero de po-

bri'S.

PAUPERRIMAMENTE, adv. (De pau-
pérrimo, com o suflixo «mente»). Com
muita pobreza.

PAUPÉRRIMO, adj. superl. (Do latim

pauperrimus). Pobríssimo, muito pobre.

PAUSA, s. f. (Do latim pausa). Cessa-

ção de acção ; suspensão.
— Lentidão, descanço, tardança.

— Termo de Musica. Intervallo de

tempo.
— Signal que indica o dito intervallo.

PAUSADAMENTE, adv. (De pausado,

com o suflixo imente»). Com pausa ou
lentidão.

PAUSADO, part. pnss. de Pausar.

PAUSADOR, ndj. Que faz pausas.

PAUSAGEM. Vid. Paisagem.
PAUSAR, V. n. (Dj latim pausare).

Fazer pausa.

PAUTA, s. f. Papel regrado com linhas

pretas, quo se melte por baixo da folha

para escrever as regras direitas.

— Figurad.iinente : Qualquer ín.stru-

mento que serve para governo na execu-

ção de alguma couss ; molde, modelo.
— Norma, guia, regra.

— .Modelo, exemplar, cousa digna de

imitação.
— Taboa cora linhas de arame, ele,

as qua''S se imprimem no papel, em que
se tem de escrever.

— Lista de pessoas, cousas, contas,

etc.

— Lista dos eleitos para officiaes de

conselho, etc.

— Figuradamente : Separar os predes-

tinados dos prescitos.

— Pauta da alfandega; catalogo dos

géneros, que teem entrada, ou são de

contrabando, com os direitos que se le-

vam nas alfandegas.

— Escriplura de convenções, etc.

PAUTADO, pari. pass. de Pautar. —
«Sendo pouquíssimo o que temos des-

criplívo da natureza e costumes d'aquel-

la região, aproveitemos alguns lanços das

cartas do bispo; não esporem, porém,

os leitores vezados as pompas lyricas

dos viajantes francezes, ou ao pautado

e methodico dos inglezes, achar no es-

tylo epistolar do frade realces que, a

meu vèr, idóneo seria elle para usal-os

em escrípto de mais tomo.» Bispo do

Gráo Pará, Memorias, publicadas por Ca-

millo f"ast>'llo Branco, pag 2U.

PAUTAR, V. a. Riscar o papel com
pauta.
— Pôr em pauta, o» rcd.

— Termo dn Musica. Riscar, imprimir

no papel as linhas necessárias para es-

crever as notas de musica.

PAUTO. Vid. Pacto.

PAUZADO. Vil. Pausado.

PAUZAGEM. Vil. Pausagem.
PAUZARí. s. f. Pedra de Babylonia,

muito medicinal.

PATAME. Vid. Sassafraz.

PAVANA, s. f. Dansa bespanhola, sé-

ria e de moviíiiRdtos pausados.

— Musica da dita dansa.
— íucar a pavana; vencer outrem em

qualquer contenda.
— Termo familiar : Ir á pavana a al-

guém ; ir-lh>' ao costado com pancadas.

PAVANO, adj. Termo cómico. Sober-

bo, desvanecido como o pavAo.

PAVÃO, s. m. (Do latim paio). Ter-

mo de Zoologia, denero de aves da fa-

mília das gallináceas. de cores liadissi-

raas, e de cauda comprida. — «Ha mui-

ta gente cujo entendimento he S'-melhau-

te á cauda do Pavão, a qual todas as ve-

zes que so muVrt muda. Tutiei denique

mutanda, quoties movenda.9 Cavaileiro

d'01iveira. Gaitas, iiv. 1. n.» 22. — «Te-

nho lamb'm para mim que não he ne-

cessário duplicar as Metaphoras, fazen-

do-as do couzas que são .Uetaphoricas,

como fez este Poeta Italiano de que V.

.M. fala, chamando ao Pavão Ahril com
azas. V. .M. o culpa de que elle siga sem-
pre a Metaphora como Escravo delia.»

Idem, Ibidem, a." 30. — «E, quando se

não verítioa judaísmo, ha bastante com
que humilhar os que se prezam de fazer

com as allianças grande roda. podendo
desfazer a de pavão.» Bispo do Grão Pa-

rá, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, psg. 65.

— Todos tem seu pé de pavão ; todos

tem o seu defe-íto.

— Termo de Astronomia Consiellação

celeste, sitirada na immediação do polo

antárctico.

PAVÈA, s. f. Feiíe de cinco ou seis

gavidas de espigas cartadas.

FAVELHÃO. Vid. Pavilhão.

PAVÊS Vil. Pavez.

PAVESADA. Vid. Pavezada.

PAVEZ, s. m. Escudo antigo de forma

oblonga; palez, que cobria o corpo todo

do solda lo.

— Termo de Náutica. Reparo contra

os tiros.

— Pi Pavezes; os balaustres, rede,

6 corremào que se elevam em forma de

varanda, por ante a lé dos cestos de gá-

vea.

PAVEZADA, s. f. Pavez de panno, de

ordinário encarnado, ou de rede, que

cobre os bordos dos navios.
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PAVEZADO, part. pass. de Pavezar.

PAVEZADURA, s. f. Pa veiada.

PAVEZAR, V. a. Armar de pavezes os

hoiTií^ns de guerra, e as embarcações.

PÁVIDO, adj. (Do latim pavidus). Me-
droso, timido.

— AtPrrado, espantado.

PAVIEIRA. Vid. Padieira.

PAVILHÃO, ou PAVELHÃO, s. m. So-

brecéo, cortinado, armação de cama.
— Bandeira quadrada, que se põe na

ponta do mastro, na fortaleza, praça de

guerra, ele.

— Figuradamente : Caramanchel, la-

tada.

— Pavilhão do Sacrário; o panno e

cortinado com que está coberto.

— Termo dií Anatomia. Pavilhão do

ouvido; cartilagem da orelha, destinada

a reunir os sons nas suas cavidades an-

fractuosss, .intos de os conduzir ao con-

ducto auditivo.

— Termo de Architectura. Edifício em
forma de barraca, casa de recreio, con-

struída ordinariamente nos jardins, ou
junto a qualquer palácio.

— Pedra preciosa com esta figura.

— Termo de Medicina. A extremidade

mais larga de uma sonda.
— Termo Militar. Tenda, barraca de

campanha.
PAVIMENTAR, v. a. Solhar, ladrilhar,

fazer o pavimento.

PAVIMENTO, s. m. (Do latim pavi-

mentum). Chão do edifício, sobrado, so-

lho, etc.

PAVIO, s. m. Torcida, ou matulla da

candeia.
— Gastar pavio

;
gastar tempo.

— Rolo de cera, ou pavio encerado
para accender.

PAVIOLA, s, f. Leito quadrado de ta-

boas, com quatro braços, nos quaes pe-

gam dous ou quatro homens, para con-

duzir o que vai dentro d'ella.

PAVO, s. m. Peru.

PAVÓA, s. f. Fêmea do pa"vão.

PAVONAÇO, adj. Termo de pintura.

Côr mineral de um vermelho similhante

ao carmim.
— Côr de violeta, de côr azul escuro.

PAVONADA, s. f. O acto do pavão
quando estende e abre a cauda, e forma
roda com as pennas.
— Figuradamente : Ostentação, pom-

pa, gravidado affectada e arrogante. —
Dôr pavonada.
PAVONAR Vid. Apavonar.
PAVONEADO, part. pass. do Pavonear.

PAVONEAR. Vid. Apavonar.
PAVÚR, s. m. (Do latira pavor). Te-

mor com espanto ou sobresalto. — «Es-

tes saõ os poderosos por nobreza, por

officio, por titulo, e outrss qualidades,

que os fazem affoutos, intrépidos, e izen-

tos : o quando daõ em furtar, naõ ha

outro remédio, que o de pôr em cobro

com temor, e pavor, ou aprestar paciên-

cia, c render á sua reveria as armas, o

as fazendas; e comprar com a perda del-

ias o ganho da vida própria.» Arte de

Furtar, cap. 23. — «E a que riscos vos

não pondes, se entraes em França? — A
não considerar mais que eu, todos sem
pavor os afTroniára: mas lembro-me do
que a minha Mãe sou devedor; e vos

abono que fracos fôrão os riscos em com-
paração do motivo que a correios me
abalança. Consullêmos, se vos agrada, a

M. Birton, que eu a elle me reporto. —
Quanto queiráes, meu filho; e outra vez

o digo. Mas imagináes vós que Suzanna
queira vir com vosco?» Francisco Manoel
do Nciscimento, Successos de Madame
de Seneterre.

PAVORAR. Vid. Povoar.
PAVOROSAMENTE, adv. (De pavoro-

so, com o suffixo «mentei)). Com pavor.

PAVOROSO, adj. (Do pavor, com o

suffixo «030»). Que causa pavor.

Na cortadora proa vigiando,

Quando atra cerração medonha e feia

Nos fecha o claro ceo; amaiaa o vento,

E em tanta escuridão batendo as velas

Em podre calma, á pavorosa scena

Dobram tremendo horror.—O mar ao longo

Dá longos, oucos brados que rebramam.

Como se desse em vão D'algum rochedo.

GARRETT ,^CAM., cant. 4, cap. 7.

PAXÃO, s. m. Peixe do mar, de pe-
queno tamanho.
PAXOEIRO, ant. Vid. Passionario.

PAY. Vi1. Pai.— »E a sua fnuyto bran-

da e doce conuersaçam, táo grande con-

forto dei Rpy seu pay, da Rainha sua

máy, e da Princesa sua-molher, e tanta

esperança dos que o seruião, e conuer-
sauâo era campo, foy desconuersauel, e

porá sempre apartado da conuersaçâo de

todos.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 132. — «Veyo o pay;
pediolhe o filho alviçaras, que sarara o

doente só com lhe tirar o espinho. Res-

pondeolhb o pay: pois dahi comerás pa-

ra besta. Naõ vias tu salvagem, que em
quanto se queixava das dores, continua-
vam as visitas, e se accrescentavam as

pagas? Secaste o leite á cabra, que or-

dinhavainos? Bem se acodiria a isto, se

se pagassem melhor as curas breves, que
as dilatadas.» Arte de Furtar, cap. 4.

— íKscrevetn alli os de melhor pena em
hum livro branco mil e quinhentos no-

mes de soldados, que nunca viraõ, com
os nomes de pátrias, e pays, que taes

filhos naõ gpraraõ. » Ibidem, cap. 11.

—

»E com estas cartas de quitação, e livro

de receita, daõ consigo na Corte allc-

gando a sua Magestade o grandíssimo
trabalho, que liveraõ, levando máos dias,

e peores noites, botando o bofe pela bo-

ca, e labutando com repugnancias, es-

cuzas, e murmuraçoens de pays velhos,

máys viuvas, irmaãs donzellas.» Ibidem.
— «Dera eu de conselho aos amos, pays.

6 maridos, que sejaõ mais liberaes*, para
que de sua escaceza não resultem per-

das mayores, que as com que a libera-

lidade costuma reparar tudo.» Ibidem,
cap. 45. — «Antes digo mais, que dado
que fora viva a Senhora Dona Isabel, e

morto o Iiifantfl D. Duarte, ainda a Se-
nhora Dona Catharioa tinha mais direito

ao Reyno, que sua tia, por representar

a seu pay, que a vencia no sexo, e ha-
via de entrar na herança diante de sua
irmaã.» Ibidem, cap. 16. — «O mesmo
Aqua Pendente atribue isso a affinidade

que havia entre o pay da criança, e os

ditos animaes a que se parecia pelos cor-

nos» Csvalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, n » 12. — «O bom bocado das linhas

agradava tanto a huma menina de doze
annos, que querendo seus Pays defon-
der-lhe este vicio, vio-se que sobindo-
Ihe á cabeça vapores que lhe causavão
grande moléstia lhe alienavão todos os

sentidos.» Ibidem, n." 16.

PAYOL. Vid. Paiol.—«E perguntando
ao Arménio por elle, ou onde estava,

disse que estava escondido na proa do
junco no payol das amarras, muyto fe-

rido, com mais outros seis ou sete.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

43.— «E tornandolhe a perguntar pelos

moços Christaõs, respondeo que no payol
da proa os achariáo, e António de Faria

mandou três soldados que os fossem lo-

go buscar, os quais abrindo a escotilha

para os chí^marem acima, os viraõ a to-

dos erobíixo jazer degolados, de que fi-

carão tão sobresaltados, que com huma
tamanha grita que metia medo começa-
rão a dizer Jesu, Jesu, Jesu, venha vossa

mercê cá, e verá huma cousa assaz lasti-

mosa.» Ibidem, cap. 51.

PAYXÃO. Vid. Paixão. — «El Rey lhe

preguutou, que era o que queria, disse:

Senhor, meu marido he julgado á mor-
te, polia morte e payxão de nosso Se-

nhor lhe perdoay : e el Rey lhe disse :

Molher, mayor cousa quisera que me pe-

diras por esse por quem mo pedes, eu
lhe perdouo liuremente : e logo dally lho

mandou soltar.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 102.

—

«Porque oje celebramos o primeiro mi-
lagre, o principal mysterio e fundamen-
to de todos os outros mysterios : porque
fazerse Deos homem e tomar carne hu-
mana foy a primeira e mais alta mara-
uilha, da qual dependem todalas outras

marauilhas d^ seu nascimento, de sua
payxam, de sua resurreição, e assi todas

as mais.» Frei Bartholomeu dos Marty-

res. Exercícios Espirituaes, liv. 2. —
iTinha este hum filho, que já servia o

mesmo officio do pay, e lograva a fazen-

da, que era muita. Sabendo o que pas-

sava, põem em pés de verdade, que seu

pay estava doudo: prendeo-o em casa,

amarrou-o cem huma cadeya, sem o

deixar fallar com gente, e tal trato lhe
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doo, que cru bíistanlH, para lho d«r vol-

ta o miolo.» Arte de Furtar, <;i|). 27,

—«CLris[to 1'assiiMio depois iId sor duas

vezes Cônsul, sh vio nm8rr/id'i n outro

tronco [)or forfa de huinn p^yxão ci'^»,

o igualincrilo ioucA.» (liVíillciro de Oli-

veira, Cartas, liv. 1. n.» Í29. — «Mudea

stcrilicou n osta payxão as riqucsas dos

Kstados dtj seu Pay, a vida de seus pró-

prios filhos, H h dl' seu irínão Ahjirlo,

ao qual f^z em pedaços para podi^r lo-

grar a fo^ida r.oiQ J<'<$(>ii, qiti! aii)Hldir;()i>u

depois íiiuius vi-zes.» Ibidem — '(Sos-

ptíitaodd KrosiStr«lo, qu" i^ra o Mfdic.o

que lhe assistia, (|u<> alguma payxão da

alma entretinha o mal que ella lufsma

causava, disse clarann^nie o st-u parecer

a Ei-Hey Antiocho.» Ibidem, n.» 30

—

«Não h© a payxão, nem o amor os que
faráo o meu aiscurso. He a razão a que
fala, ou ho o meu juízo o qu*' i-rrd,»

Ibidem, n.» 37.—«\ vivacidade dos olhos

que indica <> entenilimtmlo, he diíTerente

da que 'ieiiota o caracter da payxão.»
Ibidem, n.° 44. —«Agitada a alma por

muy divers'is payxoens causadas da do
Ciúme, busca todus os cttuinhos para

sabir do labyrinthn das duvidas que tem
formado. í> Ibidem, n." 13.— «Amigo do

Coração. Não aie posso persuadir a que
os Stojcos que tivuráo o primeyro lugar

entre os Philosophos antigos, exeraptas-

sem o Sábio de toda a qual.idade de pay-

xoens.» Ibidem. — «A experiência nos

faz ver todos os dias, que a razão ha al-

gumas vezes a Rainha das nossas pay-

xoens, moderaudo-as com grande impé-
rio quando nos acha costumados a do-

ma-las desde os nossos priraeyros annt)S.

»

Ibidem. — «Destis payxoens contrarias

nasce a cólera, a trisi>>za, o engano, a

esperança, a dt^zesperação, a alegria, o

cuidado, o furor, e a raiva a que se se-

gue a inveja da vingança á custa da
mesma vida, e da própria reputação.»

Ibidem. — «Os que assim falào concor-

dão porem eíu que os outros homens
estão sogeilos ás payxoens como os mt^s-

mos auimaes, e que a parte inferior das

suas almas he o lugar onde as ditas pay-

xoens resiiiem.» Ibidem— a i).'sla forma
confessando que ha payxoens tão arrei-

gadas enj alguns homens que são irre-

mediáveis, mostrão que ha outras que
som enjbargo de serem grandes, e peri-

gosas admiitem lemedios efticazes, e sau-

dáveis a que obdecem.i> Ibidem.—«Lem-
brai-vos, amado Siryangfo, que sois es-

poso de Rhelea que fu estimo. A hon-
ra, e a amisade, me obri^ão igualmente a

sacrilicar huma payxão, que causaria ao
mesmo tpm|)i> a mirib/t vergonha, e a

sua desgraça.» Ibidem, liv. 2. n.'^ 3. —
«EsqufCi-uiiA de meu l'.<y, da minha Pá-

tria, e de todas as minb.is obrigaçoens,

e buscando Selim/t corri em pouco tem-
po toda a Ásia. yue he o que nâ > pô-
de a força do Amor, quando se acha no

coração d'> hum homem que se entrega

totalmente á sua payxão?» Ibidem, n."
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PAZ, «. f. (Do latim pacem). Ajuste,

conv''nio entre príncipes, reis. naçôns,

etv, para dar soceg.. aos povo», para

pôr l"rmo á guerra. — ilJuarte Pacheco

nairi quis deixar o passo do vao, ate as

pazes nain serem afirmadas, porque o

pouco tempo em que se conduiram, e o

pouco qu-i cnfiaua da verdade dnsles

s"'ihores do Malabar, lhe fazia parecer

que eram lodo enganos.» l».'.niiáo de

(ioos. Chionica de D. Manoel, pail. 1,

cap. 92. — « l>i'pois destii escaramuça aca-

bada, logo ao outio dia se fez tiscaimbo

dos captiuos, c Acum foi resgatado pe-

los dons Xeques de Xialima, os quaes

de Xiatima que andauam ah-uantados se

reconciliaram logo com Iheabenlafuf,

que reformou co;n elles as pazes, e lb;s

di'u s-guro de parle de Nuno fernandez

e assi tornaram a pagar as páreas .-icus-

tumadas.» Ibidem, pari, 3, cap. 32.

—

«Pelo que logo assentou com eile as pa-

zes, antes de se partir de Goa, e se co-

meçou a fortaleza em Calecut, e sobris-

so, e confim. ação das pazes, mandou o

mesmo Rei dn Calecut dous «mbaixa.lo-

res a el Rei dom Kmanuel .» Ibidem,

cap. 44.— «Despachadas estas nãos Lo-

po soarez partio de Cochim pêra Goa,

e de caminho foi a Calecut, onde se vio

com el Réi, e retificou com eile as pa-

zes que tinha assentadas com Afonso

dalbuquerque, dalli se foi a Cananor
prouer em algumas cousas que o tempo
requeria.» Ibidem, pari. 4, cap. 2.

—

«Que se pêra confirmaçam destas pazes,

e amizades o xeque Ismael quisesse man-
dar seus embai.xadores a el Rei dom
Emanuel per via Dormuz, que lhe daria

todo auiameuto pêra sua passagem, do

que o dito senhor Rei le^iaria grande

contentamento.» Ibidem, cap. 10.— «Des-

ta vicloria auisou logo Ancostam o ca-

baim dalcam, pelo que escreueo a Cu-
falarim, que neste tempo estaua em Bil-

gam, que he pouco mais de catorze le-

goas de Goa, que com toda a g^inte que
entam tinha junta que seriáo cinco mil

de cauallo, e vinte cinco mil de pe, vies-

se sobella cidade de Goa, e trabalhasse

polia ganhar o que mandaua fazer, por

lho os Portugueses terem quebrado oscon-

tralos das pazes, co u o qual recado Cufa-

larira se veoa Ilha lieGoa.» Ibidem, c. 17.

— «Keitas estas pazes dahi a poucos dias

chegou a (ioa dom Aleixo de meneses
que vinha de Ormuz, e com eile Antó-
nio de Saldanha, e Fernam dalcaçoua

que achou no caminho, os quaes (como
tica apontado) vinháo <le Portugal, com
cuja vinda se acabarão de loJo de con-

cluir as pazes, e se fezeram de hii ua. e

.lia outra parte os contratos delia cimo a

tal negocio conuiuha.» Ibidem, cap. 17.—«Dom Nuuo Mascarenhas teudosse por

muito aegnro dai pazes qn ; se fez'íram

com os de Garahia, por dantes andarem
aleuantidos Ih-'» mandou iiiiroa baridei-

ra das armas e insígnias oo regno. pêra

debaixo d-sle s«guro virem a çadm faier

seus concertos, do qu- per suas cartas

deu conta a el Hei dom Ematiuel,» Ibi-

dem, rap. 43. — «O qual seguindo sua

vi.igem fui ler ao porto da eidadn de

Agacitu como amig», por a dita cidade

star de paz com os Portugueses de& ho

tempo qiio Afonso dalbuquerquv; ganha-

ra MilaiM /• Ibidem, cap 75

—

«ISoqual

tein[i(i cheguu ia India dom (ionçalo Ci>u-

tinho irmain de dom Garcia, que doui

Luís per mandado de díjrn Duarte seu

ir^iiã ) despachara de Chaul. em socorro

Dormuz. corn cuja vinda posto que il

Rei nam se viesse p.ra cidade, noa> wí

fezessern por finláo as pazes, se começa-
rão de comuiiic/ir o, mouros com ^^

n issos, e se vi.-rão muitos psrella.» Ibi-

dem, cap. 80. — «Apertando com rezô s

muy fuident-^^s, e com fundamento de

mais amizades, e, am^ir entre elles, *• que
as terçarias t idauia se mudassem, ou
deslizessem, « lambem que acerca da

excell-^nle senhora náo r>-queresse.in mais

nouidades. nein estreii.;zas das que acet-

ca «lella erfi o ja cone.ruydns. assi por nã >

part'cer que as pazes e cx)usas passatlas

entrelles iiào forão feitas com aquella

firmeza que deniáo e lambiam porque

da maueyra em que lias estauáo seria

bem, e sosât.'go, o assi S'guro d» huma
partf» e da nulra.» Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 35 —«Urna

d'estas naçõ-s é .i dos Catingas, que sem-
(ire foram inimigos dos portuguezes. e

com guírras e assaltos tèm feito muit s

damnos ás nossas terras que lhes ficam

mais vizinhas, mas ja ficam de paz, as-

sim cnmnosco. como com mitra oaç.áo

também amiga, coin quem traziam guer-

ra, n Padre António Vieira, Cartas (ediç.

1854). n." 15. — «Porque p >r meyj das

Iregoas se alcança muitas vezes a paz;

porque daõ tempo a se considerarem, e

alcançarem de ambas as parles os in-

convenientes da guerra: e deve-se adver-

tir, se quem pede a paz, ho gente de

sua palavra : e quem está vitorioso deve

concedella, porque se lhe ailmiltem mais

facilmente as condições que quer.» Arte

de Furtar, cap. 19. — «Poucos foráo os

Reinos dl Oriente, que no Goveruo de

D João d" Castro náo alterassem aquel-

le Lstado com diversos m ofimenlos de

guerra, ou com armas opposlas, ou cora

reciprocas discórdias, chamando nossas

forças a ct>nciliar a paz, ou ajudar a vi-

cloria, vendo-o muitas i> Oriente, em
serviçí» lia Relig,ão, cinnir r, esiiada.»

J.iciíiibo Freire d'Aiidrade, Vida de João

de Castro, cap. 4. — «Dizia t lu tal caso

uai innocente homem, qui apertava e

cingia faim na casa lo i-afé ein Li>boa :

«tmquanlu não casir o Equilíbrio com
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uma filha do imperador, não ha de ha-

VHT paz na Europa.» Bispo do Grão Pa-

rá, Memorias, publicadas p ir Camillo

Casttillo Branco, pag. 148. — «Foi cari-

doso comigo um Ofticifil francez, que es-

ta maoham, três horss me fallou em ti,

e me disse que a Paz com França estava

concluid.i. Stf assim é, vem, falia me,

leva-me para França; e no caso que t'o

não mereça, faze de mim o que fòr de

tua vontade
;
que não depende o meu

amor do modo, com que me trates. De-

pois da lua ausência, nã-) logrei uma
hora de saule.o Francisco Manoel do

Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.—Assentar pazes; ajustar, confirmar,

estabelecer detiuiiivamentea paz.— «Nes-

tes diai que Afonso dalbuquerque este-

ue em Pacem assentou pazes com el Rei,

o que acabado se fez a vela, e tanto

avante como a ilha Poluereira, vespora

de sam loam B;iptista ouueião vista de

hum jungo, qu ? seria de setecentos to-

neis, o qual abalrroaram sem o pode-
rem entrar, com tudo as bombardadas
lhe matarão quarenta homens de tre-

zentos qu^í eram.» Dítmião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 3, cap. 17. —
«Kstaudo os negócios nestes termos, che-

gou Gomtz Ja cunha de Pegú com hum
jungo carregado de mantimentos, que
la fora per mandado de Afonso dalbu-

querque, e deixaaa assentadas pazes com
o Rei.» Ibidem, cap. 28.— «De que ten-

do feita a carga se lhe queimou a Nao
per desastre, o qual lãnim rebelot man-
dou Fernam pjrez com huma carta dei

Rei dom Emanuel a ei Rei de Pacem,
de quem foi recebido com aparato dem-
baixador, e levado em Elephantes ao

paço, com ho qual el Rei assentou pa-

zes.» Ibidem, part. 4, cap. 2. — «A qual

fúria durou per dez dias, té que o mes-

mo Patê Quetir veio assentar paz com
Aífonso d'Alboquerque, mostrando que
por ganhar sua amizade, o desejar o

serviço d'ElRey de Portugal, amansara
os coraçóas daquella gente, á qual se

lhe não fora concedido aquelle modo
de vingança, quasi como choro nos ca-

sos tão tristes.» Barros, Década 2, liv.

6, cap. 7.—Fazer paz; fazer, assignar convénio
para pôr t<'rmo á guerra.

—

Fez-se a paz
entre a França e a AUemanha. — «Es-

tando 05 negócios neste termo, chegou
Tristão da Cunha a Cananor, aos vinte,

e sete dias do mes Dagosto deste auno
de M. D. vij com cuja vinda, e com os

dannos que el Rei tinha recebidos, e

lhe terem requerido os priíicipaes da ci-

dade que fezesse paz, a mandou pedir

a Lourenço de Brito, a qu-íl lhe coac''-

deo, com o conselho, e parecer de Tris-

tam da Cunha, do que se fezeram capi-

tulaçoeos, reseiuando ao Vicerei querer
estar por ellas e que emquaato nam
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viesse recaio seu ouuosse antre el Rei,

e 03 nossos tregoas.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 2, cap.

17.— «E porque neste tempo el Rei do
Baticàla linha alguns desgostos do Timo-
ja, que era nosso amigo e lhe fazia guer-
ra, a seu rogo foi surgir o Vicerei na
barra de Baticàla para o fauorecer com
el Rei : mas quando ahi chegou elles

tinham ja autre si feita a paz, pelo que
se fez dalli a vela pêra Onor.» Ibidem,
cap. 38. — «As quaes fortalezas de Za-
guala e Pedra boa, com outras rendas
nestes reyrios, deu o Frincipe ao dito

Mestre dom Affonso de Moqroi, porque
seruisse a el Rey dom .Affonso seu pay,

como na guerra bem e fielmente como
esforçado caualleiro sempre seruio até

Se fazerem as pazes.» Garcia de Rezen-
de, Cbronica de D. João II, cap. 16.

No dinheiro o Mogor tratou, verdade,

Cubica, e não largueza, aqui o estimula,

Faz Cunha logo as pazes, e amizade

E por Rei de Cambaia o intitula:

E Rei manda que a gente da Cidade

(Que com medo o desgosto dissimula)

Lhe chame na mesquita, o quLil fizera

Ao mísero Sultão quando vivo era.

rHANd. D'a2IDRXdB, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant, 8, est. 81.

— tE como neste meio tempo succe-
desse a conquista da- Terra Santa, e cor-
resse a fama de Gofredo de Bulhon pri-

meiro Rei de Hierusalom, cheio o Conde
ái santa iaveja, e levado mais dd pieda-
de Christã, que de bom governo de es-

tado, fez pazes com os inimigos de casa
por inquietar os que vivião em Suria,

deixando suas terras arrisuadai por dar
sjccorro ás aliíeias.s Frei Bernardo do

Brito, Elogios dos Reis de Portugal, con-
tinuados por b. José Barbosa.
— Estado opposio á guerra.

—

A sua
morte trouxe a paz d pátria. — «Ao ou-
tro dia pela maubãa mandou el Rei vi-

sitar Afonso dalbuquerque com grandes
desculpas do que naquella sua cidaie
acontecera a Diogo lopez de sequeira,

dizendo que tudo fora feito sem o elle

saber, e que por isso mandara matar o

Bendara, que se vinha pêra com elle

ter paz, e amizade, que isso era o que
desejaua.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 3, cap. 18. — «Os Ro-
manos traziaõ o anel Militar na maõ es-

querda, que he a do escudo, para de-

notar, que as Republicas bom governa-
das tem mais necessidades de se defen-

derem, para conservarem a paz, que de

oílenderema outros para acenderem guer-

ras.» Arte de Furtar, cap. 19.— «ti em
tudo o mais que tocava ao governo do
Reyno, guardava huma tamanha virtu-

de, e verdade, que os estrangeiros que
eataõ alli se achàraó, se espantavaõ muy-
lo, porque considerando bem a paz, e

qaietòçaõ, e conformidade de todo po-

vo, ora para causar espanto.» Fernão

PAZ 709

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 194.— «Sendo o Conde j,i de setenta e sete
annos, havendo vinte, e hum que tinha
o senhorio de Portugil, e deixando seu
filho D. Affonso em idade de dezoito, a
quem primeiro de espirar deo grandes
conselhos, tanto para o governo da paz
como da guerra, e tomados todos os Sa-
cramentos, deo sua alma ao Senhor no
auno de mil cento e doze.» Frei Bir-
nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-
tugal, continuados por D. José Barbo-
sa. — «Porque se sníes desla diligencia
se derramasse sangue, ficarin por conta
dos Reis ving.ir a injuria dos vassallos;
que entre Poriu;,'al, e Castella havia dir
reito, e ag^ravos que a paz cobria

; que
não quizesse soprar o fogo sepultado nas
cinzas de hum largo esquecimento.» Ja-
ciniho Freire d'Aodrade, Vida de D. João
de Castro, liv. 2. — «Que o Soltâo lhe
dera aqneila Cidade, a qual determinava
engrandecer com novos moradores, aos
quaes queria mostrar, que aqueiia For-
taleza não estava como freio, senão co-
mo amparo dos habitadores; que aos
Portuguezes convinha dar grandes sa-
tisfações ao Povo, para assegurar huma
paz fundada sobre aggravos.» Ibidem.— <>E a guerra, que fizestes ao Hidal-
cão, foi cousa mui b-m acertada, pois
tão claro se vio nella o contrario da
opinião, que dizeis se linha, que da
guerra dos Portuguezes lhe não podia
vir damno; o que seria causa de a mo-
ver tantas vezes; nem da sui paz se lhe
seguia proveito, pelo que não estimaria
quebralla.» Ibidem, cap. 4.

Eu fui quem me entreguei, e voluntária.

Os votos infringi. A Pátria, oh venhào,
Co'a minha morte a Paz, venhâo Venturas.

F. MANOEL DÒ NASCIMENTO, OS MARTYRES,
liv. 10.

—Bandeira de paz ; a que faz signal
para capitular ou fazer pazes.—Melter em paz desafiados; reconci-
lial-os.

— Mouros de paz; os que eram vas-
sallos de el-rei nas terras de Africa.

—

«Com tudo o negocio durou per hum bom
spaço, em que dos de pazes morrerão al-

guns, e dos portuguezes Ires, mas em fim
os imigos forão desbaratados, e muitos
mortos, e quinhentos captiuos, e tomados
quatrocentos camellos, e mais de mil ca-

beças d,; gado vacum, e de xx de meu-
do.» Damião de Góes, Chronica de D.
Manoel, part. 3, cap. 69.— «Polo Adali

L'po b.irriga soube Nuno fernaudez da-
taide como deixaua todolos mouros de
pazes conuidados pêra o que lhe man-
dara iiizer, do que bem informado, des-

pachou Aluaro dataide com cartas de
crença a do^jj Pedro de Suusa capitão

Dizamor, raadandolhe dizer sua teoçam.i
Ibidem, cap. 74.—«O que lhe elles agra-
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dpcersm muito, oxcusíndossR por ftntniB

da l«l ajii'la porqiiH cspnr«iinm c,è(\h dia

dom Fr«iicis<;o do castro com duzentas

!/inças,com quo n cora os mouros d« pa-

zes po<lorião fazer guerra ao Scrife, pos-

to que eiitam cstiuesse senhor do campo

fl teuesse tomado todolos caminhos de

Teracuco, que era huma villa em que en-

tam resediáo muitos mercadores.» Ibi-

dem, pari. 4, cap. 21. — ifarecendolhe

que o que ja tinha feiío nara podia ser

sem cllo disso ter auiso, se tornou pêra

Azamor cora estes captiuos, e logo aos

quaiorze do mi-srao mes mandou o Al-

mocadem com três mouros de pazes p«ra

saber onde estaua a Ala hela, ou araial

df> Leide çaide, que ho a de Bolçoba.»

Ibidem, cap. 40.

— Terra de pazes; cidad^i, villa, ter-

ras que estão em paz umas cora outras.

— «Dalli passando per Tite, e Agulez que

eram villssde pazes, veo repousar a huns

paços que estam sete legoas Dazamor,

donde ilora loara tendo suspeita de o yi-

rera commeler estes alcaides, caminhou

com suas azes ordenadas, leuando a dian-

teira loáo da sylua.» Daraiáo de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 49.

— tDo que nam satisfeitos se concerta-

ram com Oleidambrara, e se ajuntaram

todos nas solinas p^ra dalli correrem a

Abida que elle tinha de pazes, o que fa-

ziam os mais dos dias tam de súbito,

que os nam podiam achar quando man-
daua acodir aos outros.» Ibidem, part. 4,

cap. 43.

—Figuradamente: Tranquillidade e so-

cego do espirito.

Mas por oia deixemos «3tas cousas.

Que o mundo corrigir a nós não toca.

Esle (.como dizia) foi Troyano,

E nos Campos que o Phrygio Xantho corta,

Guardando em doce paz o seu rebanho.

A. D. DA CHUZ, HYSSOPE, cant. 5.

— Viver em paz; em socego, sem ser

incommodado.— a Usa estn Hei duas in-

sígnias, do que huu)a he huma enxada

muito pequena, com o cabo de martim,

que traz sempre na cinta, perque dà a

entender a seus sugeitos, que trabalhem

e aprovem a terra, pêra com o que ga-

nhão poderem viuer em paz, sem toma-

rem o alheo, a outra insígnia sam duas
azagaias, demotistrando que com huma
a de faier justiça, e com a outra defen-

der seu pouo.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 2. cap. 10.

— Boa harmonia na familia.

— Certa ceremoiiis rili^iosa praticada

pelo celebrante no acto da missa.

— No j<ígo : nem perda, nem ganhos.—Fiquei em paz.

—Igualdade nas contas quando se pa-

ga o que se deve.— iStdva sua paz; eipressáo de corte-

zia, usada quando se pretende dizer al-

guma cousa a alguém, u receia ulTender.

—Ter em paz; consertar.

— Vir de paz; com animo paci6co.
—Pòr it paz, *; sftlvo

;
pri'star a evic-

ção, e indemfiis^r; ou defender e con-

servar a alguém o que Ih" vendemos.

—Paz de jvirolim, ou depirolo; no jo-

go da banca, [),irada era que se arrisca

ap>-nas o ganho do parolim, e nSo a pa-

rada primitiva.

— Estar d paz de parolim; reduzido

ao ultimo recurso.

— Eítar á paz de pirolo; corrupção

popular da locução. Estar á paz de pa-

rolim.
—Ficar em paz; fazer is pazes.— cln-

justaraenteo fnx, ininha senhora, porque

ainda agora sei que o assucar não veio

mandado pelo copeiro, mas sim pela

condessa, minha spnhora e disp-^nseira.

Ficaram em paz: beijou lhe a mâo o con-

de, e foi para o seu quarto.» Bispo do

Grão Pará, Memorias, publicadas por Ca-

millo Castello Branco, pag. 99.

— Figuradamente: Correspondência,

jogo, troca de acções ou palavras d'uma
pessoa para outra.

— Paz octaviana ; grande socego, se-

melhante ao que governava o Universo,

na Kncarnaçâo do Verbo Divino, no tem-

po de Octaviano Augusto.
— Dar a paz; fazer a mesma ceremo-

nia, que o celebrante pratica nas missas

solemnes.
—Descançnr em paz; salvar-se, conse-

guir a bemaventurança. Diz-so de todos

os que morrena na religião cathoiica.— Ad.\gios :

— Mais vai vacca era paz, que pombo
em guerra.

— Paz, e saúde, dinheiro a quem o

quizer.

— Pouco, e em paz, muito se me faz.

—Hajamos paz, morreremos velhos.

—Boa guerra faz boa paz.

— Entre guerra e paz, quem mal sahe

mal jaz

—Não ha paz entre gente, nem entre

as tripas do ventre.

—Paz de cajado guerra é.

—Quem acorda o cão dormido, vende

a paz, e compra ruiilo.

—Veste te em guerra, e arma-te em
paz.

—Guerra de S. Joáo, paz de todo o

anno.
—Quem nega, e depois faz, quer paz.

PAZADA, s. f. Termo popular. Quanto
leva a pa de uma só vez.

—Golpe dadí) com pá.

PAZAN, ou PAZÃO, .?. »j. Animal da

Africa, do tamanho de um veado, com
cornos direitos e delgados do comprimen-
to de 2 a 3 pés, e de côr cinzenta.

PAZIGUAR. Vid. Apaziguar.

PÉ, s. in. (Do latmi pes, pedis). Parle

do corpo humano qui> lhe serve a sus-

tentar-se e a caminhar. O pé articula-se

em angulo recto com a perna ; a sua fa-

ce superior on dorso é mais ou menos
convexa; a face itiferior ou plantaria é

concava da fr«nte para traz : a extremida-

de «nt-rior é forma ia pelos dedos ; a extre-

dade posterior, de forma arredondada, é

o calcanhar. O pé compõe-se de vinte ê

seis ossos libados por um grande nume-
ro de li(çflmenlos e cobertos por vinte

musculou. — Pé curto.—Pé comprido. —
Pé torto.—Pé direito. — Pé esquerdo. —
Pé pequeno.—Pé grande.—Pé grosso.—
Pé delgado.—Lançar os pés para diante.

—Entortar oh pés.— • Partio el Rt<y pêra a

dita guerra, e leuana diante a dita ban-

dejra de Christo era mâo do Alferes raor,

e (d Key, e to iolos seus hiam a pe, e

descalços, porque a ti>rra he de tal qua-

lidade, qti'' os pes não consintem calça-

do, nem t)s corpos vestidos, e o Capitam

se despedio delle e foy dar ordem ao por-

to, como os nauios e gente delle o vies-

sem seruir, como vieram.» Garcia de Re-

zende, Chronica de D. João II.— «E foi

este alvoroço tão solto na boca, e pés de

todos, que quando AtTonso d'Albo(:|uer-

que acudio aos entreter, eram já tanto

na vista dos Mouros, que por lhes náo

dar suspeita que os temiam, largou a

trella aos nossos, tomando por sinal de

vitoria o Ímpeto que nelles via.» Barros,

Década 2. liv. 7, cap. 4.—iBom se pa-

raria o corpo humano, se a maô esquer-

da naõ ajudasse a direita, e a direita a

esquerda, e hum pé ao outro. A Repu-

blica he corpo místico, e as suas Coló-

nias, e Conquistas membros delia; e as-

sim se devem ajudar reservando, e repa-

rando suas fortunas, e conveniências.»

Arte de Furtar, cap. 63. — «E porisso

lançaõ o pé alem da maõ, e estendem a

maõ até o Ceo, e as unhas ate o Infer-

no, e metem tudo a saco, quando o en-

sacaõ: o saõ como o fogo. que a nada
diz, bssta. E se querem saber a cansa

de suas demazias, lèaõ com attençaõ o

Capitulo, que se segue.» Ibidem, cap.

42.— «E achando nelle dormindo seis ou

sete Chins raarinheyros, os mandou atar

de peis e de maôs, ameaçandoos que se

bradassem os avia de malar a todos, pe-

lo que nenhu"u delles com medo onsou

de fallar, e cortandolhe ambas as amar-

ras com que eslava surto, o mais depres-

sa que pôde se fez á vela para fora do

rio, e velejando tudo o que restava da

noite sempre coa proa no mar. foy ama-

nhecer junto de hutna ilha que se cha-

mava Pulio Quirim nove legoas dõde li-

nha partido.» Feruáo Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 55.

Tanto foi da Diicardia o f<ro iuluzo

!

Caminhante, que v£ súbito raio.

Antes seus pis eab>r, ferindo • terra,

Taõ suspenso n»d ftc», t»d confuso.

A. DINIZ DA CniZ. BXSSOPK.

— «Parece buifl insensato ouvindo pou-

co, e fallando muito menos. Pareee hum
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doudo assim porque sempre falasócom-
sigo, como porque he sogeito a faser

coatiuuamente muitos movimentos, e si-

nais iuvoluntarios com os pés, e com a

cabeça. Parece hum tiomeca fero, e iu-

civil pois que o cortejão, e queelle pas-

sa p«las pessoas sem as ver, e sem cor-

responder ás suas cortesias.» Gavalleiro

de Oliveira, Cartas, liv. 3, n.° 18.—«Oa-
de vio V. M. outros pés como os seus he

que dezejo saber. Em mim, e em lodos

os mais humanos lhe respondi. Máoscaeos
o coraão, me disse ella.» Idem, Ibidem,

liv. 1, n." 10.

— Aos pés; junto dos pés.

E o que hum presaglo tal agora encerra.

Nos faz ter por mais certo e verdadeiro

A seita, que vos dá quem he na terra

Dos celestes the?oaros Disperlseíro:

Que as vossas settas são na justa guerra

Agudas, e entrarão por derradeiro

(Gabiado a vossos pés povo sem lei)

Nos peitos que inimigos são do Rei.

CAM., EPISTOLA 3.

—«E cõtinuando ao longo do rio esta

nossa triste joroida em que gastamos a

mayor parte do dia, chegamus quasi sol

posto a humas roças de mato, em que
cinco homens andavão fazendo carvão,

chegan ionos então a elles, nos lançamos
aos seus peis, e lhe pedimos por amor
de Deos, que nos encaminhassem para

algum lugar onde fossemos remediados
do mal era que nos viaõ, a que humdel-
les respõdeo, oxalá naõ fora mais que
hum só mal que era matarvos a fome,»

Fernão Mondes Pinto, Peregrinações, c.

80.—«Continuou seu caminho, e saben-

do logo o aproveitador que fsllara com
o dono, insolentemente se foi lançar a

seus pés. Foi recebido com generosa ca-

ridade e gracioso accolhimento. Teve an-

nos Barbosa de colher mil e quilhentas

arrobas de cacau, que no Pará se vendia

a 4^800 reis a arroba.» Bispo do Grão

Pará, Memorias, pag. 197.

Pelas faces do escravo, baga*a baga,

Internecidas lagrymas cabiam,

E o peito suílocado comprimia

A custo grande o soluçar que o arfava.

Não pôde mais ; aos pés se deita do amo,

E sem conter o choro,,.

GABBETT, CAMÕES, Cant, 3.

—Em pé, de pé ; erecto, por opposição

a sentado, deitado.

— A pé ; sobre os pés
; por opposição a

a cavallo, em carro, etc. — «Oi Mouros
todos viuhâo a pê, e o capitão delles era

hum Turco val^-nte de sua pessoa, que
porhonra de capitão era trazido em hum
andor ao hombro de quatro homens, de

cima dos quaes maudaua a gente como
so andasse a cauallo.» Barros, Década 2,

liv. 6, cap. 8.— «E porque ante de che-

gar ao lugar Upi se fazia hum esteiro,

que de maré vazie^ se passava a pé, era

tão má esta passagem por causa da vasa,

que se deteve AfTonso Pessoa tanto, que
primeiro que elle chegisse, tomou Fer-
não Peres terra, e porém com assas pe-

rigo,» Idem, Ibidem, liv. 9, cap. 1.— aE
ao outro dia foy jantar a outra quinta,

e dormir ás Cachoeiras, e ao terceiro dia

foy polia maahãa ao mosteiro com muy-
ta deuação sempre a pé, e ahy ouuio
Missa, e offereceo esmolas.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. João II, cap. 171.
— «.\cabadas todas estas ceremonias, que
durarão muito, hos Reis se foraõ a pé
jantar às casas do Arcebispo, que saõ
junto de Sé, onde hos Reis comerão jun-
tos em huma mesa, e has Rainhas em
outra.» Daraiãode Góes, Chronica de D.
Manoel, liv, 1, cap. 29.—«Odovalle ven-
do que o não podia ter lançou-se fora

e mandou o escudeiro de trás delle, que
té a noite o não pôde tomar. Alter de
Amiãs desejoso de fazer batalha se pôza
pé ; mas Galter d'Ambuesa tomou a dian-

teira, por ser o que justara primeiro, o
do valle, que recebia mal estimarem no
pouco, o apertou com golpes dados com
toda a sua força, taes, que o fez chegar
ao cabo: no fim, não podendo já soster-

se, foi necessário soccorrel-o seu par-

ceiro.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 143.

— Poros pesem terra; desembarcar,
saltar em terra, apear-se do cavallo, etc.

— «Ainla não punha pés em terra, quan-
do o que estava lançado se veio a elle,

dizendo a seu companheiro : fazei o que
haveis de fazer, que em quanto a aman-
saes, eu vos farei esl'outro tão brando,
como agora parece áspero.» Idem, Ibi-

dem, cap. 128.

— Não se .poder põr em pé ; vacillar

por embriaguez ou outra cousa.
— Gente, homens, de pé ; soldados,

tropas pedestres, d'infanteria.=Eipressão

caída em desuso.—«Ao que João Macha-
do respondeo, que por aquelle dia ser o

que os Mouros solemnizavam, lhe pare-

cia virem elles mais a folgar, que a ou-
tra cousa ; e quanto alli vir Roztomocan,
não via bandeira sua; porém porque el-

les costumavam incorporar-se ás duas
Arvores, tanto que os visse em hum cor-

po, onde se haviam de ajuntar os de ca-

vallo com os de pé, saberia dizer se vi-

nha alli.» Barros, Década 2, liv. 7, cap.
4.— «Deste mesageiro soube dom Fran-

cisco que huma legoa dalli na entrada

de hum rio estaua huma fortaleza de

mouros, chamada Ciutacorá, do regno

de Dacam, em que aueria mais de mil

homens de pé, e de cauallo, e que o Al-

caide desta fortaleza era vassallo do Ca-

balo senhor de Goa que tinha as vezes

guerra com el Rei de Onor,» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, liv. 2, cap.

4.

—

cíEste aperto durou por espaço de

duas oras defeudendosse os nossos, com
bestas e espingardas, no qual tempo co-

meçou sair a alua, muito clara, com que
dom Aluaro vio quanta era a gente que
o seguia, e o grande perigo em que esta-

ua, porque os mouros de pé eram mui-
tos, e os de cauallo passauara de qua-
trocentos.» Idem, Ibidem, part, 4, cap.
40.— «A guarda de Aguacim deu a Lopo
Dazevedo, natural Dalanquer com algu-

ma gente de pé, e de cauallo, e pêra
guarda do rio, por ser largo, pos no mar
Fernão perez dandrade, e com elle Luis
Coutinho no seu nauio, e Diogo Fernan-
dez de Beja na sua gale.» Idem, Ibidem,
part. 3, cap. 5.

— Aponta do pé ; a extremidade an-
terior do ^é.-^Andar nas pontas dos pés.— Bico do pé ; o mesmo que ponta
do pé.

—

Andar nos bicos dos pés.
— Figuradamente: Calcar aos pés;

tratar com desprezo, desprezar. — Elle

calcou aos pés todas as conveniências so-

ciaes.

— Saltar a 'pés juntos por alguma cou-
sa ; não fazer caso d'ella, evital-a.

— Examinar, mirar alguém dos pés á
cabeça; coasideral-o miúda e attenta-

mente.
— A pé quedo; sem se mover.— «Che-

gou Rui barreto veador da fazenda do
regno do Algarue com doze carauellas

em que vinha muita, e boa gente, com
que os da villa tomaram nouo animo, fa-

zendo ja pouco caso do que os mouros
tinham derrubado do muro e minas que
fizeram, com que posto que lhe atalhas-

sem ja chegauam a caua, estimando que
a pe quedo se dessem assalto ou entras-

sem pelas minas os fariaõ tornar atras.»

Damião de Góes, Chronica de D, Mauoel,
part. 4, cap. 5.

— Figuradamente: A pé quedo ; firme,

sem receio. — Esperar a morte a pé que-

do.

— Pé atras, de pé atraz; com um pé
atraz da linha do outro, para fazer uma
continência, dar um tiro, etc.— «Sema-
nas se passaõ, em que naõ entra paõ em
nossa casa ; e pondo a imõ na cruz da
espada, jura que naõ traz camisa: e por
esta toada diz mil couzas, que traz es-

tudadas, como oraçaõ de cego; até que
remata com a petição, a que foy arman-
do to ias suas arengas, como chapéo na
maõ, e pé atraz, e o joelho quasi no
chaõ.» Arte de Furtar, cap. 59.

— Fazer pé atraz ; recuar.— «Dixe que
tal cousa nam faria, por honra de Portu-

gal, que viessem os Mouros, que elle lhes

defenderia ás lançadas, o que estaua por

correr da tranqua, os quaes cõludo che-

garam tam perto, sem elle fazer pé atras,

que o capitam dos corredores, per nome
Colei malaue deu com o terçado huma
cotilada na porta, em que deixou hum
bom sinal, e quisera cometer ha entrada.

»

Damião de Guês, Chronica de D. Ma-
noel, part. 4.

— Estar de pé atraz com alguém

;
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tln$(;'>nfiar fl't'lln; cstnr r>m powrn h«r-

moni» ('"m i'lle.

— L'iva-^és, pt^diliirio; noto <)n luvnr

os pés; ccriMtionin ffirn qiiP fl l^rejí com
iDfnutrfl o neto dt< Invur os pi^s 'los Após-

tolos por Christo nm qiiintn ffira d'Kn-

doHn^'Bs.
— Quinta feira de íav«-pés; quinta

fi-ira (fEnilot-nríis. — «Fíi7,i'nH(i dom loão

s*»u c/iniinbo, Piitrou no cnmpo Ha í)ne-

calla «o outro dia pola msnliã, que «ra

quinta feira dn Una pes, e se foi iojar

no rí'dor de hiimas alagoas i-m campo
raso, qiiatri^ ji-goas do arrHÍal <1os Aioai-

des, onde vi>»r«ni ter com elle, Nutio fer-

nandez dataidc, e Cide Ih>'ah'ntaftif, e

logo alli acordaram, que no quarto da

prima partiss"m, para no dalua dar»»ra

de Súbito s"bre os Alcaidns.» !>amiãode

Gnes, Chronica de D. Manoel, Iít. 3,

cap. 50.

— Pintar nlguem fim pé, de pé; p'n-

tal-o erecto.

— Não poder pôr um pé diante do

outro.

— Estar com hom pé, em bom pé

;

ostar firme, bem r-^piitado.

— Faíer finca pé ; forcejar, teimar.

— Pelejar pé a pé; pflfj«r passo a

passo.

— Arrumar os pés á parede; porfiar,

teimar, obstinfr-se.

— Tomar pé >io rio, na agua ; achar

fundo onde se segurar, e figuradamen-

te: certificar-se, pôr-se ao facto, pôr-S'>

ao corr>>nte d'uma matéria. — Tornou pé
íia questão.

— Perder pé, o pé ; não achar fundo

onde pôr o pé.— Me.tter pé em algum negocio; en-

trar, roetter-se.—Pôr os péi n'olguma parte; ir lá.

— Armar o pé; dar cambapé.
— Fazer pé; restabelecer-se bera.

— Pé
;
pretexto. — Com que pé hei de

eu lá ir ?

— Pés de lã ; apparencias doces, mo-
dos brandos. — Vem cá com pés de lã.

— Cair em pé ; s?ir se bem de lance

arriscaii".

— Tfnter com o pé; dar paleada, pa-

lear.

— Dar com o pé; bíl»r, msltralar.

— Dar de pé a alguém; ajudar a su-

bir, a trepar.

— Dar de pé, ou de pés a alguém

;

desprezftl-o.

— /l pé enxuto; sem molhar os pés.

— Arrastar os pés; estar trôpego.

— Entrar com o pé direito; começar
uma empri^za sob bons auspicios.

— Pôr os pés em polvorosa: fugir.

— Dos pés até (í cabeça ; inteiramente.
— Negar aos ^pés juntos; negar obsti-

nadamente.
— Ser pés e mãos d'alguem ; ser o

seu principal conselheiro <• agente.

— Andar, ou estar com os pés para a

cova, ou com um pé na »«pultura; e?-

tar próximo da m-rt", estar dm índi-

rins ite morrer cedo.

— Pôr, inetter debnij:o dos pés ;
i'S-

pesinhar, humilhar.
— Pôr o pé no pescoço a alguém; sub-

jugal-o, npprimil o.

— Não lançar pé nlém da mão ; XcT

curta inteiligencia, iiáf) adiantar nego-

cio.

— Passar o pé nlém da mão'; adian-

tar, attingir.

— Não dar pelos pés a alguém ; ST
lhe infiírior em taleniíi, capacidade.

— Vèr a Deus pelos pés; ter fortuna

inesperada. — tAdie.u Madame la Com-
tetse, lhe disso a Princesa de VaUqiiia.

Três humble Servaiite de votre Altesse,

lhe respondeo o Ihabo era roul"tas. Eu
vi a Deos pf-los pés, quando vi que a

Princesa me dava a n ão para a condusir

á carroça.» Cavalleiro d'()íiveira, Cartas,

1ÍT. 1, n.o 10.

— Pé ante pé; de mansinho.
— Não ter pés «em cabeça ; s-if dis-

paratado, absurdo.
— .Abalar os pés a alguém; fazel-o

vacillar.

— Estar com o pé no estribo; estar

prompto para partir.

— Pé de exercito; corpo de tropas que
forma o casco do exercito.

— Em pé de guerra; prompto, pre-

parado para a guerra.

— Pé; diz-se também da parte infe-

rior das extremidades de muitos animaes.
— O pé do cavallo. — O pé do pato. —
Pé de galliuita.

— Figuradamente: Pé deboi; homem
que faz tudo com pausa e reflexão, ho-

mem muito prudente; homem conser-

vador.
— Termo de Mf^canica. Pé de cabra;

alavanca espalmada e fendida como a

unha ou orelha do martello.

— Termo de Balisiica. Pés de cabra;

balas de chumbo de pequeno calibre.

—Pés altos; páos mais altos por onde
entram os barrotes das tranqueiras.

— Pó de gallo; ferro que desço de

uma travessa entre os varaes do paque-
bote e prende no jogo dianteiro.

— Termo de Náutica. Pés de gallo;

sppari lho, que vem do raaslaréo da ga-

ta pren ler a verga da mesma.
— Pés de gallo; luparo.

— Termo de Náutica. Pés de carnei-

ro; páos perpendiculares firmados no po-

ráo, que sustentam a coberta e que tem
mossas por onde os marinheiros descem
e sobem.
— Termo de M-^trologia. Pé; meJida

de extensão que tem diversos valores se-

gundo as nações.

— Termo d'Artilheria. Pé d'angulo
,

esquadra.
— Termo dWrchilertura. Pé direito;

altura. — Esta casa tem pouco pé direito.

— Péí direitos; h'"mbreiras das por-

tas.

— Pé de pata; ferro qiie sust»nla o

varal da liteira.

— .Ao pé de; junto do.— «Parece que
o chamava o s^u derradeiro dia, porque

acabou como cavalNdro ao pé dos moro»
do CNítfllo Rpnestarij, como veremos.»

Barros Década 2, liv. 7, cap 3.—«Cos-

moceelho de muitas feridas que lhes de-

ráo. e dom Hií^ronvmo por se lhe ir

muito sangue das que ja tinha caio es-

maiado, pi-lo que se começauôo de reti-

rar, e por .-ro do-ibarato cora muiti pe-

rigo, se Mendífon» . com ranito eaforço,

riam bradava <tizendo, volta, volta, ao que
respondeo Ajres da sylua da boca mo ti-

rastes, o bradando assi ambos f^ieraõ

Vídlar os outros com tanto impUo, que
lenarara os imig^is atw o pe de huma
fscada dí)S Paços do Çabaim » D.^miáo

d" Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, rap. 2.

Eis nesta hora também do baliurte

Do mar stlla bum canhia « forl* htmeàt.
Que antes que a sanguiooea aède farta

Muitos fará que o Stygio foge *T*"'^f

.

Bsta direiu vai áqitella parte

Onde eotío se f^zia a grla contenda,

Náo aos que estio em cima combatendo

Ma* aos que estão ao pt faToreceodo.

ntUfCISOO DC ANDRADE, PRIMCIHO CERCO UE
Diu.cant. 19, est. 112.

—«Meu criado,—gritou Brites apenas
me viu —mandae embora este máu ho-

mem. Tem cara de castelhano. Hoj« que
é o dia do vosso casamento todos devera

ter cara de riso. O senhor Vasque.mes,

—

continuou a desgraça la. chegando ao pé
do leito e falando era voz baixa, como
quem me dizia ura s-^gredo. — está lá

fora deitado ''m uma ca;na preta. E sa-

bns o mais gracioso? Muitos padres es-

tão ao redor da cama a falar-lhe i-ra la-

tim ; mas b^-m faz elle que finge dormir

e náo lh>'s responde nadi. Creio que es-

pera por vrts para ir á iísrf^ja...» .Mexai-

dre Herculano Monge de Cister, cap. i.

—Ao pé d'i letra; segundo o sentido

littnral, segundo o sentido próprio das

palavras.

Aqui, com branda Tot, o bom Ftniaadn

.\o afflicto De iõ assim consola

:

tSeobor, os Ifxtos tanto ao pé da ietrm

Se nit' baã de entender, cemo tougina.

P'NII DA CBCIL. HYíSOPB, Cant. 4.

—Diz-se pé, fallando d'uiD« arvore,

d'uma planta, da parte do tronco, da

haste, que ista mais perto da terra.

— O pé d'uma arvore; o fé de uma
planta.

— Significa também toda a arTore, to-

da a planta. — Plantar cem pés de no-

gueira.

— A parte sobre que se deseorolTe a

folha, a flor.— O pé (fuma ro«ei.
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—Diz-se também da parte mais baiia

d'urii monte, d'uni rochedo, d'uci edifí-

cio.

—Diz-se ainda da parte que serve pa-

ra sustentar certos moveis, certos iit-^n-

siiios, etc. — Os pés da ynesa. — Os pés

da cama. — O pé do candieiro. — O pé
d'u}n cálix.

— Os pés do leito; a parle do leito

psra ondo ficam os pés de quem n'eile

se deita.

—Pé; sedimento que deixa ficar um
liquido no vaso, deposito que se vae fa-

zendo de substancias em dissolução ou
em suspensão no liquido.

—Termo de jogo. Pé; o ultimo que
joga, por opposição a mão, o primeiro

que joga.

—Pé de vento; furacão.

—Pé de altar; as esmolas e offertas

que se dão por occasião de- baptisados,

casamentos, enterros, etc, e que rever-

tem a favor do prior ou cura.

—Pé de xibáo; dança antigamente
asada em Portugal.

—Pé de gato; peça do canhão do

freio.

—Pé de hurro ; nome de um marisco.

—Termo de botânica. — Pé de bezer-

ro; herva. Vid. Jaro.

—Pé de gallinha ; a planta que os in-

dig>^nas do Brszil chamam capimpuha, ou
capim molle.

—Pé de lebre; nome vulgar do la-

gopus.

—Pé de leão; espécie de aichimilla.

—Pés columbinos ; aquiiegia.

—Termo de versificação. Diz-se das

partes ou divisões das differentes espé-

cies de versos, quando estos são forma-

dos, como na poesia grega e latina, e na

de alguns povos modernos, d'um certo

numero de syllabas de diílerentes valo-

res, segundo a natureza dos versos.

—T>'rpjo de métrica antiga. Pé sim-

ples; diz-se dos quatro motros de duas

syllabas : pyrrhicn, spondeo, jambo e

trochaico, e dos oito metros de três sylla-

bas: anapesto. molosso, iribraco, amphi-
br,ico, amphimacro, bacchico e anti-

bacchico.

—Pé composto, ou pé oratório; diz-

se dos dezeseis metros de quatro sylla-

bas : dispondeo, proceleusmatico, ditro-

cheo, dijambo, antiopasto, choriambo,
dous jónicos, quatro poeons e quatro epi-

tritos.

—Termo de métrica árabe. Metro re-

gular, que não t-^m ^enos de três sylla-

bas e não mais de cinco. Na poesia ára-

be são usftdris oito pés primitivos.

—Pé secundaria ; metro irregular. Diz-

se de todos os pés primitivos alterados

ou modificados.

PÈA, ou PEIA, s. f. Laço de corda,

cuuro ou corrente, que prende os pés

das bpstas um no outro, na estrebaria.

—Termo antiquado. Pena, castigo.

PEAÇA, s. f. Correia de atar o boi pe-
los cornos á canga.

PEADO, part. pass. de Pear. Preso
com ptia.

—Ganhar seu pão peado; ganhar o

pão com trabalho.

—Termo antiquado. Condemnado á

penfl.

PEADOIRO, A, adj. Termo antiquado.
Digno, merecedor de pena e castigo.

PEAGE, ou PEAGEM, s. /. (Do fran-

cez péage). Direitos que se pagavam na
passagem das pontes, nos barcos. Vid.

Pedágio.
— Lugar onde se pagam estes direitos.

PEAGEIRO, s. m. O cobrador de al-

guma peage, homem que a recebe.

PEAL, s. m. Escarpim.

PEâN, s. m. (Do latim pceari). Hym-
no dedicado a Júpiter.

1.) PEANHA, s. f. Base, sobre que es-

tá alguma imagem, ou estatua.

—Figuradamente: Apoio, base.

2.) PEANHA, s. f. Termo de alveita-

ria. Moléstia que vem ao casco da bes-

ta, originada de chaga mal curada, ou
de Ismas de má qualidade.

PEANHO, s. n-. Talvez nau abicada a

uma ribanceira de rio mui alcantilado.

PEÃO, s. m. Vid. Pião.

—Homem de pé. — t Rodrigo Rabello
com esta informação cavalgou com té

trinta e seis de cavallo, e sessenta peães
que se alli acharam com o Tanador

;

mas em sahindo da Cidade, foi recolhen-
do os que vinham fugindo té o Adail vir

dar com elle, que lhe deo a mesma no-
va de Cogcquij.i' João de Barros, Déca-
da 2, liv. 6, cap. 8.— «Porque ainda que
sua pessoa importava tanto como a mes-
ma salvação áquelia Cidade, ao presente

ella ficava com seiscentos homens, e qui-

nhentos peães Canarijs pêra poder re-

sistir n todo o poder do Hidalcão, ainda
que viesse sobre ella.» Idem, Década 2,

liv. 7, cap. 1.— «O que sabido mandou
logo recado a dom Pedro que a hum dia

certo se achasse com sua gente nas Sa-
linas, e o mesmo mandou dizer a Cide
meimam, X^rquia Abida, e garabia ho
que todos fezeram, os Dabida, com seis-

centas lanças, os de Garabia com mil e

os da lerquia com viii. centas, e dom
Pedro de sousa com duzentas, e ix
peães, e Nuno fernandez dataide com
trezentas, e dez e xii. peãps.» Damião
de Góes. Chronica de D. Manoel, part.

3, cap. 74.

—Peão do sombreiro; a peça supe-
rior, onde j"gam as varelas, e sustem o

panno do chapéu de chuva ou de sol.

— Cavalleiro peão ;
peão que se servia

com cavflllo, mas que era de raça não
fidalga, nem de cavalleiro de linhagem.
—Peão filhodalgo; o que servia a pé,

sem cavallo.

1.) PEAR, V. a. Prender com peia as

cavalgaduras, pôr-lhe peia.

— Calças de pear; calças de trajo an-
tigo, tílvez justas.

—Embargar o passo.

—Termo antiquado. Castigar, obrigar
á pena da lei.

2.) PEAR, s. m. Termo antiquado.
Pequena columna, pilar.

PECAMENTE, adv. (De peco, com o
suffixo «mente»). Maliciosamente, com

[

pequice.

PEC.4R, V. n. Tornar-se peco.

PEÇA, s. f. Parte de algum todo.

—Peça da casa; um quarto.

—Peça de moeda, ou dinheiro; qual-
quer moeda; por excellencia, entende-se
uma peça de 8/000 reis.

— A tabola do gamão, a figura ou o
trebelho do xadrez.—Fazer em peças a imagem; fazel-a

em pedaços.

—Peça de artilheria; instrumento prin-

cipal de guerra, bem conhecido de to-

dos, collocado nas baterias, e em ou-
tros logares do navio, ficando as suas
boccas por fora do costado para pode-
rem fazer fogo sem perigo.— «E porque
os de Benestarij, e Agacij eram de maior
suspeita, tanto que Puiate Can deo mos-
tra de si. mandou Rodrigo Rabello a

hum Pêro Preto morador da Cidade, que
estivess^? com hum batel grande com al-

guns homens, e duas peças de artilhe-

ria em o passo de Benestarij, e no de
Agacij outros dous bateis, em hum del-

les Aires Dias, e no outro Aires da Silva

por Capitão de todos três, dando vista a

huma, e oulra parte.» Barros. Década
2, liv. 6, cap. 8. — «Em lugar do qual
nauio mandou Affonso d'Aiboquerque
hum grande batel assi cuberto com al-

gumas peças de artilharia qu>^ elle po-
dia sofrer : e com ajuda delle João Go-
mez a pesar dos .Mouros á força de ca-

brestante tirou tantas estacas, té que fez

lugar per que meteo a sua cirauflla, on-
de esperou que viessem pela outra parte

os outros nauios.» Idem. Década 2. liv.

7. cap. 5. — (iCht^gados os dous jun-
cos a nós có grande grita e estrondo
de tambores e sinos, a primeyra çuiria-

da de três cõ que nos hospedarão foy de
vinte e Sfis peças de artilharia, de que
as nove eraõ falcões e camelos, por onde
se entendê>o logo que era isto gente da
outra costa do Malayo, o que algum tan-

to nos meteo em confusão.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 46. —
«Pelo qual te digo que se quiseres e fo-

res contente que eu te acompanhe nes-

sa viagem que queres fazer, com cem
homens que trago neste meu junco, e

quinze peças de artilharia, e trinta es-

pingardas, a fora outras mais de qua-
renta que tr$zem estes Portugueses que
andão comigo, eu o farey de muyto boa

vontade, cõ tanto que do que se adquirir

se me ha de dar a terça parte, e disso, se-

nhor, se te praz me has de dar hum assi-
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nado tou, e jiirarme em tua I"y, do mo
cumprires iiil"yrflinenti\p Ibidem, cíip.

5').— «neftínde-sn ns pedr«'las, o ás p»-,-

lota')«s, fi ttTido muitas bofins quo «'.on-

tinusmfirito fslãi) chuyas, nm si' ofífT",-

cetido inimigo á vIsIa com><;a a vomitar

por todas filas foKO, b bailas tini tanta

quantidade, com tinto ruido, n com tan-

to estrago dr)S contrários, que paroce st^m

mais niím liicnos que descarn-f^a ao mes-
mo tempo immoiisidade de peças <le ar-

telharia.» ("avalleiro d'(»livH)ra, Cartas,

liv. 1, n." 4!).— «Kntramlo agora oorn n

minha autoridade, vos direy que vi hum
Inglez levantar com os dentes huma pe-
ça de artelheria atada com Imma cor-

da.» Ibidem, liv. 1, n." 50.

—Peça (/(! armas; parte da armadu-
ra.— «K lha tumarão logo da mão, e pela

mesma maneyra, e cercmoui.s lhe tira-

rão a cota darmas, e armadura da caba-

ça, e todas as outras peças darmas, ate

ficar desarmado em calcas, e cm gibão.

K então veo hum pregoeiro, e hum al-

goz, e com pregão de justiça, era que
declaraua suas culpas, lhe cortarão a ca-

beça, de quesihio sangue artiticial, que
parecia de hnumni viuo.» Garria de Re-
zende, Chronica de D. João II, capitu-

lo 49.

—Um traste, um movei. — «No qual
tempo os Chijs, que tinha junto de si,

lho pediram licença pêra se ir; o porque
por razão da guerra estavam mal provi-
dos de mantimi-nlo, AIT<Misf> ifAlboquer-
que lhes mandou dar muitas fardos do
arroz, e algumas peças destas partes da
Kuropa, que elles inuilo estimaram.»
Barros, Década 2, liv. 6, cap. 5.—«De
maneyra que as quatro barcas, e as três

champanas em que a gente desembarca-
ra, por quatro vezes se carregarão e des-

carregarão nos juncos, em tanto que não
ouve moço nem marinheyro que não fa-

lasse por caixão e caixões de peças, a
íóra o secreto com que cada hum se ca-

lou.» Fernão Mendes 1'inlo, Peregrina-
ções, cap. 65.— «António de Faria lhes

mandou m(!Strar cinco ou stis peças, e

muytas porcellanas, para que cuydas-^em
que éramos mercadores, que elles folga-

rão muyto de ver. Todas estas pessoas
assi machos como fêmeas vinhaõ vesti-

das de huma mesma monevra, sem aver
ditlerença no trajo.» Ibidem, cap. 73.
— Porção, quantidade.— «Gonçalo (lil

barbosa, e Loun-nço Moreno depois de
darem a el Kei de Cochira o recado de
Pedralurez Cabral, lhe apresentarão al-

gumas peças de prata, e outras cousas
que Ihh per elles mandou, do que el

Rei ficou mui contente, e depois de fal-

lar com elles sobre o negocio da carga
os despedio, e mandou apcmsentar em
huma casa segura, dandolhes iNaires pê-
ra guarda de suas pessoas.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 60. — «Do que el Hei nam desco-

nhecido lhe mandou hum presente de
todxlas especiari')S ; o druga^^, assi se-

cas. Como de conseru», e algumas pe-
ças de se.da. e iiro(;adilh"S, n outras

gentilezas quo vem da índia.» Ibidem,
pari. 4, cap. 81.

—(Canhão. — «Porque ao tempo que
estoutros descAram do muro pêra dar
nos Mouros, oIIps o convidaram, e os
que estavam em sua cnmpanhia; mas
não o (]iiizernm fazer por haver ser aquel-
le cubello peça da vitoria, por ser lugar

priniioal da força da Ti fade.» Barros,

Década 2, liv. 7, cap. 9. — «Ds Achens
logo ern chegando começarão a bater a

cidade, e a baterão por espaço de seis

dias cora muytas peças de artilharia, po-

rem os do dentro a defenderão valero-

saraente, iniia quo f >y com algum san-
Kue, assi de huma purte conio da outra,

pelo que fny forçado ao Horedim Mafa-
medo mand.ir desembarcar toda a gente
ern terra, e assestando doze peças gras-

sas de camtdios e esporas, lhe d^raô cõ
ellas três baterias itiiiylo grades.» Fer-
nãii Mendes Pinto, Peregrinações, cap.
26. — «Lourenço de Brito nian'iou dis-
parar a arteiliaria, mas as sacas eram
tam calcadas de lã, e cairo, que posto
que algumas peças fossi-m Spheras e ca-

mellos nam faziím ii-llas nenhuma mo-
sa, de qiio os nossos licau.^íõ mui tris-

tes, e os imigos alegres, dando muitas
gritas a som de atab.iles, o trombetas
como hiunens que cuid^uim ter ja aca-
bado o a que vieram.» Damião de Gops,
Chronica de D. Manoel, part. 2, cap.
16. — «O (lovermdor mandou tirar três

peças, para que as náns que vinhno por
sua esteira dessem resgu.irdo ao baixo ; as

quaes não entendendo o sinal, arribarão
sobre (dle, e com melhor fortuna, que
conselho, sendo do mesmo porte que a

Capitania, salvarão o baixo, achando so-
bre as mesmas aguas dilTererile succes-
so, cuja causa não soubi^rão ajuizar ns
mareantes.» .lacintho Kreire de .Vuilra-

de, Vida de D. João de Castro, liv. 1.— «Ao seguinte dia, que foi Ouiota fei-

ra maior deste anuo do mil quinhentos
quarenta o seis, amanhece^ visinho á
fortaleza hum baluarte oníulharto de ter-

ra amassada, com suas bornbardeiras, e
nellas algumas peças grossas, e por ci-

ma do muro quantidade de saccas de
algodão, forra-las de couros crus para
fazerem resist^nii!! ao fogo.» Ibidem,
liv. 2.— «Cometteo-a o Governador a ris-

co aberto; o valor fd singular, o caso
milagroso; porque chegando muitas ve-
zes os Mouros o murrâo ás peças escor-
vadas, nenhuma tomnu fogo: snccesso
para milagre, opportuno; para «cciden-
te, raro.» Ibidem, liv. 3.—7anfas peças; tr,ntos navios. —«E
já o anno passado se f-z outra missão
d'este género acs mesmos rins pelo ni-
dro Francisco Velloso, em que se resga-

taram e desceram outras tantas peças
ern grande beneficio o augruento do Ks-

tado, pr.sto que iiâo é esta a maior uti-

lidade e frucl'1 d'esta missão » Padre An-
tónio Vioira, Cartas (ed. 1854;, n.o 17.

—Termo antiquado. Porção, numero.
—Peça de 'jenti;.

— «Iitinposição oratória, poética.

—Peça do rosto, ou ojelhor, pedia;

macula, mancha.
—Obra.
—Km peça ; sem feitio.

—Itar sua peça ; fazer um presente,

dando o seu e^coie com outros.

—Mesa que consta de varias peças,

que se arma.

— Loc. : Fazer peça a alguém ; jogar-

lhe Mina peça; lograrão.

— Aoco dn peça; sem uso algum, no-

vo em folha.

—Peça de musica; a sonata, concer-

to, o motele, etc.

—Boa, ou grrã peça; espaço do cami-
nho longo, ou de tempo.

—Peça de jmnno ; porção de melros

ou covados envolvidos em uma peça que
está inteira, e por encetar.

— Loc. ANT. ; Peça ha; ha tempos.

—Termo antiquado. Espaço de tempo
ou de lugar, distancia.

—Peça dp. gente; numero.
PECCADAÇO, f. m. Augmentativu de

Peccado. Termo popular. Grande pec-

cado.

PECCADILHO, s. tu. Diminulivo de Pec-

cado. Peciado pequeno e leve.— «Real-

mente, desde ésia epocha nfio tornei a

imprehender uma obra joetica, não tor-

nei propriamente a fszer versos. .A can-
ção a victoria da Terceira, assumpto quo
faria poeta a burra de Balaam do mais
prosaico jornalista — com deus ou Ires

peccadilhos r:iais. se tanto, sáo os úni-

cos de que me accuso. Coisas velhas e

anteriores, emendei e conclui muitas.»

Garrett, Camões, nota F ao ranl. 1.

PECCADINHO, .«:. 1». Diminulivo de Pec-

cado. Vi.i Peccadilho.

PECCADO, -s. m. (Do Ixlim peccatum\.

Trangressãi das leis divinas, o da igre-

ja.— «Os quaes cortados da culpa de seus

peccados, sem as palavras de esforço,

com quo ante animavam a lodos, disse-

ram que lhes parpcia que o Capitão mór
queria commetier enira.' a fortaleza a

tiscala vista.» Barris. Década 2. liv. 7,

cap. 5,— «Confiado eu nest,^ promessa,

e enganado cora esta esperanç.^. sem pôr

diante dos olhos quão caro muytas ve-

zes isto custa, e quão arriscada eu en-

tão levava a vida, assi por ser fora do
tempo, co'Tio pelo que depois socedeo

por peccados meus e de todos os que
nella fomos, me erabarquey com este

meu amigo numa Kusla que se chama-
va a Sylveira.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 3. — «E prouvera a

Deos que o que eu agora conheço de
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YÓs por meus peccados, conhecera el

Rey ííieu marido sgora hn vinta e nove

annos, porque nem ellií vivera tão en-

gansdo coDj vdsco como viveo. nem em
tim se viera a perder por vossa causa,

como se perdeo.» Ibidem, csp. 30.

—

«Porque na cidade uolos uáo quist-ram

deixar enterrar, cõ quãto Toiué Lobo
lhe dava por isso quan-nta cruzados,

dado por razáo que ficaria a terra mal-

òila, e incapaz de poder criar cousa al-

guma, por quãto aquelles defuntos não

liião lavados do muyto porco que tiuhão

coiiii jo, que era o mais grave e iuorme
peccado que quãtos na vida se podiâo

imíigiiiâr.i Ibidem, csp. 34. — «Porque

visto bem o tetapo, e o miserável estado

r.iíi que a fortuna, por nossos peccados,

nos tinha posto, couheceriamos, o en-

teuderiamos quão necessário nos era o

qu:' nos drzia e aconselhava, porque elle

esperava em Deos nosso Senhor, que aly

naquelle despovoado e espesso mato lhes

avia 'ie trazer cousis em que se salvas-

sem, poiqun se avia de crer firmementH

qu nuuc.i elle permitia males que não
íos«e para muyto mayores bens.» Ibi-

dem, cap. 53.— «E isto com tanta cou-

fiaii(;a e oufauia, que avia jn casas de

três e quatro mil cruzados de custo, as

quais to ias, assi grandes como peque-

nas, por nossos peccados foraõ despois

de todo desltuyiJas e pastas por terra

pelos Chins, sem ficar dellís cous.i em
que se pudesse 5>ôr oibos, como lijais

largamente contarey em siu lugar.» Ibi-

dem, cap. 66. — «É que por isso cons-

trangido elle do iHcdo, se calara e con-
Siutira nr>qui!!o (]ue claram;MU>'. via ser

tamanho peccado como elle tinha dito,

pelo que levava determinado, tanto que
SB visse desembaraçado dt-ll^^s, yrse lugo

por esse mundo a fazi^r tanta pe-iiileuria

(luanti enlandia que lhe era necessária

para satisfação de tamanho crime.» Ibi-

dem, cap. 77.

Ser parmissaõ diuina, claro consta

Pois ca nada se moue sem vontade

De Dejs omnipotente, e assi confesso.

Que a causa desie mal saõ meus peccados.

Não outros, estes saõ oà porque agora

Todos passamos tanta desuentura.

O podcioso Dtíos, o que cu mereço

Co esta grande innocencia se redima.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 8.

—»E ponderay huma doutrina de S.

Chrys'.stom(> teríjerosa, e he que nosso
Seuhor no dia do juizo não somente nos
ha de pidir conta dos peccados em que
o offf-ndeuios e do pouc<) que. por ell

tizHmos 1118S também d^ iiiuyto que pu-
dt-ra elle fazer em nós, que nòs não qui-
semos, que he pidirnos conto da forra

dti seu espirito, do podf/r de seu sangue,
( d sua Cruz.» Diogo Paiva de Andra-
de, Sermões, part. 1, pag. 123.— «Pois

vemos que a matéria he a que mais se

estima, ouro, prata, joyas, di.imantfs, e

tudo o mais que tem preço; e os sogei-

tos em que si acha, saõ por meus pec-
cados os oiftis illustres, como pelo dis-

curso deste Trata 1.) em muitos capítulos

hirecios vendo.» Arte de Furtar, cap.

2.—«Naõ nego, quu peccados nos po-

dem fazer, e fazem muita guerra; laas

vejo quo ignorâncias saõ as que nos des-

troem, e quem favorece estas a titulo de

misericórdia, dá occasiaõ a mayor cruel-

dade: e fazendo esmolas, e mercês a

seus criados, faz furtos, e dá perdas á

Republica, que naõ tem reparo.» Arte
de Furtar, cap. 8.— «E por isso vaô dar

com as náos por essas costas, e se dei-

xaõ render aas occasio;ins da peleja ; e

vemos perdas taõ grandes, e intoleráveis,

que pelo serem muito, as attribuimos

aos peccados, que não vemos, e se po-

derião muitas vezds queixar de se lhe

levantarem tantos falsos testemunhos.»
Ibidem, cap. 8.—«O alvo de todo o gover-

no politico devt! s?r sempre a paz; por-

que cl guerra he castigo de peccados: e as-

sim se devem considerar sempre as cau-
sas, que houve para se romper a paz; e

tratarem d,i as reparar.» Ibidem, cap.
19.—^«Tomara eu poder conservar entre

estas lingoa.s barbaras onde barbaramen-
te cahi, a liugoa que me. derão meus
Pays, que me ensinarão meus Mestres,

e que por peccados meus, o aliíeyos me
vão derrotando es Fraucezes, os Italia-

nos, os Hespanhoes, os Hollan'iezt'S, us

Tudescos, e os Diabos i'e suas Mãys, e de
suss molheres.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n.° 7.— «Pror do que es-

te animal seria Frei Henrique aos maus
ouvidos, se soubesse que eu linha co-

meltido semelhante peccado.» Ibidem,
liv. 1, u." 56.

— Ser peccado; s-r cousa mal feita.

—A morte do peccado ; a morte dos
impenitentes.—Por mal de peccado; em castigo

d'elle.— Grande peccado
; grande mal.—«Ou-

tras muitas conheço a que o Lobo póJe
deytar a cara abayxo sem faser grande
peccado, e sem que isso nos faça com-
payxão alguma.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, u." 52.
— Fazer de alguma cousa peccado a

ouírem ; accusal-o, censural-o, crimioal-o

d'isso.

— Figuradamente: Peccado capital e

original. — «Mas uma vez que os iridius

estiverem independentes dos governado-
r. s, arrancada esta raiz, que é o pecca-
do capital e original d'este Estado, ces-

Sinão lambem todos os outros que d'elie

se seguem, e Deus terá m,,is motivo de

nos fazer mercê.» Padre António Vieira,

Cartas (ed. 1854), n.» 10.

— Syn. : Peccado, delicio, falta, cul-

pa. Todas estas p.i lavras designam acçõ.s

contrarias á boa moral e ás leis positivas,

porém cadrt uma d'ellas tem sua relação
particular ou differente grau de gravi-
dade.

Peccado é o dicto, o facto, o desejo
contra a lei de Deus e da Egreja, o em
geral tudo o que se aparta do recto e do
justo. Delicto é o quebrantamento de
uma lei humana ; nasce commummente
da desobediência á auctoridade legitima,

e é reputado menor que o crime, o qual
ó ura delicto grave, que iDerece castigo,

porque perturba sempre a ordem social,

e contra elh se fízem e executara as leis

criminaes. Falta é propriamente o defei-

to de obr.ir contrai a obrigação, nascido
mais da huicana fraqueza que da malí-
cia e depravação do coração. Culpa é a
falta ou delicio commettido por vontade
própria.

Accusamo-uos dos nossos peccados;
pedimos perdão de nossas culpas; per-
doam-se as faltas; esquadrinha-se a na-
tureza dos delictos.

PECCADOR, A, s. e adj. (Do latim /)ec-

cator). (^ue commette peccado ; sujeito

ao peccado.

Per bi saliio elle fora

A arrecadar não sei que.

Quereis-lhe alguma coisa?

Havei-lo mister, seuhor ?

Tem elle muito lavor?

De ventura não repoisa

Nem socega o peccador.

GIL VICENTE, FABÇAS.

— "António de Faria então bradando
também aos seus lhes disse, á Christaõs

e senhores meus, se estes se esforçaõ
na maldita seiía do diabo, esforcemonos
nós em Chrislo nosso Senhor posto na
Cruz |jor nós que nos não ha de desam-
parar por mais peccadores que sfjamos,
porque em Wkí soliíos seus. o que estes

perros não saõ.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 59. — «Assim o pec-
cador uaõ sabe formar conceito, do que
cousa he Ceo, ou inferno, nem conside-

ra no seu principio, que lhe fica atrás,

nem uo seu fim, que o espera adiante.»

Padre Manoel Bernardes, Exercícios Es-
pirituaes, part. 1, pag. 179.
— Que cao muitas vezes em algum

defeito.

— Peccador de ti; interjeição de las-

tima.

PECCADORAÇO, A, s. e adj. Augraen-
tativi! le Peccador. Grande pecca-lor.

PECCAMINOSAMENTE, adv. (Da pec-
caminoso, e o suffixo «mente»). Com
peecíi.lo.

PECCAMINOSO, A, adj. Da natureza
do peecado.
— Acção peccaminosa; acção culpável

moralii.ente.

PECCANTE, part. act. de Peccar.
— Termo us.iòo na Medicina. Humor
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peccante; humor que preriomina na
doença.
— Subslírilivamunle : Tertno popular.

Pobre peccante; iliz-se (l'flquello quw lem

curta fraqueza ou bal>ia.

PECCAR, w. ((. (Do latira peccare). Pec-

car peccudos; offeriiior a Deus com el-

les.

— CoramPtter.
— V. n. Coiomellcr peccado, trans-

gredir as leis divinas e da Igreja. — tE

o algoz, que o lia de enforcar, náo tern

necessidade di> se confessar disso ; hum
bêbado, hum doudo, e hum colérico ma-
tão vinte homeris, e não peccaõ: logo

bem digo eu, que poio hura homem ma-
tar outro sem peccar. Não soube o se-

nhor Doutor responiler a isto com toda

a sua garnacha, e deu as costas, e levou

avante a sua opinião, sem querer amai-

nar da sua teiíua.» Arte de Furtar, ca-

pitulo 49.

— Saber a parte por onde alguém pec-

ca; saber o seu fraco, os seus defeitos.

— O anno peccou de secco, ou de in-

ver)ioso ; o anno foi secco, ou excessiva-

mente invernoso.

— Figuradamente: Errar, caírem vi-

cio, em defeito. — «Dizerem que he zelo

da fazenda Real, que naõ querem se es-

perdice, ainda pecca mais de confiada

esta resposta ; que naõ deve o criado ter

mais amor á fazenda, que seu Senhor;
alem de que seria estólida confiança to-

mar sobre si os encargos de tantas res-

tituiçoens, de que o Senhor fica livre,

só com mandar que se paguem.» Arte
de Furtar, cap. 62.

— Loc. de medicina : Peccar em hu-
mores; ter humores peccantes.

—Peccar mortalmente ; commetter pec-

cado mortal. — » Falia va com hum des-

tes Ministros, que era o Relator, na es-

cada da Relação; e all>'gava-lhe, que o
réo não peccàra mortalmente no homi-
cídio, por quanto fora motus primo pri-

mus, e em sua justa defeza ; e que tinha

sua mercê naquella razaõ, de que pegar

para favorecer a Misericórdia.» Arte de
Furtar, cap. 49.

— Ser vicioso por algum excesso. —
Peccar de piedoso.

— Peccar por alguma parte; ter seu
fraco, sua balda.

— OíTeiuler. prejudicar, damnificar.
— Substantivamente : De um peccar

em outro peccar.

Naoca me ouvirão cantar

;

Que meu gado Ue tão erreiro.

Que sempre o ver.ís andar

Dhum peccar n'outro peccar.

De captiveiro em captiveiro.

ou. VICENTE, AUTO DA CANANtA.

PECCAVEL, adj. 2 gen. Que pôde pec-
car, susceptível de peccar.

t PECADO, s. m. Vid. Peccado.— «Mos-
trando que desejara muyto achar ao Du-

que boa desculpa, como homem mais
cheo de piedade, que de ira, nem rigor,

acusando a Doos seus pecados propios.

reportando estas cousas a elles, como
virtuoso, e catbulico Príncipe que era, e

tomou por roncriisani, que o caso s«> vis-

se, e determinasse por justiça. « (lari^ia

de Kezendc, Chronica de D João II,

cap. 44. — «K certo o Duque receb^-o a

morte com tanta paciência, tanto arre-

petidimenlo, e contrição de seus peca-

do», tanto esforço, e em tudo tão ache-

gado a Deos, que mujrtos se marauilha-

ráo de tão santamente morrer, porque
em sua vida não era auidocomo na m<ir-

te mostrou, antes por homem miiyttj me-
tido nas pompas, e cousas desti^ mun-
do, mais que nas do outro. • Idem, Ibi-

dem, cap. 46.

— Pecado da carne
,

peccado contra

a castidade, peccado impuro, peccado
da lascívia. — «Ho diabo pode miiyio e

nossa fraca humanidade muylo pouco, e

neste pecado da carne ainda menos, e

mais auendo dahy tantos azos de pecar,

como he estarem sos em huma casatan
to tempo.» Garcia do Rezende, Cbroni-

ca de D. João II, cap. 101.

— Pecados eccleaiasticos ; peccados
pelos padres commeitidos. — «Sabendo
quantas tyrannías erão as que usaua(n os

meirinhos dos clérigos em as visilaçoens

os tirou, e desta maneira se castigauaó

os viços sem escândalo, que os meiri-

nhos grangeauaõ pêra lhe durar mais
tempo a fazenda de que se mantinham,
pêra o que todos seus dezejos eraô se-

rem eternos os pecados ecclesiaslieos.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 3, cap. 27.

PECEGO, s. m. Fructo do pecegueiro

de varias espécies, taes como o pecego
mollar, maracotão, veneziano, calvo, de

janeiro, etc.

PECEGDEIRA, s. f. Planta annual.
PECEGUEIRO, s. m. Arvore que pro-

duz pecegos.

PECENHO. Vid. Pezenho.
FECENO, A, era vez de Pequeno, a.

PECETA, ou PEZETA, *. f. Moeda de
prata hespanhola, que vaie na moeda
porlugueza 160 reis.

PECHA, s. m. Termo Popular. Tacha,
macula, mancha, defeito.

PECHELINGUE, s. »i. Termo corrupto

de Flessingue, porto da Hollanda. Corsa-'

rio. pirata, ladrão.

PECHERIM. Vid. Pexerim.
PECHINCHA, ou PECHINXA, s. f. Ter-

mo Popular. Remuneração devida por
algum trabalho, paga.

— Proveito com pouco trabalho e fa-

diga.

PECHINCHEIRO, A, adj. (De pechin-
cha, e o suftixo «eirotV Q.ie gosta de
pechiiu-has, amigo d'ellas.

PECHISBEQUE, s. m. (Do inglez ;>tnc;i

beck). Metal da cár do ouro.

—Termo de melallargia. Liga de zin-

co e de, cobre.

PECHOSO, 'idj. Termo m»is hespaobol
do que porluguez, vind^) ou de pecho,

que não i>ó signifina o peito mas tam-
bém tributo, ou de pecha, que é a falta

ou defeito, que deslustra a < ouducta. ou
nagrinientd de alguém. Km-onlra-se em
alguns pscriptos, ja por sujeito do gran-

des peiíos ou mamas, jâ pnloque costuma
pôr tachas, ou ans nos proi;edimeiito»,

e geraçòfg dos outros; e ja pelo que es-

tá sujeito a iijuitos n grsudf-s tiibutos.

Donde se vé que pechoso nada lem de

coniroum com pidtoso, que entre dós si-

gnifica o impertiiieiiie, migalheiro. e ra-

butieiito, que tudo censura, em tudo re-

para.

PECIGLADO, A, adj. Termo de botâni-

ca. <^ue t''iu um peciolo ou pé, fallando

das folhas.

PECIOLAR, adj. 2 gen. Termo de bo-

tânica. Que pertence, ou está adhereute
ao peciolo.
— Gavinha peciolar; gavinha que nts-

ce do topo do peciolo prolongado.

PECIOLO, s m (Do latiru7>«<ioÍMí). Ter-

mo de botânica Parte das plantas, sobre

que as filhas se sustentam.
— O pé da folha a imitarão do pe-

dúnculo, que é o pé da flor.

PECIOLULO, s. m. Periolo curto.

— l'.ci(do parcial.

1.) PEGO, .s. m. Vicio que costuma dar

nas arvores, e fruetos mal vegetados, e

quasi seccos.

—

A esta arvore chegou-lhs o

peco.

2.) PECO, A, adj. Que tem peco.—£s-
ta arvore está peca.
— Figuradamente': Parvo, tolo. Descio.

—«E el Rey disse: A hum vilam peco
não ha c >usa que lhe náo pareça que
fará, e etu fim não faz nada : e depois

de comer o mandou chamar so, e lhe

disse a causa porque aquillo Ih" dissera,

e que lhe perdoasse, p jrque compria as-

si a Seu s^ruíçu, e que outra hora náo
dissesse tal, e o tiu^-sse em grande se-

gredo.» Garcia de Rezende. Chronica de
D. João II, cap. 150. — «L'po Soarei,

que depois foy capitam mor da índia,

homem de muyto bom saber, e grande

memoria, e com que el Rey folgaua, e

fazia mercê e fauor, eo mandou por ca-

pitara R Mina. e quando lhe vejo beijar

a mão p^ra se partir el R>)' disse: Lopo

Soarez. eu vos aando a Mina. náo sejaes

tara peco que venhaes de la pobre.»

Ibidem, rap 177.

PECOREAR, V. n. (Do latííu pecuí, oris).

Passar a moiiI>« bo reli-nlo no campo.

PEÇONHA, ,<;.
f. Veneno. — «Dizem os

.Malayos que a invenção dest» peçonha

he dos moradores da Ilha Çamatra, a

qual se compô» com a espinha do peixe,

a que n>^te R«vno chamamos Bagre: e

os MaUyos ( ffioiaes desta com posiçáo fo-

ram os povos Ceilates que vivem ao mar.
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do q.io atrás falíamos.» João de Barros,

Década 2, liv. 6, cap. 4. — «E outros

mais á ruingua de azeite que não tinham,

que por saber que era antídoto daquella

peçonha, queirasTara as frechadas com
toucinho velho, que lhes deo saúde.»

Ibidem, liv. 6, cap. 4.— «E estes homens
vendose constrangidos a hum castigo tão

afrontoso, quasi todos se desterrarão, e

muytos tomarão a morte com suas pró-

prias mãos, huns com peçonha, outros

enforcandose, e alguns dell"S a ferro.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

32.— «Ho Bispo Deuora ao tempo da mor-
te do Duque estaua com a Raynha, e ahy

o foy chaiiJir da part^^ d^d Rey o capi-

tam Fern.sm Martin?, e em «abindo fora

foy logo preso, e leuado com muyta gen-

te, e jnijyto r.^cado ao cssiello de Pal-

mela, 6 meti.io em huma cisterna sem
agoa, que está dentro na torre da rnena

gem, onde dshy a poucos dias faleeeo,

e dizem que com peçonha.» Garcia de

Reztnde, Chronica de D. João II, capi-

tulo 54.

vimos este grande estado

muy asinha derribado,

e sem porque, sem vergonha

ho mat.iram com peçonha

antes de hum anno acabado.

GAKCIA DE REZENDE, M1SCELL4NEA.

Ha Reys que sam costumados

peçonha sempre comerem,

de meninos ensin.idos,

em muy pequenos bocados,

te se neiia conuerterem.

IDEU, IBIDEM.

—«Mas esta embaixada nam ouue ef-

feito, porque Cojeatar, a quem os Afon-

so Dalbuquerque endereçara per suas

cartas, com outra pêra el Rei de Ormuz,
nam tam somente nam quis que passas-

sem adiante, mas ainda mandou matar
secretamente com peçonha Rui Gomez,
e Frei loam se tornou pêra índia.» Da-
mião de Goos, Chronica de D. Manoel,
part. 3, cap. 4.— «Fui tão toulo que lhas

dei, e elia táo b-sta que as provou, po-
rem cospindo fora no mesmo instante,

começou a chorar, e foi dizer a sua Ama
que o Passageiro lhe tinha dado peço-
nha.» Cavcillriro d'(diveira. Cartas, liv. 1,

n." 16. — «Panthea mulher de Abradat,
matou se sobre o corpo difuuto de sc^u

marido, daquella mesros forma que Tis-

be o executiiu sobre o do seu querido
Pyramo. Phila molher de Demétrio ma-
touse com peçonha.» Ibidem, liv. 1,

n.o 41.

Tu, Malaca opulenta, em vão te assentas

Lá no grémio da Aurora onde nasceste;

Em vão imbtíbes venenosas settas

No arco certeiro, e os crizes refalsados

Com peçonhas mortíferas temperas.

GARRETT, CAM., cant, 8, cap. 18.

—Figuradamente: A peçonha do pec-

cado; da iingua maldizente, da heresia.

— A matéria podre das feridas.

—Figuradamente : A conversação bran-
da tem sun peçonha; a boa linguagem
persuade talvez a obrar mal.—Syn. : Peçonha, veneno. Vid. este ul-

timo vocábulo.

PEÇONHENTAR, v. a. Dar peçonha, en-

venenar.
— Figuradamente: Peçonhentar com

erros; envenenar a alma, ensinando dou-
trinas falsas.

PEÇONHENTISSIMO, A, adj. siiperl. de

Peçonhento. Mui peçnnhfnto.— Oescor-
pião é nyn bicho peçonhentissimo.
PEÇONHENTO, A, adj. Venenoso, que

encerra veneno, que contém peçonha.

Com tal presteza no ar as azas solta

A ministra infernal c peçonhenta.

Espargindo furor, ódio, e revolta.

Que em breve espaço assaz lá se apresenta

Onde está a casa, bruta, e sempre envolta

Em negro sangue, suja e fedorenta,

Onde sua morada a Inveja tinha

E a sua natureza esta convinha.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 9, est. 100.

— Figuradamente : Ltngrwa peçonhenta;
a Iingua do caluroniador, do blasphemo,
do que diz heresias, e obscenidades.
—yuec_ minunica o veneno pelo con-

tacto, mordedura, etc.

Com fumosos bulcões o ceo se assombra,

Mostrase a labareda alta, e espantosa,

A qual em pouco espaço toma forças

Na ramosa matéria, e toca as nuucs.

Corpos meyos ardidos se derretem

Naquelle brauo incêndio com molesto,

E peçonhento cheiro, acode hum monte
De carniceiras aues dando gritos.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 12.

— figuradamente : Peçonhenta seita.

PECTAR, V. a. Termo antiquado. Pa-
gar, peitar tributo.

PECTATO, s. m. Termo de chimica.
Nome genérico dos saes formados pela

combinação do acido pectico com as ba-
ses.

PECTEN, s. m. Vocábulo latino, usado
por alguns anatómicos na signilicaçào do
osso púbis, e que sigiiifiua propriamen-
te pente.

PECTICO, A, adj. Termo de chimica.
Acido pectico; acido conhecido durante
muito teiLpo sob o nome de gelèa vege-

tal; dá ao sueco dos fructos a proprieda-

de de se transformar em geiêa.

PECTINA, s. f. Termo de chimica.

Principio immediato que existe em mui-
tos fructos {grossulina de Quibourt). A
pectina é insolúvel no álcool, que a

precipita do sueco de varias fructas em
forma de g^*lêa.

t PECTINIBRANCHIOS, adj.plur. Ter

mo de zoologia. Que tem os branchios
em forma de pente.

PECTORILOQUIA, s. f. Termo de medi-
cina. Pheuomeno que tem lugar quando
a voz parece sahir do peito, e passar to-

talmente pelo canal do esthethosccpio,

como se observa nos tísicos, e nos in-

divíduos que tem fossas no plumão.

f PECTORILOQUO, s. m. Termo de me-
dicina. Homem que apresenta o pheno-
meno da pectoriloquia.

f PECTOSE, s. f. Termo de chimica.
Principio de composição desconhecida
tirada dos fructos verdes, cenouras, e na-
bos.

I PECTOSICO, A, adj. Termo de chi-

mica. Acido pectosico; acido que for-

mando-so quando se introduz a pectose

n'uma dissolução de pectina, se precipi-

ta no estado gelatinoso.

f PECUÁRIA, s. f. (Do latim pecus).

Arte de crear e educar os gados ; tudo o

que respeita aos gados.

PECUINHA, s. f. As primeiras vozes de

uma ave tenra.

— As primeiras vozes que solta uma
ave depois da muda.
— Palavras isoladas e talvez picantes,

que «Mudem a amor.

f PECULADOR, s. m. Punccionario cul-

pado- do pfculato.

PECULATO, s. m. (Do latim peculatus).

Proveito pessoal feito sobre dinheiros

públicos por hum homem ao qual a ad-

ministração ou o deposito é confiado.

—

O peculato é natural nos estados despó-

ticos .

PECULIAR, adj. 2 gen. (Do latim pe-
culiaris). Do pecúlio.

—Figuradamente: Próprio, particular,

privativo, especial.

f PECULIARIDADE, s. f. Termo da
Iingua monástica. O vicio da proprieda-
de pessoal nos monges, ''

PElULIO, s. m. (Do latim peculium)'.

Termo de antiguidade romana. Dinheiro
ganho e economisado por um escravo.

—Modernamente, o que uma pessoa
na dependência de outrem adquire por
seu trabalho, por sua economia. — Dis-

poz do seu pecúlio sem os parentes o sa-

berem .

Com punível despejo motejando,

Cá para mim me rio: pois naõ acho

Em meu Pecidio similbante nota.

Faça pois. sem demora, o que lhe digo.

Que outra estrada naò tem, por onde possa

Do Acordaõ escapar á sem-justiça.

A. DINIZ DA CRUZ, HVSSOPE, cant. 4.

—Toda e qualquer somma de dinhei-

ro, seja qual fôr a fonte d'onde prove-

nha.

PECUNIA, s. f. (Do latim pecunia).

Dinheiro.— «Já, se succede, que o pri-

meiro deva ao segundo alguma couza,

ahi fica o contrato mais corrente
;

por-

que cota pecunia mental se satisfaz tu-
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do; e só o Rey fica defraudado na Rnal;

porque com estas, e outras trarás nada

sn lhe restitue: e T«m a montar no cabo

aí) todo dispêndios muito grandes; por-

que succedem serem tnais que muitos

estes lanços, e passarem de marca as

quantias delles.» Arte de Furtar, capi-

tulo 6.

f PECUNIARIAMENTE, adv. (D« pe-
cuniário, com o suftixo <mente>). De
um modo pecuniário, com relação a di-

nheiro.

PECUNIÁRIO, A, adj. Que diz respeito

a dinheiro.— Interesses pecuniários.—Pena pecuniária; iiuilts.

PECUNIOSO, A, adj. (Do latim pecu-
niotus). Que tem muito dinheiro; capi-

talista.

PECUREIRO, s. m. Vid. Pegureiro.
PEDACINHO, s. m. Diminutivo de Pe-

daço. Pedaço pequeno.
PEDAÇO, s. m. Parte, peça, fragmen-

to, porção. — Um pedaço de queijo. —
€ Porem com a ira daquellas rasões se

acenleram de feição, que a batalha se

avivou em maior braveza e os golpes co-

meçaram fazer muito mais damno. Dos
escudos não havia mais sinal que os pe-
daços, de que o campo estava semeado.»
Francisco de Moraes, Palmeirim d'In-

glaterra, cap. 57.—«Passada esta prati-

ca que durou hum pedaço, se espediraõ
hum do outro com as dadiuas que se en-
tre elles custumsõ: em que entrauaô al-

gumas peças que elRey dom Manuel de
cà mandaua que se dessem áquelles prín-

cipes seus seruidores.» Barros, Década
1, liv. 9, cap. 4.—«O qual campo se vai

estendendo hum bom pedaço té ir dar
ao pé de huma serra, que vem acabar
alli de mui longe donde elle corre, atra-

vessando toda aquella terra de Arábia,

com que faz a divisão destas duas partes
delia, a que chamam Felii, e Pétrea.»

Idem, Década 1, liv. 8, cap. 1. — «Cá
travam na rama deste género de coral

de maneira, que ás vezes fica a ancora,
ou trazem nella hum pedaço da balsa.»

Idem, Ibidem. — «E fazendo sinal aos
juncos, esporou os inimigos fora no cam-
po, parecendolhe que aly se quisessem
averiguar com elle, segundo a foufarrice

das suas mostras prometiáo, elles tor-

nando de novo á escaramuça, andarão
hum pedaço á roda, como que debulha-
rão calcadouro de trigo, parecendo- lhes

que só aquillo bastava para nos desvia-

rem do nosso propósito.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 65 — «E
a loam Falcam tiohalhe el Rey feyto hu-
ma meree, e por auer dias que nam as-

sinaua ouue o aluara a mão, e pedio por
mercê ao capitam dos ginetes por ter com
el Kej mujla valia, que lho assinasse la

dentro, e o capitam estando el Rey as-

sinando buns papeis lho deu, e pedio
por mercê que assinasse, e el Rey o rom-
peo em pedaços, de que o capitam ficou

rauy agastado, e muyto mais loam Fal-

cam quaiidii o soube.» liarcia de Rpznn-
de, Chronica de D. João II, cap. 174.
— «O que ífilu inundou IVro barreto,

Garcia de sousa. e Mariim coelho a mon-
te Delli pf-rn ahi aii.larem daroiada, e

guarda da cosia, o elle s<i partio pêra

Cananor, e a vista da fortaleza mandou
enforcar alguns dos Rumes que trasia

captiuos, e com outros vsou outra mor
crueza, porque os mandou poer nas bo-

cas das bombardas grossas, cnio as quaes,

e com os pedaços dos corpos destes mí-
seros saluou a cilade.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. i, c^p.

40.— € Neste ti-.mpo coim/çaua deiitrar o

inuerno, que. iiaqueil.'is partes he de mui-
tos ventos, e chuuas, com as quaes arru-

nhou de noit^í hum pedaço de muro, o

qual mandando o capitão repaírar, acu-

dio Roçalcáo com muita sente, cuidan
do que poderia entrar a cidade, mas elle

foi também r«ccbidi) com alguns berços,

e falcoens. que com jiPrda de muitos dos

seus se tornou ao arraial.» Ibidem, pari.

3, cap. 21. — «O que f^-íti). o Papa se

aleuantou pêra ir ver o EIrphante, e on-
ça ao jardim, oiid^ nsteu* hum bom pe-

daço, vendo as habililades, de qu>' o Kle-

phante usaua, e o modo que a Onça ti-

nha em caçar, p^ra o que alli mandou
trazer algumas alimárias, que logo ma-
tou.» Ibidem, part. 3, c^p. 56. — «Mas
em íim eiles fogiram da tranqueira, e

foram seguidos hum bom pedaço, em
que morreram muitos (iolles, o que f'-ito

o governador se recolheo a frota pêra

mor segurança da gente, c ao outro dia

tornou a sair em terra, ondo s^m ne-
nhuma resistência mandou fazer huma
tranqueira na ponta da enseada, que por
ser estreita se assentou de mar a mar.»
Ibidem, part. 4, cap. 32. — tDos quaes
em ínuestindo a carau''la saltaram pela

proa quinze ou dezaseis dentro, com ca-

pacetes, lanças, rodelas, e adargas, no
que fezeram tanto co:jio dautos, porque
os dous irmãos, e o Grímallo, com hu-
ma lança na mam, e hum berneo do
braço os receberam de tam boa vontade,

qua depois da peleja durar hum bom pe-
daço matarão os mais dtlles.i Ibidem,
part. 4, cap. 50. — «E estando sobre a

postiça dizendo aos dos bateis que esta-

uam mais pêra se deixarem morrer co-

mo ciues, e couardos que para se salua-

rem como cauaileiros, sobreu^jo hum ti-

ro de bombarda dos imígos que cieu no
piaó de hum falcam, e resnalando daili

deu a Diogo feruaudeiem huma ilharga

com tanta força, que lhe meteo alguns
pedaços das armas que trazia vestidas

pela carne de que leigo cahio morto.»

Ibidem, part. 4, cap. 73. — «Hum navio

por grande que sij.t e por inuíia agoa

que faça as boml<«s s.<<m feitas por tal

engenho, que hu'ii li(>in<'m SiO assenta-

do andando continuamente com os pes

como quem soube degraos, em muito
pouco toiopo ho esgota; sam est^s bjiu-

bas de muitas peças ao modo de noras,

lançadas ao longo do C(jstado do navio

por aiitrn caverna e caverna, tendo cada
peça hum pedaço de pao de dous pal-

mos, {)ouco luais ou meu >« hum palmo
bem Uvrado.» Frei (ia^par da Oiii, Tra-
tado das cousas da China, cau. 10.

Kllc «abe d« Acclimo ogrinde Scbolu,

l)« rnbo a rabo, sem («Ihirllia ora rerb*,

K á força de Pai v«lbo, alfum pedaço

V«rt« am mia Portuguei, do TridtatuM.

A. o. DA cHuz, UTBsorc, caat. 7.

— Pedaços do coração; oS que muito
amamos.
—Armado de pedaços ; armado de pe-

ças que não eram do mesmo jaez, dadas
por vários.

—Feilo d« pedaços; feito de parles

dissimílhantos, sem harmonia umas com
outras.

— Coinpo»ição de pedaços; composi-
çio em que não ha o mesmo tom, fSty-

lo, e cores aoal'igas.

—Loc. : A pedaços; não de um jacto,

mas pouco a puucj, por escalas.

— Feito pedaços, ou em pedaços; des-

pedaçado.— • t; e:st4ndo assi luJos trava-

dos, huns por entrarem e outros por de-

fenderem a eiitrad,^, us Acheiís deraõ fo-

go a huma grande mina que tíuhaõ fei-

ta, a qual arribetaudo pur junto do re-

puxo, qu(í era de pedra em sossa, rali-

iiou para o ar o Capitão Bata c^m moís
dl» trezentijS dos seus, feitos tod^s em
pedaços, com hum estrondo e fum.iça

laô espantosa que par>^cia hum retrato

do Í!if.'ruo.» Fernão Mendes Pinto, Pe-
regrinações, cap. 17.
—Fazerem pedaços; despedaçar.— «E

íicauJo a laucUara a arvore seca, s<.'m

masto, nem delias, porque tudo o v> uto
nos fez em pedaços, e com três rombos
por junto da quilha, nos fomos logo a

pique supitimeote ao fundo, sem poder-
uios salvar cousa nenhuma, e Uiuylo

poucos as vidas, porque de vinte e oito

pessoas que nrlla hiamos, as vinte e três

se afojjaraõ em menos de hum credo, e

os cinco que escapan>os somente pela

misericórdia de nosso Senhor.» Fernão
.Meudes Pinto, Peregrinações, cap. 23.

— «Neste tempo chegou também huma j
das duas lauteaas de que até entáo se

não saiiia part'^. e contou também de sy

assaz de trabalho, e certificou que a ou-
tra quebrara as aiLarras co tempo, « fo-

ra <iar a costa, e que a sua vista sa fiic-

ra em pedaços na praya. e que de toda

a gente se não Síilviraõ m«is que sós

treze pessoas, cinco I' irtugaeses. e oito

moç<'s ChrislRÕs. os qiMÍs a gente da ter-

ra levjiia cativos para hii.ii lugar que se

chamava Nouday.a Ibidem, cap. 62.

—
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«Ao dito Rp.y Augusto, socedeoo SPguin-

t« caso particular. l)esferrando-se-lhe o

Cavallo não st^y em que lugar chegou a

casa <ift hum Ferrador, e sera se dar a

conhfcer pedio-lhe huraa ferradura. To-

mando-a nas mãos a fez em pedaços, e

disse ao Ferr;id(jr que aquella náo pres-

tara.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv.

1, n.» 50.

PEDÁGIO, s. m. Pensão que se paga

por passar por alguma ponte, calçada ou
barca.

— Peagera, portagem.

PEDAGOGIA, s. f. Tom e superiorida-

de dos p-^d.^gogos.

— Magistralidnde, pedanteria, dogroa-

PEDAGÓGICO, A, adj. De pedagogo,

de mestre <le meninos.

—Magistral.

—

Modos pedagógicos.

PEDAGOGO, s. m. (Do grego paidagô-

go^). Preceptor, mestre, aio.

PEDALE, s. f. Canudo grosso de um
orgâo que se. toca com o pé. Serve para

moditicar ou jf-vantar o som do instru-

mento, como acontwe nos pianos e har-

pas.

PEDANEO, A, adj. (Do latim pedaneus).
—Juiz pedaneo; o juiz ordinário das

villas e aldeias, etc, em opposição ao

juiz de fora e aos juizes letrados.

PEDANTARIA, s. f. O vicio de pedan-

te, pedantismo.

PEDANTE, s. m. (Do írancez pédant).

Pedagogo, mestre de crianças.— «Acho,

porém, graça ao inglez Adisson, author

do Sócrates moderno, onde, criticando

estes críticos, e mostrando a variedade

de pedantes, no caracter do doutor Ho-
neycoojbí) descobre um.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo

CastelKi Branco, p. 145.

—Figuradamente : Charlatão, homem
de mau gnsio nos estudos.

—Hotnem de muita presumpçâo, or-

gulhoso.

—Homem que arroga a si o direito de

deciílir, e pretende que estejam pela sua

decisão.

PEDANTEAR, v. n. Proceder como
pedante, f*zer de pedante, de pedago-
go.

f PEDANTERIA, s. f. Vid. Pedanta-
ria.— «Conheço homens para quem tudo

o que lhes desagrada é pedanteria ou
pedantismo (palavra inventada ha pou-
co).» Bispo do Grão Pará, Memorias, pu-

blicadas por Camillo Castello Branco, p.

144.

PEDANTESCAMENTE, ado. (De pedan-
tesco, e o suffixo «mente»). De um mo-
do pedantesco.

— A' maneira de pedante que se osten-

ta a creanças e néscios.

PEDANTESCO, A, adj. Próprio de pe-
daiiti'.

PEDANTISMO, s. m. Erudição do pe-

dante impertinente o pueril.

Ha dElvas na Cidade um Escritório,

Onde assisto a Trapaça, e o Pedantismo.

Alli os feios monstros consultados,

Do gritador Fernandes pela bocca,

Suas respostas dão á rude plebe.

ANTÓNIO DINIZ DA CBUI, HYS50PK, CaOt. 4.

—Ostentação pedantesca.

PEDARTHROCACIA, s. /. (Do grego pais,

paidos, e arthron). Termo de medicina.
Doença das articulações nas creanças.

PEDATROPHIA, s. f. Termo de me-
dicina. Atrophia mesenterica.

PÈDEGALLO, s. f. Vid. Pé (termo náu-
tico).

PEDEGALVO, s. m. Nome de uma va-

riedade de uvas.

PEDERASTIA, s. f. (Do grego paidos,

e eraõ). Vicio contra a natureza.

— Paixão infame de homem para ho-
mem, fanchonice.

t PEDERASTO, s. m. Homem dado á

pederastia.

PEDERNAL, s. m. Pederneira.
— Veia de pederneira.

PEDERNEIRA, s. f. Pedra de ferir

lume.

D'alguns fardos d'arroz, de arcas rodea

Quanto «spaço de terra os agasalhe :

la se rompe a fogosa pederneira,

Ia fumo em qualquer parte se leuanta.

COBTK REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

caBt. 8.

—Recife de pedra viva.

—Arcabuz de pederneira ; o que tem
cão e pedra de ferir lume para dar
fogo, em opposição aos antigos arcabu-
zes, que erão de corda ou murrào.
PEDESTAL, s. m. (Do francez piédes-

tal). Lorpo de architectura, que sustem
as coluojoas; consta de base e varia de

forma segundo as ordens de architectura.

— «He do huraa só nave de pedraria bru-

nida; o lageamento de pedras de cores

também brunidas. Em torno a circunda
interiormente hum composto, e propor-
cionado pedestal, sobre que se funda a

harmonia da mais architectura. Tem seis

arcos com pilares interpostos, sobre ba-

ses, capiteis, e simalhas também em tor-

no, com seis luzes obradas com respeito

á architectura.» Jacintho Freire de An-
drade, Vida de D. João de Castro, li-

vro 4.

PEDESTRE, adj. 2 gen. (Do latim pe-

destris). — Estatua pedestre; estatua de

um homem a pé, em opposição a eques-

tre, que represeata um homem a ca-

vallo.

—Que se faz a pé. — Viagens pedes-

tres.

— Oue está ou anda a pó.

E que o Mogor quiçá não ousaria

Do outeiro commetter a alta subida,

Cuidando que a pedestre companhia

Era gente de guerra, e não fugida.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 5, est. 86.

—Viajante, ou correio de pé. ,

t PEDESTREMENTE, adv. (De pedes-
tre, e o suftixo «mente»). A ^té.— Seguir
alguém pedestremente.

PEDIÇÃO, s. /. Termo antiquado. Pe-
diraento, petição, pedido.
PEDICELLADO, A, adj. Termo de bo-

tânica. Provido de pedicello.

PEDICELLO, s. m. Termo de botâni-
ca. Divisão extrema de um pedúnculo
ramificado.

—Supporte capillar da urna dos mus-
gos.

—Termo de zoologia. Segundo artigo
das antennas de um insecto.

t PEDICELLULA, s. f. Termo de bo-
tânica. P.-dicnlIo pequeno.
PEDICULADO, A, adj. Termo de botâ-

nica. Que tem por supporte um pedí-
culo.

1.) PEDICULAR, adj. 2 gen. (Do la-

tim pedicularis). Termo de medicina.
Doença pedicular ; doença em que se cria

grande numero de piolhos.

2.) PEDICULAR, adj. 2 gen. Termo de
botânica. Que pert^uce ao pedículo.

t PEDICULISAÇÃO, s. f. Termo de
medicina. Disposição em pedículo que
toma uma parte.—Pediculisação de um
tumor.

PEDÍCULO, s. m. Termo de botânica.
Supporte de um órgão qualquer.
—Termo de anatomia. Toda a parte

estreita que supporta um órgão ou parte
d'elle.

—Termo de pathologia. A parte es-
treita que supporta certos tumores.

PEDIDA, s. f. Termo antiquado. Pe-
dida; erão reaes, ou abusivos ou tole-

rados dos mordomos recad adores de fo-

ros, etc.

—A licença para ceifar e segar, pedi-
da ao senhorio.

1.) PEDIDO, s. m. Contribuição para
necessidade publica, que os reis pediam
em cortes aos vassallos. — «Vendiaõ Há-
bitos até gente indigna delles, e perten-
deraõ inventar novas honras, para as
vender, e habilitar com ellas gente in-

fame ás majores. Dos Nobres tomarão
grandes pedidos, e dos que possuiaó bens
da Coroa a quarta parte : negar os quar-
téis das tenças, e dos juros era muito
ordinário.» Arte de Furtar, cap. 17.

2.) PEDIDO, part. past. de Pedir.—
«O Caciz lhe replicou dizendo, que as

cousas de Deos, e das esmollas pedidas
em seu nome, naõ aviaó de ser joeira-
das por tantas msõs como elle dizia, se

não somente pelas daquelles a quem se

pedissem.» Fernão Mendes Pinto, Pere-
grinações, cap. 6.

—Pessoa pedida; pessoa a quem se

requer alguma cousa.

PEDIDOR, «. m. Mendicante, homem
que [teiie esmolas.

f PEDIFORME, adj. Termo de zoolo-

gia. Que tem a forma de um pé.
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PEDIGOLHO, ou PEDIGONHO, s. m. Pe-

di 'or iiDp-riinfiit.? f erifaildiihd.

PEDILUVIO, s. m. Termo Jh mwliei-

n». liantui ilf [tós.

PEDIMANO, s. m. (Ho Ifltim pei,ema-

nus). TerruD «ie hislorii natural. Nomn
dado a uiua tribii de marsupiaes, qu»

tem o p"llc'gar dos pés aparla'ios dos

outros dedos, e d'est') mo io os pés lhes

sorvHiu de agarrar as cousas, o do trepa-

rem ii«s arvores.

PEDIMENTO, s. m. Petiçáo, pediçáo,

supplita.

PEDINCHÃO, ONA, adj. Termo Popu-

lar. Diz-se daquella que pede com im-

portuni lade.

— Aquelle que podo muitas cousas.

— Siibstarilivauienle : Um pedinchão.

PEDINCHAR, V. a. Termo Popular.

Pe.lir aiiiiu iadaraente e com importuni-

daíe.

PEDINT\, s. /. Mulher que pede.

PEDINTÃO, ONA, adj. Termo Popu-

lar. Que pt^de muito.
— Substaiitivumeute: Uni pedintão.

PEDINTARIA, s. /. A condição do um
hotuc.iii iinridií^siilii.

PEDINTE, s. m. Mendigo, horaom que
aniis pf^iliinio esmolas.

j PEDINTERIA. s. f. Vid. Pedintaria.

PEDIR, V. a. Rogar que uos dêem ou

façam alguma cousa gratuitamente. —
rE como elle por muitas vezes desejasse

Ter-se n.iquelle auto pêra que se criara,

temia pedil-o ao imperador, por se náo

ver apartíi'io do serviço da fermosa Po

linarda, filha do príncipe Priraalião, cora

qu^m vivia desde o primeiro di.n, que

alli viera, quando P.-l 'iidos o trouxe. •

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, tap. 11. — «Eu me quero irão
imperador e com fingidas lagrimas e pa-

lavras tristes, que pêra aquelle tempo
lerei guardadas, lhe pedirei que era uma
allronta muito grande me queira soccor-

rer com o cavall^-iro, era que maior con-

fiança tiver.» Idem, Ibidem, cap. 114.

— «El ri>i. qu>i tamb-m estava desejoso

de o saber, lhe pedio sí não quizesse

negara elle. Drarausiando tirou o elmo,

querendo-lhe beij.tr a raâo, el-rei o levou

nos braços cheio de contentamento, pe-
sando-lhe não poder dete-lo alguns dias,

pêra lhe fazer honra e gasalhado, que
merecia.» Hem. Ibidem, cjip. 145.— tA
imperatriz terá serão, e eu pedirei ás

damas, que náo deiiera ch-^gar a bata-

lha a tal estado, que o estorve não vir a

elle. Com tudo, que lhe peço que ve-

nham sós, e se consigo, p«ra vèr suas

obras, vierem alguns cavalleiros, seja

sem armas, porque assim iráo de minha
casa.» ld'>[u. Ibidem, cap. 162. — «Os
cativos v rido qu-> Diogo Corrêa náo tor-

nara, n-ru tinham por vi» alguma reca-

do de sua lib-^nia ie. tornaram pedir a

Meliqut» Gupi que lhe alcaoçasse d'El-

fley que houvesse por bem consentir que

outro delles fosse requerer ao Capitão

mór que os resgatasse.» Jofio de Barros.

Década 2, liv. 7, cap. 3. — «Ao que «lia

despois de conceder no que Ih') pedião,

responduo, aflirmovos em ley de verda-

de, que nem t-ssas razó-s que me dais,

nem o que com ellas mo podes dianl".

nem essas boas palavras com que enfei-

tais esse bom zelo cie leais vassallos. pu-

deraõ ser bastantes para me desviarem

de tão santo propósito como este que a

meu Iley e senhor tinha pnmietido.»

Fernão Mendes Pinto. Peregrinações, ca-
|

pitulo 28. — «Começou a coiiriuislar o
j

Reino do Algarve aos Mouros, e houve
delles algumas vicl >rias notáveis, dn que ,

envejoso el Rei D. Affonso, e desnjando

accrescentar seu Reino, mandou á Rai-
*

nha sua mulher a Castelii com instru<--

çaõ de pedir a conquisla daquelle Reino

80 Pai, como pedio. e aliançou com c r-

las condições, que ao diante remitiio ao

lufanti! D. Diniz seu neio » Krei Bernar-

do de Briío, Elogios dos Reis de Por-

tugal, conlinua<l<is por D. Jo^é Barbosa,
j— «E por muyto mao trato, que a gente

tinha recebido, e por os muytos feridos,

que auia, e lambera por lho pedirem o

Arcebií.po de Toledo, r (iulros senhores,

que ahy com elle eráo, se foy cum gran-

de iriumpbo, e vagar, com suas baode}

-

ras tendidas, e trombetas, o atabales á

Cidade de Touro, onde eotrou, e *steue

com muyta trisfza até o outro dia, que

soube nonas dei Rey su pay, de qup
ficou mujto ledo, e logo Ibe mandou
muyta gente com que vfo a Touro, on-

de a Raynha. e o Príncipe eslauào.»

(iarcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 13. — «E assim lhe leváo mais

a provisão, que ca mandou para o The-

soureiro pagar o dito dinheiro, e lhe pe-

dem por mercê que tudo acceite. como
de leaes vassallos, que somos a el R"!

Nosso Seuhor, e a V. Senhoria mui obri-

gados. Escrita era Cimera. a 27 de De-

zembro de 1547.» Jai-iiilho Freire de

Audrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 3 — «Vós, minha Máe, pedir-me
ajoelhada, que cause a felicidade de vos-

so filho e que vá para sempre, sempre

viver com a minha B^mfeitora? Eu Si-

zanns, que me daria por muito alTortu-

nada de servir Madama de Seneterre!

eu a quem. para a c^ins^ilar na sua ad-

versidade, uma caririi su» 6 só bastan-

te! E dizeis vós. Senhora, que sois in

teirada do meucoraçã'?» Francisco Ma-
noel do Nasidmento, Successos de Mada-
me de Seneterre. — «Vim com as or-

dens de vossa magestade, em que tanto

me encarregou a conservação dVstas gen-

tilidades, e aos governadores e capitáes-

móres que me dés«em toda a ajuda e fa-

vor que lhe pedisse para as jornadas

que se houvessem de faz>'r ao sertã".»

Tadre António Vieira, Cartas (ed. 1854),

n.» 11.

— T»»rrao pouco em uso. Buscar, ir ler.

— ?»dir campo a desafiado ; vid. Cam-
po.

— Pedir por alguém ; pedir que se

lhe pfrdôe, ou faça outro benefi«;io.

— Demandar.
— Pôr preço «o que se vende.
— Loc. : A'ão ha mais que pedir; nio

ha maii que desejar, tu lo está ordenado,

e bom feito.

— Exigir, requerer. — «Vós, que of

conheceis, os julgai ; e se náo houver-

des por b^ui igual o galardão, seji como
vol-o a vontade pedir; que nfto pode ser

que algum tanto náo esteja de minha
parte.» Francisco de Moraes, Palmeirim
de Inglaterra, cap 135. — «O qual re-

cado deo a este .Ncb' dá Beguea mais
por lhe fazer bem pola amizade que
lom elle linba. que por amor dEIRpy;
loondando-lbe pedir per sua carta, que
lhe p-rdoasse o escândalo que delle li-

nha, porque não estava em tempo pêra
trazer seus vassallos fora da sua graça,

e mais est-' sendo pessoa tão principal.»

João de Barros. Década 2, liv. 6, cap.

2. — «Era D. Mecia moça na idade, e de
grande ferm "sura, mss menos na gera-

ção (posto que mui nobre) do que pe-
diaõ as esperanças dos Portugueses, ba-

\enio de por meio ser já vinva de D.

Álvaro Pir<'s de Castro. hoa>em nobre, e

descendente de Reis, mas todavia mui
desigual para-lhe succeder no matrimo-
nio hum Rei, que entre osdeHespanha
era grande naqueile tempo.» Frei Ber-

nardo de Brito, Elogios dos Reis de Por-

tugal, continuados por D José Barbosa.

— «E assim liavaõ quanto traiiaõ. para

qub os deixassem passar t^m paz : e taes

eraõ. os que em tempo de Casl^Ua pe-
diaõ donativos pelas portas a titulo de
soccorros. e empréstimos, s^m nos po-
rem os punhaes nos peitos : mas quem
naõ dava até a camiza. quando outra

couza naõ tivesse, sempre ficava temen-
do o tiro, que fere ao hmae.» Arte de

Furtar, cip. 18.— tPasja se algum tem-

po, augmenta-se a distracção, e vai-se

Menalco para sua casa, ou para outra

qualquer spca diser palavra. Joga Menal-
co ao Tritaque. pede hum copo de vi-

nho para beber.» Cavalleiro d'01ÍTeira,

Cartas, liv. 3, n.» 18.

— Pedir contai ; exigil-as de quem
administrou cabedal, fazenda, ou fez of-

ficio de comnússão. — «Ao qual Poyrá

este Rey de Malaca, e os (iovernadores

de Patane, Calantam, Pam, e outros de

toda aquella costa, eram obrigados acu-

dir com os tributos que cada anno da-

vam a ElRey de Sião, e a elle se pedia

conta delles. e por esta razão, como cou-

sa da sus governança, vinha por Gover-

nador desta Armada.» Joio de Barros,

Década 2. liv 6. cap. 1.

— Requerer o que è detido, de jus-

tiça, como se roga aos juizes.



I
PEDI

— Pre^^isar.

— Loc. popular: A pedir por bocca;

s pedir quaato alguém quer, ou como
quer.
— Pedir pi:.

— Pedir casa. — «E posto que Affon-

so dWlboquerque, quanto ao que tocava

á tenção d'EIR.'y, entendia ser assi isto

que lhe F.lRey mandava dizer, o que en-

tendia por parte de Melique Gupi acerca

de dar fortaleza em Dio, e pedir casa

em Malaca, tudo procedia de seu parti-

cular interesse.» João de Barros, Década

2, liv. 8. cap. 5.

— Pedir esmola; mendigar. — «Che-

gou o Inverno, a Deos moscas, mosqui-

tos, e mosquitinhos. .Necessitou a (ía-

letti, quero diser « Cigarra, desceo dos

Tablados, poz-se por portas, e chegou

a pedir esmolia á de huma Formiga, re-

putada por sevantlija de todos os quatro

costados.» Cavalieiro d'01iveira, Cartas,

liv. 1, n." 45.

— V. n. .Mendigar. — «E tanto que
foy menham nos fomos pelo lugar pe-

dindo de porta em porta, onde tiramos

quatro taeis de prats, com que despois

remedeamos algumas grandes necessi-

dades em que nos vimos.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 82.

— Syn. : Pedir, orar, exorar, rogar,

siipplicar, implorar, obsecrar, deman-
dar, reqKcrér, exigir.

Pedir não especifica nem a cousa que
se pede, nem a pessoa a quem se pede,

nem o modo como se ped»^. Orar é pe-

dir a Deus. Exorar é pedir com instan-

cia, dobrar cosn supplicas. Rogar é pe-

dir por graça e mercê. Supplicar é pe-

dir humildemente e com submissão. Im-
plorar é pedir com rogos e lagrimas,

quando nos vemos i-m afflicções e tra-

balhos. Obsecrar é pedir com humildade
e afTecto por alguma cousa sagrada e de

respeito. Demandar é p'^dir em juizo,

pedir prir direito. Requerer é pedir ao

magistrado, ou f.íz^ír requerimento á au-

ctoridade superior para que se nos defi

ra como é de justiça, se nos dê o que a

lei n'^s conc-^de, ou nos auctorisa a pe-

dir. Exigir é pedir com auctoridade e

instancia o que é devido.

De todos estes vocábulos o mais ge-

nérico é sem duvida pedir.
— Syn. : Pedir desculpa, pedir per-

dão.

Pedir desculpa é quem se mostra sem
culpa, justifii-ando-se de uma falta ap-

par-^nte. Pedir perdão é quem reconhe-
ce sua falta, e quer evitar o ser casti-

gada.

Pedir desculpa refere-se á imputação,
da qual nos justificamos ; pedir perdão
reconhece s culpa, e mostra' o arrepen-

dimento.

O animo nobre desculpa facilmente
;

náo hesita em perdoar o coração gene-

roso.

PEDR

PEDITE, s. m. Termo de Poesia. In-

fante, snldadi) de pé.

PEDITÓRIO, s. m. Nome dado nas or-

dens mendicantes ao acto e diligencia

de pedir esmolas pelas portas para sup-

prir as nfcessidades dos Religiosos, e

seus conventos.

—O que produziam as Ordens mendi-
cantes.

—Termo familiar. Petição, supplica

repetida.

PEDOTRIBA, s. m. Termo pouco era

uso. Nos gymnasios da antiguidade aquel-

le que conhecia bem as manobras pró-

prias a cada exercício, de maneira a pi-

der ensinar como era preciso executal-o,

sem saber entretanto que effeito produ-
zia sobre a saúde d'aquelie que se exer-

citava.

PEDOTRIBICO, A, ad/.—.4r(epedotribi-
ca; arte aihletiea.

PEDOTROPHIA, s. /. (Do grego pais,

paidos', e trophê). Termo de medi-

cina. Parte da hygiene que tem por

objecto o regime alimentar das crean-

ças.

—Titulo de um poema de Scevola de

Santa .Marlha, onde este assumpto é tra-

tado.

PEDRA, s. f. (Do latim petra). Corpo
duro. resultante de partículas térreas ag-

gregsdas, e unidas com mais ou menos
força, de que usamos para edifícios, e

outras cousas mais.— «E em outra parte

onde o mar fazia manchas verdes, tra-

ziam-lhe outra espécie de pedras assi em
ramos, a que commummente lá chamam
coral branco, com outrs lanugem verde

á maneira de limo, e onde a agua era

branca traziam arêa mui alva.» João de

Barros, Década 2, liv. 8, cap. 1. — «E
com tanta pressa tornou logo a repairar

o que cayra, com estacadas, e entulhos

de pedra em sossa, em que a mayor
parte da gente trabalhava, que em doze
dias tornou a fortaleza a ficar no estado

primeyro, e cõ dous baluartes mais da-

VHntagem.» Fernão Mendes Pinto, Pere-
grinações, cap. 32.— <iE mais em sahin-

do polia manhãa de casa achey huma
cousa santa de pedra, que eu nunca vi,

e he feita como aquella que os Frades

tinham quando fomos feytos Christãos,

e dizia o polia Cruz. E el Rey mandou-
Ihe que fosse por ella, e elle em pessoa

a trouxe cuberta, e com muyto acata-

mento a deu a el R^^y » Ixarcia de Re-

zende, Chronica de D.João II, cap. 160.

— «Dom Lourenço pojou na parte que
lhe era assinada, e entrando pelas ruas,

por serem muito estreitas recebião gran-

de damno de pedras, zagunchos, e lan-

ças darremesso que lhe lançavam ho-

mens, e molheres das janellas, e terra-

dos das casas, tanta cantidade que foram

forçados se acolherem debaixo das saca-

das, sem se poderem seruir a sua vonta-

de das bestas, e espingardas que leua-
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uam.i Damião de Góes, Chronica' de D.

Manoel, part. 2, cap. 3.

Paiva abranda a tenção cruel robusta,

Que composto não he de pedra dura,

E conhecendo ElRei lhe chega a fusta

Quiçá por remediar tal desventura.

FRANC. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 7, est. 74.

'— «Diz Johnstou, que no tempo de
João Friderico, Eleytor de Saionia, se

acharão certas pedras que reprezentavâo
hum Crucifixo com a Virgem Maria, o

com S. João.» Cavalieiro d'01iveira, Car-
tas, liv. 1, u.° 24. — «As pedras verme-
lhas, que no Gerez se acham, também
se encontram no districto de Relias, não
só em uma cjina de agua, como me dis-

se Simão de Vasconcellos. mis lambem
em um campo, de cujas pedras teve mui-
tas a snr.^ condessa de PomhiMro e dVl-
las fez um adereço, misturando-lhes dia-

mantes a snr.8 marqueza dWbrantes.»
Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pag. 8.

—Seixo.

— Pedras calcareas; pedras que se

queimam psrã fazer cal.

—Pedras arenatas; pedras que petis-

cam fo2o, á maneira das sílices, as pe-
derneiras, etc.

—A que se cria nos rins, ou bexiga,
das areias que alH se ajuntam.
— Lançar a pedra e esconder a mão;

fazer ma! encobertamente, sem se dar a
conhecer por author d'elle.— Pedra hume, ou aJmme; alúmen,
sal resultante da combinação do acido
sulfúreo com a terra chamada alumina,
e uma pequena porção de potassa. Os
chimicos inoiernos dão-lhe o nome de
sulfato de alúmen: encontra-se natu-
ralmente formado, e consta de muitas
espécies.—iE perguntados estes oito pes-
cadores que p!irt'is avia por aquella cos-

ta até o Chincheo, onde nos parncia que
podíamos arhar alguma nao de Malaca,
nos disseraó que daly a dezoito legoas

estava hum rio muyto bom, e de bom
surgidouro, qu'' se dezia Xinguau, onde
cõtinuamente avia muytos juncos que
carreaavão de sal, de pedra hume, de
azeite, de mostarda, e de gergelim.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 55.

— Cabeça de pedra e cal; cabeça du-
ra, que não cede á razão.

— Pedra de chuva; agua congelada,

da feição de seixos, pedrisco, saraiva.

—Pedra de linho. Vid. Linho.
—Parede de pedra ensossa. Vid. Pa-

rede.

—Pedra bazar; usa-se na medicina;

é contraveneno. Vid. Bazar.

—Pedra hume sacchurina; composi-

ção de assucar com a mesma pedra, que

se usa como remédio adstringente.
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—Pedra de cantaria; pedra de IflTrnr,

ou ppHrn lavrnda, pura edilicios nobres.

—Pedra angular da igreja; l^hrislo.

—Pedra de escandído; a cousa que

egcandalisa, cfliinde, eicila as censuras,

e invejas.

—Pedra pomes. Vid. Pomes.
—feàra fina, ou preciosa; os diaman-

tf'S, lopasios, rubiiis, otc.

—Pedra de amolar; pedra mais poro-

so e grosseira do que a pedra de afiar

navalhas.

—Pedra de lagar; ^alga.

—Pedra infernal; causlico usado pela

mediciíiíi parí< certas moléstias, mormen-
te syphililicas.

*

—Pedra de sal; porções em que elle

se cryslallisa.

—Fedra fundamental; pedra sobre que

so ievaiils «Ikuiu edifício.

— Pedra viva. — j Porque como esta

serra hc pedra viva, vai toda imii picos

táo crespos, e dobrados, que Wm senio-

Ihança dn fortaleza. « sobre clles edifi-

caram muitos casflletes, e lorrt<s, e de

huns aos outros onie ha quebrada, lan-

çaram muro, cmo di-^fensão delia.» .loáo

de Barros, Década 2, liv. 7. cap. 8.

—Pedra de moinho. Vid. Mó.

—Pedra canto. Vid. Cantaria.

—Veára philosophal ; maioria com que

os alchiltiisms pretendem fazer ouro.

— Pedra agatha; nome de ura mi-

neral.
— Kstar de pedra e cal; estar mui fir-

me; estar obslinsdo em uma opiuiáo, ou

propósito, fallaiido das pessoas.

—Pedra de nra; pedra que se põe nos

altares.

— Figuradamente: Resolução de pedra

e cal; resolução solida e firme.

—Pôr uma pedra em cima; pôr em
silencio, embaraçar o curso do negocio,

demanda, etc.

—Lousa, campa.

Na pedra que alli cobre a sepultura

Onde Liaoor de tanto mal descansa,

Na qual Phebo escreueo, escreueo este

Outro Epitaflo, o qual assi dezia.

COnTB REAL, NAUFRÁGIO DE SEPVLVRDA,

cant. 17.

—tMandou fazer no Mosteiro de Alco-

baça duas sepulturas de pedra branca

de lavor admirável, para huoia das quaes,

fez trasladar o corpo de 1>. Ignez de Cas-

tro, que até cntaõ estivera no Mosteiro

de Santa Ciara de Coimbra, o em cima

fez esculpir ao natural sua imagem com
coroa de Rainha na cabiça, tirada mui-

to ao vivo.» Fni Bernardo dt< Brito, Elo-

gios dos reis de Portugal, coutwmados
por D. Jo.só Barbosa.

Nem isso! aem um tumulo, uma ptdra,

rma lettra singcli !— .\ v^^s meu canto.

Canto de indiguação, tlUimo accento

Que Jamala aahlril d* minha lyr«,

A vú«, /, povo« do univeru, o envio.

OAHurrr, camAes, cint 1U, cip. 23.

— Loc. FIO. : Achar a pedra philoxo-

phal; modo do enriquecer; toma-se or-

dinariamente â má parte por meios ille-

gitimos.

—Pedra ia;)is; cáustica, azul, natural

ou artificial.

— Pedra dt cevar; pedra irnan, mi-
gnete.
— Figuradamente: A primeira pedra

do edifício; o fundamento do qualquer

obra, negocio, etc.

— Pedra de tocar; pedra em que se

loca ouro ou prata, para examinar a sua

bondade ou quilates.

—Tcrrno de ourives. Dar de pedra;

dar com a pedra pomes na peça de ou-

ro, ou prata, antes di a polir.

—Pedra em poço; diz-se cCaquillo que

permanece sempre no mesmo estado;

sem acçáo, nem movimento.
—Doudo de pedras; o que é táo dou-

do, que é capaz de atirar pedradas.

— Coração de pedra; coração obsti-

nado.
—Não deixar pedra soòre pedra; des-

truir, arrazar tudo.
—Marcar com pedra branca algum dia;

tel-o por feliz e ditoso.—Marcar com pedra negra algum dia;

lel-o por desditoso, e infeliz.

—Lançar a primeira pedra ao edifí-

cio ; pôr-lho os fundamentos, dar-lhe

principio.

—Pedra de espingarda; pedra que se

põe no cão para fazer fogo no fuzil, pe-

derneira.

—Figuradamente: Lançar a primeira

pedra a algum negocio; pôr-lbo os fuu-

damentos, dar-lb» principio.

—Tornar um coração de pedra; tor-

nar um coração duro, insensível e em-
pedernido.—Quem cala pedras apanha; o oí-

fendidu dissimula, propara-se para vin-

gar- se.

—Pedra de aguila; elites, que é ôc»

e chocalha.
— Oração da pedra; oração que na

Universidado faz no tempo dos exames
o primeiro examinando de cada aula, nos

exiiius que. não vão por turnos.

PEDRADA, s. f. Pancada com pedra

atirada. — aU qual junco em chegando
não {•^z pequena obra, parque ainda quo
levava os castellos datuuiíicados da arti-

Iheria, como eram soberbos sobre a pon-

te, delles, e da gávea sóuente as pedra-

das despejaram a entrada da ilharga da

ponto da parte da mesquita per onde
AtTonso d'Alboqu6rque queria tomar ter-

ra, lodo em hum corpo, e não em dous

como da primeira vez, que lhe succedeo
mui bem este conselho.» Joáo do Bar-

ros, Década 2, liv. 6, cap. 5.

—Figuradamente : Termo picante, di-

to olfensivo, remoqu''. — «Aiiida se naô
deixa v.ir, em qu-- cabeça vay dnr a pe-

drada deste discurso 0> senhoras A,»-

s>'iitistas me per-toera. que eUes haó de

ser aqui o primeiro alvo d«Jle tiro.» Ar-

te de Furtar, cap. 37.

PEOKADO, A, adj. MacaUdo. salpica-

do de prelo y' branco.
— Tela pedrada dnt vacca* ; leia dur«,

callosa, e imn produz leite, cujo bico se

cicatrisiiu. (• taparam-s*) os orifícios por

onde sae <> It-ite.

— Iiuros cocno pedras. — Fructoi pe-

drados.

—Calçada de pedras.

—

Ettrada pedra-

da.

—Adornado, <ínfeilado de pedrinhas.

PEDBAGOSO, A, adj. Vid. Pedregoso.

PEDRAGULHENTO, A, adj. Coberto de

pedrflíjiilliiii. cbeii) d'elles.

PEDRAGULHO, «. m. Vid. Pedregu
lho.

PEDRAL. Vid Pedregal.

PEDRANCEIRA, s f. Monte de pedras.

PEDRARIA, s. f. Termo da archileclu-

ra. A [lelra de canliria, em opposiçáo

á de alvenaria. — «Cora esta embaixada
mandou Diogo lopez ao Kmperador, r a

sua rnãi a Rainha Helena o presenl» que
lhe el Rei dom tmanu"l mandaua per

l)uarto (i.iluam, em que entrauauí mui-

tas [leçis. assi dariiias, como douro, pra-

ta, pedraria, tapeçarias, e outras cou-

sas de muito valor.» Damião de Góes,

Cbronica de D. Manoel, pari. 4. cap. 45.

—Pedraria grossa. Vid. Corneliaa,

Laqueca, Granadas.

—Pedras tinas e preciosas.
—.\Iestre de pedraria; mestre d'obras

de pedreiro.

PEDREGAL, s. m. Sitio onde ha mui-

ta pedr,'^.

PEDREGOSO, A, adj. Cheio de pedras,

serae« 1(1 d'-llas.— Terreno pedregoso.

PEDREGULHENTO,A, «idj. Vid. Pedra-

gulheuto.

PEDREGULHO, s. m. A reunião de

seixinhos que se observa nos rios, praias

e outros sitios.— • Donde os navegantes,

quando vam ao longo desta cosia, co-

nheeem ja as madres dos laes rios. que

no inverno são poderosos, e e.sTando na

arèa, o pedregulho, acham a agua do

rio que corre furtada per btixo.i Ji'áo

de Barros. Década 2, liv 8. cap. 1.

PEDREIRA,*. /". Rocha, d'onda se cor-

tam e quebram pedras.

— Kuiiradamente : Degenerar alguém
da pedreira d'onde foi cortado; dege-

nerar da bondade de s-^us pães. dos seus

palriarchas e instituto» religiosos.

— Figurada e popularmente : Interces-

sor, valia, protector, velador. — «Ouer
hum Opitaô, ou Governador tornar para

sua casa rico sem escândalos, nem re-

voltas : mele-SH de gorra com os raais

opulentos do seu destrilo, vendendo bui-
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Ifls n t >dos df valias, e pedreiras, que

tem no Rh^iio: urnstra cartas suppostss,

com arizos dp. despachos, hábitos, Co-

mendas, e offi ios, que ffz dar a seus

atilhados» Arte de Furtar, cap. 37.

PEDREIRO, s. m. Offuial que traba-

lha em obra de pedra e cal, em obras de

alvenaria, ou cantaria. — «Affouso d'Al-

boquerque, como no rematar das cousas

tinha hum espirito apressado, e inquie-

to, vendo que «o outro dia, que era sab-

bado véspera do Ramos, a porta da for-

taleza nã'> era aberta, quando vtio ao

Domingo, mandou Thomaz Fernandes

mestre das obras com certos pedreiros

c todo o necessário a seu ofticio, pêra

abrir este portal.» Rarros, Década 2, liv.

10, cap. 3.— «Defendia-se Carvalho di-

zendo:' «Não, senhor, por que ficarei

peor que alfaiate ou pedreiro, porque

a estes homens se dá credito em juiso

quando são chamados para louvados, e

das certidões de genealogias nenhum ca-

so fazem os ministros.» Bispo do Grão

Pará, Memorias, publica las por Camillo

Castello Branco, pag. 157.

—Termo de artilheria. PeqUena peçs

de artillirrria, que ordinariamente se car-

rega com bala de pedra, em logar das

de ferro, ou de chumbo; não tem car-

reta, e trabalha sobre n borda ou so-

bre as giiveas, em forquilhas que alli se

fazem fixas. — «Pos a proa em três des-

tas galeL.tas que estauam jantas, de que

huíua era a capitania, o que os mouros

ven io eiicamiiiharain pêra o 8balr>;ar,

mas a fortuna lhe seruio a sua vonlaiie,

porque éo tiro de hum pedreiro lhe le-

uuu toda a chusma de huma das baa-

d,is, da qufll parte ficou toda desapare-

lhada, e quasi çoçobrocla, ao que as ou-

tras galeolas todas acodiram, e a reco-

lheram eutie sim, pêra a refazerem, e

tornarem todas juntas sobrelle.» Damião

de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

4, cap. 58.

—Andorinha menor que as legitimas.

—Morteiío de camará cónica, mais fi-

no, e falto de metal.

—Pedreiro encatupanado. Vid. En-

campanado.
—Pedreiro de macho de camará; pe-

dreiro á similhança do encamarado, ten-

do a parle superior da camará aberta,

pela qual se mette dentro da camará um
macho, ou camará de ferro reforçada, e

com argolas de ferro que se segura com
cunhas do mesmo.
—Pedreiro encamarado. Vid. Enca-

marado.
—Figuradamente: Pedreiros livres;

membros de uma sociedade secreta, es-

palhada por toda a terra, e que se sup-

põt^ ter principiado por uma associtção

de archilectos de diversas nações, na

idaoe media; quereui outros que teve

orig- rn no tempo da coi siiui ção do ma-
gnifico templo de Salomão.

PEDREZ, adj. S gen. Côr de pedra.

— Côr dos cavallos, que tem signaes

pretos e ca.stanhos entre o branco: ha

também pedrez da pinta vermelha ou
ruã.
—Ferro pedrez ; ferro que parece com-

posto de fiagmentos de pedras luzidas;

é bastante quebradiço e malleavel, em
opposiçáii ao fe7'ro doce, ou correento.

PEDRINHA, s. f. Diminutivo de Pe-

dra. Pedra pequena.

Para vós anda Thetls ja na praia

Escolhendo do mar alvas pedrinhas,

Que a onda arroja, e lambe, quando espraia.

FRANCISCO RODRIGUES LOBO, PRIMAVERA.

PEDRINHO, A, adj. Termo antiquado.

De pedra, feito de pedra.

—

Logar pedri-

nho.

PEDRISCO, s. m. Saraiva.

PEDROM, s. m. Padrão, titulo origi-

nal, primeiro autographo.

PEDROSO, A, adj. (De pedra, com o

suffiio «oso»). Diz-se do logar onde ha

pedras.—Terreno pedroso ; terreno pedregoso.

PEDROUÇO, s. m. Agglomeraçáo de

pedras.

PEDUNCULADO, A, adj. Termo de bo-

tânica. Sustentado por um pedúnculo.

—

Flor pedunculada.
—Termo de zoologia. Diz-se da cabe-

ça de um inseeto quando ella se estreita

na sua parte posterior á maneira di) pes-

coço.

— Diz-se também dos olhos de um crus-

táceo, quando se apoiam sobre um gros-

so pedúnculo.

PEDUNCULAR, adj. 2 gen. Tercgo de

bolanics. Que pertence ao pedúnculo.

PEDÚNCULO, s. m. Termo de botâni-

ca. Suf piiTte da flor.

—Cauda de ura fructo.

—Termo de zoologia. Supporte u'uma
parte qualquer.

—Pedúnculo ocular; pedúnculo que
tem a vista nos crustáceos podophthalma-
rios.

—Termo de anatomia. Pedúnculo do

cérebro; nome dado a dous pridongamen-
tos da meduUa alougada que estão si-

tuadas .'idiante da ponte de VarolK'..

PEDUNCULOSO, A, adj. (De pedúncu-
lo, com o suffixo «oso»). Termo de bo-

tanii'a. One tem longos pedúnculos.

PEENSÃO. Termo antiquado. Vid. Pen-

são.

PEENDEÇA, ou PEENDENÇA, s. f. Ter-

mo antiquado. Condemuação, multa, pe-

nitencia, satisfação que se fazia por di-

nheiro.

1.) PEGA, s. i. (Do latim pica). Ave

que se ensina a faliar.

— Figursdami-nte : A mulher que falia

muito. Vid. Palreira.

2.) PÊGÂ, s. /. Peça de bionze assen-

tada na ptiile da moenda de cannis de

assucar, dentro da qual anda o 8g,ailhão

do eixo grande, ou do meio, em pé, e

se revolve sobre a carapuça, e está so-

bre o seu mancai de ferro ou aço.

— Plur. Termo de náutica. Peças de
madeira grossa, chamadas de ferro na
sua peripheria, e da figura de um paral-

lelipipedo rectângulo, nas quaes se abrem
dous furos, um quadrado e outro redon-

do, o primeiro encaixa na mecha do cal-

cez do mastro ou mastaréo a que per-

tence, e o segundo serve para enfiar por

elle o mastaréo immediatamente supe-
rior.

PEGA. s. /. Prisão dos bois.

— Braga de ferro, posta aos escravos

fugitivos.

—Termo do náutica muito usado. —
Pega nas obras da vela gravide, do tra-

quete, etc. ; entende-se pegarem nos ca-

bos da guarnição, ou apparelho das dif-

ferentes velas. Entende-se também que
o cabo que alam se pega em alguma par-

te, e por isso custa a virou não vem.
— Cousa por onde se pega em alguma

vasilha ou instrumento.

PEGADA, s. f. Pisada, vestígio de pé,

a impressão que deixam marcada os pés

do que anda em areia, etc. ; rasto.

—

«Mas não fallo dessa agudeza, senão da
subtileza com que alguns furlão, sem
deixarem rasto, nem pegada de que lhes

pegue.» Arte de Furtar, csp. 33.

—Figuradamente: Trazer o sentido em
Nosso Senhor, e em suas pegadas; imi-

tar as suas virtudes. — «Este Rei dom
Afonso nam traz o sentido senam em
nosso Senhor, e em suas pegadas, orde-

nou agora que todo o homem se dezi-

masse per todo seu reguo, dizendo que
quer leuar a candeia adiante, e naõ de-

trás.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4. cap. 3.

—Seguir as pegadas ; ir em segui-

mento.
— Figuradamente: Deixar pegadas;

deixar vesiigios, testemunhos.
— Figuradamente: Seguir pegadas;

imitar.
— Syn. : Pegada, vesiigio. Vid. Vestí-

gio.

PEGADIÇO, A, adj. Viscoso, glutinoso,

pegajoso.

—Que se pega, epidemico, contsgio-

so.

—

Bexigas pegadiças.

—Figuradamente: Vicio pegadiço.

PEGADO, part. pass. de Pegar.

—Contiguo, próximo, mui visiuho.

—

oVendo AtTonso d'Alboquerque que gas-

tava tempo, que ers honra nossa em se

deter tanto, sem fazer mais que despen-

der, e quebrar suas munições, mandou
mudar huma das estancias junto de hum
esteiro, que era ja pegado no mar, e

que apalpassem per squelle canto o mu-
ro.» Barros, Década 2, liv. 7, cap. 5.

—Pegado cotn a terra; cosido com
ella.— «E a outra que levava o Capitão
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morto Ifio poiKio nã(j podo oscspar, por-

quo ijtúay Panjaõ foy trás elU na sua

chariipniin, qn>', «r« o l>/il(<l do .S'M1 jun-

co, I' a foy lornsr ja pegada c«in l>irr«,

tuas 8i!in (^niiln iiuiibunin, por(^ue Ioda

30 lho lançou ao mar, do quo a roayor

parle so pordoo Iam bom nuns ponoiios

quB oslavão junlo da praya.» F«riiáo

Mendi^s Pinto, Peregrinações, cap. 59.

—Mui pegado com ubjuem ; quo an-

da aHtupcií oom elli', quo u nãu deixa,

cosido ooin ollo.

—Semoilianle, ou uui pouco diíTo-

rente.

—Figuradamente : Aforrado. — Pegado

ás cousas religiosas.

— Unido, adh.^n-nlií. — «Ksta figura

tem os braços ost^iididos, o pegados a

huma Cruz como ordinariamotite se re-

prosenla Ji-sus Cbristo Crucificado. A dita

imagi^iu hn compli^la, menos nos braços

que ficarão iiupi^rfoilos.» Cavalleiro de

Oliveira, Carias, liv. 1, n." 24.

—Foíjo pegado ; fiigo communicado,
deitado, posto.

—

«SíiIíío finalineote esto

iioiniMU com as b.trbas, o com os cabei-

los (jutiyraados, com o rosto, e com as

mãos crestadas, t^ndo rt^ct^bido muito

danao em outras ditíerentH.s partias do seu

corpo por citusa do vestido em que o fo-

go tinha pegado.» Cavalleiro de Olivei-

ra. Cartas, liv. 1, n." 15.

PEGADOR, s. irt. Peixe de corpo roli-

ço, ciozeiíto, olhos pequenos e de côr

aiuart^lla, quo se pega á barriga do tu-

barão H a chupa.

PEGADURA, A. f. Vid. Pegamento.
PEGAFLOR, uu PISAFLOR, ou BEJA-

FLOR, s. m. Ave do Brazil, de lindíssi-

mas cores cambiantes, um bico Imo e

longo, o qual elle mette nas flores, para

lhe chupar o mel, de que se sustenta;

uns são menores e outros maiores.

PEGAJOSO, A, adj. Que se pega, glu-

tinoso, viscoso.

—

O pegajoso mel.

— Gente pegajosa
;
gente seccante, que

não desafi'rra, nem acaba de conversar

e despedir-se.
—Mal pegajoso; mal epidemico, con-

tagioso.

—Usa-se também vulgarmente d'este

termo para designar cousa húmida, que
facilmente stí pei^a a outra.

PEGAMAÇA. Vid. Bardana.

PEGAMAÇO, s. m. Massa de pegar, de
grudar.

—Ficar em pegamaço; coUados uns
com os outros, iMupastados.

—Lama mui glutinosa de terra fina.—Plur. Figuradamente: í/ííí peg<ima-

ços ; homens seccantes que se amarram,
e nunca acabam a conversação, pratica

ou visita.—Ilerva dos pegamaços. Vid. Pega-

mento, e Pergamaça.
PEGAMENTO, s. m. União de conglu-

tinação.—Herva doi pagamentos; a bardana.

PEGANHENTO, A, adj. Pogajoio, glu-

lidoso, p"gailiçi), viscoso.

•j- PEGANITÁ, s. f. Termo d^ minera-

logia. NoiuH dado a uuia variedade de

phospliato de alumina quo se >;nc<iulra

em Saie.

PEGÃO, ». m. Pego grande.

—òm pegão de vento; graode pé de

vento miii forte.

— Botareu, arco botantu.

—Obra de pedra o cal, que sustem a

coluinna exterior de algum arco, ou abo-

bada. — r.Nos rios que n«m sam muitj

altos o impetuosos tem estas ci lades pê-

ra serviço polo rio pontes de pedra muy
nobres e muy b'Mn lavradas, e nam vim
os pegões feitos ern arcos seiíarn depois

de bem fundados e postos era boa altu-

ra.» Frei Gaspar da Cruz, Tratado das

cousas da China, cap. 7.

PEGAR, V. a. Unir uma cousa á ou-

tra com massa, grude, etc.

—Communicar. — Pegou-i/ie a doen-

ça.

—Figuradamente: Pegar o vicio, ou o

defeito a afeitem; communicar-lh'o.

—Pegaram-í/i« esíe nome; pozeram-

lh'o.
—Pegar fogo a alguma cousa; pôr-

Ihe fogo.— tUesamparadas de todo com
a certesa da morto de Banha Lao as

tendas, puderaõ os nossos soldados pe-

garlhfS fogo, có que logo se fizeram em
ciuza, e elles alegres, e vittoriosos tor-

naram para a Fortalesa, dando graças a

Deus por tão avant^^jada morcè, como
naquella noyte lhes fizer.-», assim como
autiguaincnitt a Gedeaõ contra os Madia-

uitHá.» Conquista do Pegú, cap. 5.— «E

estando nós neste trabalho, com a luór

parte da gente ferida, o alguns também
ja mortos, se ateou o fogo em hum dos

seus juncos, e pegando no outro qu-j es-

tava junto d<-lle, lhes foy forçado larga-

rem as abalroas para se desempeçarem
hum lio outro, o que não puderaõ fazer

tanto a seu salvo por muyto que nisso

trabalharão, que hum delles não ardes-

se até o lume da agoa, e toda a gente

delle se laçou ao mar, de que se afogou

a niayor parle.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 57.

— V. n. Ficar pegado o que é vis-

coso.

—Pegar a ancora no fundo; fixar-se,

agarrar-se.

—Pegar no sotnno; come.çar a dor-

mir.

—CooK çar, principiar.—Pegar no tra-

balho cedo.

—Segurar.

o Vidigal, pegando no instrumento,

Sti encommendoti a Deos, a quem amava.

E dnnJo á eacaravelha lar(;o espaço,

Até de todo temperar as cordas.

Soltou a bruta voz, com que costuma

Levantar os Mementos nos enterros.

A. DINIZ DA CRUI, HYSSOPK, Cant. 7.

—Pegar a alguém ; estorval-o, impo-
dil-o.

— Pegar er-i pout/uidades ; notar, ob-
servar |.equi'(ios dtíleilos.

— Pegar a pUnta; lançar raizes na
terra.

—Pegar de palavra*; lravar-8>í de ra-

zões.

—Pegar com alguém. Vid. Eogar.

—Pegar de pal/ívrii ; reparar, notar

palavras, e não cuu&a.H.

—Pegar de palavra; aceitar a pro-

posta, hnçar máo pfla palavra.

—Pegar se, v. refl. Unir-se. — «K po-

derá dizer taiiibeiii, que grande parle se

foy por entre os delos das unhas mili-

tares, que a sorverão; porque o dinhei-

ro, que corre por muitas >i áog, ho como
o pez, e bri-u, qui logo se pega aos de-

dos, e. mele por entre as unhas.» Arte

de Furtar, cap. 20.

— Pegar se com alguém; ter razões,

brigas, conlenda.<.

—Pega-se esta cota a outra; está con-

tigua.

— Ficar parado, fallando dos auimaes.
—Pegarem-sa os ;<és , andar tardo, ca

na<la—Pegarem-se o« mãos a alguma cou-

sa ; furial a, lielel a .sem direito.

— Figuradamente: Appellar para al-

guma cou.sa.

— Pegar-se á o;jirtíão d'alguem; afer-

rar-se a rlta.

— Pegar-se o vicio; tornar-se conta-

gioso, epideraico.

— Pegar-se com o santo a que temos

devoção; implorar o seu patrocínio, para

que nos obtenha de D^us alguma graça.

— Cingir-se, ligar-se.— Pegar-s* d le-

tra da lei.

— Pegar-se alguma cou^a a alguém;
lucrar, talvez com usurpação.
— Pegar-se o cheiro ao fato; com-

muniiar-se.
— Pegar-se a amizade; conlrahir-se,

segurar-se.

— A'iíoterpor onde se lhe pegue; não

ler aza, cabo. azelha por onde se lume
na mão sem a sujar.

— iYáo ter em que se lhe pegue ; uáo

ter em que se lhe faça penhora.
— Não ter em que »e lhe pegue ; não

ter em que se censure e critique.

— Xão ter em que se llie pegue ; oáo
ler por oiule mert-ça s imposição d« al-

guma pena legal, ou por onde fique uu-

calacrado.

— Figuradamente: Não tvr por onde

se lhe pegue; homeii sem préstimo, de
que se não pôde lançar mão para cousa

alguma, filiando de pessoas.

PEGASEO, A, adj. Termo de poesia.

De l'. jiaso.

PÉGASO, s. m. Termo de mylbologia.

Cavallo ligeiro, que com um couc« ffZ

nascer a fonte Uyppocrene, inspiradora

dos poetas.
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— Figurídíí e poeticamente: A inspi-

ração poetic.t.

— Constellaçáo do hemispherio bo-

real.

— O quadrado de Pégaso; quatro es-

treitas dispostas em quadrado que per-

teiicpo) a estn coustellaçáo.

PEGEADOURO, s. m. Vid. Pejadouro

do moinho.

1.) PEGO, s. m. A parte mais elevada

e profunda do rio, ou mar, onde se não

pôde firmar pés.— «Picaraõ-se os loares,

alteraraõ-sp as onlas; ningueco tomou

pé era pego taõ fundo : e só ficarão em
pé alguns poucos, que tiversõ boas be-

xigas para nadar, ou azas melhores, que

ícaro para se acolher.» Arte de Furtar,

cap. 16.

— Qualquer fosso profundo.
— Figuradamente : Um pego de sabe-

doria; um pego de desgraças, etc.

— Navegar para o pego ; navegar para

o mar alto, navegar distante do littoral.

— Navegar ao pego; navegar ama-
rando-se no alio, e náo costa a costa.

2.) PEGO.s. m. (Do latim picus). Ave.

PEGO-CHUNA, s. m. Certo jogo antigo.

PEGOMANCIA, s. f. (Do grego pégè,

e manteia). Termo de mythologia. Es-

pécie de adivinhação que se fazia pelas

fontes, lançando-se sobre ellas sortes,

que se julgavam felizes, quando iam ao

fundo, o desgraçadas quando nadavam
á tona da «gua.

PEGORAR, V. a. Termo antiquado. Vid.

Peiorar.

PEGUEIRO, s. ?n. O que extrahe o pez

do pinho.

PEGDIAL. Vid. Pegulhal.

PEGUILHO, s. m. Obstáculo, impedi-

mento, estorvo.

— Figuradamente: Meio, causa, moti-

vo, expediente.

PEGUINHADO, part. pass. de Pegui-

nhar.
PEGUINHAR, V. a. Calcar, pisar, es-

pesinhar.

PEGULHAL, s. m. Rebanho de gado
de todas as espécies.

— Termo antiquado. Era o pastor, ou
o pegureiro que guardava as ovelhas.

PEGULHAR. Vid. Pegulhal.

PEGULHO, s. m. Termo antiquado.

Pecúlio, reserva de dinheiro.

PEGURAL, adj. 2 gen. Termo de poe-

sia. Pastiiril, de psslor de gado.

PEGUREIRA, s. f. Pastora de reba-

nho.
PEGUREIRO, s. m. Guardador de ga-

do, debaixo da jurisdicção do pastor.

— O inferior dos pastores.

PEIA, s. f. Vid. Pêa.
— Plur. Termo de náutica. Os cabos

que pela parte inferior das romãs dos

mastros, atracam a enxárcia, a fim de

melhor se poderem bracear as vergas a

bolina.

— Termo de artilheria. Cabos delga-

dos que servem para segurança da car-

reta, passando pelo olhai do suppiemeo-
to e arganéo correspondente na coberta.

PEIDAR, V. n. Dar peidos.

PEIDO, s. m. (Do latim peditus). O ar

eipellido pelo intestino recto com estré-

pito, de modo qae possa ser ouvido.
PEIDORRADA, s. f. Grande quantida-

de de peidos.

PEIDORREAR, v. n. Dar muitos pei-

dos, expellindo o ar pelo intestino recto,

com estrondo, de maneira que se possa
ouvir,

PEIDORREIRO, A, adj. ou «. Que dá
peidos.

PEIDORRO, A, adj. Peidorreiro. — Ca-
vallo peidorro.

PEIOR, ou PEOR, adj. comparai, de
Máo. (Do latim ;;ejor). Mais máo.— «Nun-
ca vi malles alheios, que alguma hora
não tivessem algum desconto de bem,
só os meus estão sempre em um ser ; e

se alguma mudança tem, é cada vez

peior: parece que de longe estavam
guardados pêra mim, e eu pêra elles.»

Francisco de Moraes, Palmeirim de In-

glaterra, capitulo 87. — «O Governador
os animava a que passassem, com a voz,

com o império, com a presença; mas o
temor venceo a obediência ; voltarão os
primeiros, não sem derramar sangue, e

com peiores sinaes, que os das feridas.

Já a este tempo a impaciência do Go-
vernador fez cometter o rio por diíTeren-

tes partes.» Jacintho Freire de Andrade,
Vida de João de Castro, liv. 4.

— Advp.rbialmente : Mais mal.
PEIORAMENTO, s. m. O estado da cou-

sa que se tornou peior.

PEIORAR, V. a. Pôr em peior estado.—
- V. íi. Tornar-se peior, ir a peior.— Peiorar de fortuna.

PEIORIA, 5. f. Caracter do que é peior.

— Corrupção succedida na cousa.

1.) PEITA, s. /. Dom que se dá a al-

guém, para que nos faça cousa immere-
cida. — «E porque ao tempo que Diogo
Fernandes andava na Corte cl'ElRey de
Cambaya, achou Melique Gupi fora da
sua graça, e Melique Az á força de pei-

tiS, e com muitas razões ante EIKey
impedia isto, segundo o mesmo Melique
Gupi disse a elle Diogo Fernandes quan-
do cOlO elle se lá vio, não pode haver
outro despacho, e com este veio pêra a

índia.» Jcáo de Barros, Década 2, iiv.

10, cap. 1. — «Porque saindo el Rey
fora da cidade por conselho de um seu

caciz de que muyto se flava, o qual por

peita de hum bar douro, que valia qua-
renta mil cruzados, que os inimigos lhe

deraõ, o moveo a isso, arremeteo aos

inimigos, e travou com elles huma ás-

pera briga, na qual andado com milho-

ria muyto conhecida.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 27.

2 ) PEITA, s. /. Pensão, que oulr'ura

pagava ao rei o que não era fidalgo.

PEITACA, ou PEITAÇA, s. f. Termo
da Ásia. Camará i,^s embarcações C)-
nhecidas pelo nome de juncos, ou jun-
gos.

PEITAÇA, s. f. Termo da Ásia. Em-
barcsção dos mares de Malaca, formada
dt) modo tal, que ainda quando se ala-

ga, não se lhe damna a carga. Eraai

usadas pelos Jaós, e outros, para se

mettereiJi a pique, vendo-se apertados
dos Portuguezes.

1.) PEITADO, part. pass. de Peitar.

Corrupto por peita.

2.) PEITADO, part. pass. de Peitar.

Tributado, pago por peiteiro.

1.) PEITAR, V. a. Dar alguma cousa,

para que se faça outra illicita. — Peitar
o juiz. — «Taõ Rpaes como estas saõ as

unhas de alguns Ministre s, que r>tifd3Õ

consultas de officios, para que occupem
serventias, os que os peitaõ : e an<!aò i.s

pertendentes das propriedades anm.s, e

annos requerendo di-balde; porqu tu lo

está empatado com despachos subr; pti-

cios, de que Sua Magestade naõ he sa-

bedor.» Arte de Furtar, cap. 14.— «Ou-
tro lhe diz, que se não vem armado de
paciencií, e provido de dinheiro para

gastar, que se pode tornar por oqde
veyo; porque nada ha de effeituar • e

falia verdade; mas que elle sabe hum
caso occulto, por onde se alcanção as

couzas : e falia verdade: e se v. m. me
peitar, logo lhe abrirey caminho, por
on>le navegue vento em popa : e falia

verdade.» Ibidem, cap. 47.

— Corromper, subornar.
— Dar para subornar.

2.) PEITAR, V. a. Pôr peita, ou pôr
multa em pena.
— Peitar do seu; pagar, dur extorsiva-

mente.
— Peitar encoutos ; pagar multas.
— Psgiir peita, ou outro tributo.

PEIT'AVENTO, adv. Termo de volate-

ria. Voar a ave a peifavento; voar a

ave contra o vento.

1.) PEITEIRO, A, adj. Que dá peita ao
juiz.

2.) PEITEIRO, A, adj, Que paga im-
posto, tributo.

— Vilão, que não é fidalgo.

—Figuradamente : Horiiem de Ínfima

plebe, de baixa classe, que só pagavam
tributos e pensões.

PEITILHO, s. m. Adorno de pedra-

ria, pegado na roupa do peito até á cin-

ta.

—Adorno sem pedraria para o pei-

to.

—Peito postiço com diversas pregas

que na maior parte das camisas dos ho-

mens usadas modernamente se sirze.

— A parte da camisa do homem, cor-

respondente ao peito.

1.) PEITO, s. m. (Do latim pectus). A
parte do corpo do animal desde a raiz

da garganta até ao ventre.
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Nâo s(ibti o bravo tunUi bmi do n crola,

Qu« o cara;ilo no iieilo lli« nAo cabe.

CAU., LU8, c.tni. n, eet, 90.

— «Hum 'Ifsles monstras que pslá lo-

go na tMilr/iHa do tf.rrcyro n niúo dir<'j-

ta, a qiii' os ('hins nomt<avá<) por sfirpft

tragalcira da concava funda da casa do
fiiQio, quw segundo suas historias cõtaô,

he Lucift^r, está «rn figura dn hiirna des-

senaelhavel scrpptiln, com sftn cobras quo
lho sahiáo dos peitos inuylo f-as f» te-

merosas » F.-riiâo Mendes Pinto, Pere-
grinações, cap. 89.

Quam pouco enpogo auia qiie traindo

Eras do «iisto peito com dupreio,

E oiiuindo fò teu Dome, Ibu era causa

De ((rande indinaçào ao peito esqniuo.

COHTK HKAi., NAUFnAGIO UB SKPULVEDA
CUUt. 1.

— «O tnesruo dia a tarde depois dos
negros lerem recolhido o despojo, e se-

rem idos p-íra suas alleas sshio Genrge
de Mello p>!reira, e George barreto em
terra, com a mais da gente da frota, pêra
enterrarem os mortos, os quaes acharam
todos nus, e o de dorn Francisco dalmei-
da aberto p-íios peitos, e pt>la barriga.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 2, cap. 44. — «E assi o nome da
religião, como a Cruz que trazem no pei-

to denotáo que o fundamento, e o prin-

cipal intento desta santa religião he tra-

zer essa Cruz posta no coração: Porque
não hn possiuel que eu de boa võtade
me oíT-^r^-ça a morrer poraquelle Senhor,
e a defen<]i'r e dilatar sua gloria cõ ar-

mas na maõ, cujo amor e honra não tra-

ga impr<'Sso n'almfl.» Diogo Paiva de An-
drade, Sermões, part. 1, pag, 161.

—Figuradamente: 0$ peitos; as ma-
mas da mulher.

Receio d» perder a inútil vida

Tanto os feminis peitos lh'a atravessa,

Que não bastando a dar-Uies então subida

As porias da Cidade era tanta pressa,

Para o muro qualquer busca subida

De li abaixo por cordas te arremessa.

F. DB ANDRADE, miMGIRO CEltCO DE Dll

cant. 8, est. 33.

— Feminil peito; pt^ito de m'ilher,

mamas
—Peito aberto; píito sincero, sem re-

serva.

—O animo, valor, coragem, coração,

magnanimidade.

Auimo altiuo, ornado com brandura.

Hum valor conhecido cm toda parte,

Foi'te lança, e espAdu, forte peito.

Todo num juuenil, brando sogeito.

COIlTH RhlAI,, NAUFRÁGIO DE SEPULVCUA,
caut 14.

Anim lhe lapa os olho<<, • ll>o entorna

Nu ;/filv a cmliriagueL de glona, e nome,

A' franqueia murUtI dobrando it» forçi».

J08t A008T1KII0 DB MACEUO, MBDlTAQjlO,

caol. 1.

De Vanco, <'- Pacheco, de Albuquerque

Inflammavam n'um eita^l de raplo

Meu peito portuguei memoriaagrandae.

aAiiiiITT, CAM., cant. 3, cap. 17.

Vendoee com deapraio anl tratada

O menino cruel brauo, e soberbo,

Puem todo seu poder: astúcia, e arte

Pêra render o ptilo empedernido.

COBTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 1.

— «Esta boa vontade que el Hei tinha

de nouo concebida ein seu peito com de-

seji> iJe fazer muitas rnerces a Afonso
dalbuquerquc.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 3, cap. 80.

Na origem quando n.iscp, amor se chama:

Quando do peito sahr, quando a'expsnde,

E busca unir-He ao suspirado objecto.

3. A. DE Macedo, viaglu extática.

— Loc. : /'òí-0 peito e;i)i (eíTa.— «Quan-
do veio a outro ília, que era véspera de

Sant-lago, ante manhã ao tocar de hu-

ma trombeta, todos em seus bateis foram
demand.ir a r;áo do Capitão inór; e re-

cebila absolvição geral do Vigário, puze-

ram o peito em terra, Affotiso d'Albo-

querque flbocaiid j II rio por toiuar a pon-
te, e os outros Capitães a parte que lhes

era limitada.» João de Barros, Década 2,

liv. 6, cip. 4.

—O peito arde em ira; irar-se forte-

mente, euuolerisar-se.

Júpiter solta com irada fronte.

Coroo arde do Mogor o peito em ira

Quando a resposta do Sullào ouvira.

FRANC. D'aNDRADE, PRIHEJRO CERCO DE DIU,

cant. 3, est. 14.

— Víiz, força de cantar.

—Peito bem nascido ; coração bem for-

mado.

Luclaram todavia : mas victoria

Km petto bem n:tscido ha sempre o brio.

GARRETT, CAM., Cailt. 9, Ciip. 15.

—Pòr peito ti corrente; enfiar o rio de
frecha, an.lar contra a veia da agua.—Ter peito á corrente; r<'SÍstir.— Crear a seus peitos; amamentar.—Commetter as cousas peito a vento;

conimetler as cous*s cntta todas as op-

posições. a siniilhança da ave de caçar,

que vôa Contra o vento, para eiupolgar

em outra.

— Entendimento.

Depois de \ri pa<^*^do.'í alguns dias

Que a turboltata união foi aplacada

E a morte in)Urta tA no diuo pruo
Daquelle altoj<iiz tíc/j\i ementa.

J. COUTE IlEAi N»' n.... ,. i.g SEPÚLVEDA,

cant. 4.

Clama, que »ot>e ao Tetni-I' rts MrmorU
.Sa fortoua daa armaa. e entalando

O cega pcitij i rábida caroagem.

t. A ubMacbiki, meijITavAo, cant 1

.

— Os pensamentos occultos.

—Termo de náutica. O peito dé mor-
te; o eiil^amento de cabo em cruz. com
que se pnia n pé de qualqn-T mastaróo

ou mastro; ou aquelieque Iíih fica infe-

rior, quando se arreiam pi>r causa do
temporal, ou por estarem rendidos.—Pelejar peito com peito; pelejar tra-

va lo a braç is. ou mui juiili.

—Assentar al^ma cousa em teu pei-

to; estar mui resoluto na sua tençio oc-

ciilta.

—Peito á montanha; exhortaç.ão.

—Peito do pé; a parle opposta á

planta.
—Metter a ntão no seu peito ; vôr fe

a consciência o não accusa d« faltas.

—Pôr o peito emterra; desembarcar
bostiiinenlA.

—Tomar alguma cousa a peito ; em-
pei)har-SH muito em a fazer.

— Peito de prova ; o que resiste a bala,

est'>cailR. golpe.

—Peito de armas; peça de armadora
que fi.rr.i, e cobre o p?ito.

— Peito da nau; a parte onde está o

beque.

—Figuradamente: Commetter a» cou-

sas peito a vento; oppôr-se ao trabilho

c diflii-iildade para a vencer.

—Peito de tnorte ; armadura que fa-

zem com bons cabos em alguma viga,

roastaréo ou verga, a qual ap|ilicau) on-
de fôr necessário, na oecasióo de virar o

navio de quereaa, oiija armadura é cm
cruz, passando o cabo. e rondando bem
as voltas que dão umas por cima das ou-

tras em cruz.

2.) PEITO, s. m. Termo antiquado.

Peita 'ie peitMiru, pena.

PEITOGUEIRA, s. f. Termo popular.

Vid. Tosse.

Mas togo m*o demo deu

Catarrão e peitoguririj.

Cócegas e cOr de rir,

E Cena pêra fugir.

E fraca pêra vencer.

GIL VICENTE, FARÇAS.

1.) PEITORAL, s. m. Correia presa na
iliitotéira das sellas. a qual rodeia o pei-

to Jocavallo, para que a sella náo corra

p.ira as ancHS.

2.^ PEITOHAL, adj. « gen. (Do latim

pecloralis) Dll peilo.

— tirelli nte [lars o peito.— Medica-
mento peitoral

1.^ PEITORIL, >. líi Muro. parapeito

que coroa alguma volta alta, para que
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náo cáii d'ella psrn baixo a gente, fican-

do «K biflas 'Ip^sguflrnpcidns.

2) PEITORIL, adj. 2 gen. Pertencente

ao opitoril.

—

Pedras peitoris.

PEITUGA, s. f. Terrao antiquado.

Largura de peito, fallando de cavallos.

PEIXE, s. m. Animal aquático, com es-

camas ou sem ellas, tendo barbstanas

para nadsr, gueiras, espinbas, ntc. —
«Nós vendo isto, o tomamos em bõ pro-

nostico, e nos deceraos abaixo á ribeyra,

e nella nos agasalhamos aquella noite,

cõ grade banquete assi deste veado, co-

mo de rauytos mugens que nella toma-

mos, porque avia aly muyta quantidade

de milhanos que denião á agoa, ondeto-
raavão muytos daquelles peixes, e cõ as

gritas que nós lhe dávamos, lhe cahião

muytas veíses das unhfls.í Feroâo Men-
des Pinto, Peregrinações, e,ip. 54.— «Co-

meça entrilles n guerra pelU raor parte

nos mesí-s de Feuereiro, e Março, e por-

que a terra he de muitas ribeiras, o mais

delia he era alujadias, a que elles cha-

maõ canoas, leuam consigo molheres pê-

ra lhes guisarem o comer, e farinha so-

mente, porque todoUos dias saem em
terra a caçar, e dormir, e da csça que
mataõ, e peixe que tomaõ se mantém, e

sem mais outra prouisam correm do lon-

go da costa quarenta, e cinquoenta le-

goas, faz indo suas entradas, assaltos enas
pouoaçouns dos inimigos.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 56.— «Estes religiosos que aqui ha-

bitam em estas ilhas, os tem par toda es-

t» terra ecoraarcaem grande veneraçím,

e me disseram em ella que muytas vezes

faziam milagres per ante os mouros, e

que pouco avia que hum tomara hum
peyxe muyto secco, e per ante rauytos

Christâos e mouros o posera sa borda

deste mar na agoa em nome de nosso Se-

nhor Jesu Christo, e ho viam ir nadan-
do por nlle vivo.» António Tenreiro, Iti-

nerário, cap. 22.

— b'iguradamente : Ser peixe podre;

nào prestsr psra nada.

— Signo de peixes, ou pisoes. Vid. Pis-

oes.

— A polpa do pescado que se come,
em opposiçâo ás espinhas, etc.

— Peixe aqxdiía; peixe conhecido por

este nome.— «F.iriido Diogo lopez de Lis-

boa com esta frota qu j iriam mil, e seis

centos soldados, sendo na paragem do
cabo de boa esperança encontrou hum
peixe agulha com o bico a nao de dom
loam de lima, com tanta força que o me-
teo pelo costado, e ao arrancar deixou
hum pedaço delie mas a nao bauzeou
tanto, em quanto o peixe esteue aferra-

do, que pareceo a todos que estauam so-

bre algum rochedo.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, cap. 31.
— Peixe boi; p^iie conhecido por es-

te nome. — «Chegou finalmente o anno
passado do mil seiscentos ciucoenta e oi-

to o governador D. Pedro de Mello cora

as novas da guerra apregoida com os

hollandezes, cora os quaes alguraas das
nações das nheengaibas ha muito tempo
tinham coraraercio, pela visinhnnça dos
seus portos com os do Cabo do Norte, em
que todos os annos carregara de peixe
boi mais de vinte navios (!e Hollanda.»
Padre António Vieira, Cartas (ed. 1854),
n.o 17.

— Tomar peixe com rede ; apanhal-o,
pescar.

— Estar como o peixe na agua; estar

muito a coram odo.

PEIXEIRO, A, s. Pessoa que vende
peixe.

PEIXELIM, s. m. Peixe maritimo de
barbatanas espinhosas.

PEIXINHEIRO, s. m. Vil. Picadeiro.

PEIXINHO, s. m. Peixe pequeno.
PEIXOTA, .s. f. Termo antiquado. Pes-

cada.

PEIXOTE, s. m. Peixe pequeno, po-

rém algum tanto maior que o peixinho.
— iNo jogo, diz-se o que sabe pouco

d'ello, o por isso perde, e faz perder o
parceiro.

— Figuradamente: Tolo, innocente.
PEJADAMENTE, adv. (De pejado, e o

suffuc «ment»»). De um modo constran-
gido, pesado.
— De má vontade.

PEJADO, part. pass. de Pejar.
— Occupado, prenhe, gravido.— »Hu-

raa molher de quarenta aunos achando-
se pejada pnla outava vez, e descendo
por huma montanha em companhia de
seu marido pussou junto a humapedrey-
ra de Alabastro.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, iiv. 1, n.° 16.

— Grtiueía pejada
; galveta pesada, car-

regada.
— Língua pejada; língua do que fal-

ia com difflculdade.

— Atalhado, cobarde, pusillanirae.

— Encolhido, atalhado por pudor, e

modéstia.

— Embar.içado, estorvado. — «Espero
que V. A. se compadeça dos meus dese-

jos, porque bera sabe que ando pejado
com estas diabruras quo me soca lera, e

que rae pôde socceder por esse principio
o que Dfíos não permita.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 3, a." 17.

— Não «gil, pesado nos seus movimen-
tos por gordura, por trazer armaduras
pesa d 8 s.

— Figuradamente: Consciências peja-
das; consciências cheias de peccados.
— Estômago pejado; estômago cheio

de muita comida, crú, indigesto.
— Acompanhado de obstáculos, e dif-

ficuldades para fazer-se.

— Rol de pejados; os nomes dos jui-

zes, em que as partes que traziam de-

mandas ante elles, tinham pejo, de quem
receavam que lhes desse sentenças in-

justas.

— Syn. Pejado, prenhe. Vid. es-ie ul-

timo vocábulo,

PEJADOR. Vid. Pejadouro.

PEJADOURO, s. w. ÍNos engenhos, é

o mesmo que adufa nos moinhos da agua
;

serve de pejar o engenho de «gua, fazen-

do parar as rodas, e moendas.
PEJADURA, s. f. Vid. Apojadura.

PEJAMENTO, s. m. Cousa que peja,

embaraça as ruas, praças, o serventias

publicas como cans das ribeiras, como
sáo as tendas, as barracas no meio das

ruas, etc.

PEJAR, V. a. Occupar, estorvar, não
deixando espaço.

—aHonra-vos dizè-lo,

Honra-VGs, cavalleiro» torna o velho,

aQue andrajos o pobreza vos n-do pejam,

E oushís chnmar anii;^o ao desgraí^ado.

Mas, filho. . . mas senhor, não ha bom feito

Que justifique um mau.i

GARRETT, GAMÕES, Cant. 1 , Cap. 14.

— Pejar alguém ; ser-lhe incommndo.
— Pejar-se, v. refl. Estorvsr-se, ficar

menos desembaraçado.
— Ter pejo, envergonhsr-se, acobar-

dar-so.

— Pejar-se a lingua ; ficar embara-
çada, sem poder arlioular palavra.

— V. n. Estar pejada, conceber, em-
prenhar, fallando das mulheres.
— Pejar o engenho de a>isucar ; não

moer mais por algum tempo.
—Pejar o moinho; entr.ír-lhe muita

agua, que afoga o rodízio, e não o dei-

xa girar.

1.) PEJO,s. m. Impedimento, estorvo,

embaraço, obstáculo.— «Cora a qual obra
elle levou os seus cera cruzados, e Af-

fonso d'Alboquerqiie ficou vingado do
sangue, com que o borrifaram; e mais
tirou o pejo da náo S. Pedro, e aos ou-

tros navios pern chegarem á estacada.»

Barros, Década 2, Iiv. 7, cap. 5.— Ter pejo em alguém; ter má sus-

peita (!'elle a nosso respeito.

—Pejo de humores; superabundância
darauosa e prejudicial.

— Embar.iço do animo.—Ter pejo em estar pelo juizo de al-

gum arbítrio ; ter liifticuldade, repugnân-
cia, cora receio de qu" lhe não fará jus-

tiça 6 direito.

2.) PEJO, s. m. Vergonha, pudor, mo-
déstia.— «Vasquo da Gama quorao sou-

be da vinda do Príncipe mandou toldar

e embaiideirar o batel, e com doze ho-
mens dos melhor vistosos, ho veo rece-

ber antes que chegasse às nãos. Ho Prín-

cipe quomo vinha desejoso do ver os

nossos de perlo, em chegando ao batel

se lançou dentro, e foi logo abraçar Vas-

quo da Gama, sem pejo, nem cerimo-

nias.» Damiã de Gu^s, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 38.
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D'ella poivmo (llupoDse ', c|ua ou sam peju.

Ante OH GeoR. niit« a Terra hoje coiifoH«o

Que roeu anirno a tanto naõ ne atrevo.

A. D. DA CHI!7., HYBSOPK, cant. f).

—Perder o pejo á verdade; faltar a

ella 'inspcjaílauieiitc.—Perder o pejo a aU/uem ; ter ousa-

dia o desrespeito lorn dl".

PEJOSO, A, adj. Verguiiboso, que cau-

sa pnjo.

1.) PELA, prfp. per, o o arligo ligados.

O arligo nqiii icm a sua antiga fúriíia la,

a cujo l stí assimilou o r iln prtjposiçáo.

Rigorosnmtíiitti devia escriiver-SH pel-la.

— «Torno a Lisboa ao conde dii (Jdeiui-

ra, dou-lhe a noticia da nova ordem de

el-rei, e conforme a ella se nnandou aos

capitâes-móres, qu« aqiiella noite se em-
barcasse para dariam á vela pela manhã,
porque já não liavia teizipf), ni'm maré;
e com esta resoliirão nos tornamos para

casa o padre Francisco Ribeiro, eeu, d- i-

lando os d<-mais embarcados, o pare-
cendo-nos que com esta dissimulação se,

encobriam melhor os meus intentos.»
Padre António Vieira, Cartas, n." 12
(ediç. 1854).— «K isto era no tempo em
que na mesma cidade de Lisboa s« que-
brarão os escudos pella morte dei Key
dom Manoel de gloriosa memoria, que
foy em dia de Santa Luzia treze dias do
mes de Oezembro do anoo de 1521 de
que eu sou bem lembrado, e doutra cou-
sa mais aniigua deste reyno me não lem-
bro.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 1.— «Com tudo D. Ksteváo da
(lama, desprezando o avjzo, e o perigo,
passou avant(( cora algumas fustas, huma
das quaes l-vou U. João de Castro, dei-
xando o seu navio. Passarão pelas primei-
ras linhas, situadas em doze grãos e meio,
o pela enseada velha em treze escassos,
tomarão a da Fortuna, que está na mes-
ma altura.» Jacinlho Freire de Andra-
de, Vida de D. João de Castro, cap. 1.—«Temos justo huma partida de galho-
fa, era que entra Theodoro de Sá, Antó-
nio Peixoto, hum .V migo, e est^^ seu cria-
do: porém isto he passar la vida, e nó
más; porque depois das S... ilessa Cida-
de, as demais nnò fazem milagres: e se
naõ yeja Vra. que se há de esperar de
humas Sfuhoras, que estaõ dobando á
janela? Ah sacro Dio ! Quaudo terei eu
a ventura de tornar a ouvir cantar hu-
ma ária pelas Senhoras Ponha
Vm. os nomes, que sabe. aonde estaõ os
pontinhos.» Abbade de Jazente, Poesias,
tom. 2, pag. 192 (ediç. 1787).

Como cisne, que junto do Meandro
Canta da vida os últimos progressos,

E na relva encolhido a morte espera

Ptia voi do seu cântico funesto

:

Assim devemos nôs cora rosto triste

Esperar do destino o golpe incerto;

E na6 gastar de amor nos desvarios

Discretas expressoens. doces requebros.

IDEU, IBIDEM, pag. 328.
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BnUO na frent« do Dca<i pelUdo

08 cahelloA, (pio ainda lhe rent^vaò,

Km espetos b« tumtió, jiifltu veiaa

Subitamente o saniue M lhe gela.

A. OmiZ OK CBUZ, IIY8SOI1, c»nt. S.

2.) PÉLA. Vid, PéUa.

PELAGIANISMO, s. m. Termo de reli-

gião. SiMta de Pelagio, ou a reuniáo de

sectários d'i)ste heresiarcha.

PELAGIANO, adj. Pertencente a Pela-

gio.

— .S'. m. Sectário que professava a doo-

IriuH d'i-ste h>:re&iarcht.

PÉLAGO, s. m. (U) latim pelagus). U
mar alto.

— Figuradamente: Immensidade, gran-

de Quiaoro.—Ant. Pego.

Quizera só fugir de tanta estima,

Livrar-me deste pélago profondo,

Mudar da natureza, que me anima.

ABBADK DE JAZKNTK, POKSIAS, lom. 2, p>g.

96 (edis- de 1787).

—Termo de poesia. O mar.

Porque olle o quiz no pélago empolado,

Sem pavor vou tentando a iastavél sorte,

Entre oa tufoens do veoto irade, e aollo.

Nunca do Sol ao berço as costas volto.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, O ORIENTE, Cant. 8,

est. 43.

f PELAGOSCOPIA, s. /. (Do grego pe-

lagos, mar, o skopein, observar). Termo
de physica. Arte de manejar o pelagos-

copo.

PBLAGOSCOPO, s. m. (Vid. Pelagos-

copia). lenuo de physica. Inslrumento

de óptica, que se eiuprega para vur os

objectos qii- estão debaixo de agua.

PELAME, PELAR. Vid. Pellameâe.

PELAGRIME, s. m. Certo peiíe do Bra-

zil que acompanha com o tubarão.

PELEIJA. Vid. Peleja — tAcomettèrão

os nossos a subida pelas paredes do Apos-

tolo Snnl-L^go, cuja a Igreja era. as-^e-

gurando lhe o lugar a victoria. O siiio fa-

zia desigual a peleija, huns firmes, outros

dependurados quebrarão duas escadas,

porque entre os nossos a competência, e

o ardor de qual havia subir primeiro,

era outra nova guerra. O Capitão Mór

com as p.ilavras e com o exemplo ani-

mava os siddados, muis por officio, qin

por necessi.iade.» Jacinlho Freire d'An-

drade. Vida de D. João d« Castro, li-

vro 2.

PELEUAR. Vil. Pelejar—«Manoel de

Mello, reposteiro mor dei Rey, e irmão

do Conde de Oliuençv foy muyto valen-

te caualleiro, e homem que el Rey por

isso estimaua muyto. E estando por ca-

pitão em Tangere peleijou com Barraxe,

e o d"sbaratou. e matou rauyla gente,

sendo os mouros miiytos mais sem con-

to quo os Chrisláos, que foy hum hon-

PELE

rado, e r* lente feylo. e som dano al-

gum dos (^.hrisláos. > Garria de K^^zende,

Chronica de D. João II, cap. 108.

—

• IJuan lo Júlio t^esar deu balaltja a Pe-

treyo em Kspanha, dissf, que peleijava

com hum i-xercito sem Capitão ; e quan-
<lo peli'ijou cora ['ompéo. diss»' qne da-

ta batalha a hum Capitsõ sem eiercilo.

Tanto motita ser tudo escolhido, e naõ
introduzido a caso, e de tumulto! Faça

rezenha das armas, que tem, e saiba as

do inioiiKo, porque a vitoria segue or-

dinariarnenii-, a qiiern tem melhores ar-

mas » Arte de Furtar, c«p. 22. — «Pe-

leijáraõ em sítio ieual, e sem vantagem,

salvo quanto o piercito de Castella a ti-

nha em lho dar o Sol naseoglas ao tem-

po da batalha, e no excessivo número
de gente, a qual toda foi em menos de

meia hora, o a flor de Hespanha posta a

lio de espada.» Fr. Bertiardo de Brito.

Elogios dos Reis de Portugal, continua-

dos por U. José Barbosa.— «Porém o fu-

ror, e a ira, ou encobriáo, ou despreza-

vão o damno; porque sobre o corpo da-

qoelle que cahia. estribava outro o pé

para arrojar a lança, ou peleijar mais

firme, inventando o ardor, ea impaciên-

cia da victoria. novas fineras, oo cruel-

dades novas.» Jacinlho Freire d'Andra-

de, Vida de D. João de Castro, liv. 2.

—

fCem Soldados são os que guardãoaquel-

las estragadas muralhas, aos quaes a fo-

me, e as feridas t>'m tirado as forças, de

s<Hte, que só peleijamos com as som-

bras dos que ja forão homens, oflferecen-

do os miseravt-is aos nossos alfanges vi-

das sem sangue.» Idem, Ibidem.— «Man-
dou peleijar as .Naçõ->s divididas, ou pa-

ra que a erauUçâo as incitasse, ou por

conservar ra> Ihor a ob-'dÍPncia, e elle,

mandando, e peleijando, cora a voz, e

com o exemplo os obrigava ; e não se

fartando do sangue, que via derramado,

louvava os ousados, alTrontava os re-

missos, mostrando entre o horror das

armas, cólera com acordo.» Idem, Ibi-

dem. — «Os Turcos do terço de Rurae-

cáo peleijavão cora os nossos corpo a

corpo, iguaes no sitio, no tiúmero maio-

res, o perigo accrescentou o esforço. Dos

que entrarão o baluarte, poucos baixa-

rão vivos, mas como tinhão jA esta por-

ta para a victoria aberta, a todo risco

querião sustentaUa.» Idem, Ibidem.

—

«Cige Çofar mandou Continuar a bataria,

e diz>v a li. João .Mascarenhas por Si-

mão Feyo (hum prisioneiro nosso quo

contra as leis da guerra havia represado)

que se espantava de o vér encurralado,

S'!m sahir a peleijar aocampo, como fa-

zia o bom Cavall> iro António da Sylvei-

ra ;
que mal respondiáo as obras ãs pa-

lavras » Idem. Ibidem
PELEJA, s. f. Combate, batalha, bri-

ga.— «D.ste negocio teue Duarte Pache-

checo auiso per seus espias, com qu' in

neste tempo estauâo trezentos Naires dei
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Rei de Cochim, e duzentos do Mandate
que se foráo hum dia antes da peleja,

o qurt, tornando das carauellas, que fora

visitar, soube de dous Naires de Cochim
que fezeram per mandado do mesmo
MangatH.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 83.

Da sallitrada, e negra especia, o rosto

Traz, de mil negras manchas rodeado,

£ na robusta fronte huma agua grossa

.Caindo, ihe faz fea a catadura.

Acendese a peleja hórrida e fera

Grece o brauo furor em cada parte,

Se morre hum Português cõ vinte vidas

Dos inimigos, esta sò se compra.

COBTie BEAI., NAUFBAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 9.

— «Faltar pólvora, bala, e corda na

occasiaõ da melhor peleja; uaõ se acha-

rem as couzas, quan<lo saõ necessárias,

e serem ás vezes taes, que melhor fora

u»ô as baVer, porque saõ corruptas, e

de tal sorte, que causaõ mayores males,

e doenças com seu uso.» Arte de Fur-
tar, cap. 28.— «O Bramene lhe deu por

isso seus. agradecimentos, e lhe disse.

Dizerte senhor Capitão quão agastada e

triste está a Raynha pela morte de teu

filho, e dos mais Portugueses que na pe-

leja de ontem morrerão, será cousa im-

possível, porque affirmadamente te juro

por vida sua.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 11.— «Teve depois dis-

to outro recontro com gentes dei Hei de

Leaõ nos campos de Arganhal, donde se

partirão os exércitos depois de grande

peleja sem. haver melhoria de parte a

parte.» Frei Bernardo do Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados por

D. José Barbosa.

DuroQ esta peleja hum grande espaço

Crescendo sempre o sangue e a fúria ardente.

Cresce a grita, a revolta, os alaridos,

E as miseráveis queixas dos feridos.

F. DE ANDBADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. iO, est. 15.

—Pendência, disputa, rixa particular.

—Combale entre irracionaes.

—Combdte, choque das paixões, agi-

tação do espirito.

—Fadiga, trabalho.

— Homens, gente de peleja ; os que
entram em batalha, gente de guerra. —
«Isto feito mandou Afonso dalbuquerque

poer fogo ao arrabslde da cidade, pelo

assi ter jurado, por caso da trciçam que
os Canarins que nt>Ue, morauam lhe fe-

zeram, quaniio receberam os Mouros nel-

1b no temp» ^a guerra passada, repar-

tindo no ufsmo dia as estancias, e ca-

pitanias delias pêra guarda da cidade, no
qual chHgou Timoja, com três mil ho-

luens de peleja, desculpandossn que nam
poderá vir mais cedo, por alguns justos

respeitos, s Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 3, cap. 11. — «A pri-

meira he dinheiro; a segunda dinheiro;

a terceira mais dinheiro: com a primei-

ra terá quanta gente quizer de peleja ; e

tendo mais gente que o inimigo, vence-

rá roais facilmente. Com a segunda terá

armas de sobejo : e quem as tem melho-
res, assegura a vitoria.» Arte de Fur-

tar, cap. 22.

PELEJAR, V. a. Brigar na guerra, ba-

talhar, combater, contender, guerrear.

—

«El Rei de Calecut no dia em que lhe

seus feiticeiros dixeram que pelejasse,

abalou com todo seu exercito, repartido

na maneira seguinte.» Idem, Ibidem,

cap. 89.— «Sayram a elles mil e setecen-

tos mouros de cauallo, e muyta gente
de pe, e nam ousaram de pelejar com
elles. E os Christáos muyto a seu saluo

trouxeram tudo a Arzila, onde per seu

costume tudo foy repartido. E estando el

Rey ainda em Almada lhe escreueram os

capitães este feyto, com que el Rey fol-

gou muyto.» Garcia de Rezende, Chroni-
ca de D. João II, cap. 76.— «E também
folgaria que elles quizessem ir com elle

no seu batel pêra dalli verem como pe-
lejavam os Portuguezes, e o dizerem ao
seu Rey pêra folgar de os ter por ami-
gos, do que aprouve aos Chijs, e assi se

f>z.» Barros, Década 2, liv. 6, cap. 4.

—

«O qual deu ao Capitão mór hum reca-

do da Raynba em que lhe mandava pe-

dir muyto, e requeria da parte do senhor
Visorrey, que por nenhum caso eile pe-
lejasse cos Turcos, porque tinha sabido

por espias que sobre isso trazia, que es-

tavão muyto fortes em huma tranqueyra
junio da fossa em que tinhaõ metida a

sua Galé.» Fernão Mendes Pinto, Pere-
grinações, cap. 9.

Do muro aos que petejão\no. campina

A cólera mouendo multas vezes

Ao bellicoso Rey com taes reueses.

COBTK BEAL, NAUFBAGIO DB SEPÚLVEDA,

cant. 13.

— Altercar, disputar, contender.
— Lutar, trabslhar continuadamente

para conseguir alguma cousa.

— Brigar; diz-se dos irracion»es quan-
do lutam.
— Figuradamente: Combater; diz-se

frequentemente dos elementos quando se

chocam.
— Lutar, trabalhar para vencer as pai-

xões, appetites, etc.

— R^prfhender asperamente.

PELETRONIO, adj.—Peletronias covas;

diz-se da cidade e montes d'eàte nome
na Thessalia.

PELHANCARIA. Vid. Pelhancas.

PELHANCAS, s. f. plur. Pelles pen-

duradas.

— Diz-se (la carne quando é muito

magra, e que tem só pelles.

PELHOS, antiga forma de Pelos, por

per, e os.

PELICANO, s. m. (Do h\im pelioayius).

Termo de zoologia. Género de aves aquá-
ticas da familia dos palmipedes.

—Termo de chiroica. Alambique de
vidro de uma só peça.

—Termo de cirurgia, instrumento ci-

rúrgico, com a forma do bico da ave,

que lhe dá o nome, que sei^ia paratti^

rar dentes. - - '
'^ "-

—Ant. Nome de certa bombarda ou
canhão.

PELICEIRO, ou PELIGUEIRO, ant. Pel-

liteiro.

PELINTRA, ou PELINTRE, s. m. Ter-

mo popular. Pessoa que não tem nada
de spu, e com aspirações a figurar.

PELIPODIO. Vid. Polypodio. - • ^:

PELITRE, s. m. Hervn piretro.

PÉLLA, s. f. (Do latim pila). Pequena
bola elástica, feita de differentes mate-

riaes.—Jogo da pella; jogo que se faz com
a bola d'este nome. — «E no derradeiro

dia do dito mes Dagosto vestido de ves-

tiduras Reaes com o ceptro na mão, e

todas as cerymonias acustumadas foy

pollos senhores, e nobres do Reyno,

que se ahi então acertarão, aleuantado

por Rey na mesma villa de Sintra, no
jogo da pella, era hidade de vinte e seis

annos e quatro meses. E logo com gran-

de solemnidade foy em todos seus Rey-
nos leuantado, e obedecido por Rey.»
Garcia do Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 22. — «Hum Cavallo do Senhor
Roque Xavier de Ferrara, Portuguez do

quem sou amigo, comeo ametade de
huma sege do Senhor Joseph d»> Brito

da Sylva Casco e Mello, que estava guar-

dada na cocheyra da minha caza ao jo-

go da pella.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n." 16.
— Ter as pellas a algúení; não lhe

ceder.

—Figuradamente: Não se lhe acanhar.

— Bola de ferro ou chumbo, pellota.

—A férrea pella; bala de artilheria.

—Termo da província do Minho. Fri-

gideira de frigir.

—Pellas de manjar branco; espécie

de doce muito estimado.

—Pella de vento; bexiga cheia de ar,

e cobert» de couro, que serve também
para jogar.
—Jogar a pella coyn alguém; trazer

alguém enganado, fazer-lhe dar passos

baldados.
—Ant. Rapariga que bailava aos hom-

bros de uma mulher, que bailava igual-

mente, fazendo r rapariga todas as'Ct-'^

deocias que fazia a mulher. a'^";!

—]Sa provincia da Gnlliza, criança ri-

camente vestida e montaoa sobre as cos-

tas de um homem, que vai dançando;

costuma sair nas procissões do Corpo de

Deus.
PELLACIL. Vid. Allacil, ou Allacir.

PELLADO, part. pass. de Pellar.
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Sem temer, que a petlaila má fortuna,

Lúbrica, extravagante, caprichona,

Te vire uh costas, e te mostre a calva

!

Tu, oh faríante Lira, em pouco espai;o

O viele, por teu mal, tu u provaste.

A. DINIZ 1>A CHUZ, HY&HOPE, CaDt. 6.

—Terra pellada ; calva, nuA, escalva-

da, sem arvores nem planlB<;ões.

—Cão pellado; sefii pello.

PELLADOR, H. m. (Dd ttiemn pella, de

pellar, cdin o suflixn udôr.). O que pella.

PELLADURA, s. /. Alopecia.

PELLAME, s. m. Alcai;aria, sitiu oade
se curtem as peties.

—Porção de pelles para corlume ; coi-

rama.
PELLÃO. Vid. Pulão.

Ramo iosigno lios Gatos-nodnvâlliofi,

E Cbefe dos Pelóes d^ sua Terra.

A. DINIZ DA CBUZ, HVseoi"E, cant. 7.

PELLAR, V. a. (De pello). Tirar o

pello.

—Depeonar, tirar as peunas ás aves.

—Pellav um frango.
— Termo familiar. Ksfolar, tirar a

pelle.

—Figuradamente : Tirar a casca a al-

guns fructus; descascar.

—Termo familiar. Cortar ou rapar o

pello.

—Pellar se, i;. re/7. Cair a pelle.

—Cair a alguém o pello ou cabello.

— Figuradameale: Escaldar-se, quei-

mar-se.

PELLATINA. Vid. Palatina, e Boà.

PELLE, «. f. (Do latim pellis]. Termo
de anatomia. Tegumento exterior, que
cobre o cor[>o do homem e dos animaes.

Greio-o-liro polo quo vejo,

Porque eu sou muito sadia,

E tenho a pelle macia

Como costas de cranguejo

Ou lagosta d'Atouguia.

GIL Vicente, farças.

— «Diabo, pelle, e amor em quatro

palavras, he verdadeiramente hum prin-

cipio amy jocoso para papel que ha de

ser grave.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1. n.o 29.

—Couro preparado de alfçum animal.
—«Ha gente destíi proui.noia he baça, de

cabello revolto, quomo hos da Augra de

Sancta Helena, pequenos de corpo, feios,

quando fallaõ parece que saluçaô, e au-

daõ vestidos de pelles. Suas casas saô

de adobes, terra, e madeira, cuberlas

de colmo, tem musica, ainda que naõ
quomo ha nossa, com tudo tanjem frau-

tas pastoris acordadas, bo som dasquaes
naõ parecei) mal aos nossos.» Damião de

Góes. Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 35.— <E que se aftlrmava pelos di-

reitos que so pagavaõ destas pelles nas

alfandegas de Pocasser e Lautau cheg.sr

o numtro delias a vinte mil cates, u em

cada cale ou fardo sessenta pelles, don-

de 80 vê, se o .Siinilau falou verdade que
o numero destas pelles chegava a hum
conto e duzentas mil, das quais a gente

noa invernos se sorvia de forros de rou-

pas, e de armação de casas, e de cuber-

tor^s de camas, de que comummente,
por ser o frio inuyto grande, lodos usa-

vaó.» Fernão Mendes I'inlo, Peregrina-

ções, cap. 7.'i.

—Casca de algumas frutas.

— Dar a pelle; morrer.

— Alt em pelle; inteiramente despido.

—Pelle em t«//(;í<w; (lúo cortidaou ap-

parelhada, e (treparada de maneira que
liça u pello macio e brando.
— Defender a pelle; tratar da pelle;

tratar de si, da sua pessoa.—Não caber na pelle ; estar nauito

gordo.
—Jurar-lhe pela pelle; ameaçar o cor-

po, a vida.—Julgar de alguém pela pelle
;

pelo

exterior.—liir-se sobre a pelle de alguém; á

sua custa.—Her da pelle de Judas, ou da pelle

do diabo; ser muito luao, perverso, ruim.
—Adágios :

—Da pelle alheia grande correia.

—Tratar bum da sua pelle.

—Náo caber na pelle do cooteota^

mento.

-^-Má pelle é fulano.

PELLEIRO, s. m. (De pelle, com o suf-

Qxo ueiro'). O que prepara pelles e as

vende.

PELLEJAR. Vid. Pelejar.— «O qual ja

achou mui trauado com os .Mouros, do

que auisou logo per hum de cauallo Nu-

no fernandez, que deixando em guarda

da Bandeira Real, e por capitam da mais

gente Aluaro dataide se foi a mor pressa

que pode Com sos quinze de cauallo pê-

ra onde Emanuel de uoronha andaua
pellejando de cuja companhia mataram
de huma lan«;ada Aluaro rodriguez daze-

vedú.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 13. — «O que sa-

bendo el Rei de Bint«õ, mandou logo

sair, alem das doze lancharas que ja ti-

nha mandadas sobre George botelho xliv,

pêra irem pellejar com Francisca de

mello, com as quaes todas se encon-
trou.» Ibidem, cap. 79.

Que honrados caualleiree

para per si jieilíJrtr,

para capitanear, _

consethar, setVfcrdadeiros

vimos ba pouco acabar!

Garcia de reze.sde, misccllanca.

PELLESINHA, s. /". Dimiautifo de Pel-

le. Pelle tina, delicada.

— Pelle pequena.
PELLETEIRO. Vid. Pelliteiro.

PELLETERIA, s. f. Arte d- compor, e

preparar as pelles.

—Commercio, mercadoria de pelles.

PELLICA, 8. /. (De pelle^. Pelle de
carneiro ima. e preparada, que iica mui-
to branca >• branda.

PELLlÇA, ». f. Vestidura feita, ou for-

rada de petj'-s.

PELLICE, «. f. A amiga de homem ca-

sa lo. Vid Comborça.
PELLICO. s. )/i. Vesti lura pastoril fei-

ta <le pelles.

PELLICULA, 8. f. (Do latim peUicula).

Pelle muiio fina e delgada, romo a que
se obsi-rva n'uin osso. em alguns frutos,

na sup>:rticie dos líquidos gelatinosos,

etc.

—Termo de anatomia. Folhinha mui
delgada e transparente, qoe se despren-

de da superfície de uma membrana, ou
que se forma morbidamente em qual-

quer pudlo.

PELLINHA, s. f. Diminutivo de Pelle.

PELLIQUEIRO, s. m. O quo prepara e

vende pelíicas, e também pelles prepa-

radas para forros, etc.

PELLISCÃO. Vid. Belliscio.

PELLISSA Vid Pelliça.

PELLITARIA. Vid. Pelleteria.

PELLITEIRO. Vid. Pelliqueiro.

PELLITRAPO, adj. Termo popular. Co-

berto de trapos, roto, esfarrapado.

PELLO, s. m. (Do latim pilvu}. O ca-

bello curto que cobre o coipo dos ani-

maes. — «Outras comerão as pelles de

Cariipjrocom a láa, outras coméráo cou-

ro de toda a qualidade, outras coméráo
linho, estopa, lãa, algodão, linhas, pel-

les de Lebres com o pello, e outras co-

méráo cabellos seus, e alheyos.» Caval-

leiro d'Oliveira, Cartas, hv. l. n.° 16.

—Diz-se por extensão fallaado do ho-

mem.— Este homem tem o peito e bra-

ços cobertos de pello.

—Penugem da barba, quando princi-

pia a apparecer.
—Em pello; despido de todo, nú.

— Cotão que algumas frutas apresen-

tam na casra.

— Prisa dos pannos de lá.

— A c6r da pelle dos animaes.
—Qualquer fèvera delgada de lá, seda,

etc.

— Pello da espada; fio, gume, cótle.

—Pello por pello; troca por tri>ca.

— Contra pello ; em direcção contraria

á que tem o pello.

—Em pello ; em osso. sem selim ou
albarda.

—Lutir o pello; estar gordo, bera tra-

tado; diz-se ordinaríameole das caval-

gaduras.
— Ter pellos no coração; ser deshu-

mano.
—Ternii> dealveilnr. Enfermidade que

ataca os cascos das cavalgaduras, espo-

liaudo-os e destruindo-os.

— Loc. àdv. . A pello ; a tempo, a pro-

pósito — Veio a pello.

—PLur. Pellos; diversas sortes de seda
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manipulada na raachina do filatorio das

fabricas de a preparar para as outras of-

ficinas e fabricas de tear, etc.—Adv. ^ipello; ao correr do pello,

por opposição a pospello.

—Figuradamente: Apello; lissmente.
—Adágios :

—Ruivo de mau pello mette o demo
no capello.

—Não hajas medo, que preso vai pelo

pello.

—O pello muda a raposa, mas o na-

tural não despoja.

—Como te fizestes calvo? Pello pe-

lando.

PELLOSO, adj. (Da pello, com o

suftiio «oso»). Que tem pello; pellu-

do.

PELLOTA, s. f. Pella de ferro, ou chum-
bo.— «K segnirse-hâõ damnos irremediá-

veis, os quaes pertendemos atalhar em
todo o discurso deste Capitulo; que bem
considerado vem a ser, que do bom con-

selho se segue o bom governo, que sus-

tenta as Republicas illezas; e do mào re-

sultaõ assolaçoens de Reynos, e ruínas

de Impérios; e o mundo todo he peque-

na pelota para o bote, ou rechaço de hum
lanço de máo governo.» Arte de Furtar,

cap. 30.

—Bola de matéria branda que se amas-

sa facilmente.
—Deixar alguém em pellota; deiíar

alguém nú.
—Ficar em pellota; ficar nú.

—Termo de medicina. Peça de que se

usa, pira nx.írcer a compressão.

PELLOTÃO, s. m. Grande pellote.

—Termo militar. Pequeno numero de

soldados, pequena parte de um regi-

mento.

—Tiro de pellota.

PELLOTE, s. m. Antiga vestidura; es-

pécie de veste de abas grandes, que se

usava por debaixo da capa, opa, etc.

—

«E diante viuha hum moço fidalgo com
huma aguilhada na máo picando os bois,

que parecia que andauam, e leuauam a

carreta, e vinha vestido como carreteiro

com hum pelote, e hura guabam de ve-

ludo branco forrado de brocado, e assi

a carapuça, que de longe parecia próprio

carreteiro, e assy foy orferecer os bois, e

carneiros a Princesa, e feito o seruiço os

tornou a virar com sua aguilhada por

toda a sala ate sabir fora, e deixou tu-

do ao pouo. que com grande grita, e

prazer foram espedaçados, e leuaua cada

hum quanto mais podia.» Garcia de Rf»-

zende, ChronicadeD. João II, csp. 124.

— «E ho Loulhia leva hum pelote preto

comprido de sarja fina com mangas lar-

gas, e que he ho traio commum : leva

as mãos canceladas ci>mo frade, e os

olhos baixos sem oulhar pêra huma ban-

da nem pêra outra : porque nem com os

olhos se querem comunicar com ho povo

comum, pêra que mais conservem sua

autoridade pêra com elles e mais temi-

dos sejam.» António Tenreiro, Itinerá-

rio, cap. 19.

—Figuradamente : Melhorar de pello-

te: de fortuna.

PELLOTICAS, s. f. plur. Pequenas bo-

las, de que usam os pellotiqueiros, etc
para fazerem habilidades e destrezas de

passe-passe, com que divertem o po-

vo.
— Fazer pelloticas; fazer jogo de pas-

se-passe, com pequenas bolas, ou pello-

ticas.

PELLOTILHA, s. f. Diminutivo de Pel-

lota.

PELLOTINHA. Vid, Pellotilha.

PELLOTINHO, s. m. Diminutivo de Pel-

lote.

PELLOTIQUEIRO, s. »í. (De pellotica).

O que faz pelloticas.

— Figuradamente; O que furta com as-

túcia e velhacaria.

PELLODRA, s. f. Vid. Pellouro.

PELLODRADA, s. f. (De pellouro,

com o suffixo «ada»). Golpo de pel-

louro.

PELLOURINHA, s. f.
Diminutivo de

Pelloura.

PELLODRINHO, s. m. Columna de pe-

dra, collocada em lugar publico de cida-

de, villa, etc, tendo no cimo ganchos

ou pontas onde se espetam as cabeças

dos criminosos, ou onde se atam os cri-

minosos, para serem expostos á vergonha,

ou para serem açoutados; teem também
argolas, onde se pôde enforcar, e dar

tratos de polé; também se costumava af-

fixar éditos.

—Largo, praça em Lisboa onde anti-

gamente era o pellourinho.

— Diminutivo de Pellouro.

PELLOURO, s. m. aj!t. Bola de cera,

com um bilhete dentro, onde vai escri-

pto o nome do que é nomeado para ser-

vir de juiz ordinário, ou vereador, que
eram eleitos de três em três annos ; guar-

dam-se os pellouros na arca ou cofre, e

cada anno se tira d'alli um, e o nome
que elle contiver é o d"aquelle que ha-

de servir n'aquelle anno.

— Bala de metal, com que se carrega-

va antigamente as armas de fogo, bom-
bardas, basiliscos, etc. — «Surta a frota

por estar em lugar descuberto, dos mu-
ros, e repairos que mandara fazer Raix

soleimam na praia, a varejauam com pe-

louros de bombardas grossas, de que re-

cebiam algum damno.s Damião de Góes,

ChronicadeD. Manoel, part. 4, cap. 13.

—«Porque como elles usavam de frechas,

e espingardas a cavallo, eos nossos que-

riam-lhes resistir a bote de lança, pri-

meiro que chegassem a elles, era o Mou-

ro posto em salvo, e elles ficavam com
as frechadas, e pelouros mettidos no cor-

po, o que tudo se mudou com a vinda

de João Machado.» Barros, Década 2,

liv. 6, cap. 10.

Saia o pelouro ardente da bombarda, «

E vá encontrar a gente de C?mbaia

Com que além de parar teme e desmaia.

F. DE ANDRADE, PBIMEmO CERCO DE BIU,

cant. 9, est. 33.

— «Mettêrão este dia os inimigos in-

finitos pelouros na Fortaleza, dos quaes
não recebemos damno, estando ella qua-
si arruinada ; caso, que por ser raro, pa-
receo milagroso. Durou em fim o com-
bate algumas horas, relirando-se o ini-

migo com o mesmo damno que outras
vezes, os nossos com a mesma fortuna.»

Jacintho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.

PELLUCIA, s. f. Estofo de seda, ou
lã felpuda.

PELLUCIDO, adj. (Do latim pelluci-

dus). Tr.insparente.

PELLDDO, adj. (De pello, com o suf-

fixo oudoí). Que tem pello, pelloso, vel-

loso.

— S. m. O que tem muito pello.

— Figuradamente : Diz-se da pouca
pratica, acções inurbanas, grosseiras,

por falta de educação, e trato.

PELO, palavra composta de per, e o;

antigamente escreviam Pello. — aPelo

que se fez a vela, e nauegando de longo
da costa com vento bonança escorreo Ço-
falla, ate ser junto de duas ilhas questão
perto de terra firme, a que agora cha-
maõ as primeiras, junto de huma das

quaes estauaõ surtas duas nãos que Pe-
dralures por se aleuantarem seguio, e as

tomou sem se defenderem.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 57.

Ve a grão Negroponto, em outro tempo
Eubsea, declinada mais ao Norte

DeBoecia, diuidida pello estreito

Euripo, a nauegantes espantoso.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 2.

— f E sobre tudo no mesmo tempo
em que se havia de dispor a jornada,

mandou elle fazer duas grandes lavouras

de tabaco, as quaes era força que se co-

lhessem, e beneficiassem no mesmo tem-

po, e pelos mesmos indios que haviam
de ir a ella, por não haver outros.» Pa-

dre António Vieira, Cartas, n.° 11 (ed.

1854). — «Outros pelo contrario, ante-

pondo as leys da cobiça aos respeitos

da nobreza, naõ sóse fazem chatins, mas
estendendo as redes até pelo alheyo, se

fazem ricos á custa dos pobres, com tan-

ta arte, que querem á força lhe fiquem

a dever dinheiro, depois de se servirem

delles, e os despojarem de quanto ti-

nhaõ.» Arte de Furtar, cap. 9.

Que todos approvaraõ, e alli juraõ,

Pelo doce licor, que impetuoso

Pelas veias, e cérebro lhes corre,
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Por v^-lo feUzmoiitu «xoculuUu,

M. DII4I7. DA CUtJK, HTAAOPK, CaOt. 3.
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PELOT... As piil»vr«s qno prim-ipiom

por Pelot..., l)iisqiH)in-SB i-om Pellot...

PELOTÃO. Vid. Pellolão. — «Nãr» foi

possivcil fíizerfifl diniilo urn quarlo dn

cofivursáo n liai do lunrchareco unidos;

auli^s separaiido-sii as ullimns lilmras da

rm'.li»f5U.irda, p«rn(;i«iii d.islacflr a pelo-

tões.» Bispo dl) lirão {'ara, Memorias,

publicndas por Cmiiillo Caslello Branco,

-j- PELTA, ». f. (1)0 laliui pellà). Es-

pecin dl! adarga, ou escudo redondo que

se usou ariiig,iiUi<iit6.

PELTATO, ndj. (1)0 latim peltatus). Ter-

mo da aiJiiga milícia romana. Arrodel-

lado.

PELTRE, s. m. Liga dtí estanho e

chuiiibo, muito usi»da antigamente para

peças dn liaixoila.

f PELVIANO, (idj. (De pelvis). Termo

de AiiatoLuia. l^Tlnuceute ou relativo á

pelvis.

PÉLVICO, adj. (Uô pelvis). Vid. Pel-

vic-rno.

PELVIMETRIA, s. /". (Do latim pelvis,

bacia, e do grego metron, medida). Ter-

mo de medicina. Operação que consti-

lue uiu dos ramos «ia obstetricia, e tem

por lim diUermiriar a eitensào d&s diffe-

renlHS parles da pelvis.

PELVIMETRO, s. m. (Vid. Pelvime-

tria). Termo de medicina. Instrumento

destinado a medir a capacidade da pel-

vis.

PELVIS, ou PELVE, s. f. (Do latim

pelvis). Termo do anatomia. Parte do

esqueleto dos vertebrados que serve de

ponto de união aos ossos dos membros
posteriores.

PEMPINELLA. Vid. Pimpiuella.

l.jPENA, s. /'. (1)0 latim inena). (Cas-

tigo, punição. — «K yndo seu caminho

lhe vcyo hum tídaigo com recado dei

Rey alegrandose niuylo com sua yda, e

com hum mandado geral, que aos Chris-

lãos em seu Keyno se desse tudo de

graça sob pena de morte, e assi se com-

prio inteiramente, porque ora o Key da-

quellas terras mais temido, amado, e

obedecido.» (iarcia de Rezende, Chroni-

ca de D. João II, cap. 157.

E o outro que a l.athona, de amor torpe

Cometendo, ladiDou Apollo, e delLe

Foi morto, com cruel aguda seta

:

Dado a hum faminto Uuitro o peito em pena.

CORTK nCAL, NAUFH&CIO DE SEPULYBDA,

caot. 5.

— «Aceita o senhor Governador o en-

voltório, dando a entender, que cuida

saõ relíquias, que lhe offerece o Reve-

rendo Padre, e ajunta muito criminoso :

Grande cousa be ter hum amigo em Ar-

peua

ronchos. Pôde agradecer a V. P. esse

cavalheiro a mt*rcA, qua lhe faço de o

absolver de culpa, e pena: « de graças

a Doos. que escapou do boa.» Arte de

Furtar, cap. 9. — «K vendo a gente des-

ta armada tatá largueza e abastança, e

que a fora isto lhe pagavaõ soldos e

málimeulo, se deitou aly IJcar quasi

toda por sua própria vontade, sem ser

necessário para isso nenhum rigor, nem
pena de justiça, como sempre se cus-

tumou nas fortalezas em que avia sos-

luMta dn ciuco.» Pertiáo Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. t.

Taoto que em Su«i entra lona m.ind.1,

Com pena que o maia /orte amedrontava,

(jue, por nào aer aentida eata demanda

VÁ na Índia, para onde «^le caminbava.

Nem do Torom, ou JudA, que estio da banda

Da Araliia, noni do mar que o Kgypto Iara.

Algum navio então faça cammtio

Uue lii no Indio mar estenda o liobo.

F. DK ANORADB, PRIUVIIIO CUtOO OEDIU.Canl.

1'2, est. lis.

— «São as ultimas regras que a mão
de vosso Páe lançou ; assim, sob pena

de minha maldição vo-lo ordeno.» Kran-

cisco iManoel do Nascimento, Successos

de Madame de Seneterre.

— Figuradamente :

TaS barbaramente o mundo

Vossas lagrimas cauiou,

Que vos fai sentir a pena,

Quando a culpa a temos nós.

ABBADK DE JAZENTE, POEãLAS, tom. 2. pag. 245

(ediç. de \'V7).

— Cuidado, afflicçáo ou soffrimento

da alma.

Este a seu cargo tem vingar agravos

K as iujurias de Amor satisfaielas,

A este contarás tu. e darâa parte

De teus trabalhos, penas, e desgostos.

COHTK REAX, NAUFRÁGIO DE SEPDLVEDA,

cant. 2.

Entre i)enâ amargas todo o dia

Passo as hora» afnícto, e descontente

;

E tudo o que consola a humana gente

Me serve de maior melancolia.

ABBADE DE JAZSNTS, POESIAS, tom. 2, psg.

IWted. 1787).

—«Assim é que em te amar colhi pra-

zeres indizíveis ; mas que exorbitantes

penas me hão custado ; nem movimento
sinto, que de ti me proceda, sem que o

abalo não seja extremo.» Francisco Ma-

noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
— Dòr, moléstia, sollrimeuto physico.

— Com pena punha os pés «u> chão.

Traildo o vaio d'agua, a» reparte

Co aquelle* que Ul pena maia eentiio.

PENA

K virtdo a cada hum quasi huma gota

Lhes mitiga o ardor, e lhes da vida.

OÚHTC HKAL, NAUrRAUIG liE OKPLXVCbA,

cant. i:>.

— Difficuldade, trabalho, — «K estan-

cio el Rey tirando com inuyta pena, o

Bispo de Tangere lhe lefnbrauaaílo muy-
tas cousas santas, e muylo fie<»surias

em tal tt-mpo, antre as qua^s locou al-

gumas da Biblia, ell« Ih'^ disse : Bispo,

não rne lenilir.^is nfíihuma cousa da ley

velha • (iarcia de Rezende, Cbronica de

D. João II, cap. 212. — «Passado este

tempo com assaz de confusa»") o pena,

sem sabermos d<;ierrainar o que fussede

nós, caminhamos ao longo da ilha Ç^-

matra » Periiáo Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap 23.

Devo a tam bondadoeo a temo amga
Ás solUcitas penaê e cuidado*

Que vos bei dado, conOaslo «inc«n. .

,

UARR^rr, camOis, caot. 3, cap. 8.

—Alma em pena; de purgatório.

— Com duas penas ; com grande dif-

ficuldade ou trabalho.

— Sem pena; sem grande custo, sem
pezar.

Só a Duna Lianor o vario forte

Por ser molher deixou como a vencida.

E a Pantalião de Sá deiia sem ptna.

COUTE BKAL, MAUFIlAStO DE SB>t>DTKDA,

cant. lõ.

— Com duras penas; com grande dif-

ficuldade ou trabalho.

— i4penas;logo que. assim que.—i4 pe-

nas chegou fui logo visital-o.

— Dificilmente, escassamente. —Aft-
nas terá com que vi^-er.

— Merecer, ou valer aU/uma cousa a

pena ; o trabalho que se emprega.
— Nem pena, nem gloria ; diz-se dos

que insensivelmente vêem e ouvem as

cousas.

— Súffrer as penas cio purgatório ; ver-

se afUicto com sofTcimentos.

— Teruio forense. Punição, castigo

imposto ao criminoso pela lei.

— Pena arbitraria; a que não é deter-

minada pela lei, mas pelo arbítrio do

juiz.

— Pana capital; pena de morte.

— Pena convencional; a que é impos-

ta mediante a convenção das partes.

— Pena corporal; a que afQige o cor-

po, como a morte, os tormentos, etc.

— Pena de talião ; pena igual ao crime.

— Pena immtdiata; a de prisão per-

petua.
— Pena Ji((iicia{, a que se funda em

uma promessa feita em juizo.

— Pena legal ; a que depende da lei,

e não do arbítrio do juiz.

— Pena pecuniária ; a multa imposta

por lei.

— Pena de sangue; as penas pecunia-
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rias 'ios que matam e ferem, muito fre-

quento nos amigos foríes.

— Dar a alguém as penas e castigo de

si; castigar-se por offeusa qu>i lhe fez.

— Darás penas; ser castigado.

— Termo de religião. Pena de dam-
no ; privação perpetua da vista de Deus
na outra vida.

- — Pena de sentido ; tormento dos con-

demuados no inf-^rno.

— Adagio : SolTra-se quem penas tem,

que airaz ile tempo, tempo vem.
2.) PENA, s. f. ant. por Penha—xYos-

sa Senhora da Pena.
— Ant. Espiuho, pút.

PENAGAAES.s. m. ant. Penhascos.

7 PENACHO. Vid. Pennacho. — «Com
huma guirnalda de pedraria ua cabeça,

e diautehum penacho branco de garça,

e vinha encima de hum muylo grande e

fermoso cauallo.» Garcia de Kezende,
Chronica de D. João II, cap. 128.

PENADAL, s. m. ant. Penedia, fra-

guedo.

PENADAMENTE, adv. (De penado, com
o sufhxo «mente»). Com pena, dòr, mo-
léstia ; com afflicçáo.

PENADO, part. pass. de Penar.

Doeose o fresco rio da tristeza

Do p&iiado mancebo, e as turuadas

Ondas assossegoa spreseutando

Aos olhos de Lianor o ílrme amante.

CORTE REAL, KAUFRAGIO DE SEPULTEDA,

cant. 1.

PENADOIRO, adj. ant. Punifei.

PENAL, adj. 2 gen. (Do latim peenalis).

Que impõe penas.

—

Lei penal.
— Convenção penal ; de pena conTen-

cional em contractos.

PENALIDADE, s. /'. (De penal, com o

suffiio «idade»). Trabalho, afflicçáo,

moléstia, incommodo.
— Desgraça, desventura.
— Qualiriade da pena.

PENALIZAR, t'. a. Causar pena, dòr,

trabalho, afflicçáo, incommodo.
PENAMAR, adj. 2 gen. Diz-se da pa-

rola quando tem pouco lustre, e que
parece pasmada ou coalhada.

PENÃO, s. »n. Galhardetes, bandei-
rolas.

— Termo da Índia. Vela latina.

— Ponteiro, estylo com que se escre-

ve nas folhas de ola, ou palmeira.

PENAR, V. a. Punir, impor pena a

alguém.
— Dar ou causar pena, atormentar.
— Soffrer a dôr causada pela cousa

que nos pena.
— Padecer pena, dôr, afflicçáo, in-

commodo.
— V. n. Padecer, soffrer pena, afflic-

çáo, tormento.

Chorai, Bello Infante

:

Que he timbre de amante
Sentir, « panar.

Chorai ; poisqaem chora

Minora o eeu mal.

A8BADE ng JaZE.STE, POESIAS, pa|. 237.

Se vós por Menina,

Por terno, por &no
Calado peno 13.

IDEM, IBIDEM.

Que excesso, meus .\mores,

Padecer assim voa faz ?

Que padei;o.

Que esmore^,

De vos ver a^sim peTUtr.

IDEM, IBIDEM.

He o pranto, meu Querido,

Hum indicio de que amais;

Que o chorares.

Que o penares

He de amar firme signal.

IDEM, IBIDEM.

Estranhas praias, ignoradas gentes,

Bárbaros cultos vi
; gemi D'angú3tia,

Penei ao desamparo, em soledade.

garbett, camõss, cant. 5, cap. 2.

— Soffrer as penas do inferno, ou do
purgatório.

— Estar agonisante por muito tempo.
— Penar-se, v. refl. Affligir-se, alor-

mentar-se por alguma cousa.

— Penar por alguma cousa; desejal-a

com anciã.

PENATES, s. >n. pi. (Do latim pena-
tes). Deuses domésticos dos pagãos.
— Figuradamente : A casa própria.

Outros das próprias caz&s opprimidos

Tem por verdugos os Penates charos,

E viraõ converter no seu destroço

Em desabrigo o commodo agazalho.

Outros sentem o golpe mais violento

Na mesma corpolencia dos Palácios ;

Servindo-lhes das torres a grandeza

A fazer o despenho mais infausto.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, pag.

ni (ediç. 1787).

PENAVEL, adj. 2 gen. ant. Punivel.
— Penal. — Lei penavel.

PENAVIS, s. m. pi. Bôlos de peiíe, fri-

tos em manteiga.

PENCA, s. f. Folha picante de certas

plantas, como o cardo, o aloés, etc.

— A folha grossa e carnuda da palmei-

ra e de outras plantas.

— Couve penca; certa casta de couve,

que tem as folhas grossas e carnudas.
— Penca de bananas; ramo ou esga-

lho de bananas, junto ao cacho.
— As pencas do bofe; os lobos, as

partes que d'elle pendem separadas, co-

mo os dedos da mão.
— Termo familiar. Nariz. — Este ho-

mem tem uma grande penca.

f PENCUDO, adj. Que t^m pencas.

— Diz-se do homem que tem o nariz

grande.

PENDANGA, *. f. fio jogo da garatusa,

os 8 e 9 de ouros, a que se dá o valor

que cada um quer.

— No jogo da raversina, a dama \ie ou-
ros, que é o segundo matador depois do
valete.

— Figuradamente : Cousa de quo se

usa coniinuadamunte para diversos fins.

— Oflicios accessorios, reunidos em um
official.

PENDÃO, s. m. Espécie de bandeira,

ou pequeno estandarte, usado desde tem-
po immemorial pela milicia. para <ilstin-

guir uns dos outros, os difl"erentfs regi-

mentos, batalhões e mais corpos do exer-

cito.

— Bandeira de guerra farpada, que le-

vavam os reis, ricos-homens, capitães,

etc.

E ajudado dos mais de que atraz canto

Que aqui lhe dão favor e confiança,

Alli d'oade o pendão purpúreo arranca

Arvora logo a Cruz vermelha e branca.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIL\

cant. 15, est. 5.

As casas qua o Silveira agasalhavão,

Batem também a estancia onde inda agora

Lopo de Sousa o seu petidão arvora.

IDEM, IBIDEM, cant. 17, est. 51.

— fEm volta desse pendão iremola-
vam as signas das tiuphadias da Betica,

que, cercadas por todos os lados, resis-

tiam ainda «o embate dos sarracenos.»

Alexandre Herculano, Eurico, cap. 41.
— Bandeira usada nas procissões.

— O que vai adiante na batalha, guia-
dor.

— Termo familiar. Mulher muito alta,

macilenta, e desarranjada.
— Pendão e caldeira; privilegio que

tinham os nobres de Portugal e Castella,

de trazerem na guerra, como divisa, um
pendão em signal de que podiam armar
gente, e uma caldeira, em signal de que
a sustentavam á sua custa.

— Seguir o pendão de alguém; alis-

tar-se debaixo das suss bandeiras.
— Figuradamente: Ostentação.
— Pendão dos -pães; a flor, ou ban-

deira do milho maiz, ou zaburro.
— Termo de brazão. Espécie de guião

antigo; estandarte de cavalleiro.

PENDENÇA, s. f. ant. Penitencia.
— Figuradamente: Castigo, trabalho.
— «Porque parecendo aos que com ella

estauam, que a doença não era de tanto

perigo, o Dão fizeram saber a el Rey, que
por isso foy muyto triste, e lhe pareceo
que falecer em tal tempo fora em pen-
dença do sobejo prazer, e alegria, que
por este casamento tomara, que por el

Hey ser muyto calholico todaias cousas

que lhe succediam, se eram boas, atri-

buya a Deos, e as mas a seus pecados,

dando com tudo louuores a nosso Se-

nhor.» Garcia de Kezende, Chronica de

D. João II, cap. 116.

— Antiga multa pecuniária em que
era commutada a penitencia.
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— Peirlpuciíi.— íF, com c«rt«s flol Roy

foy «os dilos Ueys, quH piir *^\U' logo rps-

pondurão sua final (iiniírriiiiiai.fio swr <)a-

rora «o Principo a Infanta dona ísabfl

por riiolhfT. K nôo na qiii»<irA(i dar ao

iilho "major do Ucy do» Uoniilos, (]iiii no

ruiisftio liMnpo lha iiiainlaiia rcíjiinrer, e

de Valhadolide dfsppdirAo os «nus etn-

baixadores sem lha qu»^r«reni dar, e «s-

si p| Kfly de Krança, o do Napolfs, que
sobro o casamento da dita Infanta dona
Isabel oníin (çrnndi-s requ«rimontos, e

imiylfls peudenças » (larcia il>', llnz-uido,

Chronica de D. João II, oap. 73.

PENOENÇAL, n. m. ant. O penitenciá-

rio.

PENDÊNCIA, s. f. Briga, riia, con-

ten la

— Ant. A qualidade do que está pen-

dente para decidir.

PENDENCIADOR, .s. m. Propenso a ri-

xas, brigas, contendas, pendências.

PENDENCIAR, v. n. Ter pendências

com alfíueiD.

PENDENTE, adj. 9 gen. (Part. ant. de

Pender). Que está pendente, suspenso,

pendurado. — «Fr. António do Casal, de

cuj 1 vsliir religioso fazem os Authores

memoria, com bum Crucifixo arvorado,

começou cora piedosas, e esforçadas ra-

zões, a reprehender, e animar os nossos,

mostrando-lhes a imagem de Christo, ex-

posta outra Tez na Cruz, a segundas in-

jurias ; aconleceo, que huma pedra per-

dida desencravou hum braço do Crucifi-

xo, e lho deixou pendente, mostrando-
se em huma mesma perspectiva o sagra-

do transurapto, aos filhos inclinado, aos

infiéis cahido.» Jacintho Freire d'Andra-
de, Vida de D. João de Castro, liv. 3.

D'uma sebenta, desbotada flta,

A bengala da dextra traz pevdente.

Com que as moscas enxota do Castello.

ANTÓNIO DINIZ DA CHUZ, HYSsoPE, cant. 7.

PenderMe já das ancoras a Armada
Os montes atroou com a Artilheria.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, cant. 9, est. 1.

— Seiío peildente ; o sello, que se ata

a alguma escriptura, oh carta aberta, ou
patentrt, por um fio de seda ou fita. —
tE disso lhes mandou passar preuilegio

assinado de sua mão, cora sello penden-
te, em que hA outras muitas clausulas,

com declaração que tiuessem pêra sem-
pre força de lei, quomo se no dito pre-

uilegio contem.» Oamiáo de (loes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 1. pag. 34. —
«Kstas escripturas ambas erão assinadas

por el Rei, por Cojeatar, e por Raixnor-
dim guazil mor. e era cada huma três

sólios pendentes, per cadeas douro, de
que o do meo era dei Rei piu ouro, e o

da mão direita da famosa cilade de Or-

muz, e u da osquerdt de Cojeatar, am-

bos de prata.» Idem, Ibidem, pari. 2,

cap. 33.

— Que está dependente d^ alguém, ou
de alguma cousa. — «Aqui esto»e D. Ál-

varo perdido, porque. dAo podendo seus

soldados ri'sislir dividi los. hiSn deixando

aos iniinigos o csrnpo, n a victoria, gi>m

que as vozi^s de D. Álvaro, e constância

com que peleijava, pudesse deter a huns,

nem ordenar a outros; láo pendente es-

tá do mais leye accidenie a fortuna da

guerra.» Jacintho Freire d'Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 3. — «E
dado que a essa opinino eu persuadida

esteja, que jaz pendente a perda para

mim, da alTeição lua, antes despenhar

me consinto nesse desesperado pego, que
cercear-te um só dos gabos que mere-
ces.» Francisco Manoel i|o Nascimento,

Successos de Madame de Seneterre.
— I.ile pendente; que corre em juizo,

e ainda não foi decidida.

— Pendente n primeira demanda; du-
rando, correndo seus lermos.

— Trarer idquem pendente du sua von-

tadfí, despacho, etc. ; dependente.
— A íirto pendente; inclinada, deita-

da sobre um dos lados.

— Iinrainente. — O perigo pendente.
^ S. m. Brinco da orelha : e também

dos narizes como usam em algumas na-

ções barbaras.

— Termo de brazão. A parle que pen-
do da orla de um' escudo, estandarte ou
bandeira.

PENDER, V. n. (Do latim pendere).

Estar pendurado ou suspenso. — aTem
V. Senhoria junto nesla armada todo o

poder da índia, com que «penas pode-
mos contar dous mil Portuguezes, o ten-

tamos estremecer o mundo com brado
Ião pequeno. Esta arvoro do Estado, de

cujas ramas pendem lantos Iroféos ga-

nhados no Oriente, lem as raizes apar-

tadas do tronco por infinitas legoas, con-
vém que a sustentemos, arrimada na paz
de huns, e no resp'-ilo dos outros.» Ja-

cintho Freire d'Andrade, Vida de D. João
de Castro, liv. 2

— Depender.

—

hso pende das opiniões

dos outros.

— Estar inclinado.—Pende-Ihe o corpo

para um lado.

—Inclinar-se.—«Madama Darson in-

capaz de pararem tão bella estrada, lhes

dava a entender, que eu delias todas

zombara no primeiro convite com os

meus enfeites aldeãos ; e como os orá-

culos daquella sociedade linhão proferi-

do que eu não era de iodo lerda, e co-

mo eu tinha rido com a Dona da Casa,

e «quelle mancebo que no jantar lirára

próximo de mira, pendião as láes Hama»
a crer que eu me qoizéra itivertir.» Fran-
cisco Manoel do .Nascimenlo, Successos
de Madame de Seneterre.
—Pender da boccn d'atguei» ; estar

suspenso, ouvindo o que se diz.

—Pender com somno : cabecear, qne-

br«r.

—Pender a vaidade, ao rigor, ele;

inclinar.

—Pender d« um fio; estar dopenden-

le por urna bagalella. por um qiiasi na-

da, íi nossa felicidade, ruína. ele.

—Pender ú hondade tl'atí;t4«>rt ; seguir

a sua opinião, iriclinar-se ao seu par-

tido.

—Termo de medicina. Proo«der, ori-

ginar-se.

—T>rmnde naqtioa. loclinar-te a em-
barcação ou outra qualquer consa, para

algum dos lados.

PENDESSA, s. f Penilí-nci».

PENDICULO. Vil. Pêndulo.

PENDIRICALHOS, s f- ^id. Pendnri-

calho.

PENDOADO, 7"irt pass. de Pendoar.

PENDOAR Vid. Pendorar.

PENDOENÇAS. Talvez s-'ja apenas um
mau modo d'esorevHr por pendenças,
penitencias, n'uma passagem citada por

Moraes.

PENDOLA, 8. f. Penna d« escromr. =a:

Cabido cm desuso.

PENDOR, s. m. Declivídade, deelino,

inclinação, obliquidade.
—Dar pendorno navio; inclinai o so-

bre um lado para o limpar, calafetar,

ele.— «Ao que os Rumes acudindo, pa-

recendolbes que nam fazia a nao agoa

se nam por huma banda lhe deram pen-

dor, com que se foi logo ao fundo, e se

afogarão os mais dos que nella estautm,
ao que a nossa gente deu huma graode
grila, com que os iraigos começarão de

desacoroçoar. » Damião de Goíís, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 2, cap. 39.

— Figuradamente: Pnpensào. — Ter

pendor para alguina cousa.
—Plur. Pendores. Incertezas, bandos,

balanços entre pessoas discordes, que
pendem para diversos partidos.

PENDORADO, part. pass. de Pendo-
rar.

PENDORAR, V. n. Ter pendor; incli-

nar a um lado.

PÊNDULA, s. f. Relógio que tem um
pêndulo que vibra quando trabalha.

—Iiistruraent'1 met^llico que por meio
de oscillações regula os movimenlos do
relógio, e serve para outros usos.

PÊNDULO, adj. (Do latim pendulua).

Suspenso, pendente.
— .'^. m. Termo de astronomia. Reló-

gio ou pêndula de construcçáo particu-

lar, para que o seu movimento s^a uni-

forma e regulado pelo tempo médio;
chama-se lambem pêndulo astronómico.

—Termo de phy^ica. Qualquer corpo

grave pendente de um fio, que pôde rao-

ver-.se livremente, ou vibr«r-sc, descre-

vendo arcos de circulo.

PENDURA, í. f. Acção de pendurar.

— Cousa penduHtda.— Umas penduras
de uvas.

í
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pass. de Pendu-PENDURADO, part.

rar.

E huma moça corcovada

Está ngora depenoando

O capão de tua cunhada,

E o outro se está assando,

E a lebre pendurada.

GIL VICENTE, FABÇA.S.

—lAcabaJo o tempo do regimento, se

recolheu D. Manoel com sessenta Mou-

ros pendurados nas vergas dos navios;

espectáculo mais grato á vingança que

á humanidade. O Governador, alegran-

do-se com estes ensaios da guerra que

emprehendia, tornou a mandar D. Ma-

noel de Lima com trinta annos, e ins-

trucçâo, que todo o marítimo de Cam-
baya puzesse a ferro, e fogo, para que

a memoria do castigo durasse nas ruí-

nas.» Jaciíitho Freire d'Andíade, Vida

de D. João de Castro, liv. 3.

AlU naquelle cumulo de pedras

Forceja hum homem cora robustos braços:

Hum salta ; outro cahe; outro nos ares

De frágil taboa fica pendurado.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, pag. iTÒ

(ediç. do 1787). •.
'

~
,

-.'j hss 16"

—Palavras penduradas; èm estylo al-

tiloquo ; a má partu.

PENDURAR, V.- a. Dependurar, sus-

pender alguma cousa em qualquer parte.

—Pendurar os quadros na parede.—
«Accelerada em remetter a M. Depréval

a Carta de vosso filho, corro ao seu ga-

binete, onde me dizem que elle estava

no sallâo com alguns obreiros ; vou lá,

e abraçando o com toda a alegria do

meu coração, lhe entrego a carta que
lhe era destinada; e em quanto a lia,

um candieiro de crystal que estavâo

pendurando, cáhe, e derriba a M. De-

préval.» Francisco Manoel do Nascimen-

to, Successus de Madame de Seneterre.

—Pendurar os olhos em alguma jJar-

te; filal-iis, não tirar a vista d'ahi.

—Fazer depender.—Pendurar o pen-
samento d'esperanças

.

—Pendurar-se, v. refl. Estar suspenso,

dependurado, pendente.— "E como estes

costumam ter atravessados paus de arvo-

res que caem dos lados, sem embargo
de levarmos archotes, pareceu-nos melhor
evitar estes lances e dormir nas canoas,

que teem camarás decentes, e são todas

cobertas, onde se penduram muito com-
modamente redes, e na camará da prin-

cipal ha espaço para caraa, mesa e tam-

boretes.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 172.

— Depender, estar pendente.

—Pendurar- se em palavras; usar de
estylo elevado.

—Loc. FAM. : Bem se pôde pendurar
de cera a algum santo; diz se de quem
escapou de algum perigo para mandar

dependurar junto do santo da sua de-

voção, a sua imagem feita de cera, co-

mo testemunho de milagre.

PENDURICALHO, s. m. Trapo, fitas,

pannos, etc, pendurados ou pendentes.

f PENDURUCALHO. Vid. Pendurica-

Iho.— «Ou que saya escapulindo do com-
mercio amoroso sem algum gallo na tos-

ta, ou pelo menos sem alguns penduru-
calhos ao pescoço.» Cavalleiro d'Oiivei-

ra, Cartas, liv. 1, n.» 10.

PENEDIA, s. f. Lugar, sitio cheio de

penedos, de penhascos; muitos penedos

juntos.

Parecelhe ser fácil (que assi a todos

Os que viogarse querem lho parece)

Mas entrando vio quanto era difficil

Impedida de mil inconuenientes.

Em torno era cercada de fragosa

Intratduel, ferrenha jyeyicdia,

Ouuomse em cada parte aues nocturnas

Com funesto gemido, e voz carpida.

CORTE^EAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 3.

E como era este mastro tão comprido

Que do mais alto delle bem podia

Descobrir-se o que então tinha escondido

A alevantada rocha e penedia^

Não faltou então bum tão atrevido,

E de vèr desejoso o que não via.

Que a subi-lo se atreva, e que o tentasse,

E que este seu intento elTeituasse.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 12, est. 41.

PENEDIO. Vid. Penedia.
PENEDO, s. m. Pedra grossa, penha,

rochedo, penhasco.

«Louvae, arvoredos

De fructo presado,

Digão os penedos,

Deos seja louvado,

E louve meu gado

Nestas verduras

o Deos das alturas.

»

GIL VICENTE, AUTO DA HISTORIA DE DEUS.

Não he da condiçãodo leve vento

O meu coração só pêra vós brando

:

Que se mude com qualquer movimento.

Firme penedo sou. no qual quebrando

o tempestuoso mar a sua braveza

:

Se ve a fúria horribel desprezando.

COBTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 2.

—«Porque por se afastar da terra fir-

me, tanto se encostou á Ilha. que foi

dar em hum penedo, o qual alevantou

o animo per huma parte ; e como elle

hia carregado de artilheria, eocostou-se

pêra a banda da agua pêra onde toda

correo de" maneira, que o pezo delia fez

que tomou agua per bordo, com que se

foi ao fundo, por o penedo ser a pique,

e o navio não assentar per todo nelle
;

mas aprouve a Deos que toda a gente

se salvou.» Barros, Década 2, liv. 7,

csp. 5. — «E como ,18 nossas embarca-

ções eraõ do remo, e não muyto gran-

des, e baixas, e fracas, e sem marinhey-

ros, nos vimos em tanto aperto, que
quasi desconfiados de nos podermos sal-

var, nos deixamos yr assi rolando á cos-

ta, avendo por menos mal morrermos
entre os penedos, que afogados no mar.

»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

79.— «Para os quaes até a própria con-

sciência o acha inhabil: mas como da-

divas quebraõ penedos, acha que por

este caminho torcerá a justiça, e vem a

ser hum género de latrocínio de má cas-

ta
;
porque ás vezes cheira a simonia, e

he hydropesia da ambição. Acabo este

Capitulo com outras unhas de prata,

muito mais cortezes que estas.» Arte de
Furtar, cap. 64.

Fal-os tornar com pressa a fúria imiga,

Cheios d'odio, vazios de piedade.

Qual lhe lança o penedo, qual a viga,

E o ([ue não pôde mais, lança a vontade ;

Parece aqui tratar-se áspera briga

Na grande confusão, na crueldade,

E tudo em damno só daquelle triste

Que em vão ao mar e á terra então resiste,

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DK DIU,

cant. 8, est. 20.

Avarento Jason do metal ouro

A' Círga infame os hombros recurvando.

Do pezo da riqueza, e dos penedos

Duas vezes fica oppresso, e sepultado.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, lOOl. 2, pag. 173

(ediç. de 1787).

PENEFICAR, V. a. ant. Impor penas,

penar.

PENEIRA, s. f. Instrumento circular

de páo delgado, cujo fundo é feito ordi-

nariamente de seda ou de clina.

— Vér por peneiras;- obscura, confu-

mente.
-

—

Querer cobrir o céo com uma 'penei-

ra, ou joeira; querer encobrir o que se

não pôde occultar.

—Peneira de antemão; fina, de seda.

—Nos lagares de azfite, dá-se este no-

me á grande roda dentada do mourão
em que anda presa a galga, ou pedra de

moer a azeitona.

PENEIRADA, s. /. Acção de peneirar

a farinha.

PENEIRADOR, s. m. (Do thema penei-

ra, de peneirar, com o suffixo «dôr»).

O que peneira.

PENEIRAR, ti. a. Passar pela peneira,

separando o mais fitio do mais grosso.

—Peneirar-se, v. refl. — Peneirar-se

andando; bambolear, rabear.

—Peneirar-se a ave no ar; estender

as azas, e ficar suspensa sem adejar.

PENEIREIRO, s. m. (De peneira, com
o suffixo «eiró»). O que faz peneiras ou

as vende.

—O que faz adivinhações, lançando

peneira ou joeira.

— Halo, que leva pela cara o que vae

crestar as colmeias, para não ser mor-

dido.

PENEIRO, s. m. Peneira,
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—Tecido f«ilo (Ip so*!»* de cavsllo. dfl

que jiiilin«iuente se serviam coini» de

hocaxms, (lara «lezar «s abas das casa-

cas ciiaiiiailas di' peneiros.

PENELLA, s. f. imt Uulí-iro.

PENETRABILIDADE, a. f. Qualidade

do stT periftravi'!.

PENETRAÇÃO, s. f. (Do latim pene-

tralionein). A «cçáo e effeiío de pene-

trar.

—Figuradamente: Perspicácia, agude-

za do eugeiího. — «Que grandes cousas

me iiâo disseste no serão d'hontem ? qui-

zóra pdr-te a >im espelho, para quo te

visses, como eu to via. Quanto discre-

parias do teu modo usual! iJavas ares

mais senhoris que os de teu uso : brilha-

va- te a adeiçã') nos olhos, e os realçava

de ternura, e de penetração; vinha-le o

coraráo aos lábio?. Que f^-liz que eu snu

(dizia comigo) s*> elle alli não vem do

falso! Porque ((rofim mais que muito sin-

to o que vales, e me falláo posses para

o sentir menos.» Francisco Msnoel «lo

Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.
— liittlligencia, comprehensáo cabal

de alt?i)iua cousa difficil, pouco intelli-

givel.

PENETRADO, part. pass. de Penetrar.

— «Poderá ser que eu embaraçasse mui-

to os Aslrohigos, se lhe perguntasse com

que fundamento pretendem, que no ins-

tante do nascimento he que os homens
são penetrados dos influxos?» Cavallei-

ro de Oliveira. Cartas, liv. 1. n." 43.

PENETRADOR, adj. (Do ihema pene-

tra, de penetrar, com o suffiio «dõr>).

Que peneira, peuetranle.

— í>. m. Fif^uradamonte : Intelligente,

sagaz, perspicaz.

PENETRAL, s. m. (Do latim pensfraíe).

A parlo mais recôndita de alguma cou-

sa ; o interior, o fundo.

Outra Laura maior qu'e3sa, qu'ontr'ora

Do Vate, lodo amor. déo força á Lyra

Nas sublimes Canções, que )ad'hoje admiro,

Nos petietracs da ^^itu^eza entrando.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, VIAGEJl EXTÁTICA,

cant. 2.

PENETRANTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Penetrar). Que penetra. — «Seguindo

sua viagem, quando veio aos dezeseis dias

de Agosto houveram vista da costa, on-

de o rio Indo entra no mar, e como mais
adiante se faz huma enseada mui pene-
trante chamada de Jaquete, por razáo

de hum sidemne templo de Gentios, que
está na ponta de hum cabo, onde a en-

seada começa, a qual tem moita seme-
lhança cora a outra mais adiante de Cam-
baia.» Barros, Década i, liv. 8, cap. 5.

Com penetrante rayo suauemente

Leuauão corações a coDSumirse.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DB SBPVLVEDA,

cant. 8.

C em aentlntlo ot Cbriatlaa qu«u r»parav<o

S/iltito logo o« p<-Uiuro« lifnrirantrt

,

Nem foi límiiro I» rtn vi o nitm «ua Ida

Que >lK'>m«a vaiH lírio eannija • vida.

r. DE ANDRADE. PRIHEIBO CEKCO Dl DIV

,

canl 1b, «*U (í>.

— Figuradamente

Oh ! ae amor naã deaae ii Almaa

Estai mtgojM perwiyanttt

;

A fortuna tIoR amaotoa

Kra digoade lovtjur.

ABRADE DK JA7.ENTE, POESIAS, tom. l,

pag. ai2(ed nm».

— Profundo, fallando de uma ferida.

— Aguda, forte, elevada, fallando da

voz.

—Sagaz, perspicaz, intelligente.

Do Baiio Império no» Annnea confuío»,

O penetrante, e c"ircoiB»peclo Gibbon.

J. A. OK MACEDO, ViAORH EXTÁTICA, cant. 2.

PENETRAR, V. a. (Do latira penelrare).

Eiilrar deiilro, no interior de.

Com inflammado rayo penetrarão

o frio coração no liure peito

Ardendo em viuo fogo ms deixarlo

Sem remédio, eem vida. e s;iti«feito.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 10.

— Introduzir-se no interior de algum

espaço, aiuda que haja difticuldades a

vencer.

Não se vio penetrar tão facilmente

o copado pinheiro, a longn faia,

Como o forte Mogor. coa sua gente

Penetrou o esqu<tdráo dos de Cambaia.

r. DE ANDRADE, PRIUElHOiCERCO DE DIU,

cant. 9, est. 21.

Ja reluiem os aços cortadoras,

E penetrar então qualquer trabalha

o imigo que diante se apresenta,

E quanto o damno he raór, mjis se contenta.

oin. ciT., cant. 18, esU í>4.

— Passar alravez, atravessar.

De estreita (resta os vidros penetrando,

Á morredoura lu« de exhausta lâmpada

Vinha junelar sua lui nu humilde cella

Onde esta curto dialogo passava.

GARRETT, CAM., cant. 3, cap. 1.

—Comprehender alguma cousa diffi-

cil; entendei a bem; perceber, conhe-

cer.— «E logo encommendou aos Envia-

dos, que notassem cuin sagacidade as

forças do inimigo os soccorros que ti-

nha, o rumor do Povo, pars por elle pe-

netrar os desenhos da empreza.» Jacin-

tho Freire d'Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 2. — «Mandou minar a

guarita de sobre a poria, eoi que eslava

António Freire, e ainda qne sn trabalha-

va cdiu t-stiariho sileficio. divertindo a

attençáo dos nossos cotu ardis difT.reut.-s,

oCupiléo Mór. a quem nenhum raso, ou
accidente achava descuidado, lhe pene-

trou a obra, á qual cootrapôz os mesmos
reparos, que outras vez^s.» Ibidem. —
«(juardai-vos de penetrar o futuro, disia

Horácio a Thaliarco. e conti-nlai vos de

aproveyiar os vossos dias á medida que
o I)p.<itino os envia He hum crime, di»

sia o mi-smu Horácio a Leuconoe. que-

rer penetrar o futuro para saber se será

longu, ou se será curto para nós.» Ca-

valleiro de Oliveira, Cartas, livro 1, nu-

mero 44.

AUi descrer* as trabalboaa* Cami

;

A14m dista nlo mais surge esta ida4*.

Nem mais Eiileru dls, Bea mais La Onage,
Nam dlien tu, medilador La Plice,

Oua o vasto génio que pm^ra abysiBos,

Lanças de Sol em Sol, de Mondo em Mondo,

Te divisar do Todo immovel Centro.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. t

— V. n. Tem a mesma signiflcaçáo

activa.— Os mal armados não poderam
penetrar no esquadrão.

— Figuradamente: Conhecer, compre-
hender. perceber.— • Por excesso de des-

graça, OU por hum.i espécie de maldição

aonexa á curiosidade de penetrar no
futuro, persuadio-se Julianna a certesa

dos seus mesmos conhecimentos.» Ca-

valleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, nu-

mero 40.

— Meller-se por dentro.—Penetram os

cardeis pela carne.

—Penetrar-se, u. refl. Ser entrado.
— Figuradatuente; Penetrar-se de ai'

guma cousa; convencer-se. persuadir-se.

— «Júlia molher de Pompeo. se pene-

trou em tal forma com a idea de ter

perdido seu Esposo, qne fez hum aborto

em que morreo.» Cavalleiro de Olivei-

ra, Cartas, liv, 1, n." 41.

PENETRATIVO, adj. Penetrante: que
peneira ou é capaz de penetrar.

— Figuradamf-nte; Que comprebesde
alguma cousa diíticil, que a entende bem.
—Homem penetrativo.

PENETRAVLL, adj. i gen. ^Do latim

penetrabiHs). Que s^ pôde penetrar.

— Figuradamente : Comprehensivel.

intelligiTel.

PENHA, a. f. Rocha, roca, rochedo,

peoudo sem terra.

Hum delles ilalvei por atrevido)

Chegou do ciuke eiealso ás pfnha$ sacras

.

Porque mais que a prudênciaperdonKu
A sorte nas empreias temerárias.

ABBADE DB JAZEKTE, fOESlAS, tOD. 2, pag.

183(odiç ITbT).

Nas penhas d'es«a ilba sbriu oatúTA

Cava na rocba, solitária grattA.

OARMVTT. CAM.. caot. 4, cap. \X
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PENHACAL. Vid. Penhasco.
PENHASCO, s. m. Penha grande e e!e-

yR'ia ; rochedo grande no mar.

Corro, 6 Tâmega, corre, e arrebatado

Bate com fúria, e morde sem clemência

Das montanhas a dura corpolencia.

Dos penhascos o sempre firme lado.

AEBiDE DE JASENTE, POESIAS, pag. 139.

Nesee penhasco emíDcnte,

Nesse teu cristal sonoro,

Tu nos eccos, que te imploro,

Tu nas magoas, que te inílammo,

Guarda as queixas, que derramo,

Leva as lagrimas, que choro.

IDEM, IBIDEM, pag. 166.

Náos se suspendem. Diques se apresentão

Á fúria sempre indómita dos mares;

Sobe hum rio em .Marly, corre hnm penhasco

Á ribeira do Neva, e a base forma

Da estatua coUossal, que representa

O immortal Creador do immenso Império,

Que pôde espadaçar da Europa os ferros,

E co'a espada afiança a paz ao Mondo.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 4.

PENHASCOSO, adj. (De penhasco, cora

o suftixo «oso»). Cheio de penhascos.
PENHOR, s. m. (Do latim pignorem).

Objecto de valor qtie se dá como segu-
rança de alguma divida, ou contrato.

— Segurança, garantia, provs, tudo o

que serve de segurança e firmeza para
qualquer fim.— «Tomadas as velas, e os

lemes, Lão homem entregou tudo ao
feitor, com que elle foi muito ledo, cren-

do que ficaua seguro com penhores que
lhe depois custaram a vida, como direi

adianto.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 2, cap. 5.— «Assi a de-
ve de tratar seu marido como penhor
celestial.» Francisco Manoel de Mello,

Carta de guia de casados.— «Mas eu que
toda me entreguei n ti não eslava em
caso de imaginar no que havia de enve-
nenar minha alegria, e que me tolheria

de em cheio desfructar os ardentes pe-
nhores da aíTeição tua.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.

—Termo forense. Contracto real, pelo
qual o devedor entrega uma cousa ao
credor psr£ segurança da divida.—Penhor judicial ; valor que com au-
ctorisação do juiz. se dá ao credor para
segurança e pagamento de credito com
obrigação de dar conta do seu rendi-
mento.

—Penhores do amor; os filhos.

PENHORA, s. f. (De penhorar). O acto
de penhorar.—Ant. Penhor, segurança do direito,

ou acçáo de outrem.
PENHORADO, part. pass. de Penho-

rai

.

PENHORAR, V. a. (De penhor). Era-
barg.sr judicialra.-ntf o uso dos bens p,T-

ra segurança, ou pagamento da divida
;

fazer apprehensão em moveis, etc, pira

segurança de qualquer divida.

—Penhorar alguém pela palavra ; obri-

gai o por ella, couiO penhor.
— Figuradamente: Penhorar alguém;

empenhar, fazer-lhe benefícios efu cou-

sa cora que o tenha obrigado.

—Penhorar-se, v. refl. Metter-se em
empenhos, embaraços, difficuldades.

— Penhorar-se em palavras com al-

guém; ilando-as como penhor.— «O que
vos eu disto mais posso dizer, he que
estou mui contente do modo que levais

nas cousas dessa terra, e do que nella

fazeis, e dizeis, porque bem se mostra

nisto, que o passar tantos climas, vos

não mudou de quem éreis, e da conta

eiit que vos eu sempre tive, porque vos

não contenlais de mostrar isto assim por

obras, mas além disso, vos ides sempre
penhorando com palavras de demonstra-

ções a fazer o mesmo.» Jacintho Freire

d'Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 3.

—Afleiçoar-se, ensmorar-se.

—Penhorar-se com aí^rMern; prometter

dar-lhe, ou fazer-lhe alguma cousa.
— Penhorar-se dos favores, agrado,

formosura ; vencer-se, render-se, dar-se

por (brigado.

PENICILIO, s. ?n. Concha univalve.

PENIFICAR, V. a. ant. Impor pena.

PENÍNSULA, s. f. (Do Islim p(enÍ7ísu-

la). Porção mais ou menos considerável

de terra, cercada de agua, e só por uma
parte está unida, e tem communicação
com a terra.

f PENINSULAR, adj. 2 gen. (De pe-

ninsula). Pertencente á península.

— S. 2 gen. Natural, habitante d'uma
peninsula.

PENIS, s. m. (Do latim pents). Membro
viril; órgão da copula no homem.
PENISCO, s. m. Semente, de que se se-

meisii 03 pinbaes.

PENITENCIA, s. f. (Do latira pa;niien-

tia). Acto de mortificação, interior, ou
exterior.

— Fazer penitencia; fazer qualquer

obra em satisfação do peccado, como:
mortificações do corpo, abstenção de co-

mida, obras pias, etc.— cQuanto melhor

lhes fora a todos três tomarem o habito

de huma Religião, para fazerem peni-

tencia de qunntas maldades obrarão,

para acharem estas manqueiras, de que
vem fazer gadanho para estafarem mer-

cês, que só nÒ3 merecemos a ElRey, co-

mo se vé ao perto.» Arte de Furtar, ca-

pitulo 36. — «Na qual assistem vinte e

quatro menigrepos, que tem por nome
os da austera vida, que he huma certa

religião como de capuchos, dos quais, se

forão Christãos, pela aspereza com que

vivem, e penitencia que fazem, se pude-

ra esperar niiiyto.» Fernão Mendes Pin--

to, Peregrinações, cap. 85.— «Verdade é

que o descostume de se ver entre gente

da cidade lhe deixava o rosto de 'vez em
quando acntasolado e assim, ás varas,

chegou ao cáes o melhor que pôde ; e,

no discurso da viagem, como tocava em
iilgum baixio, pogava-se logo ás comas
rijamente, encsrregando-nos muito que
nos emendássemos, e fizéssemos peni-
tencia.» Fernão Rodrigues Lobo Soropi-
ta. Poesias e prosas inéditas, pag. 18.

—Arrependimento, dôr do peccado.

—Castigo publico imposto pela inqui-

sição ; e tsmbem a casa onde viviam os

penitenciados.

—Termo de religião. Confissão.

—Pena que o confessor impõe ao pe-
nitente.— «Eassi constituiremos sanctos
Apóstolos que nos confessemos aos sa-

cerdotes, e a penitencia que nos deuem
dar segundo'8 calidade de cada hum dos
peccados, e temos por costume, que co-
mo peccamos, assi homens como molbe-
res, nos imus confessar, tomando logo o
corpo do Senhor em ambalas .«ipecias do
paõ e do vinho consagrado, o que fazem
assi clérigos como leigos b Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 61.

—Penitencia canónica; penitencia pu-
blica imposta pelos sagrados cânones.
— Penitencia solemne; a que era pu-

blica, e que tinha lugar ordinariamente
durante a quaresma.—Tribunal de penitencia; o confessio-

nário.

— L.0C. FAM. : Por penitencias malcwn-
pridas ; por meus peccados.

PENITENCIADO, part. pass. de Peni-
tenciar.

PENITENCIAL, adj. 2 gen. Rel.-stivo á

penitencia.
—Psalmos penitenciaes ; os sete psal-

mos de David.

— S. m. Termo dò religião. Livro que
regula as penitencias.

PENITENCIAR, v. a. (De penitencia).

Iropôr penitencia.

PENITENCIARIA, s. f. Tribunal da cor-

te de Roma, presidido por um cardeal,

para expedir bulias, dispensas, etc.

—Dignidade, funcção, cargo de peni-

tenciário.

— Edifício publico construído de um
modo conveniente para csstigo dos de-

linqur^ntes.

PENITENCIÁRIO, adj. Pertencente á

penitt-ncia. penitencial.

—Termo jurídico. Systema peniten-

ciário; systema adoptado e posto em pra-

tica em algumas nações, o qual consis-

te em excitar na alma do culpado remor-

sos capazes de attrshir-lhe a virtude.

— S. m. Cardfrsl que preside á peni-

tenciaria eu. Roma.
— O ecclesiastico que impõe penas, e

absolvf de cssos reservados.

PENITENCIASINHA, s. f. Diminutivo

de Penitencia.

PENITENCIEIRO. Vid. Penitenciário.
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PENITENTE, adj. 2 gen. (Do latim pce-

nitens, inraiunli»). Ki'lilivoá |»i!iiiln(if;ia.

— Q le fflz |)t)iiite(ii:ía.— «(Js tn«is pe-

nitentes Il'ili|5iosMS l;ai S!U din If, suó-

lo caiia seraaiifl, o suss hiras liodi-scaii-

so entre dia, para que se iiaõ rompa o

arco, 30 estiver s;rD|>re i!rit''zado com a

corda do rig.)r: e d>'lrto,y nosso Senhor
sabemos, qie aaõ dorme nntrri (lia, nem
joga, uom gasta o Itunpo em cuuías su-

pérfluas.» Arte de Furtar, i'.sp. 48.

— S. 2 (jeií. O que faz ponilHucia.

Com deuBi;íio forcada se mostraufio

Humildes pciiilciiíc.H mas Ungidos,

COIXTE RSAL, NilUFRilGlO DE SKTLXVBDA,

caDt. 11.

— O que confessa os seus poccados a

algum sacerdote.

— O que nas procissões da Semana
Santa vai vestido com uma túnica, fa-

zendo peniteucií.

— S. m. plur. Penitentes. Termo de

religião. Religiosos 'la Urdem Terceira de

S. Francisco.

PENITENTEMENTE, adv. (De penitente,

com o suflix" «mente»). Com pt^uiiencia.

PENITENTISSIMO, adj. .uiperl. do Pe-

nitente

PENIVEL. Vil. Penoso.

PENIVELMENTE. Vi.l. Penosamente.
PENNA, s. /'. (Do l\lim penna). Tubo

natural guarnecido do plumagem que re-

veste o corpo das aves.

Onde do leve corpo então deixando

As petinas com que no ar se ulç.'\ o sustenta.

Do Silveira a figura em i-i tomando

Que mais ao vivo ent-io o representa.

F. UE ANDUAl<G, PRIMEIBO CEHCO DE DIU,

cant 16, est. 74.

—«Ha alguns exemplos de pessoas

que comerão (Japos: Sabe-se de huma
molher que conieo huína (lalinha viva

com as pennas e com os interiores.»

Cavalleiro ile Oliveira, Cartas, liv. 1,

n.»16.— «Estimulado o frade, melte mão
a um canivete de aparar pennas, e com
elle deu p"la g.nrganla do cavalheiro eo
matou.» Bispo do tirão Pira, Memorias,
publicadas por Camiilo Casl^dlo Branco,

pag. 126.

— Penna de escrever.

— Escriptiir, auctor. — (Obrarão este

dia os Porluguezes cousas dignas de me-
lhor penna, e mais larga escritura. E os

mesmos Turcos forão testemunhas fieis

de suas proezas, dizendo, que só os Fran-

giies rnerfciào trazer barbas no rosto.»

Jaciniho Freire d'AQlrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.

— Kstylo.

—

tEnós Ironcaremos os ac-

cidentes desta Historia em b-inelicio de

tão grande app -Ilido; dado que andào de

outra penna mais livre ref ridos em vul-

gares escritas.» Jaíiutho Freire de An-

drade, Vida de D. João Castro, liv. 4. 1

— «Disse (|'i>s «os i-.a»«lbeiros 'le Basto foi
|

pouco favoravi'1 a sud penna, quaniu nas
|

cofnposiçõ-*s lhes cliainou Cnr^tlUroí de
j

lupluina, tr<ilaolo-os cumu polia Cor-

|

vanl-s a D. Quixuie, ou Torc^to Tasso a

Amadis de Gaula.i Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camiilo Cas-

t^llo Branco, (tag. 62.

— Qualquer instrumento em forma de
penna, co-n que s') escreve.

— llnliili In li-, aptidão para escrever.

— Pennas reues , as pennas mais com-
pridas das avi',s, as que >slào junto ás

lesour.is, até á volta da aza.

— Penna de agua; a quantidade de
flgu.i <iiie sáe por um cano do diami.lro

de uma penna de escrever.

— Penna viva; a que se tira ás aves,

estando ainda vivas, e que servo para en-

cher colxões, almof.".das, etc.

— Boa penna ; aquello que escreve

bem.
— Deixar correra penna; demorar-se

muito na matéria que so está escreven-

do ou tratando.

— Guerra de penna ; disputa por es-

cripta.

— Penna geométrica ; instrumento que
S!'rve para traçar toda a classe do cur-

vas.

— Penna mgtaUica. — Penna de aço;

aparo do met.il para escrever.

— Termo de volateria. — Penna em
sangue; a peuna d,is aves que não tem o

cano secco.

— Termo do náutica. Dá-so este no-

me aos l.íizes das carangt^ejas.

— Penna da mezena; a ponta da ver-

ga da mezena.
— Termo de mineralogia. Penna de

pavão; pedra fina de côr esverdeada, es-

pécie de agatha oriental, que tem um
reflexo purpurino á luz.

— riur. Pennas. As laboasinhas das

repartições da roda do moinho.
PENNACHO, s. m. (De penna). Ador-

no de p^^iiuas que se traz em chapéu,
capacete, (>tc.— aBsstando a sua autori-

dad-í, me favorecfo n^ste sentido com a

de Virgilio, que chama ComuDis galea ao
penacho de hum Eluo » Cwalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 1, n," 7,

— Figuradamente: Applica-se a tudo
o que apresenta a sua forma.
— Vaidade, orgulho.

—

Fazer pennacho
de alguma cousa.

— Termo de botânica. Pennacho (ia

Pérsia; planta qui^ tem esta forma.
— Pennacho vermellio

, planta que tem
as flores e'u forma de pennacho.
— T<>rmo de zoologia. Pennacho do

mar ; nomo dado a diversos auimaes
aquiticos, como os annelidcs, do género
amphytrite.

PENNADA, s. f. Aoção de escrever al-

guma cousa curta.

— Kssgo de penna.

— Qii^ntidade de tinta, qne ga eolhe
de uma vez com a p>*nna.

— PflliTra i-scripla, ou dieta. — Dar
a sii'i pennada.

PENNEJADO, adj. Termo de desenho.
Peito a pi-nna.

PENNIFERO, adj. (Do latim pennifer).

Qu'' t-ni i>i'nnas, «^mplumudo.
PENNIFORME, adj. g rjen. íDn pen-

na, e fórm 1 . Ern r')rrtia di- p>'nna.

PENNUDO, <tdj. Vid. Pennifero.

PENNUGEM, «. f.
(\)f penna) A pen-

na mais (ina 'fas aves ; fro'jxp|,

— Figura lam>nte : A pennugem da
barba; os primeiros pellos, que apon-
tam na barba.

— Pennugem da /"rwía , cotfio.

PENNUGENTO, adj. (De pennagem).
Cheio de pennugem.
— Figuradamente: Cheio de eoUo.
— Galanterias pennngentas ; iocivis,

inurban as, sí m fal.

PENOL, s. m. Termo de náutica. Dá-

se <'ste nom»^ aos laixes das carangue-

jas. Vi 1 Penna.
PENOSAMENTE, adv. De penoso, cora

o suflixu <mente>i. Com penna, oom
trabalho.

PENOSÍSSIMO, adj. sup. de Penoso.

PENOSO, adj. (De pena, c<im o suffi-

xo «oso»). Que causa pena ; molesto, tra-

balhoso, custoso, diíticil, amarga, pe-

zaroso.

Vai .'ibratado em fogo, e oáorepoun

Dilatado, e penoso Ibe he o caminho.

Ia morre por aeharee junto ás portAS

Oaqnella que vingança prometia.

CORTE RBAI., HACrBAGIO DE SEPtJLVIDa,

cant. 3.

Com trabalho s« apressa por acharse

Presente ko mal que teme, e ja re certo,

E átpanota doraíadigado,

Quasi arrastando va j' os laan* menbrts.

Hum dif&cil hanelito lhe seca

A boca ja mortal e os tr istaa o(bo«

Sumidas de fraques», em vioas íoatas

De lagrimas piedosa se coauertem.

IDEM, IBIDEM, Cant. 17,

— «Entrando el Rei em idade, engor-

dou de maneira que lodo o exercício lhe

ora penoso, e querendo socct>rrer as Vil-

1.ÍS de Moura, e Serpa, que os Mouros

lhe vieraõ cercar, o liiáraó os seus do

meio do combate quasi abafaik), e mor-

to com o peso das armas, e cólera de

peliijar,» Kr.-i BiToardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continua-

dos por D, José Barbosa. — «E como a

menham foy clara, perguntejr aos qua-

tro marinhnjros que hiaô comigo se ço-

nhecião aqn- lia terra, e se «via aly por

ilerredor alguma povoaçâõ, a que hum
delles homem jj de dias. e casado em
Halaoa, me respondeo chor&do, a povoa-

ção senhor que tu e eu agora temos mais

perto, se Deos milagrosaTente nos não

socorre, he a morte penosa que lemos

diante dos olhos, e a couta dos pecca-
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dos que antes de tnuyto poiínní hoMs
fiveiíos de dar-s Fernáo Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 23.—«Eu amo a so-

lidão, e a companhia, porem huma, e

outra me seria muy penosa logo que

foss« perpetua. Se meu Pay fosse do

mesmo parecer, ainda eu agora seria o

mesmo qae era quando não era.» Caral-

leiro d*Oliveira, Cartas, liv. 2, n.» 32.

Porém conserve o Fado rigoroso

Embora contra mim seu braço alçado,

Ou descarregue o golpe mais penoso.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, p. 150

(edjç. de 1787).

— «Perdida a saudade ás riquezas, ás

fidalguias, tão penosas mil yêzes pelas

obrigações que nos impõem. s Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de

Madame de Seneterre.

—Não: três diviso sobre a areia,

A quem parecem vacíllar na mente

.\s ideias penosas que accommettem

O viajante isolado em terra alheia.

GAMtETT, CAMÕES, cant. 1 , cap. 19.

PENQDE. Vid. Pinque.
1.1 PENSADO, part. pass. de Pensar,

1. k que se deu o penso.

—

Creança pen-

sada.

2.) PENSADO, part. pass. de Pensar,

2. Cogitado, considerado, imaginado, re-

flectido.

Pensada reflexão, não voto incauto.

Extorquido á fraqueza ou cega infância,

Lhe trocou no burel o szero e malba.

GARRETT, CAMÕES, CaOt. 3, Cap. 3.

1.) PENSADOR, s. ni. (Do thema pen-
sa, de pensar, 1, com o suftnxn «dôr»).

O que pensa as creanças, ou animses.

2.) PENSADOR, s. »>i. (Do thema pen-
sa, de pensar, 2. com o suffixo «dôr»).

O qiif» penss. reflecte, medita.

PENSADORA, s. f. (Do thema pensa,

de pensar, 1, com o suffixo «dura»). O
acto de pensar uma creança.

—As roupas com que a vestem ao pen-
sal-a.

PENSAMENTEAR, i'. n. Levantar pen-
samento, discorrer prevendo o futuro.

PENSAMENTO, s. f.
(Di thema pen-

sa, de pensar, 2, com o suffixo omen-
toe). Qualquer acto do entendimento; o

entendimento.— «Pois prpgunio, se assi

o fizeres, que esperas que faça de ty a

divina justiça no derradeyro bocejo da
vida ? muda esse teu mao propósito, e

não consintas que em teu pensamento
entre imaginação de tamanho peccado,

e Deos mudará de ty o castigo, e fiate

de mim que te fallo verdade, assi me
ella venha em quanto viver.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, capitu-

lo 76.

Pois esta tal grandeia eu sei qne mora
>í'hum peito brando, alTivel. lorgo, humano,
Desça o teu pensamento agora hum pouco,

Dé logar ao meu canto, inda que rouco.

F. DE AKDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 1, est. 5.

Porque o Sábio no meio do codcui^o

Recolher pode cauto o pensamento.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, p. 329

(ediç. de 1787).

— Acção, acto de pensar.— «As vellas

se largaram, e eu fiquei dentro n'ella, e

fora de mim, como ainda agora estou e

estarei, até saber que sua magpstade e

vossa altpzs, têm conhecido a verdade e

sinceridade do meu animo, e que em
toda a fatalidade d'este successo. não
houve da minhe parte acção, nem ainda
pensamento, ou desejo contario ao que
sua magi^stade ultimamente me tinha or-

denado e eu promettido.» Padre Antó-
nio Vieira, Cartas, n." 7 (ediç. 1854).
— «Mas meu gosto fora, que te horrori-

zasse esse necessari> dever, no mesmo
auge que a mim me horroriza

; que nes-
se pensamento nstremecesses, e que quan-
to mais é inevitável esse apartamento,
tanto mais imaginasses, que, sem mor-
rer, te fora impossive! supportá-lo. j

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-
cessos de Madame de Seneterre.
—Designio, intento.—«Ao que lhe el

Rei do.^ Emanuel respondeo, diuertin-
doo do pensamento em que andaua, que
era irse a FlanJes p?ra o dito dom Car-
los qui^ entaõ la estaua.» Damião de
Góes. Chronica de D. Manoel, part. 2,

csp. 30 —«Com est"«s entradas que dom
Nuno fez juntas, ficaram os Árabes, e

Bárbaros do toda a prouincia tam ame-
dronta. iís, que donde todos seus pen-
samentos eram fazer guerra a çsfim.»
Ibidem, part. 4, cap. 44.

Não desfalece o Sousa, ou desespera.

Do Sultão, entendendo o pensamento.
Mas tudo trata então, rege e tempera

Com muita discrição, com muito tento,

Para que passe em paz a horrenda e fera

Saião, que engrossa o mar, dá fúria ao Tento,

Porque a agua que só tinhãe e bebião

Era, a que os da Cidade lhe trazião.

T. DE ANDRADE, PRIUEIBO CERCO DE DIU,

cant. 6, est. 19.

— «Os meiis pensamentos eram immu-
taveis como de bronze: as minhas pala-

vras como um dobre por finado, innega-

veis, indestructiveis.» Alexandre Hercu-
lano, Monge de Cister, cap. 2.

— Ideia, leiijbrança.

Que cesta conjunção nada repensa.

Antes em persametifos quebrantados

Com imaginaçèfs tcdas contrarias

Aqui e alli diverte a fantasia.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 10.

E se por acaso for de ti entendido

O meu desatinado pet^samento.

De taes fantasmas rindo, assi enganosas,

Te pesem de me serem trabalhosas.

IDEM, IBIDEM, cant. 16.

—«Tornara vêr o meu Adolpho, e ao
peito apertá-lo, oh Deos todo poderoso,
tanta dita me teríeis reservada!—Tal foi

o meu primeiro pensamento, que ap-
pressurada reflexão dissipou logo.» Fran-
cisco Manoel do Nascimento, Successos
de Madame de Seneterre.— «Que lásti-

ma n de não poder repartir comtigo os
meus pezaresl e de ser eu só a desgra-
çada! Kste pensamento me dá morte.
Sim. que morro de desconfiança de que
nunca foste excessivamente sensível a
todos os nossos contentamentos.» Ibi-

dem.

Se ideias taes despontam, breve as sorve

Kemoinho de incontrados pensamentos
Que do anelado espirito lhe travam.

GARRETT, CAM., cant. 9, cap. 3.

Ruim agouro! Um sahimento fúnebre

Ao regressar á pátria ! Não se pôde
Conter do involuntário pensamento
O portuguez viajante. Mal coshece

A intrepidez dos bravos esse louco

Terror do \'ulgo que estremece á vista.

IDEM, IBIDEM, cant. 2, cap. 2.

—Imaginação.

Imagens saõ que cria o pensamento
Hum enganoso gosto que não dura

:

Sombras falsas que leva o sotil vento.

Ah ! vida minha, vida mal segura

Enganosa esperança, ah fantesía

Quão fácil, que nos das a boa ventura.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 9.

Decorava no próprio pensamento
D'hum. e d'outro theatro as scenas varias

;

Ora as do Tibre na Tragedia triste.

Ora em doces sainetes as d'Hespanha,

Mil outras cousas mais em vosso culto

Na mente fluctuante apparatava

;

Porque ao menos no vario dos obséquios

Soubesse agradecer-vos gloria tanta.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, p»g.
122 (ediç. de 1787).

Pouco e pouco a cruel Melancolia

O devora, e consome ; naõ graceja,

Como d'antes usava, co'a familia

:

Mas em seus pensamentos abysmado
Comia pouco, pouco repousava.

Nem joga, nem Caffé, nem Chá bebia.

ANTÓNIO DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 8.

—Opinião, concpito nobre, e alto.—Pôr o pensamento em alguém ; pen-

sar n'elle.

Cuidando ni.^to viuo, isto me vai

Na triste ausência vossa, no tormento

Que vos mereço bem seruos igual.

O Ímpio, deshumano, duro intento

De meu pay ficará nisto perdido.
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Qu« ora vús mfi pos Amor o peníamcnío

S^ v/tK me entain por elle proraottido.

COHTÍ REAL, NAUrBAOlO DE SEfULVEDA,

caut. 2.

—Adivinhar o pensamento ; saber o

que alguoui pensa.

Se alguém me pergunta*ae quem seria

Este que ao Sousa lei tal amizade,

Ser ello o mesmo Hao eu ihe diria

Que então linha o governo da Cidade:

Não mo crdacs a miro, pois cA vivia,

Cròde i fuma, que o afllrma por verdade,

Nem me pergunteis disto o fundamento

Porque eu nno advinho o pensamento.

FBAMCISCO DE ANDBAOB, PHIMSIHO CKHCO DK

DLU, cant. (3, est. 43.

— Vir ao pensamento; á ideia.

Hcspondei-lhe tentou, porém do meio

Da boca, a voz ao peito se recollie,

Qae o passado erro seu, que então lhe veio

Ao pensamento, a lingu.n e a voz lhe tolho

;

E como tem d'amor o peito cheio

Por a melhor resposta então escolhe

Fazer-llie tudo o que elle lhe pediu

Pois seu gosto também nisto fazia.

FRANQSCO DR ANDRADE, PRIMEIRO CEnCO DE

DIU, cant. 16, est. 56.

—Lleia principal de qualquer escripto

ou auctor.—«A sua conversação, e mui-

tas vezes os seus escritos, não servem

que buiiieiile de moslrareui que tal pen-

samento de Séneca, ou que tal opiuião

de Cícero se acha em tal folha ou em
tal capitulo das suas obras.» Cavalleiro

d'()liveira. Cartas, liv. 1, n.» 17. — «He
couza admirável, que ainda não achey

no seu discurso huina opinião (irme que
siga duas vez^^s, sendo as suas palavras

huiua successáo continuada de pensa-

mentos niíTerentes, e lodos contrários.»

Ibidem, n." ii. — «Com tudo para mos-

tr.ir a V. S. as mesmas Frases eiu outra

obra Francesa, peço-lhe que leya l'Eu-

rope Galante, na priíueyra sceua da ter-

ceyra Kutrada, e suponho que achsrá

coiuo eu achey, náo só as Frases, mas
o pensamento de Matanasio nos seguin-

tes versos.» Ibidem, n." 41. — «Não he

ualurftl. nem justo, supor na Scriptura

huiua falta d.-, bom sentido, o qual sem
duvida se st')íuiria de hum pensamento
imperfeito i^m hum discurso continua-

do.» Ibidem, n.° 44.

—Suspeita, malicia, receio.

—Figuradamente; Ligeireza, prompti-

dão extrema. —Fe:-se tudo isto u'um pen-
samento.
—Termo de botânica. Kspecie de plan-

tas do género violeta.

—Terruo de pintura. Esboço, bosque-

jo, primeiros traços que dão os profes-

sores, para a composição do uma obra

que imaginaram.

—Termo de religião. Coiisentir ii'um

pensamento; entreter-se com elle, de-

sejar pòl-o em pratica.

PENS

— PI. Pansamentos. O que está no

conceito, antes de se declarar.

—

Nin-

guém sabe os seus pensamentos. — «Oh
quanto esse ti'u proceder magoou minha

alma! K quanto dó, se me visses, te eu

causaral E quanto, se então, me podes-

ses vôr os pensamentos! Mas d'onde me
vem o curioso empenho de decifrar o

que volve era teu coração? E lá deparar

talvez com tibiezas, e (quem sabej com
de.slealdadns? Ue honrado m'as enco-

bres; e d'esse encobrir, obrigações te

devo : quH me esquivas o pizar di^ te vêr

indi(Teri;nle comigo. • Francisco Manoyl

do Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.

Espreitar indilFraiite os peruamentoâ

Que os lábios do infeliz feixam no peito.

Curiosidade é van, mal generosa

E de &nimo insensível : náo ezija<v.

Se o podes consolar, preço tam duro

Por teus confortos. Pouco vale a dextra

Que n.ào inxuga as lagrymas do afflicto.

Sem lhe rasgar primeiro os seios d'alma

Pva lhe esquadrinhar do pranto a cauaa.

GARRETT, CAM., caut. 1, cap. 18.

—Altos pensamentos; intentos, dese-

nhos, conselhos.—«Este Emperador Ol-

tho terceiro deu a hum seu irmaõ per

nome Hugo, o duquado deSaionia, que

era seu, o qual Hugo teue três tilhus

per nome Federico, Vlrrich, e B.íraldo,

estes três irmãos ficaram moços per fa-

lecimento de seu pai pelo que o Empe-
rador seu tio, os criou em sua casa. e

sairam homens daltos pensamentos, bons

caualleiros, e sobre todos Beraldo o mais

moço porque em prudência, discriçam,

e esforço passaua hos outros dous ir-

toãi>s. » Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 4, cap. 71.
—Ant. Ar^oliuhas de ouro, que se

traziam nas orelhas.

PENSÃO, s. /. (Do latim pensionem).

Keuda aiinual, que se paga perpetua ou
temporariamente por qualquer cousa.

—Tença annual, que el-rei da por al-

gum serviço ou que é imposta sobre

qualquer ofácio ou emprego. — «Mas ja

que vai de fazer justiça a todos, faça-

mo'-la tanibem ao governo d'aquelle tem-

po, absolvendoo da accusaçào, tam re-

pellida ha quasi Ires séculos, de que a

pensão de quinze mil réis que lhe da-

vam era, inda era cima, tam mal paga

que o poeta dizia : «que havia de pedir

n el-rei que trocasse os quinze mil réis

por outros tantos açoites nos ministros

por quem corria o pagamento.» Garrett,

Camões, cani. 10, nota A.

—Parte da côngrua que o beneficiado

deve dar a alguém.

— Preço que alguém dá pela comida

e instrucçào que recebe.

—Figuradamente : Trabalho, encargo

iiiherenie a posse ou goso de qualquer

cousa.

PENS

—Pensão bancaria; renda de capital

depositado nu Banco de Roma.
—lUmir, comprar a pensão; livrar

um beneficio dí pensão iuposla, pagan-

do [)or uma só vez a quantia ajustada.

1.) PENSAR, V. a. Tratar do susleu-

lo, limpeza, etc, dos auimaes.
—Ant. Alimentar, dar du comer ás

pessoas.

—Cuiilar do sustento e mais cousas

necvssarns a uuia pessoa.

2.) PENSAR, i'. n. (Do latim pensare).

Imaginar, cogitar, meditar.—«Nasacçõ-s
do nossa alma, só o Amor deve domínio
ter : tudo se lhe deve, em tudo se deve

coiiteiitá-lo
;
queiíp-se a Hazáo, ou uáo

se queiíe. Foi tal teu parecer. d«sde que
não lUB «i-íle? Heceio que ora haja re-

cobrado toda a liberdade d-> juízo. £ f^s-

tá elle inda nessa pubse, quando pensas
ii'\iwh ;<ijt;rra que Ih deve separar de

mim? Não cabe em ti traição láo feia.»

Francisco Manoel do Nascimento. Suc-
cessos de Madame de Seneterre.— «Gra-

ças a 1) us que ha qnitorz** átimos, quan-
do escrevia estes vers"S. pensava e sen-

tia como hoje sinto e penso. Mas u'aquel-

la edade nem o espirito ri-Qecte tam
fundo, nem o coração communga tam
intimo em nossas idefis e sentimentos.»

Garreit, Camões, cant. 3, nota D.
— Kefl-xioiiar. examinar cm cuidado.
— Formar animo de faz-^r alguma cousa.

—Julgar, formar couceilos.

—Pensar em alguém, lembrar-se, re-

cordar-se de alguém.—«Da-me. sim, da-

me esse conforto, para que eu v^nça a

fraqueza do meu séio, e que córl» por

todas estas irresoluções desesperadas

:

que bem pôde ser, que o meu trágico

tim te obrigue a pensar em n>im a miú-
do, e que prezada te seja então a minha
lembrança, mavioso da minha extraor-

dinária morte. Mais vale similhaute mor-
te, que o estado em que me pozesie.

Bem quizéra eu nunca te haver visto.

Adeoí.» Francisco Manoel do Nascimen-

to, Successos de Madame de Seneter-

re.

— Estar perlo, em risco de.

—Sem pensar; de improviso, ineêpe-

radamente.

PENSATIVO, adj. (Do thema pensa, de

pensar, com o suftixo «ativo»). Embe-
bido em algum pensamento.

Não se pode alegrar o varão nobre.

Qualquer contenlamento lhe auorrece

llelenconio, triple. i*ensattuo

Anda desesperado, e quasi morto.

De pura saudade consumidos

Olhos, e rosto pallido mostraaa,

B com penosa dor e p*ito triste

Cbeyo de amor taes vers.:.3 escreuiaL.

CORTS REAL, KAUFftACIO DB SEPÚLVEDA,

cant. 2.

—<E perguntindomn o que me parecia

deãta abundância de munições, que ti-
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nha naquelles almazens, e se bastavaõ

para receber aquelles hospedes que es-

perava, lhe respondi ea que sob^'jaIIlen-

ttí tinha com que os banquetear; a que
ell(í depois de estar hum pouco pensa-

tivo, bullindo com a cabeça me disse :

Certo, que se o Rey de vós outros Por-

tuguezHS agora soubesse quanto ganhava

em me cu naõ perder, ou quanto perdia

em os Achens me tomarem Aarii, elle

castigaria o antigo uescujdo de s^iius Ca-

pitães, que cegos, e atolados em suas

cobiças, e interesses, deixarão criar a

este inimigo tanta forsa, e tanto poder.»

Fernão Mend-^s Pinto, Peregrinações,

cap. 22. — «E juntamente com isto lhe

contaram outras particularidades tão las-

timosas, que a alguns d^-.s circumstantes

que as uuviâo se enxergou bem nos olhos

a dôr e magos que tiuhão delles. Sus-

penso ficou António de Faria e pensati-

vo hum grande espaço, imaginado no

que aquelles homens lhe tinhão dito, e

virandose para elles lhes disso, peçovos

senhores que me digais, ja que essa bri-

ga foy tal como me contast-,-», como foy

possível escapardes vós mais que os ou-
tros?» Ibidem, cap. 57.—«E despois de
estar hum pouco pensativo e confuso co

que via diante, tornou a pòr os olhos

no tumulto e riuuor que todos faziamos

no desarrumar e despregar dos csixões
;

e olhando para António de Faria, que
neste tempo estava em pé encostado ao
montante, lhe rogou que se assentasse

hum pouco a par delle, o que António
de Faria fez com muyta cortezia.» Ibi-

dem, cap. 76.—«A que, elle, despois de
estar hum pouco pensativo, virandose

para o filho lhe disse, que te parece do
que agora ouviste a estes eslraugeyros?
rogote que te fique na memoria para que
saibas conhecer e agradecer a Deos com
lhe dares muytas graças o pay que te

deu, que por te escusar daquelles tra-

balhos, e de outros muytos que ha pelo

mundo, te graugeou com sua rida.» Ibi-

dem, cap. 83.— lEUes ambos nos ouvi-

rão muylo bem, e despois de estareuj

hum pouco pensativos, podo com lagri-

mas os olhos no Ceo, e os joelhos na
terra, disseraõ.» Ibidem, cap. 86.

Pensativo Beroso então contemplo,

A qaem de .\tbenas a famosa £fcola

Est&tuas levantou d'ouro mais paro.

J. A. DS U/ICEDO, VlAGBSI EXTÁTICA, CaDt. 2.

PENSEIRO, 8. m. ant. Pensamento.
PÊNSIL, adj. 2 gen. (Do laiiui pensi-

lis). Levantado do chão, suspenso no ar;
diz-se tios jardins firmados sobre um
terraço a imitação dos Ue Babylouia.
—Termo diOactico. Que pende, que

estd suspenso.— Poníe pênsil.

j PENSIONáDO, part. part. de Pen-
sionar.

PENSIONAR, V. a. Impor encargo, pen-
são.

—Conc?der, dar pensão.

—Pensionar um beneficio; mandarão
beneficiado pagar certa pensão de seus
fruptMS a alguém.
PENSIONARIO, s. m. (Do latim pen-

sionarias). O que paga pensão.

— Estudante que paga porção ou pen-
são em casa de educação ; educando com-
mensal, e á sua custa.

—Em Hollanda, o ministro a quem
principalmente incumbem os negócios
públicos.

—Conselheiro, advogado, homem de
letras. — «Ordenou-se a seus Pays que a

tratassem com doçura, havia toda a es-

perança de que elles a cazassem com o

jito Pensionario, porem não sey, nem
posso dizer-vos a consequência que teve

este negocio.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, Ut. 1, n.° 23.—Adj. Que recebe pensão, ou tença

e mantença.
—Figuradamente: Obrigado, sujeito.—Corpo pensionario ao trabalho.

PENSIONEIRO, adj. Que paga pen-
são.

PENSIONISTA, s. 2 gen. Aquelle que
tem direito a receber e gozar uma pen-
são.

— Estudante que paga pensão ao col-

legio onde esta.

1.) PENSO, s. í?i. O tratamento cm
comer, vestir e liojpeza que se faz aos

homens.— «Aos Christãos que captiuaõ,
se tem barba ou cabcllos trosquiaõlheos
dá cabeça, e arrincaóihe a barba, com
todoUos outros cabellos do corpo. Aos
que capiiuaõ na guerra daõ molheres pê-

ra os seruirem, e dormirei com ellas, e

se delas haõ filhos os senhores os ven-
dem, ou comem, trataõ muito bem es-

tes captiuos de comer, e beber, e as mo-
lheres que os serueof, trabalhão por lhes

dar bom penso.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, pari. 1, cap. 56.— O tractamento que so dá aos ani-
maes.
— Trabalho, tarefa.

2.) PENSO, s. m. ant. Pensamento.
1.) PENSOSO, adj. Pensativo.

2.) PENSOSO, adj. ant. Pendente, in-

clinado.

PENTA, ou PENTE. (.Do grego pente).

Palavra que entra ua composição de vá-

rios Viicsbuliis.

-{PENTACROSTICO, adj. Epitheto dado
aos versos que tem cincu acrósticos.

PENTAEDRO, s. m. (Do grego penta,

e hedra, base). Termo de mathemalica.
Figura soii l;i. terminada por cinco faces.

PENTAFILLÃO, s. »i. H-rva.

PENTAGLOTTO, adj. (Ue penta, e do
grego glotta, lingua). Que é escripto em
cinco iingu&s.—Diccioyiario pentaglotto.

PENTÁGONO, s.m. .De penta, e í,icinia,

anguioj. Termo de mãtbeaiatica. Figura

terminada por cinco lados ou linhas re-

ctas.

— Termo de fortificação. Forte reíl de
cinco baluartes, cidadella.

— Termo de snatoroia. Um musculo
do peito, que tem a figura do pentágono
geométrico.

PENTAGRAMA, ou PENTAGRÂMMA, s.

/". (De penta, e gramma, linha, traço).

Termo de musica. As cinco linhas do pa-

pel pautado em que se escrevem as uotas-

de musica.

PENTAGRAPHIA, s. f. (De penta, e gra-

phein, escrever). Arte de copiar um pia-

no, ou estampa, com o pentagraphu.
PENTAGRAPHO, s. m. (Vid. Pentagra-

phia). Instrumento que serve pata copiar

platids e estampas.

PENTAGYNIA, s. /'. (De penta, e gynè,

femeaj. Terajo de botânica. Ordem da
plantas do systema sexual de Linueo, ca-

racterisadas por terem cinco pistillos nas
floras.

PENTAHYDRICO, adj. Termo de chi-

mica. Que contém cinco vezes tanto hy-
drogeneo como outro composto do mes-
mo género.

PENTAMERO, s. m. Termo de zoolo-

gia. Género de molluscos da família dos
brachiopodos.
— S. ni.plur. Pentameros. Secção de

insectos da or^íem dos coleopteros.

PENTAMETRO, s. m. (De penta, e do
grego rnetron, medida). Termo de poesia.

Verso grego ou latino que consta de cin-

co pés.

PENTANDRIA, s. /. (De penta, e do
grego andros, macho). Termo de botâ-
nica. Classj de botânica do systema se-

xuól de Linneu.
PENTAPHILLÃO. Vid. Pentaíillão.

7PENTAPOLE, s. f. Território que
compr>-hende cinco cidades importantes.

f PENTARCHA, s. m. (pr. pentarca).
Cada um dos cinco indivíduos que com-
põem o governo supremo de um estado
pentarchico.

PENTARCHIA, s. /'. (pr. pentarkia).
Governo composto de cinco indivíduos.— Dignidade de pentarcha.

f PENTARCHICO-, adj. (pr. pentarkico).
Que pertence a peutsrchia.

7 PENTASTIGQ, adj. Termo de archi-
tectura. Diz-se do pórtico que tem cinco
ordens de cohimnas.
PENTASTYLO. Vid. Pentastico.
PENTATEUCO, s. m. (De penta, e do

grego teukhos). Parte da Bíblia que com-
prehende os ciuco primeiros livros do
Velho Testamento escríptos por Moysés.
— Termo cirúrgico. Pentateuco cirúr-

gico ; nome dado a divisão das doenças
cirúrgicas em cinco classes.

PENTATHLO, s. m. O homem instruí-

do nos cinco exercícios usados entre os

gregos, como; luta, disco, páreo, pugi-
lato, e saltos.

PENTE, s. m. (Do latim pecten). Ins-
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trudiPtilo drt raflHpir8, morfim, «te, que
Sfirvi! (>ara pentear.

— Conte convpxo que usam as mu-
llipfs como ornato e para segurares en-

feites da cabeça.

Mosque dirá o MunJo, » virhoj»,

Que eu fujo doa tntbalhoscom o corpo?

De miiiii, que doste exc6«R0. a que me arrojo,

Tu a caum só ús ; p^iit doutr* eorUs

Mal poderei, meu rico Uem, comprar-te

A saia, .1 Capa, a Fita, o Leque, o l'et\te.

A. DI.SIZ DA CnUZ, MYSaOPE, COQt. U.

— Pente de dentes de ferro ; para pen-
tear ostnpa.

— Teruu) de fortificaráo. TanchõBS
agudos dn madeira forte perpendicula-

res ao meio do parapeito, entrando por

dentro dVlle.

— Termo de tanoaria. Remendo de
aduelU quebrado na ponta.
— Termo de tecelão. Instrumento com

que os tecelões apsrtam a leia.

— Antigo instrumento do tortura em-
pregado pelos tyrannos.
— Certo instrumento grosseiro do mu-

sica.

—O pelio, cabello que nasce aos mo-
ços e moças sobre o púbis, quando cbe-

gatii a puberdade.

PENTEADO, part. pass. de Pentear.

Um intonso c&bello. uma samarra?—

«Essa raiio me quidra (dii o Lara.)

E esta Madama Haleaa, (continua)

Que delle está defronte, por ventura

È Troyana tirabem, ou ó Franceza,

Como do peyiteado mostra o gosto?»

A. D. DA cnuz, BTSSOPE, caat. 5.

— Palavras penteadas ; cultas.

^—S. m. Adorno, compostura do ca-

bello. — Um bonito penteado.

PENTEADOR, adj. (Do thema penteia,

de pentear, com o suffixo «dõr»).— Car-

do penteador; espécie de cardo.
— y. m. Aquelle que penteia.—oE por

a casa estar despejada sem auer mais
nella que meu irmam Fructos de goes

que o penieaua, o ou que tinha o bacio

do penteador, praticou el Rei com o Du-
que algumas cousas de seu gosto, entre

as quaes foi perguntarlhe qno lhe pare-

cia ddquolla moeda.» Damião do Goes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, cap. 20.
— Panno que cobre os hombros do

que se ppnt'>ia ou barbeia.

PENTEADORA, s. f. Acto de pentear
ou pentear-se.

PENTEAR, V. a. Desembaraçar, com-
por os cabeilos com o pente.— «Bem es-

perava PU esta resposta, disse o marido,

e grande admiração seria se me desses ou-
tra mais graciosa, porque sey muito bem
que a recompensa dos que penteyão os

tinhosos he a de perderem o seu tem-
po.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, n.» 52.

ACâMude ud*, eataiiaCapa,

tlm Hinal de prazer, preparar manda,

o Cre«ceiitcj't:n{t-i(i, e t^do guapo,

E do pi'j sacudido, sabe de f^aza.

AKTOHIO DINIZ DA CRUZ, HTSSOri, CUlt. 4.

— Figuradamente: Desembaraçar ou
limpar o pcljo, ou lã de aigunsanimaes.
— Adacio : Tal grado baji, quem o

asno penteia

f PENTECOSTARIO, s. w. Livro que
contóm o oflicio desde a Páscoa da He-
surreiçáo nU' ao Penlerostes.

PENTECOSTES, ». m (Do grego pen-

tekosté) Festa dos judeus, iustituida em
memoria da lei que Deus Ibes deu no
Monte Sinay.
— Domingo do Kspirito Santo.

PENTEEIRO, ou PENTIEIRO, s. m. O
que ffli oii vende pentes.

PENTELHO, s. m. Termo baixo. Vid.

Pente.

PENTEM, í. m. Vid. Pente.

PENTEOLâ, s. f. Concha dos romei-

ros.

PENTOGRAFO, ou PENTOGRAPHO,s m.
(De pente, cinco, e do grego (jruphein,

escrever). Compasso de copiar plantas.

PENUGEM. Vid. Pennugem.
PENULA, s. f. (Do latim paemila).

Manta. cupa. bedem.
PENÚLTIMO, adj. (Do latim penulti-

mui]. yue está immediatamente antes

do ultimo.— "O Reyno dos Parlhos tive-

raõ por estes annos Vologeses, segundo
do nome, Pàcoro, e Cozroe, a quem su-

cedeo Voli>geses o terceiro, que foy o

penúltimo Rey dosParthos.» Monarchia
Lusitana, liv. 5, cap. 13.

PENUMBRA, s. f. (Do \&Wva penumbra)

.

Termo de astronomia. Luz fraca dos ecli-

pses.

—Termo de physica. A parte da som-
bra aluiaiada pela luz refracta de algum
corpo luminoso.

PENÚRIA, s. f. ([fo latim penúria). Fal-

ta do necessário, mingua.

o escaler abicou na praia amiga,

K a suspirada terra emfiiB pisaram

Os desafeitos pés. Quantas penúrias,

Quantos parigos, desalentos, sustoa.

GARRETT, CAHÕES, CaBU 1, Oap. 18.

PENURIOSO, adj. (De penúria, com o

suffixo «oso»). Em que ha penúria.
—Homem penurioso

;
que soffre penú-

ria.

PEONAGEM, s. m. Multidão de peóes

ou soldados de infanteria. — «As quaes

ambas juntas mandou cercar com os

piâes, caminhando elle em duas bata-

lhas, com toda a gente, a bandeira Real

diante, e elle t^om o guiam na reguarda,

após qu -ra três legoas ctmtinuas vieram

ladrando cem mouros de cauallo, e mui-

ta peonagem com esperança de lhe to-

marem hum passo estreito, por onde for-

çadamente auiam de passar.» Damiáode

(inM. Chronica de D Manoel, part 4,

cap. 44 — «F8lt'!-lh"S peonagem para

reparar as ruinas d» noss» batari». o por

força os ha de render o trabalho repar-

tido em tão poucos. Estio insolentes com
o destroço que fizerio nas galés do Grão
.Senhor no cerco desta mesma fortaleza.»

Jacitilho Freire d'Andrsle. Vida de D.

João de Castro, liv. 2. — «Entre tanto a

artelhana cio nosso baluarte jogava com
damno do inimigo, porque como esta peo-

nagem servia amontoada, o descub«>rla,

náo se tirava da Fortaleza tiro algum
perdido. > Ibidem.

-Os ni' ços e serventes do exercito.

PEONEIRO, s. m. Gastador do exer-

cito.

PEONIA, s f. Termo de botânica. Gé-

nero de plantas moncotyledoneas poly-

petalas. da familia ilas ranunculaceas.

PBOR. Vid. Peior.~« Porque os vinte

mil, que nos mandou dar Sua Mage^ta-

de, claro está que naó bastavaõ, nem
para as de^pezas dos caminhos, serras,

I) charnecas, que andámos com máos g«-

salhados, e peores mantimentos.» Arte

de Furtar, cap. 11 — «Quem teve unhas
taõ farpantes para destruir hum Reyno,

que appellidava seu. peores as teria pa-

ra o agarrar, ainda que lh« constasse,

que era alheyo.» Ibidem, cap. 18. — «Alé

agora reprehendemos a malicia. e vigi-

lância de todas as unhas; porqae nsõ ha

furtar sem malicia, nem malicia sem cau-

tela. Donde se segue, que o ladraõ des-

cuidado, on naõ he ladraõ fino. ou anda
arriscado a pagar a cada passo o capital,

e as custas : com tudo torno a dizer, qae
ha unhas deseuid8«las. e que saõ peores,

que as maliciosas, e muito vigilant-^s. nos

damnos que causaô » Ibidem, cap. 28.

— «E mandando os ver à cama. e naõ
os achando, des^^obrio a maranha: e ain-

da deu alcance a outra peor,em qne pu-

nhaõ de cama soldados saõs com nomes
mudados. Nada escapa á subtileza desta

arte de furtar: mas o zelo, e destreza do

Conde General excede, e vpnce todas as

artes no serviço delRey nosso Senhor.»

Ibidem, cap. 35. — «E quando vos deô

alguma couza, he sempre o peor, e o qne
naõ presta, ou de modo. que melhor fo-

ra naõ vos darem. Saõ estes como a ra-

poza do Hisopete, que banqueteou a ce-

gonha com papas estendidas sobre huma
lagem para que as naõ pudesse tomar

com o bico.» Ibidem, cap. 41.— «O que

entendo de Frey Henrique he que he

Frade, e ainda que vos escrevesse huma
resma de papel, náo vos poderia provar

que sendo Frade possa ser coma peor.»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv 1. n.'

28. — «A ha V. S. destas em Portugal?

Pois veja-as também em Inglaterra, «i

busqne-as por todo o mundo, e eu IhaJ

seguro que as encontra ainda peores. <I

Ibidem, n.* 41. — «Sendo V. M. bui

homem que tem coraçáo, e figadc
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achara muito estranho este conselho, po-

rem falo com lisurs, e com claresa. e di-

go a V. M. que iio pr^-soate j^goque cui-

de muit) bem em guardar a carta que

lhe derão, parque se se quiser embara-

Ihar poderá achar outra que seja muito

peor » Ibidem, liv. 1, n.° 48.

PEOZ. Vii. Pioz.

PEPASMO, s. m. Termo de medicina.

Estado de certas enfermidades, em que

os humores, pelos esforços da natureza,

e pela eflicacia dos remédios, experimen-

tam certa modificação na sua qualidade

e quantidade, com que deixam de ser

nocivos.

PEPIA. Yid. Pipia.

PEPINAL, s. m. (De pepino). Lugar ou

terra plantada di-. pepinos.

-f
PEPINEIRA, s. f. Termo popular. Diz-

se de qualquer festa, ou divertimento em
que h.n b^rru^heira, balbúrdia, tumulto.

PEPINEIRO, s. m. (De pepino, com o

suflixo «eiró»). A planta que da os pe-

pinos, de flores amarellas, sendo umas
masculinas, outras femininas.

PEPINO, s. m. O fructo da planta cha-

mada pepiíioiro.— «Conta Monconis pela

Relsção de hum Piloto, que na Ilha da

Madeyra se acha hum fructo chamado
Pacovas, semelhante a hum pepino, e do

comprimento de hum dedo, o qual sen-

do cortado em talhadas redondas repre-

senta em diversas partes a figura de hum
Crucifiio.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.o 24.

— Pepino de S. Gregório; espécie de

pepino bravo, usado em medicina.

PEPITORIA, s. f. Guisado feito das

az5S. pi'scoços e miúdos das aves.

PEPOLIM', adj. 2 gen. Coxo.

PÉPSIA, s. f. Termo de medicina. Coc-

ção que experimentam os alimentos no
estômago para poderem ser assimilados.

PEPSINA, s. f. Termo de chimica. Sub-
stancia descoberta no sueco gástrico e

mucoso estomachal.

PEQDENETE, adj. Diminutivo de Pe-

queno.

PEQUENEZ. Vid. Pequenhez.
PEQUENHEZ, s. f. X qualidade do que

é pequ-^no. — «A graça, a pequenhez, o

feitio, e depois disso a cornpostura dos
pés das minhas [*ortuguezt.s, não he cou-

za a que eu tenha achado comparação.»
Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1,

u." 10.

—Infância ; idade muito nova.

—Figuradamente : Humildade, abati-

mento.
PEQUENICE. Vid. Pequenhez.
PEQUENINEZA, s. f. Pt^quenez.

PEQUENINO, adj. Menos que pequeno.
— o Eu bem sey qufí a Lej he como a teya
de aranha que os Grandes rompem, e em
que só os pequenos se embaraçáo, po-
rem nesta matéria di^sejo parecer sempre
o mais pequenino, e antes quero que se

diga que me suspendi na teya como mos-

quito do que se entenda que a posso

romper como Mosquetão, ou como Bi-

souro.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv.

1, a.° 56.— aO certo he que asseveran-

dc-nos muitas veses os Historiadores que
certas molheres forão as mayores Matro-

nas que conheceo o Mundo, nos disem
os Poetas que essas mesmas molheres ti-

verão os pés tão pequeninos que apenas

se divisavão. Se huns, e outros falão ver-

dade, as ditas molheres serião verdadey-

ramente grandes Matronas, porem sobre

aquelles pés não podião deyxar de ser

molheres disformes.» Idem. Ibidem, liv.

3, a.o 13.

— -S m. Menino ou menina.
j- PEQUENITO. Vil. Pequenino.

PEQUENO, adj. Náo grande, curto, li-

mitado, que tem pouca extensão, pouco
volume, etc.— « E os mouros vendo a pou-

ca gente dos Christãos em comparaçam
da sua, e vendo o pequeno repairo da

Villa, tinháo por certo que nos primei-

ros combates que muy rijamente lhe des-

sem logo por força os t'3míriam com mor-

tes, e catiupiros de todos.» Garcia de Re-

zende. Chronica de D. João II, cap. 81.

— «Fazendo-se á véU sua via de Cama-
ram, mandou diante D. G»rcia de Noro-

nha com alguns Capitães em os navios

pequenos, e bateis pêra lhe rodearem a

Ilha, que os moradores se não passassem

á terra.» Barr^^s, Década 2, liv. 8, cap.

2.— «Neste canto, por ser lugar de sus-

peita, e vizinho a Affonso Pessoa, man-
dou pôr huma barcaça com hum camel-

lo, e outras seis peças pequenas de me-
tal, que tiravam ao longo destas duas

faces, da qual era Capitão Affonso Chai-

nho.» Ibidem, liv. 9. cap. 1.— «E além

desta cerca que era grande, tinha dentro

outra pequena feita á maneira de forta-

leza, onde se elle recolhia, a qual era

tão apartada do mar, e raettida na terra,

quanto se estendia o circuito da grande,

e per derredor era a terra retalhada em
esteiros feitos á mão.» Ibidem.

De branca seda Icua, o charo esposo

As calças, e jubão de ouro laurados,

Leua caprina coura ornada, e chea

De pequenos botões do mil diamantes.

A capa, • gorra são da cor da neue

;

Da mesma cor a pluma alegra os olhos

Leua rica medalha e nella escrita

Huma letra qua diz ; Tudo he ja pouco.

J. CORTE BEAX, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 4.

—«Teve o rosto comprido, mais ma-
gro, que gordo, a testa pequena, o ca-

bello preto, e naõ muito basto, trouie-o

sempre comprido, e mui concertado, os

olhos teve pretos pequenos, e de muita

viveza.» Frei Bernardo de Brito, Elogios

dos reis de Portugal, continuados por

D. José Barbosa.— "E cometendo a dian-

teira a .Manoel de Vasconcelios, passou

toda a gente da Armada aos navios pe-

quenos, e aos bateis dos galeoens.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 9, cap. 14.

— «Armou huma embarcação das que
naquella terra se chamão Jurupangos,
que ssõ do tamanho de huma carfvella

pequena, em que por então não quiz ar-

riscar mais que sós dez mil cruzados de

emprego, com os quais mandou hum
Mouro natural dahy de Malaca para os

beneficiar.» Fernão Mendes Pinto. Pere-

grinações, cap. 14.— «Não quiz António
de Faria engeitar o conselho deste ho-

mem, e arreceando que pudesse ser ver-

dade o que lhe elle dizia, se fez logo á

vella, e passandose á outra costa da ban-
da do Sul, em dous dias de ventos oes-

tes chegou ao rio de Tanauquir, no qual

surgio defronte de huma aldeã pequena
chamada Neytor. » Ibidem, cap. 45.— sE
partido daly se fora ao porto de Liápoo,

onde aquelle anno fizera fazenda, e re-

ceoso de yr a Paiane por causa dos Por-

tugueses que lá residiaõ. se fora inver-

nar a Siaõ, e o anno seguinte se torna-

ra ao porto do Chincheo, onde tomara
hum junco pequeno cõ dez Portugueses,

que vinha da Çunda. e os rextara a to-

dos.» Ibidem, csp. 46. — «Seria huma
hora de noyte quando chegámos ao lu-

gar aonde estava esta casa da albergaria,

que era huma Aidea pequena, e nos fo-

mos logo a illa, e nella achamos quatro

homens, a cujo cargo estava, os quaes
nos agasalharão com muyta caridade.»

Ibidem, cap 81.— «Este fructo se dá em
humas arvores as quaes não tem mais
diiTerenç» das Bananeyras, que em serem
as suas folhas muito mais pequenas.»
Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, cap.

24. — «Tinhão ao Norte huma pequena
serra, donde desciáo alguns rios sem no-

me, que assim servião ao deleite, como
á fertilidade da campanha. Fora a Cida-

de antigamente habitada de Bramenes, e

agora de Mouros mercadores ; lugar entre

os Orientaes sempre famoso, então pela

superstiçãg, hoje pela riqueza.» Jacin-

iho Freire d'Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 1.— «Tornou em fim com
mais importuna experiência a rogar, ou
conhecer sua sorte, e dando volta á Ilha,

divisou ao longe hum fogo, que a dis-

tancia fazia mais pequeno, e remando
contra aquella parte, deixando os com-
panheiros no catur, saltou em terra ; ca-

minhou algum espaço só, até que a mes-
ma luz do fogo lhe descobrio doze Mou-
ros, que em torno delle reparavão o frio.»

Ibidem, liv. 2. — «Jaz situada na costa

da Arábia Félix em altura do Polo Arti-

co de doze gráos, e hum quarto, abriga-

da de huma pequena serra, que com al-

guns castellos lhe defende a entrada da

terra. Está assentada na bocca do Estrei-

to, o porto limpo, capaz de ancorar navios

de todo porte, ainda que dpscuberto aos

Ponentes, quesãoosventosquealli cursão

nas monções do Estio.» Ibidem, liv. 4,
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Ra (ul: cootodo o erime: parqu» t*oh*

No conniwaa u veniu unlcclpixía ;

Eu fui o que lulil juiilo uli' unde

O miil" oito ílopoillo (l««c«n««.

Era tiiim jii-ijueno msrmore, que o cofre

»« Tromp» m»i» nrmoDio» furinKva

;

Ujqiiella que cjntou do Herúe Troyiino

A fugida, a pledadu. n amor, aa armas.

Qutr. B pedra volver, por ver «e aciuio

O felli Iniitrumrnlo aMim lograva

;

Para voa modular maia dign.iinento

A» prenda", a virtude, o «anguo, aa graça».

ABOaDE DB JAIíNTE, POKSIA», p»g. 183.

— Fouro consiileravol, spm importân-

cia. — íE porquH hIIh fscreviio a es-

tes Capilôes, o assi á Cidadrt, que logo,

como <• tnmpo Ihii snrvisso, seria corn • 1-

les, rPSjxmdôrftin Ihtí que i m iiPtibiima

maneira o liz' ssn (^om tão pequena Ar-

mnán. como tniha.» Birros, Década 2,

liv. 7, rap. 1.— «l>'alli pur <1i«mo, pon-

do toda sua esperança no acordo e li-

geireza, r.ora que s-^ devia guardar, co-

meçou sua baialha braba e áspera, am-

parandn-se dos golpes do gi«a!ito, e dia-

do os sriis a liio bom lenipo, que o tra-

zia traz si i'om muilis feridas nindn que

pequenas, que a fortaleza «iss nrmis não

coiiseiilia siir<'iri maiores. » Francisco de

Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap.

118.— «As conseqiie.neifls que d'aqui ti-

ram os catalães e as que nós podemos ti-

rar, deix> ao diso;irso de v. m. Com este

tão pequeno poder se atreveu o inarquez

de Marciíi a ir ests semana inteotsr uma
interpreza sobre Tarra^ona ; havia de

ser na ntiite de ante hontem, e não se

sabe até agora mais que haverera-se ou-

vido tiros pels madrugadn, signal de que

foram senti !os.» Padre António Vieira,

Cartas, n.» i (ed. 1854). — «Por este

rumo navegaõ, os que. para enlabolarem

seus aliados, quando competem com ou-

tros, que lhes vaõ diante nos mereci-

mentos, abonaõ tanto os melhores, que

os botaó ft^ra da pertenraõ a titulo de

ser pequena, e que ho bem lhes dem
cousas m«)'ores; que nquilio \fe bastan-

te para fulano.» Arte de Furtar, capi-

tulo 13.

Com pressa A cavA 1.^ bu»» a descid.^

o pequeno esqundrAo, raas forte e o^ieado,

Bm .tempo que o feroz Tuixo homccida

iComo meu ver&o atr^iz j.\ tem cantado)

Fai que o Cambaio, A custa da sua vida,

A immundicie que cahe do ruioado

Muro lhe alimpe, a qual entfio tolhia

Ser lano vivo a suj b.iteria.

FRANC. D'ANDRADE, I'RIURinO CERCO DE DIU,

cant. 16. est. IttV

—^Humilde, baiio, submisso. — «Ao
que ell" rfspondeo: « Knganado estas co-

migo, p'irque Xeqne Ismael esta lào li-

vre, e Ião senhor, como sempre foi; e

eu sou Alie Sultão Mirza o rnsis peque-

no escrevi), que elle tem i-m sua cas.i ; e

se os teus, que liiam em seu alcanço, se

e{iganarí«m comigo, por Uu< eu dizer ser
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o Xeque Ismael, que maior serviço lhe

po'lia eu fizer, que olferecer tiiiiiha vida

por salvar a sua?» Barros, Década i,

liv. 10, cap. 6.

AO auliUme enthuakasmo da virtude,

Aon fritoa grande*. Sinto que roe bete

Com mala vigor o c<mi<;<1a no peito.

Alma terA pe(iucna e liem ueaquioba

o porlugui-i que oAo mover tal canto.

OAJiHE-^-T, camAes, cant. O, Cap. 2.

— Um pequeno de ; um pouco de.

—

«Durou isto nló quasi a vespora, em que

Afilonio lie Faria (que proii\n a Deos que

fosse hum dos que ficarão vivos, com
que tivtímos algum pequeno de alivio)

leprimiiido em sy a dôr que nós outros

uâo podíamos dissimular, se veyo a on-

de todos estaváo, vestido numa cabiya

de gram, quo despira a hum dos que ji-

ziôo mortos.» Fernão MendtíS Fiulo, Pe-

regrinações, cap. 53. — «l)i'pois que o

l'tt'.lre U-ylor prouveu eui ludo o que lhe

pareceu que eiilAO era necessário, o to-

mou bum pequeno >ie repouso, disse

Missa miiyto de taadrng.ida, â qual so

«juntou toila a gente que ahi ao redor

morav.i, assim piirluguesa, como da ter-

ra.* liem. Ibidem, cap. 217.

— Em pequena distancia ; um pouco

distante. — «Cativou U. Manoel três Ba-

neanes, dos quaes soube que to la a g"'ii-

te se salvári etu hum lugar da serra, que

ticava em pequena distancia : determinou

assall/illo, para que a';s fugitivos, e op-

postos, igualasse o castigo.» Jacintbo

Freire d*' Andrade, Vida de D. João de

Castro, liv. 3. — «Ksliva o inimigo alo-

jado na Villa do Morgão, que de Aga-

çnim licava em pequena distancia : u que

sabido pelo (.íovernailor. ordenou a sua

gente era duas batalhas. A primi ira deo

n seu tilho D. Álvaro de Ca.siro, compa-

nheiro de suas victori.^ís; com quoiu fo-

rào os Naires de Cochim, e os casados

de Goa» Idem, Ibidem, liv.* 4.

(7ín pequeno espaço; um pouco de

tempo.— « Pslineirira os esteve olhando um
pequeno espaço, contente do ^èr su»s

obras, louvando antre si sua valentia co-

mo miTeci» ser louvada.» Francisco de

Moraes, Palmeirim de Inglaterra, capi-

tulo 54.

Em pequeno espaço ; em pouco tem-

po. — lE n-sidul',' « derribar esta ma-

quina, encommendou a facção aos dous

irmãos D. Pedro, e h. João de Almeyda,

os quaes sahindo com ctiiu soldados no

quarto «ia modiirra. acharão os Mouros

huns dormindo, o outros descuidados na

confiança do lugar, e da hora. e dando

I
subitamente uelles, fizerào em pequeno

I

espaço estrago Kraod. ;
porque desacor-

I

dados se metlião nas lanças, e espndas

I

dos nossos, seiu ciiiheifr a morte, ou o

'inimigo.» J.M-iniho Fr>-ire de Andrado,

I
Vida de D. João de Castro, liv. i

PEOU

— Pemoa de corpo peqneno ; (le baixa

HStatiira. — «Tamb^nj nos «, insta que ou-
irfls erão df. estatura itif'TÍor como Ha-
damantf de Mantua. df quem escreve

(luilherrae l)«rhsin depois de Hakewill,

diseodo que era huni homem d»» corpo
miiy pequeno • Cnvslleiro de Oliveira,

Cartas, lit. 1. n." 50.

— iJe pequeno; desde criança.

—

tEs-

tima o pne crear o fílho em emprego tatn

útil; e logo de peqneno o ensina a ba-

ter o remo, a ent"S8r as cordas, e a per-

der o horror da tormenta. Ris como se

levaiu os homens, sem constrangimento,

por mnio da bo« ordem, e do premio.

A aucloridade so de nada vale; nem bas-

ta quo os inferiores obedeçam ; convém
ginharlhes fis corações, e dar-lhe espe-

ranças de qUH háo-d" haver lucro de 5''U

trabalho e industria • Aventaras de Te-

lemaco, liv. 3.

— Substantivamente: Um peqneno,
uma pequena; uma criança.

— Os pequenos; os meninos.
— .S. )íi. Bocado. — Um pequeno de

lignxim crucis.

— Adagics:
— Se o grande fosse valente, e o pe-

qneno paciente, e o ruivo leal, todo o

mundo seria igual.

— Pequeno machado derruba grande
sovereiro.

— De peqnena bostella se levanta gran-

de raaz^^la.

— De pequenos grãos se ajunta gran-

de monte.
— De peqneno verás, que boi terás.

— De pequenino ss torce o pepino.
— Pequenas rachas accendem o fogo,

e os m» t.-iros grossos o sustentáo.

— Pequeno machado psrte grande tíar-

valho.

— Grande psforço em pequeno corpo.

PEQUENOTE. Vil. Pequenete.

PEQUIA, Ò-. m. Madeira nobre para

moveis. *

PEQUICE, s.
f.

Acçáo. diclo, oo de-

feito de s^r p-cco, ou tolo.

PER, pretiio que intra na composição

de muitos nomes e verbos, servindo or-

dinariamente para lho augmenlar a si-

ga i 11 ca cão.

— Prefuo que entra na composição de

cerlr.s nomes compostos de chimica. pa-

ra designar a accumulaçfiu de nm prin-

cipio.

— Antiga forma de por. — «Vasquo

da Gama ho veo receber abordo pondo

de huma banda »» da outra per onde

auia de passar duas renques de homens
armados, dos mais saõs, e. milhor dis-

postos darmaòa, porque bos doentes, e

mal uestidos naõ quis que aparecessem,

ft assi a elle, quomo aos que com elle

vifihão mandou dar vinho, e fructa do

que comerão, e beberão at'' se alegra-

rem.» Daiiiiã : de Ghí. Chronica de D.

Manoel, pari. 1, cap. 37. — «O que foi
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causa de todolos outros que ficauam da-

quella banda per onde a bombarda va-

rejara, se lançarem a agoa, ou se deixa-

rem cair pêra dt^ntrò do bordo da lan-

chara, a qual ficando d^soiareada se atra-

ufS50U no estreito ficando encalhada de

huma, e da outra banda, que foi causa

de nenhuma das qu;> vi-ih.iia atras po-

der passar adiante.» MeTi, Ibidem, part.

3, cap. 63. — «Dos qusis se não quise-

ram sair, por muitos recados que lhes el

Rei maudpsse, nem o fezeram senão com
medo de Afonso dalbuqiierque, que os

mandou amparar per hum capitam do

Xeque Ismael, per nome Abr?.hembeque,

que estaua entam na cidade, per quem
lhes mandou dizer que se se naõ saíssem

por bem, que lho faria fazer por mal.»

Idem, Ibidem, cap. 68.

Tractam na terra, no mar,

sabeQi tudo bdoa guardar

ho que na terra sè cria^

para quando tem valia

;

licr dedos be seu contar.

G \RCLV DE H£ZENbE, UISCÊLL&KE^.

— «Porca primeiro que entremos na

relação destas cousas, porque como esta

historia vai em linguagem, e alguns, que

a l-^rem, per ventura não entenderão es-

te termo Cherson'Zo usadt) entre os Geó-

grafos.» Barros, Década 2, liv. 6, cap.

1 . — «Mas parece que ainda não era che-

gada a hora contra a d'£lKoy Mahamed,
ou (por melhor dizer) tinha ordenado

que o castigo de suas culpas fosse dado

per nós, e não pelos Siamês.» Idem, Ibi-

dem. — «Porque quantos ediQcios dos

antigos estavam em pó, todos per man-
dado de Afíonso d'AÍbuquerqu9 foram

arrazados per terra, por não dar causa a

que os Mouros de Judá alli fizessem al-

guma força, pêra que tornando alguma

Armada nossa, lh« fosse iu- p-idida a sa-

bida em terra.» IJem, Ibidem, liv. 8,

c?p. 3. — «E o que também causou a

Patê Unuz temor foi o grande damno
que reeebio no s'*u junco, que elle cui-

dava ser huma rocha, e que não havia

artilheria contra elle, porque alguns ti-

ros de esperas o tomaram per parte que
lhe entrou dentro o pelouro, que lhe

matou muita gente.» Idem, Ibidem, liv.

9, cap. 5.

PÊRA, antiga forma de Para.— «Afon-

so dalbuquerque alterado com esta noua,

conhecendo que vir Lopo soares por go-

uernador, era negocio foriado por seus

imigos, aleuantou as mãos para o Ceo
dizendo em alta voz, Deos seja louuado,

mal com os lioraens pêra mor dei liei,

mal com el Rei pêra mor dos homens.»
Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
no3l, part. 3, cap. §0. — «Fera onde,

depois de estar surto doze dias no porto

Dadem se fez a vella, e porque depois

dandar alguns dias neste caminho bem

enfadado com calmarias, Ibe começou a

ventar vento que seruia mais pêra a cos-

ta da Arábia que da Cthiopia, se foi ro-

ía ab.itida caminho de Ormuz.» Idem,
Ibidem, part. 4, cap. 14.— «Mas Miguel

da sylva, posto que fusse mancebo, nam
lhe faltou o animo pêra seguir a fusta,

ho que nam quis fazer sem o perguntar

a Pêro vieira, que lhe dixe que carre-

gasse setíjpre do mar pêra terra sobela

fusta, pêra que em chegando seu irmam
a fezessem encalhar.» Idem, Ibidem,

part. 4, cap. 46. — «Quando elles ouvi-

ram esta resposta, entendendo Raez lla-

med ser morto, começaram de ameaçar
ElKey, dizendo que elles se iriam pêra

os seus paços, e tomariam o thesouro,

armas, e os filhos d'ElKey Ceifadim, co-

mo logo fizeram, pondo-so em determi-

nação de se defender, e puzeram arti-

lheria em lugares pêra isso.» Barros,

Década 2, liv. 10, cap. 5. — «Com as

quaes amoestações tornado o Xeque Is-

mael a Tabriz, espadio seu cunhado Can
Mahamel que se fosse pêra suas terras,

que eram na Comarca Diarbec, que con-

fina com as do Turco.» Idem, Ibidem,

csp. 6. — «E qualquer pessoa que lhe

trouxesse huuj escravo destes por andar

fugido, ou se elle apresentasse pêra ser

assentado por escravo d'ElRey, que elle

lhe mandaria dar hum tanto.» Idem,
Ibidem, liv. 6, cap. 6.

Despoií qae a desigual batalba teus

O fim que aqui ja vistes, e cançados

Os que neV»; IJzerão cousas dignas

De bonrado nome, e fama jjera semjpre

As vigias repartem, segurando

O nocturno, improuiso, hórrido assalto

;

E do furor violento dos imigos

Vindos pudessem dar certo rebate.

CORTE REAL, NAUFRiGlO DE SEPLL\'EDA,

cant. 9.

PÊRA, s. f. (Do latim pinim). Fructo

da pereira.

Bolorento paõ ralo, c tu, que falias

A língua da Mourama, ob bom Gonçalo,

E que os Melões, e Peras almotaras,

Com tanta rectidão ao Povo d'Elva3,

Quando empunhas severo a rubra vara.

A. DINIZ DA CRLZ, HVSSOPE, Cant. 7.

—Porção de barba que se deixa cres-

cer na ponta do queixo.

—Dar ;jaí-a peras; espécie de ameaça.—Partir peras com alguém ; tratar al-

guém com familiaridade e franqueza.—Pedir peras ao olmo; pedir impos-
síveis.

— Adágios:

—Sobre peras vinho bebas, e seja tan-

to, que nadem ellas.—\ mulher, e a pêra, a que cala, é

boa.

—Aono de beberas, nem de peras,

nunca o vejas.

—Alguma hora minha pereira teíá pe-

ras.

—Aqui tendes para peras.

—Ora pela pêra, ora pela maçã, mi-
nha filha nunca é sã.

—Com teu amo não jogues as peras.

—(}uem dá mão á pêra, comer quer
delia.

—Vinho de peras não o bebas.

—Quem não quer dar das suas peras,

não espere das alheias.

—Não dès peras em janeiro.

—Agoa ao ligo, e á pêra vinho.

—Algum dia a minha pereira terá pe-

ras.

PERABOLA. Yid. Parábola.

PERADA, s. f. (De pêra, com o sufâ-

xo «ada»). Doce, conserva de peras.

—Nome de uma taboa que se prega

nos curvatões do folie de ferreiro.

PERAF... As palavras que principiam

por Peraf,.., busquem-se com Paraf...

— «Bareja triste, nacida de mosca en-

charcada no mais cujo munturo que pô-

de aver em mazmorras de presos que
nunca se alimparão, quem deu atrevi-

mento a tua baixeza para psrafusar nas

cousas do Ceo?» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 64.

PERAGRAÇÃO, s. f. Termo de astro-

nomia. Tempo que a lua gasta em per-

correr o zodíaco.

— Corrida, giro que faz um astro.

PERAGRATORIO, adj. (Do latim pera-

gratorium). Termo de astronomia.

—

Mez
peragratorio do sol; o espaço de tem-
po em que o sol corre um signo.

PERAL, s. m. Pomar de pereiras.

PERALTA. Vid. Paralta.—-«A tal Bac-

chante resvalou pelo meu traje desde-

nhosos rjlhos, e virada para um espelho,

compoz ou descompoz as negras torci-

das que lhe serpeavão pela testa. Mas o

tiro encartou no alvo; já o's Peraltas

erào de meu bordo, o as mulheres mo
olhavão com mais ciúmes que desdém ;

paixão aquélla que mais nos lisongeia,

do que esta nos humilha.» Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de

Madame de Senelerre.

PERALVILHAR, ou PARALVILHAR, v.

n. Fazer vida de peralvilho.

PERALVILHO, s. m. Homem de pouco
porte; garrido em seus trajos, de ne-

nhuma conta.

Lerabra-me a mim, que sendo inda Estudante,

Do Bacharel Trapaça, e Peralvilho

De Córdova, a historia portentosa

Ouvi ler (por sinal, que por ouví-Iá,

Na classe pespeguei valentes gazios)

A um Clérigo vizinho, bom Poeta,

Que sabia o Borralho todo inteiro,

E tinLa uma escolhida Livraria.

DINIZ D.K CRUZ, HYSSOPB, cant. 5.

PERANTE, í»í-ej5. (De per, e ante). An-

te, diante, em presença.— «Isto lhe dixe

perante o Mouro, e a parte que lhes
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dixesso, que tinto que surgisse diinle

do p')rl), trab?llis83:'nQ porfi^;ir do noi-

te ()eráj nãos, (\\\<' elle os maridari.i cs-

porsr com os bolnis a prsia.» Dnnião

do (lofís, Chronica de D. Manoel, pnt.

1, c«[iilalo 'JG. — «Ui quaes iascarins

saro recebidos cm soldo com grande cia-

rao, porqiia os dospem <'m huna casa

perante qnfilro scriuá'-5, os quais sere-

nem quantos sinaii tom no corpo, o a

cor, o o noiun do lugar, e prouinria d«

que sim, o do pai, e mni, o lei que

crom.» Ibidem, part. 2, cap. 6. — «E

aquy em Bfja andando aos touros a ca-

uallo perante (d \hy, e n. Hiiynha, o o

Principo, e todas as damas, por duas ve-

zes matou dons brauos louros de huroa

lançada so cada hum, que cm lha dan-

do lo^ío cnhirão, mf)rtos s^^rn mais \i>i-

lir.» (iarcia do Htv.endo, Chronica de D.

João II, cap. 80. — «Dora loão de Sou-

sa antre mnylas boas calidades que te-

uo foy valente cauallfiro, o muylo bom
capitão, e singular caualgador da gine-

ta. E em C.isifdla correndo touros em
Areualo perante A U"y, e a 11'iynha,

cortou com iiuma espada a cauallo a

hum grande, o brauo touro do hum so

golpe o pf-sc.oro, que logo cahio morto

no cháo.» Ibidem. — «l'era cousa tam

sancta não he necessário tanto vagar : e

perante todos desabotoou o gibão, o ti-

rou a manga da camisa fora, e delia rom-

peu e tirou o capello. Que desta maneira

honraua os que se tornauir.i a Fé de nos-

so Senhor I-su C.hristo.» Ibidem, cap. 91.

— «E sendo Manoel de Mello ji vindo, es-

tando em Portugal, o Barra\e ft-z a meií-

de algumas corridas e entradas na terra

de Tangere: disseráono a el Hey, e hum
dia falando nisso a mesa, disse alto pe-

rante todos: Guardese Barraco nSo tire

eu o caparar.io a Man<iel de Mello.» Ibi-

dem, cap. 108.—«Senhor, não me deys

que sam homem, e não venho agora pê-

ra poder seruir : eo veador querenilolhe

toda via dar aleuanlou a cana pêra isso,

o olle apiinhou a espada, o disse : Se me
days, meterey esta espada em vos : foy

gram rumor na sala. e loam l'o;íara não

lhe deu, e foy rijo fazer queixume a el

Uey alto perante muytos qae a mesa
eslauão.í Ibidem, csp. 149. — tMvy-
tos grandes dÍ5s->riio a el Key dom F^er-

nando do Casti!lla,quo dtuiia de castig.ir

muyto o seu Coruuista mor, porqu.^í o

vencimento e toda a honra da bitalha

de Touro dana ao Príncipe de Portugal,

e que elle soo fora o vence tor. E tantas

vezes lho diss-^rão, o apertarão que o vis-

se, que el Iley mandou vir o Cironista

perante si, o lhe f'z ler o capitulo pe-

rante os que lho tinhão estranhado.»

Ibidem, cap. 154.— «E disse logo ao Ca-

pitão perante todos, que todas as cou-

s.\s que visse, e lhe parecesse que se-

riam de contentamento dei Iley as to-

masse do graça, e lhas leuasse, porque

PEI\A

com quanto tinha dosejma de o seruir,

o assi o despedio.» Ibi'Jem, cap. lõH.

—

• El Key como vio o ajuntimenlo, peran-

te todos p^dio hum hum pao, e andan-

do muyto doente o tomou pollos cab'd-

lf>s, e o espaniiou b>;m. E csinsdo s? ro-

colheoa outra ca^a, e disso a dom loam de

Meneses, o a Ayres da Sylv».» Ibidem,

cap. 19.{.— «Vosia Alteza não quer crfr

8 mi, o dá crediíD a Alu.iro llodrigucz

que ho muito grande sandeu: o <\ Iley

lhe respondeo: Maís sandeu sereis tos,

SC outra tez disserdes tal p.iljura peran-

te mi. Ho que dom liam lhe podi ) logo

perdão era joelhos, e lho b-^ijou a mSo
pollo ensino.» Ibidem, cap. 195.

K o filho, que crÍAun,

P'ni>ifí' to J-.s rònm:tua

:

no rcAÒic», ri tíbeira -

foy viFia deita maiinira

de muytj gente queolli.iui.

IDEU, ^SCELLl.NCA.

i' i; • 1 u

— «D. Álvaro de Castro ouvio a velha

perante os Capilaens, e houve alguns de

parecer «que lho havj.-ô de aeeifara for-

tnlpza assim coran a offereciaõ, pois dft-

la não qu''riaõ mais que enln^galla a El-

Hey de Cixòja : mas os mais disserai^

que so eiilrngasscm todos os que np|la

estavaõ à merco do C^pit.^ô n>òf.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 6, cap. 6.

— aVeyo muito contento esperando gran-

des mercês, que todos cuidaõ as mere-

cem. SkÍ5 mezes andou requerendo en-

trada, sem achar audiência; e no cabo

o fez EIRpy apparecer perante si com o

lavrailor: e p -rguntandolbe, se o conhe-

cia?» Arte de Furtar, cap. 23.

o Mouro, a qae o beniimo tratkmenlo

Que no Silveira schou, ja anima e move

A que o calor vit,'\l, o o^pritii, o alento

One ca'o temor perdido, so íhe rmov-e.

Perante aquelle nobre .ajuntamento
.,^

Iteâpoade que mil vezes dozenove

Soldados a Cidide dentro encerra

Quealli trouxe Muc^o pcra esta guerra.

r. DE ANORADE, PHIMEIRO CERCO DE DIV,

caat. 12, esL 'H.

— «Pelo que lhe parecia ser mais ra-

zão yr buscar qu'm lhe tomara o seu,

que deixar da psgar a quem lho empr^-s-

lara. E logo publicamente perante lo-

dos fez juramentos n"S santos Evãge-

ihos, e disse, que alem do que jurava,

prometia também a n*os deyr logo daly

em busca de~ quom lhe tonura sua fa-

zenda.» Fernão .M»nd>>s Pinto. Peregri-

nações, cap. .'18. — «E fíz^ndo logo vir

perante sy todos os escravos, assi saõs

como feridos que trazia em sua compa-
nhia, mandou também chamar os se-

nhores delles, fi a todos lhe fez hnma
falia de hom-^m bom Chrislâo, como na
verdade o era.» Ibidem, cap. 60. — «E
com esto novo fervor IÍ7.er«õ huma de-
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rota salva diante de huma imagem da

nossa Senhora, perats a qual todos pro-

meterão iJo sem nenhum rec^yo Inva-

rem ao cab^ esta jornada que tinhaô

começado.» Hem. Ibidem, cap. 72.

—

• Aquy nesta angra tortiou a praticar

perante todos eo SiorjiUu s.bre esta na-

vegação que se fazia tanto ds cegas:

o ello lho r^^spondi-o, Ku. senhor Capi-

lôo, se te pudera erop-^nhsr onlra joya

de mayor preço que minha cibeça, crê

de mira q le o lizera muylo levflmente,

porque vou tão certo nesla vii que levo,

que não rereara darle mil filhos »'m reféns

lio que cm Liáppo le prometi.» Ibidem,

cap. 71 — «O quíl em nos vendo andar

asM prijindo, nos rhímou de huma ge-

nella omio eslara, e nos preguntoa pe-

r.inle três es'riváeí e oBlra muyla gen-

te (|ue logo aly se ajuntou, que gente

éramos, de que nação, o como andáva-
mos daqu>-lli roaneyra.» Ibidem, cap.

84. — «Náo quero; nio Tal* a pena de

ser, como tu, hypocrita. Detesto-te pe-

las luas infartiiis : purí^ce-mo que ainda

mais p-lo l- II actor. Náo o s-i ao cer-

to... liles deixa-me continuar a div^rtir-

ti com H minha historia... Vendida a

Lopo Mendes ao menos era uma uniíío,

embora sacrílega, conlrahida perante o

altar.» Akiandre Herculan », Monge de
Cister, cap. 2S.

— Perante sim; diante de si.—«E pê-

ra se isto fazer com ha sulemnidade re-

querida, ele em p-^ssoa fui à cidade de

Sylves, leuando com sigo dom («enrae

lilbo b.istardo do mesmo Rei dom loam,

e perante sim f'Z abrir o ataúde em quo
so metera o corpo, o qnil ach.^ram in-

teiro, e lijs taboas do ataúde quasi de

lodo comeslas, e gastadas de cal virgem,

que lho línçaram, e do corpo sabia bum
Iam bom cheiro, que a lodos fez espan-

to, e depois se soube por verdade ter o

Senhor Deos por elle feilo aluons mila-

gres dL*pois da sua morte.» Damiáo da

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 45. — «Era mui entenilido nas his-

torias, o sobre tudo nas Chronicas dos

Reis desles regnos, nas quaes se deloi-

taua tanto, quo perante sim as fazia l^r

ao princip-j dom loam s-^ii lilho, o em
quanto foi veuuo da Rainha donna Ma-
ria me pirece que poderei affirmar, quo
nam passou festa nenhuma em que o

nam fez»sso ler nellas.» Ibidem, part.

4, c/ip. 84.

PEttAPÃO, s. f. Cssla de pêra, sem
sabor.

PERAPIGAÇ.\. Vid. Pigaça.

PERAU, s. m. Poça profunda de agua,

caldeira.

PERÁVAA. Vid. Palavra.

1.) PERCA, í. f. Termo de zoologia.

rVenero de peixes acanthoplerygios, da

familia dos p-^rcoideos.

2.) PERCA. Variação subjaactiva irre-

gular do verbo fer>ler.
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O' iraca natorez», ó saber (caco r
, ,i

De todos os mortais, ó error cego

Que por seguir lium vicio, perca o íidtnem

O bem que só pêra elle cEtí gaardado.

Triste miaeria humana, que não sente

Numa doce appareooia. a morte amarga,

E cm verdes frescas heruas, a serpente

, e cruel, uào ve escondida.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant G.

Assim nos trouue Deos, que humano engenho

Nem força corporal era bastante;

~E pois ja nos saluou do mor perigo

Dos que ficão pcrcanios o receyo.

IDEM, IBIDEM, cant. 3.

—«Famoso lauço, respondem todos,

nsõ sft perca, embarque-se logo todo

para Aldeã Galega, e conlem-se-llie os

viiíte mil cruzados; e assim so etTeclúa.»

Arte de Furtar, cap. 7.— lE elle me tor-

nou dizendo, folgo de ser assi, e ja que

não tem mais que fazer, rezão será que

te vás, e que não percas tempo, assi por

ser ja Qm da monção, como pelas cal-

marias que podes achar no golfaõ, que
muylas vezes saõ causa de alguns na-

vios irem ter a Paacem.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 18.— «De
maneira, que nãosóaiente ha necessário

fabricalla este verão de novo, mas ainda

de tal arte, e maneira, que perca as es-

peranças el llêy de Camb^ya de em ne-

nhum tempo a podsr tomar.» Jacinlho

Freire de Andrade, Vida de D. João de

Casti'o, liv. 3,

Ifeu Doutor, se essa regra é verdadeira,

Fi(iue o malvado Acordaõ subsistindo,

Ciiovaõ embora sobre mim as multas,

o vestido de seda, a loba, a murça,

Pela sgua ab.tixo vá, tudo se perca,

Com tanto que eu naõ perca um só instante

Dos meus suaves, regalados eomnos.

A. D. DA CRUZ, nYSSOPB, Cant. 4.

PSRCALÇâDO, part. pass. de Percal-

çar.

PERCALÇAR, v. a. ant. Lucrar^ ga^

uhar.

PERCALÇO, s. m. Gages, emolumentos,
lucro aléoQ do ordenado.
— Lucro por portas travessas.

PERCATâDO. Vid. Precatado.

PERCEBER, V. a. (Do latim percipere).

Receber.—Perceber as rendas de qual-

quer propriedade.
— Comprehender, entender.— «Perce-

beram isto os inglezes, e não desconfian-

do até «Ui de D. Luiz, recearam que es-

ta Ooifale meltesse a roca na mão a Her-

cules, sendo partidária de França., Teve
D. Luiz a mortificação, três mezes antes

de morrer, de lhe mandarem tirar de ca-

sa esla má-dama.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillp Cas-

ttllo Branco, psg. 139. — Nas conversa-

ções que lavravão pelos camarotes, e no

desvelo que cada mulher punha em to-

mar postura que mais realce lho déise,

percebi eu bera prestes que o desrjo do

dar-se a ver era o único merecimento do
Concerto, e que o spectáculo principal

consistia, mais que no Theátro, nos Ca-

marótps. Mi>u quinhão tomei lambem na

curiosidade pública.» Francisco Manoel'

do Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.

—

kO que todavia ta não ata-

lhava da terps ciúmes; que, sem que ou-

trem o percebesse, eu- colheria de teu

mover de olhas
;
que houvera eu bem

visto nelles cousis, que os mais da so-

ciedade não dovisassem como eu. Mas
fii ! que nada vi do que eu uelles esprei-

tava.» Ibidem.

—Api^rceber.
— Avisar, ordenar que se apparelhe

para alguoi serviço.

—Perceber-se, t;. refl. Apparelhar-se.

PERCEBIDO, pmt. pass. de Perceber.

PERGEBIMENTO, s. m. Acção e eíTeito

d9 aperceber, e aporceber-se; apparo-

Ihar-se.

^^Siífnal de percebimento ; signal para

Sê armarem, o csvalgarem.

PERCENTAGEM,». /'. Commisíáo, ou re-

tribuição de uns tantos por cento, que
se dá a quem trata de algum negocio,

cobrança, ele. n

PERCEPÇÃO, 3. f. (Do latim perceptio-

iiein). A«ção e eíTeito de perceber.

—Recebimento.:—Percepção cZtí rendas,

de fnictos.

—Meia produzida pela iaipressáo d'um
objecto.

PERCEPTIBILIDADE, s. f. (De perce-

ptível, com o suftixo «idade»). A facul-

dade d'i perceber ou ser percebido.

PERCEPTÍVEL, adj. 2 gen. Que se pôde
perceber ou comprebender.

f PERCEPTIVELMENTE, adv. (De per-

ceptível, com o suflixo «.mente»). De
um modo p^^rcpptivil, srnsivelmente,

f PERCEPTIVO, adj. Que tem a virtu-

de de perceber.

PERGEPTO, part. pass. irreg. de Per-

ceber.

PERCHA, s. f. (Do lati ta pertica). Pau,

rara comprida que tem dillorentes usos.

— Instrumento onde se coUocam os

pannos de lã, para serem cardados, de-

pois de apisoados.

—Termo de náutica. Molduras, curvas

que servem de ornato á proa do navio,

e terminam junto á baliza do pau da per-

cha e nas cosias da figura ou do S.

t PERCHLORADO, adj. Termo do cLi-

mica. Oue conlém a maior quantidade
possível de chloro.

7 PERCKLORATO, s. m. Termo de chi-

mica. Sol formado pela combinação do

acido perchlorico com as bases saiifica-

veis.

-{- PERCHLORICO, adj. Termo de chi-

mica. Denominação d'um acido que se

obtêm tratando o perchlorato de potassa

com acido sulíurico á temperatura de
150".

PERCHLORURETO, s. m. Termo de chi-

mica. Combinação do chloro com os ou-
tros corpos em proporção demasiada.
PERCIÇOEIRO, s. m. Processionario.

PERCINTA. Vid. Precinta.

PERGINTADO, adj. Cingido, cercado
por todos os lados.

i PERCLUZO, adj. Termo de medicina.
Impossibilitado de exercer as funcções
da locomoção.

f PERCOIDEOS, s. m.plur. Termo da
zoologia. Família de peixes acanlhopte-
rygios.

PERCORRER, v. a. (Do latim percurre-
re). Correr por algum espaço, meio.

—Acabar de correr, andar, acabar al-

guma carreira, marcha, giro.

PERCUCIENTE, adj. 2 gen. (Do latim

percucientem). Que fere.

PERCUDÍR, u. o. (Do Xtúxapercudere).

Ferir mortalmente.

, PERCUSSÃO, s. /'. (Do latim percussio-

nem). O acto de percudir.

— Acção e elTeito de produzir um som
pelo choque d'um corpo contra outro.

—Termo de mechanica. Centro de per-

cussão.; ponto onde sereune toda a força

de um corpo, que se choca contra ou-
tro.

—Termo de medicina. Jlelhodode ex-
ploração, que consiste em percutir exte-

riormente qualquer cavidade para avaliar

pela resonancia, ou irresonancia o esta-

do dos orgiios situados interiormente.

PERCUSSO, part. pass. irreg. do Per-
cudir. Ferido.

PERCUSSOR, adj. (Do latim jjercussor).

Que fare ou mata.

—

Instrumento percus-
sor.— S. m. O que fere ou mata. '

PERCUTIR, V. a. Ferir, produzir o ef-

feito resultante da percussão.

— Termo de medicina. Empregar a
percussão como meio de exploração.

PERDA, s. f. Privação de alguma cou-
sa que se possuía.— «E sendo achado
dos seus, e do alguns senhores France-
zes, que lhe foraõ no alcance,' e compel-
lido a tornar, se veio a Portugal mui que-
brantado de trabalhos, onde viveo lasti-

mado tanto da perda própria, como da
naagoa de ver a excellente Senhora sua
Esposa em taõ differonte fortuna, sem lhe

ser possível restiluilla a seus Reinos, nem
concluir seu casamento.» Frei Bernardo
de Brito, Elogios dos reis de Portugal,

continuados por D. José Barbosa.— alru-

pscientes os Olandezes com esta perda
ideáraõ outra conquista na mesma Ame-
rica, que foi a de Pernambuco, que mais
lhe deo o nosso descuido, do que o seu

valor.'» Ibidem.— «António do Faria ven-

dose sem nenhum remédio, e cos seus

doze mil cruzados que em Malaca lhe

emprestarão roubados, qnerendco alguns

consolar nesta perda, lhes respõdeo,

que lhes confessava que se não atrevia

tornar a Malaca a ver o rosto aos seus
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acrédores, porque arreceaTa que o qui-

sessom tílles obrignr pelas escriliiras que

lliiis liuba f-iito a Itios jugar n qu» Hms

diwia, o qui) cllarulao por iioiiliama via

podia fa/i-r.» Feriiãn M'3i>ilfs Piulo, Pe-

regrinaçyes, cap. 38. — «Houve huiiia

inolher pejada qut) couioudo muita, r*)-

cuperou cdO) o uso delia a perda que li-

nha feito do gosto d(3 lodos os alirnon-

tos, i\nn Ilui (uão insuportáveis.» Caval-

leiro (lOliveira, Cartas, liv. 1, u." Ki.

— 1'rivntúo do qualquer cousa, por se

ter perdiílo, diisciicaininliado, desviado,

ele. — «K assiai o saluou com alem da

perda dos vestidos que llie licarani de

mestura no rio doce, dínxar o cauallo,

que ora liurn dos millinres da compa-

uliia.» Damião de Goe.s, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 47.
— Uamno, dclriraeiílo, prejuízo. —

«Item. Ouo ouuesse por bem de não man-

dar dalli por diante suas nãos a Ormuz,

porque era huma ilha pouoada destran-

geiros, os quaos com medo dos Portu-

gueses se hião delia pêra outras partes,

do quo recebia grande perda.» Damião

de Góes, Chronica de D. Manoel, pari.

3, cap. 06.

ranlMiJo de Sa, Tristão de Soma,

Mancebos ambos Cortes, e animosos,

Com Aníador do Sousa destro cm armas,

Louo no cometer, no esperar firme.

"Todos três na dianteira liem cubertos

Pe noruosas rodollas, apeilando

As espadas nas raàos com grande /jerda

Do contrario esquadrào fazem teraersc.

COUTK real, NAUKIIAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 0.

—«De presente tomou todas as consi-

gnações a todos os assentislas portugue-

zes (exceptuando nomeadamente os ge-

novezos) de que receberam igual perda

e escândalo.» Padre António Vieira, Car-

tas, n." 22 (edição 1854).—«E se os la-

droens naõ tiverem arte, busquem outro

oiticio ; por mais que a este os leve, e

ajude a natureza, se naõ alentarem esta

com os documentos da arte, teraõ mais
certas perdas, que ganhos ; nem se po-

derão conservar contra as invasoons de

intinilas contrariedades, que os perse-

guem.» Arte de Furtar, cap. 1.— «li se

alguém naõ tiver isto por factível: veja

lá naõ lho provem, quo lhe succedoo a

oUe. Digaõ-me agora us senhores Douto-
res, se he isto furto, ou esmola, que se

fez a Sua Magestade. No conselho o ap-
pellidaraõ pjr serviço, em lilvas lhe cha-

maõ perda, e poucas leiras saõ necessá-

rias para lhe dar o nomo próprio, que
he furto legitimo.» Ibidem, cap. 7.— «K
prouvera a Deos que tlvoraõ os lidalgos

Portuguezes estômago, para f.^zerem ou-

tra bolça só para a índia, pns he em-
preza sua : e serihes-ha fácil, s-? puzeraõ

nella siS, o que g-isuõ em vaidades, e o

que perdem ua lauoa do jogo, c daõ a

peud

rameiras, e consomem na cura de males,

cora que estas lhes pagsõ; o licariaõ «fi-

les de ganho, e o nossj Ueyno sem lau-

tas perdas Imuido, e venerado. Deos so-

bro tudo.» Ibidem, cap. 23.—«A v.>r es-

ta maravilha veyo laiubtsm de Vianiia

Juaõ Daranlon laglez Calholico, do qual

me coul»r«6, que enfadado da foiluiia,

que o perseguia com grandes peidas, s©

embarcara paia o Brasil com sua mulher,

e qualro liihos, e lodo o cabedal, quo li-

nha, que sempre chegaria a dez niil cru-

zados.» Ibidem, cap. 27.

— Particularmenlo: Diz-se das pessoas

que perdemos, por raorrerom.—«K reco-

Ihrto logo jiera si com muyto amor, e

guasalhado lodos os ofliciaes da casa dei

Uey seu p«y, o assi os moradores, e muy-
los dos ofliciaes tomou pêra si com os

mesmos ofCicios, e a outros deu salisfa-

rões de que forão bem contentes, e fez

outras muyto grandes mercês com muy-
tas palauras de conforto, e de rauyla es-

perança, com que toJos ficarão muy con-

fortados, e satisfeytos dello, que pêra

perda do tão bom senhor foy grandíssi-

mo remédio tsm virtuoso e verdadeiro

empaio, como todos em ol lley acharam.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 23. — «Accrescentou a magoa
desta perda ficar o Reino sem successor,

e serem os que alcançarão tamanha glo-

ria os projuios que sempre foraõ tribu-

tários aos Reis Portuguezes,» Frei Ber-

nardo de Brito, Elogios dos reis de Por-

tugal, coutinuados por D. José Barbosa.

— «O amor desordenado dos Soldados,

formou as Vesporas Sicilianas. Não se

rendera Hespanba aos Bárbaros, nem
choraríamos aiuiia hoje ^ perda del-Rey

Rodrigo, se na Ilespanha não houvesse

aquelle vicio.» Cavaileiro d'Uliveira, Car-

tas, liv. 1, n.° 29.

—Diz-se do prejuizo causado ua guer-

ra pelos que morrem ou ficam feridos.

— «Neste anno mandou el Rei huma ar-

mada do nãos, carauellas, e galés ao es-

treito de Gibraltar, do que foram por

capitaens em duas capitanias separadas,

George de Mello, o George Daguiar, pê-

ra irem sobella villa de Targ.i oonde tor-

naram desbaratados com perda dalgu-

ma gente que deixaram morta, e outra

que trouxeram ferida.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, pari. 1, cap.

62.—«Nuno fernaudez dalaide, vendo a

desordem da gente de dom loão se pos

com toda a sua a quem da ribeira, a

qual se passara, pode ser quo naõ fora a

perda tamanha.» Ibidem, pari. 3, cap. 50.

— «Mas do ji Nuno tanto que foi na entra-

da delle repartio lololos besteiros, e es-

pingardeiros de maneira que onde os

mouros cuidauam do se aproueitar dos

nossos, receb.jrara mor perda, porque

dous delles foram ao chão de duas espin-

gardaitis, com que se os outros alargaram

de lodo.» Ibidem, pari. A, ch\k 46.

—

PER D

• Contra osquaesel Rei Rodolpho mandou
íteraldo, qui! ouue vicloria delles per qua- ^
Irrj vezes, e os lançou fora das terras de
.Moriaua, eum uiuíla perda de gente, e

dano, fio grande despejo que deixaram.

»

Ibidem, cap. 71. — • liuveslirào logo os

nossos aos Houros táo impetuosamente,
que assori.lirados daquella primeira in-

vasão, forão largando o caii:po, turba-

das as fileiras, e por si mesmas rotas fo-

rão desordenadas, e vencidas; vendo os

nosso; (o que raras vezes siiccedt») hum
exercito sem perda, e mais desbarata-

do.» Jacinlho Freire d*Aiidrade, Vida de
D.João de Castro, cap. 1. — «Assalta n

inimigo o bíiluarle, S. João, e o de S.

Thorné. Resistência do» nossos. Ri-tira-

se o iiiimigo com perda. Recorre Juzar-

rãu a superstições. Oulro assalto. Knlráo

Turcos o b.TÍuarle S. Thomé. Juzarcão

euveste a Couraça. Vslor do huma mu-
lher Poitugueza.» Ibidem, cap. 2.

PêTiKpiéiktBriía ènffa pògp etlèòfXXT-w,

Kse IMchepieenMoachaniniaardente,

Com cojo fivor crOcm poder tonar-M

AqaeUebaluailsUcliiKtate,

Ou ()uii;.i f C.Tl a espida roenur-s»,

Sem' pcívffl,' ou »T-irmio .ilptim d* nua ^clite:

CH^ere que sA p^deri tanto a fuAia^

Que lhes dará a victorla CDtio d« gc^;».

PRAKC. DBASORADC, PRIMBJROCEnCO 01 DIC,

caDt. IJ, tsl. !*|.

—Destruição. .
'

AqiieMe que com lagrimas, e pranto

.Miserauel, nos mostra o nnl fuloro

Dl sumptuoso templo, e oom voi trisla

Canta de UterusAlem a total jicrda

Co Prt ;khela Danjch, ambos vaonUviio

Hum liuro aioacliim, qoeo catjueiro

Do poao de Israel ser em seu tempo

DezÍJ, e por verdade ibo aiTirmauu.

conTE RG^, KAi fiiui;!! Dí strtL. En*

cant. 10.

— Termo jurídico. Perdas e damaos.
Vid. Damno.
—AiuGios: Deus te guarde de perda

e de damuo, e de homem denodado.

— Lá te arreda ganho, não me dcs

perda.

PERDANTB, ant. Perante ; Da presen-

ça de, atile alguém.
PERDÃO, s. in. Remissão da culpa ou

divida, ele.—«E fazeadoos põr a mão a

ambos num livro de rezar que tinha na

mão, lhes disse : eu em nome d'esles

meus irmãos e cõpauheyros assi vivos

como morlos, a quem este vosso junco

tem custado tantas vidas e tanto sangue

quanto oj-i vistes, vos faço esmola como
Christão de luJo, para que Deus nola

receba por essa no seu santo reyno, o

nos queira dar nesta vida perdão de

nosst>s peccados.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 00. — «Caminhava
ja p.ira a íirca um gallego em Siiila-

rem, quando lhe chegou o perdão. Pas-



PERD ÍRRD TERD 74á

sados tempos, encontrou-se com um san-

to religioso qae o i-i auxiliando naquel-

le fatal pssso, e recnnlii^cendo-o, per-

guntou-lhe.» Bispo do Grão Pará, Me-

morias, publicadas pir Camillo Casteilo

Branco, pag. 144.—«Nem eu arrisco de

íobejo, quando em ti deixo a escolha:

que sei que ternos os hei-de ver, e f«is-

cando amores. Táes me parecerão já,

esta manhan, na Igfêja; nelles avistei

quanto te envergonhavas de créJulo; e

lá também d^is meus colheste as arrbas

do meu perdão. Escureçamos similhan-

te arrufo; e se elle nos lembra, seja

para o nunca mais acolbèr. Duvidarmos

do nosso affecto? Para elle nos lançou

Cupido ao mundo.» Francisco Manoel

do Nascimento, Successos de Madame
de Seneterre.
— Conceder perdão; perdoar.— «Por-

que naó era razão, nem taõ pouco hon-

ra do mesmo Capitão, mandar visitar o

«orpo do Profeta Noby com as maõs va-

zias, e sem levar cousa om que o Ra-

jaa Date Moulana mayor da cidade de

Medina pudesse pôr os olhos, porque o

não queria ver nem concederlbe perdaõ

nenhum que lhe elle pidisse para os mo-
radores dsquella cidade que taõ neces-

sitados estavaõ dos favores de Deos por

seus ppccados.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 6.

—Pedir perdão; implorar o perdão,

a absolvição da culpSj peccado, etc.

—

«E ao jíntar comeo bum meolo de pam
molhado em çumo de lombo de vaca as-

sado, e alguns bocados de outras cou-

sas, tendo ja tamanho saluço, que cada

vez que lhe vinha parecia que ji lhe

lhe sabia a alma, e per escripto man-
dou pedir perdão á Rajnha sua molher,

e á Infanta dona Beatriz sua sogra, e

ao Cardeal dom lorge da Costa, com pa-

lauras de muyta humildade, e verdadei-

ra contrição.» Garcia de Rezende, Chro-

nica de D. Jcão II, cap. 212.— «Ealira-

randose comigo muyto apertadamente,

me pidio com muytas lagrimas que logo

o fizesse Christão, porque entendia, e

assi o confessava que só com o ser se

podia salvar, e não na triste seita do

RIafamede, em que até então vivera, de

que pedia a Deos perdão.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 23.— «E
querendo então o seu condestabre dar

fogo a hum falcão, para que os outros

juncos lhe acudissem naquelle traba-

lho, elle o não quiz consentir dizendo,

que ja que nosso Senhor era servido de

elles aly acabarem, não queria, nem
era razão, que também os outros por

seu respeito aly se perdessem, mas que
podia e rogava a todos que o ajudas-

sem com trabalharem em pablico com
as maõos, e em secreto pedirem a Deos
perdão de seus peccados, e graça para

tmendarem a vida.» Ibidem, cap. 61.

— «Co' essa consolação morrerei conten-

te;© se tenho àe para sempre te dey-

xar, deixar te a outrem não soffrêra.

Que mui agro me fora, que para te dar

mais a querer, te servisses da roioha

dí-s 'sp^rada morte, e dizeres que a cau-

sou a desatinada aíTeição, que me ins-

piraste. Adeos, e ainda adcos: que se

estirão muito as Cartas, que te escrevo,

e te dou incommodo em lè las, e do que
perdão te peço, na confiança que serás

indulgente á cerca d'uma pobre douda.»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-
cessos de Madame de Seneterre. — «E
porque (misera de miml) te não quei-

xas tu? Partiste, e á minha vista; nem
espero de ainda vèr-te ; e respiro ainda?

Traidora fui. Perdão te peço. Oh não me
perdões. Trata-me severo; não dès ain-

da por assaz violentas as minhas ancia-

dades. Sè ruin de contentar; responde-

me quo é teu gosto que eu por ti morra
de amor.» Ibidem.

—Figuradamente: Vénia, licença.

—

Peço perdão, mas não ê o que diz.

—Loc. ADV. : Com perdão ; com li-

cença.
—Adágios:

—Quem engana ao ladrão, cem dias

merece de perdão.

—Quem rouba a ladrão, tem cem an-

nos de perdão.

PERDAVANTE, loc. adv. Por diante.

PERDER, V. a. (Do latim perdere, de
per, e dare, dar). Deixar de ter, ou pos-

suir alguma cousa.—«Porque os homens
por não perderem os grandes ordena-
dos não se queriam auenturar a isso por

pouca couic, o outros cora temor do ás-

pero castigo, que sabiam que auiam de

auer, fazendo o que não deuiim.» Gar-

cia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 177.— «Desta maneira não ha-
verá nenhum que as queira fjzer taes,

que por ellas espere perder tão grande
mando, com ficar infame e indino do
carrego pêra que o elegeram. Passado
algum tempo, sendo o príncipe Prima-
lião de idade pêra mandar seus povos,

virá a tomar o sceptro de seu estado.»

Francisco de Moraes, Palmeirim dln-
glaterra, cap. 171. — «E lhe encareceo

a reposta que tr«zia de tal maneyra, que
a fez ter para sy que por causa desta

Galé sem duvida perderia muyto cedo

o seu reyno, pelo qual lhe era muyto
necessário trabalhar todo o possível, por

não ficar de quebra co Capitão mór.«
Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 11.— «As novas desta frota que el

Hey do Jantana fazia nos portos de Bin-

tão e Campar chegarão logo ao tyranno

Hey Achem, o qual temendo perder o

que tiuha ganhado, fez logo apsrelhar

outra de cento o oitenta vellas, fustas,

lancharas, e galeolas, e quinze galés de

vinte e cinco bancos, na qual fez em-
barcar quinze mil homens, os doze mil

de peleja, a qua etles chamão de bailéu,

e 05 mtfh chusma do remo.» Ibidem,
cap. 32. — oE aly passamos lambera a

noite cona assaz de trab?lho, no qual
continuamos mais cinco dias, sem po-
dermos yr atrás nem adiãte, por ser tu-
do apaulado, e cheyo de grajides erva-
çais, e neste tempo nos falleceo hum
dos companheyros, por nome Bastião
.\oriquez homem muyto honrado e rico,

e que na lanchara perdera oito mil cru-

zados.» Ibidem, cap. 37. — «Terceira,

por ficarem excluídas as fêmeas cazadas
fora do Reyno ; como se mostra das Cor-
tes de Lamego, celebradas- no anno 1141,
onde EIRf-y D. AlTouso I. com todos os

Estados ordenou, que as fêmeas, ainda
qu?. poJessem herdar o R^yno, perde-
riaõ o direito a elle cazanlo fora.» Arts
de Furtar, cap. 16.—«Donde perdemos
os commercios, que nos enriqueriaõ, e

ganhamos guerras com todas as Naçoens,
que nos destruiaô: e para que nem des-

ta destruição nos podessemos livrar, ti-

ravanos Castella as forças, levandonos
nossas armas, thesouros, e soldados, pa-
ra se servir de tuio em suss guerras, e

conquistas, desamparando totalmente as

nossas.» Ibidem.

—

«Alem de que na gi-

ravolta se destroça o fiado, desconta o
vendido, e perde o comprado, quando o
inimigo torna a tomar vingança, e dá nos
nossos lavradores, que o naõ aggravaraõ
deixando-os, sem boys, nem gados, para
cultivar as terras.» Ibidem, cap. 56.

Quietamente então satisfaremos,

Apesar da ventiu'.», e de meu fado,

Este bem, o este gosto que perdemos,

Com do'brado outro bem, gosto dobrado;

Com tal certeza em tanto poderemos

SoíTrer a saudade, e o tiiste estado

Em que a ambos nos tem posto huma lembrança,

Que o mal fa-lo solTrivel a esperança.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIIJ,

cant. 3, est. 70.

—aMas seus conselheiros que sa te-

merão do perder a privança, havendo
Rainha de authoridade, e grandeza de

animo, o casáraõ cora D, Mecia Lopes
de Haro, filha de D. Lopo Dias de Haro,
Senhor de Biscaya, e de D. Urraca Af-

fonso, filha natural dei Rei D. AfTon-

so o nono de Leaõ, havida em huma
mulher nobre, chamada D. Igoez de

Mendonça.» Fr. Bernardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados
par José Barbosa. — «Vio-se ôquelle fa-

moso Corsário Haradin Barba-Roxa qua-
si desbaratado com a perda de Tunes,

e Goleta, e muito mais com a das galês,

perdendo na terra a authoridade de Ty-

ranno, e no mar as forças de Pirata. Po-

rém não ficou este inimigo de todo Ião

quebrantado, que deixasse de gemer ain-

da muitos annos debaixo de seu açou-

te.» Jacintho Freire de Andrade, Vida de

D. João de Castro, liv. 1.— «Forãoaquel-

les Fidalgos navegando com tempos tão
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rijos, qiio andarão todo aquelle dia, e

imiln, <i misericórdia dos viuilos, obude-

ctíiido n K)ilvi'la «os iiifiros seio carreira,

ou governo. Uuuias vczus a faziâo sur-

dir as ondas, outras perder o ([ue li-

nlião caiij\do. Korão correndo cora urua

nioiicla ao pó do masto á discrição dos

niares, que a aUgaváo por hum, e outro

bordo, osquaftsnpcnas podiòo vciicor coiu

baldos.» Ibidem, liv. 2.—«Como a alma

núo ignora qui* tudo o que ha no aiuu-

do está sugi'ilo á inconstância, coiititiua-

monle so sobrcsalla lemcudo perder to-

das as suas delicias, e todos os seus cou-

tontamoulos poia mudança da pessoa

amada.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n." 13.— «Nesta sua conta eulrão

as folhas do Vitex ou A(inus Caslm, que

servindo do camas ás Virgens Vestaes,

as preservaváo da tentação do perder

aquelln ílor, que devião conservar sub-

pena de serem enterradas vivas.» Ibi-

dem, liv. 1, n." 30.

— Desperdiçar, prodigalisar.— Perder

o tempo em bafialellus. — «Na visitação

ouue muitos otTerecimentos, e compri-

mentos damizade, onde se despedirão

hum do outro, depois de terem Ltllado

per hum bom spaço : e porque a tençaõ

de Pedralurez era pailirse logo por naõ
perder o tempo que lhe seruia, pedio

dous pilotos a el liei que lhe logo man-
dou dar.» Damião do (iões, Chrouica de

D. Manoel, part. 1, cap. 57. — «Vay se

nos o tempo debalde, perdemo lo ató o

nam lernn s pêra o perder, fazemos má
partilha d'elle, gastámos o rasis no que
havia de ser menus, damos á alma may
pequeno quinham.» D. Joaiina da Ga-
ma, Ditos da Freira, pag. 65 (ed. 1872).
— «Se Deus quizer que assim s«'ja, elle

dará saúde. Por agora quizera vèr se

posso levar ao cabo esta obra, que para

que seja obra, ó necessário saia a tempo,
ou antes do tempo. Agora me retirei a

Villa-Franca por ordem dos médicos, e

espero ter mais horas, do que prometto

a vossa senhoria que não perderei ne-

nhuma das que puder sproveitsr sem
risco.» Padre António Vieira, Cartas, n.°

28 (ediç. 1854). — .Selim, Senhor dos'

Turcos, ainda \c abertas as feridas dos
seus Janizaros recebidas em Diu ; o quem
está tão pouco costumado a receber in-

júrias, não perderá a occasião de vin-

gar a primeira, ou sendo aulhor da guer-

ra, ou companheiro nella : ambicioio
também do que a melhor parte do Mun-
do conheça seu Império.» Jacinlho Frei-

re d'Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 2.

— Não conseguir o que so deseja, ou
ama ardentemente.
— Causar damno ou ruina a alguém,

ou a alguma cousa. — nblstas, e outras

desordens, que se se naõ atalhassem,

perdiaõ infallivclmente a República, fo-

raõ a occasiaô de que atleudeudo os ras-
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sallos mais xelosos á consenraçai^ do Hei-

no l»U8cassew o Infante I). Pedro para

que quizesge remediar os damnos imini-

iit^nl'^s.» Fr. Biriiardo d» liritu, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados por

D. José Karbosa.

— Deixar de ler um bi^m looral ou es-

tado pbysico bom. — «Logo que chegou

ao tempo do os cumprir perdeo a ale-

gria, o a boa saúde (|uo lograva, e não

reouperwu bumu, n'>m outra couza antes

drt completar a dita idade.» Cpvalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 44.

-rSofírtr perda ou damno na guerra,

ser derrotado, morto, etc. — Perderam
n'esta cmpreza toda a tau«í/aria.-r— «Es-

ta batalha durou parte daquella noite era

qiio foram comelicios, e lodo o dia se-

guinte, ale ser iam tarde que se nam
viam huns aos outros, peloqu'^ el Hei do

Cvlecul nam quis mais seguir a viclorio.

a qiifil nam foi sem perder muita da sua

gente.» Damião de Góes, Chrouica de D.

Mauoel, part. 1, cap. 73.— «E a reposta

que lhes daua (estando clles na me.sma

camará, onde elle estaua, em hum leito

cuberto, o fechado com cortinas) era per

terceira pessoa mas depois que perdeo

algumas batalhas, que contra ello ganha-
ram seus imigos, e 05 Portuguezes lhe

lerem socorrido, como se na Chronica

dei Kei dom loáo terceiro dirá tomou
mais humanidade deixandosse ja gora

ver.» Idem, Ibidem, part. 3, cap. 62.—
«De que o mesmo dom loam era proui-

do da Capitania, losm tiialgo se Ihes-

condoo, e andou naquella costa, e per

outras parles ás presas, em que perdeo
muita gente, assi da sua, como das ou-

tras nsos, que fogio para elle quando se

aleuanlou, ho quil com ganhar pouco
neste trato, se foi pêra índia, onde achou
Diogo lopez de Sequeira, que per vagan-

te de Lopo soarez, el Uei dom Emanuel
mandara a índia por gouernador.» liem.

Ibidem, liv. 4, cap. 27. — «Ua chegada
do qual a seis dias Jorge d'Alboquerque

mandou aquella xVrmada assi coiuo viera,

contra Ellley do Bintam, parecendo-lhe

que o podiam destruir, como lizera a seu

genro ElKey de Linga, o mais naquella

conjunção em que elle perdera lancha-

ras, e gente com munições de guerra. 1

Barros, Década 2, liv. 9, cap. 7.—«Odes-
aventurado Uey, ^endo a tranqueyra en-

trada, sem até então ter nenhum senti-

mento da traição do caciz, querend<dhe

socorrer, por ser o mais importante, lhe

foy forçado largar o campo, e vindose

retirado para os vallos da cava que es-

tavão mais perto, nesta volta que fez.

quiz a fortuna que o matasse bum Tur-

co de huma arcabuzada que lho deu pe

los pelos peitos, com cuja morte se aca-

bou tudo de perder, pela grandissima
desordem e desarranjo que ella causou
em todos os seus.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 27. --«C logo
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aoometlendo os inimigos, que andaváo

baralhados cum D. Álvaro, lhes fiznrão

perder parte do campo ; i^jas como o

partido era Ião desigual, os Mouros se

foráo me.lhorando, o carregando os uos-

605, do sorte que se desordenarão.» Ja-

ciutho Fr. iro dAnlrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.— • Esses Turcos,

e Janizaros. qoe desloiogar estamos ven-

do, vem a restaurar coinnosco a honra

quo no primeiro cerco perderão; porém
nem ellus valem mais que os que entáo

forão Tencidos, nem ikií valemos meuos
que os veacedores.» Idem, Ibidem.

p Hm it, lui que o Sói 1ítí'i neeta

Tei «dK» apirtar er1e< iirlfM,

Coai Kniade liMir» tfa «eatc Portu^tu
Qj« nuo>'^ <iuT'do ] itranilet [er>|ioi

;

Ta^b^m le bi^nalAr^io De.la cmiTeu
Ok T.jrcii, t\<\t tombem tib de honra amlgot.

Cinco 7irr<f«<> Sampaio, e a« limeota,

K, Cuja';aíaT tiM^ decilicoeiíU.

rHANClSCO DB AMDRAOC, flUMElJU) CXnOO DC

Dii},caot. 'j, est. VI.

— Figuradamente : Descair do coaeei-

to, credito ou estima em que era tido.

— «Uey, Rio, e Uayo, e o Rey muito
mais, porque se dór em dobrar-se, em
dfiys dias perderá o credito, que consis

te om sustentar sua palavra; q'io como
dizem palavra lio Il'y deve si-r inviolá-

vel : e se o naõ for, fallarlhe-haó os súb-

ditos com a inteireza da obediência, em
que se apoya a Magestade, o naõ o co-

nheceràõ por Rey,npm por Hoque.» Ar-

te de Furtar, cap. 30. — «Achou (além

dislo) Capitães mui exercitados na gU'?f-

ra, o a maior parte da gento costumada
a manear as armas e a naõ perderem re-

putação, cora que sua nova intrancía no
Reino se fazia mais (lorecenle, e mais

tequerosa a seus inimigos.» Fr. Bernar-

do de Brito, Elogios dos Reis de Portu-

gal, continuados por D. José Uarbosa.»

— «S^u mesmo número os faz roais te-

merosos, vendo embaraçados os cami-

nhos para poder saUar-se; se hontem
nos deixarão o campo, tendo-nos sitiado,

como nos hão de resistir agora viclorio-

sos ? M.1I sustentarão a honra de seu Rei,

os que perderão a sua.» Jacintho Freire

da Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 4. — «Nunca julguey que era tão

grande o meu merecimento, porem a

boura he de quem a dá, e' não deyva de

faltar a quem a perde.» Cavallfiro de Oli-

veira. Cartas, liv. 1. cap. 42.— «Nunca
será bem acabada de louvar aquelia sen-

tença tão repetida do discretíssimo con-

de de Vimioso: Quem perde a honra pe-

lo negocio, perdo o negocio, e mais a

honra.» Francisco Manoel de Uello, Car-

ta de Guia de Casados.
— Não aproveitar.— «Porque perdendo

a monção, convinha ir invernar a Or-

muz, por dalli ló la náo haver outro lu-

gar seguro, com as quaes razões, e ou-
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trás raui evidentes, todos foram qae lei-

xassein o castiga daquHlla Cidado pêra

outro tempo.» Barros, Década 2, liv. 7,

cap. 10.— «E perguDtandolhe elles don-

de era, ou quii queria, lhe disse elle,

que era do reyno do Sião do bairro dos

estrãgeyros de Tanauçarim, e que hia de

veniaga como mercador que era para a

ilhia dos Lequios a fazer sua fazenda, e

que não entrara sly a mais que a Síber

de hum mercador seu amigo que se cha-

mava Coja Acem quo também para lá hia,

o era ja passado adiante, pelo que logo

se queria tornar, assi por não perder a

monção, como por também ter entendi-

do que não podia aiy vender o que le-

vava.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 41. — «lia outras historias

semelhantes feitas para crianças, porem
escritas por homens barbados, inimigos

declarados da verdade, e pródigos do
tempo que perderão em comporem, e

em inventarem semelhantes chimaras.»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n."

50.

— Desmerecer.— nNáo teria mais tra-

balho que o de copiar do Virgílio o re-

trato da alma do Dido, ou o da alma da

desgraçada Phedra delineado por Mr. Ra-
cine. Os Originaes destes Mestres perde-
rião o seu valor, copiados por hum apren-
diz como eu.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n.° 29.

— Perder o medo, o temor; deixar,

cessar de ter medo, receio, e temor.

hum anno todo tremeo,

mas pouca cousa, e perdeo

ha gente ja o temor:

aprouue a nosso Senhor

que cessou, non esqueceo.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

Com taes sinais o triste varão sente

Hum supito temor hum graue espanto

Hum desmayado frio pelas veas

Correndo lhe faz cor ja de defunto.

Vendo que ja no Oriente se enxergaua

Que Phebo estaua la quasi vizinho,

O medo vai perdendo co a radiosa

Luz, rpje nos Orizontea se estendia,

COUTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 7.

— Perder de vista; deixar de vêr aquil-

lo que ella marcava ou designava.

E assi como se ve iquando he transposto

O claro Sol) o ar ficar sombrio

:

Enuolto em manto negro da confusa

Húmida, tenebrosa, muda noite.

Assi no coração do triste amante

Hum cerrado bulcão Qca estendido:

Que todo alli o cobre, e asombra quãdo

o seu fermoso Sol perdeo de vista.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 1.

Mudo estcue o pastor alli escondido

Até que reboUiço se nào soote

Desfigurado todo segue a via.

Mas despois que a perdeo de vista, torna

Ao prado/conhecido, onde nas flores

AqueUes olhos ve, que em pouco espaço

O trouxerão por força a tanto daio.

IDEM, IBIDEM, cant. 9.

— «Senhora, respondeuPolinarda, não
tragaes á memoria couías tão pequenas,

que não são essas as que vos a vós de-

vem lembr.ir, nem que a elle o façam
esquecer. Isso são brincos que sempre

costumou : lembram-lhe em quanto os vè,

depois que os perde de vista, não lhe

l'*mbra s-) os viu.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 122.

— Perder a paciência ; ficar impacien-

te, insofírido, irritado. — «EstãJo surtos

ao longo da terra, se lançou ao rio muy-
to caladamente, sem os da vigia o s!!n-

tirem, senão despois do quarto rendido,

em que o fizeraõ saber a António de Fa-

ria, o qual co supito daquella nova fi-

cou tão fora de sy que quasi perdeo de

todo a píciencia, e por se temer da al-

gum mulim, o qual se começava ja de

yr ordenando, deixou de matar os dous
da vigia pelo descuydo que nsquillo ti-

veraõ.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 74.

— Perder a esperança; deixar de ter

confiança, desesperar. — «Depois de ou-

tros a soltarem pelo muito danno que
recebiam da estancia deu dom António
per derradeiro a Gaspar de paiua que a

sosteue trinta dias, ate de todo os mim-
ros meterem a nao no fundo, que foi hu-

rria das causas de todos começarem a per-

der a sperança de poderem mais soster a

fortaleza, por lhe começarem per este res-

peito de faltar os mantimentos.» Damião
de Góes, Chronica de D, Manoel, part.

3, cap. 76.

— Perder o appetite, a vo7ttade.— «Es-

ta mesma inclinação pelas cinzas domi-
nou em tal forma hum menino de três

annos, que absolutamente perdeo o ape-

tite a rospRito de todos os manjares.» Ca-

valleiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, capitu-

lo 16.

—Perder o amor, a amizade a alguém

;

deixar de lhe ter amor, amizade.

—

«.\dol-

pho (lhe bradei), já perdestes o amor a

vossa Mãe?» Então mé pegou na mão, que
coalhou de beijos, e ura e outro choran-

do nos separámos.» Francisco Manoel do
Nascimento, Successos de Madame de Se-

neterre.
— Perder o somno; não o poder con-

ciliar, não poder dormir. — «Posto que
Florondos com algumas palavras traba-

lhou polo deter, não o pôde acabar com
elle; antes despedindo-se, se tornou na

companhia de suas donzellas, que cada

vez o estimavam mais; e aquelle dia re-

pousaram em um lugar dahi perto, onde
dormiu cora roais repouso do que costu-

mava, porque já do cuidado que lhe fa-

zia perder o somno, tinha menos gram
parte.» Francisco de Moraes, Palmeirim
de Inglaterra, cap. 128.

— Faltar com o respeito, cortezia.

— Termo de Equitação. Perder a sel-

la; ser lançado fora da sella. — «Do en-
contro veio o Turco a terra cabido, mas
não desacordado, porque levantâiido-se,

metteo mão ao alfange, e buscou a D.

Diogo, que ainda que não perdeo a sel-

la, licou desarmado com a força do gol-

pe, por hum pequeno espaço ; mas tor-

nando a cobrar-se, comelteo segunda vez

o Turco, soccorrido de dous soldados, a

o deixou com muitas feridas, estendido

no campo.» Jacintho Freire d'Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 4.

— V. n. Não obter o lucro, proveito,

ou vantagem que se esperava.—Perdes-
te bastante em não estar eu ahi n'essa

occasião.

— Ter prejuízo, desvantagem ao jogo.

— Joguei, e perdi sempre.
— Jogar ao ganha-Tperáe

;
pgàv um

jogo em que se convenciona, que, o que
perder a partida, segundo as regras or-

dinárias, 6 que a ganha.
— Diminuir-lhe o vaioT, o merecimen-

to. — Estas fazendas perdem muito em,

estarem muito tempo armazenadas.
— Perder-se, v. refl. Arruinar-so na

fazenda, credito, etc.

— Errar o caminho.
— Não encontrar caminho nem saída.

— Exlraviar-se.

— Ficar perdido, destruído, corrom-
pido, desaproveitado.— «Sabida esta de-

terminaçam pelo regno, todolos questa-
uam apontados pêra a outra viajem se

começaram dapercebor no começo des-

tanno de mil, e quinh^^ntos, e três, mas
a primsuera deu de sim tam mao sinal

com chuuas, e tempestades que has se-

menteiras, qde ja eram feitas, se perde-
ram pola mòr parte, e às questauam pê-

ra se fazer nara deu lugar.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 65.— «De maneira que se achou per

conta morrerem nesta viajem quasi qua-
tro mil homens afora muita artelharia,

mantimentos, e muniçoens do guerra quo
ficaram na fortaleza, e se perderam nos

nauios que deram em seco, alem de mui-
tas molheres, mininos, e outra gente que
ficou captiua em poder dos Mouros.»

Idem, Ibidem, part. 3, cap. 76. — «E
Fernão de Pina escriuão da camará era

diante sobre o dito trato, pêra de la aui-

sar do que nisso se passasse. O qual por

não achar o tratamento certo, auisou dom
Fernando que em Gibaltar entrasse de

noite por não ser visto dos mouros, por-

que com sua vista se perderia a espe-

rança do dito trato, e de qualquer outra

cousa que quisesse fazer.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. João II, capitu-

lo 111. — « E dahi fosse ás ilhas de Ma-
luco e Banda carregar, e fezesse outra tal

denunciarão, a fim que a nauegação de

Malaca que naquellas partes era tão ge-

ral, não se perdesse, ouuindo que es-
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tauaem noíso podor: e lambem que os

nossos niuios quu ella esporava mandar

logo, quaii'lo i;lífKasí«rn n «l^um porlo

dest<'S, fi)SS'«ra bom recAibi'liis.» IJarros,

Década 2, !iv. O, cs|i. 7. — »K quo ja

por duas vozos o litiliSo Icnlado i;(»m ar-

roydo fiyúro, só a liai de nlltí sayr fora,

o o malari'ii) na bri|,'«, pulo qual sondo

caso que sooedess» alguma cousa «Inquel-

las de quo so toinifl, não S'íria íuno acbar-

mo eu aly para salvar a f.izfinda qu«nly

linha, purqiiô se não perdesse á min-

goa.p Fernão Mendes l'inlo, Peregrina-

ções, cap. 34. — lO primeiro o descobre,

o segundo o rende, o turcciro o arrasta.

E perdido o si^grcdo do governo, perde-

so « Republica. A sabedoria, e velhice

so ajudaõ muito, esta cora a eiporien-

cia, e aquella com o estudo; com tanto,

que a velhice tiaõ seji caduca, easai)í3-

doria inútil.» Arte de Furtar, cap. 30.

— o Lá chorou o outro, que por poupar

huDQ cravo de huona ferradura, perdeo

huma gloriosa vitoria, e foy «ssim
; que

por falta do cravo csbio a ferradura, e

por falta desta mancou o cavallo, e fal-

tou o Capitão, que hia nelle, em seu ci-

licio, e filiou logo o governo, e perdeo-

se luJú.i) Ibidem, cap. 52.

— Corromper-se, depravar-se.

— Coiidemnar-sô a penas eternas.

—

«Ah Senhor, que se perdem infinitas al-

mas remidas com o sangue de Christo,

por náo haver quem as allumie com a

luz da fé, havendo tantas religiõiAS a'es-

se reino, o tantas letras ociosas! Acuda
sua mageslado, senhor, e ainda vossa al-

teza a este desamparo por piedade, por

chrislandade; e por escrúpulo de que
de todas estas almas se ha-de pedir con-

ta «os reis de Portugal, e a vossa alteza

com o príncipe do Brazil.» Padre Auto-
nio Vieira, Cartas, n." 8 (ed. 1854).
— Arrebatar-se, perlurbar-se.

— Translornar-so, enganar-se om al-

gum discurso.

— Ter prejuízo, damno. — «Pelo que
elle esperava cõ firme fé, que se aly per-

dêramos quinhentos mil cruzados, quo
antes de pouco tempo tornariamos a ga-
nhar mais de seiscentos mil; a qual bre-
ve pratica, do todos foy ouvida C'>m as-

saz de las:rinias e desconsolação.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 53.— Eicap.ir, nào se perceber alguma
cousa por defeito de algum dos sentidos.

— Estragar-se, des.iproveitar-se algu-

ma cousa. — Perdeu-se toda a fructa,

— Naufragar, ir a pique.— «Nesta tor-

menta se perdeo da frota a nao de loam
serrão, per cujo respoito dom Francisco

andou ao pairo alguns dias, mas vendo
que não apparecia, mandou seguir via-

jem, e aos xviij. dias do mes de lulho

virão as ilhas primeiras, donde logo des-

pedio GoDi;.alo de paiva pors Moçambique
a sabor se as armadas de Francisco dal-

buquerque, e Afonso dalbuquerque, e
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Lopo Soarez passaráo pêra o regno, e o

que lhes em suas vinji^ns acontecera.

i

iJamião do Coes, Chronica de D. Manoel,

pari. 2, c»p. 2. — «E logo dahi a pou-

cos dias, que foi aos três dias do ines

iJ.igosto chegou a quiloa loam serraò ca-

pitão da nao, bota fjgo, que com tir-

meiíta se perdera desta armada, como
atras fica Oito.» liem. Ibidem. — «Com
tudo Lucas Daiouseca iuueniou em Ho-

çaijibique, e veo depois ler a ladia, mas
Lopo S inclitíZ se perdeo entro o cabo das

correntes, o a augoada da boa psz, onde

morreo afogado, com lodolos quo com
elle hiam, salvo cinco homens que Pêro

Barreto, hum dos capitães da armada de

l'ero Oanhaia, do que adiante tratarei,

indo de longo da lerra. tomou quasi

moos mortos de fome.* Idem, Ibidem,

cap. 3. — «O que feito sendo tanto auau-

te como Palicala Ihts deu hum tempo-

ral per dauaiile com que o piloto Mouro
leuou a nao de Cambaia a Uabul, onde

se perdeo na costa, e Fernão jacome, e

03 outros íorão leuados caiiliuos ao ç.a-

baim dalcão.» Idem, Ibidem, pari. 3,

cap. 15. — «Tornando a Afonso dalbu-

querque, elle parlio do lugar, onde se a

sua nao perdera, e passou muito traba-

lho por lhe faltar a agoa, par caso de

muita gente que com elle hia, e morre-

ram lodos a sede, se nào tomaram huma
nao do Dabul per força, em que acharam
muitos manlimenlos, e agua e dalli a

poucos tomarão outra que se rendeo sem
pelejar.» Ikm, Ibidem, cap. 20.— «Al-

li veo ter cora Afonso Dalbuquerque hum
ludeu Ilispanhol que raoraua no Cairo,

o lhe deu cartas de cinco Portugueses

quo eslauaõ capliuos em .\dera, que fo-

ram do Bargantim que se perdeo da ar-

mada de Duarte do lemos, de que era

capitam Gregório da quadra, como li^a

dito, em quo o auisauam do como o Sil-

dam de Babilónia mandava fazer huma
fortaleza na boca do msr do Arábia, e

muita gente pêra mandar sobre Adem.»
liem. Ibidem, cap. 28. — «Mo que lo-

dos consentindo, a soltaram em dia de

sara Lourenço dez dias Dagosto, em que

a desordem com quo so tudo fez foi cau-

sa de morrer muita gento a ferro, e afo-

gada na vasa do rio, e se perderem mais

de cem nauios, que per ciao gouerno
foram dar na pr.nis.» 1 lera. Ibidem, cap.

7(3. — «Destes dous homicidas pagou lo-

go Mondafouso, porque hum caualleiro

esforçado, que hia nesta nao, per nome
loam roiz pao o matou as punhaladas,

e prendeu Uieronymo doliveira o qual

trouxeram preso a Ormuz donde o leua-

ram a Índia, c loam roiz pao se perdeo

ua nao de Francisco de g», indo pêra

Calaiate, e quanto « Uieronymo dolivei-

ra Lopo soares o nam quis senlencear,

per o defuucto dom Álvaro s«r seu so-

brinho, m.is depois seudo Diogo Lopez
de sequeira gouernador o degolarão por
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sentença.» liem. Ibidem, pari. 4, csp.

14.— «Neste lugar de Mele ir i Diogo

lopez augoada, e s-guindo dalli viagem

()e(a o rnar Darabia se perdeo. a nao em
qiiB elle hia pr-r desa&Ue, S':m se delia

saluar mais q>io a gente com alguma pou-

ca di« fazenda.» Idem, Ibidem, cap. 45.

— «llomern que aliem de ser muito bom
e eífi;rçad(j cauilleiro. era hum dos me-
lhores corttsãos, e dizedor que enlam
auia nestes reinos, c/jmo o ji em oulra

parti desta Chroiiioa lenho aponUdo, bo
qual vendo quaru denodadamente se auen-

luraua, e punha a ri>co de se perder, lhe

dezia gracijando quo nam podia deixar

do seneontrar com trez ou quatro fustas

d.' mouros.» Idom, Ibidem, csp. 58. —
«Etamb-m o inf-Tm^y do surgidouro da

bahia de l'ullo Botum, onde autigaraen-

te estivera a nao Biscainha, que dizifio

que fora do .Magalhães, que despois se

perdeo no boqueyraõ da çunda, queren-

do atravessar a ilha de .laoa.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 2o.

—

• Os que vinhaõ na barcaça, em nos ven-

do lavarão remo, o despois de estarem

hum pouco quedos, vendo o Irisle e mi-

serável estado em que estavamo}, e en-

tendendo que éramos gente perdida no

mar, se cheg/iraõ mais perlo, e nos per-

guntarão o que queríamos. iió> lhe res-

poudjemos que éramos Christáos nalu-

raes de Mal.iea, e quo vindo do Aarú

nos perdêramos avia ja nove dias. pelo

quo lhe pedíamos pelo amor de Deosque
nos quisessem levar consigo para onde

quer que fossem.» Idem, Ibidem, cap.

24. — «Lida esta carta, nos mandarão
logo agasalhar numa casa muyto lim-

pa, em que eslavão quatorze esquifes ho-

nestamente concertados, e huma mesa

cõ muytas cadeyras, na qual nos puserâo

muylo bum de comer, e lanto que ao

outro dia foy raenham, o escrivão por

mandado dos outros nos perguntou que

gente éramos, de quo nação, e onde nos

perdêramos, e outras cousas a este mo-

do, ás qusis nós respondemos conforme

ao qu'» disséramos no oulro lugar, por-

que nos nã) achassem em mentira.»

Idem, Ibidem, cap. 81,

E vcnd" qie por m«i« qi>» eotio nioiBUB

^«eDbuni salTtf poUiA o sea navio,

r.ira que ellea lambem se n.io perdessem

Uelermin.-ío t*mbem lain;ar-se ao Rio:

Mas porque a« g.^lfoUs nXo Ttvsfem

Dos imigos cnifi« .iiJ poderio.

Quanto rogo píidi^río lhes chep.irío

E coiii«<;indo » n'der as desaiopárfo.

r. DE ANDRXDK, PBllIEtnO CStOO DE DR',

cant. II, est. ^.

—«Perderãose muilos Barcos, e mui-

tas embarcaçoens pequenas, em que nau-

fragou muita gente, fremião ascazasda

Cidade como varas verdes. Tremia o in-

sensível igualmente com o racional.» Ca-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, u.° 23.
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—Arriscar-sc, expôr-se.

— Desapparecer, por morte, fugida,

etc. — «Pdrtio Afonso dalbuqiierqua do

porto de Bethelem, a spís Dabril destsn-

no de M. D. iii. e Francisco daibuqaor-

que aos xiiij, do mesmo, dos quses Fran-

cisco dalbuqiierque fpz o caminho pri-

meiro, quo Afonso Dalbiiqiierque, por-

que chegou no mes Ua^osto a Anchedi-

ua com Nicolao Coelho, som Pêro Vaz

da Veiga, quo se perdeo sem se ssber

como.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. 77. — «Vieram

também alli de Cochim loão de sonsa de

lima, que este anno de mil, e quinhen-

tos, e tríze partira de Portugal perà ín-

dia com três nãos, de quo era capitão,

e os outros dous capitaens erão Ilenrii-

que nunez de leam, e Francisco correa,

que se perdeo nas ilhss de S. Lazaro,

6 se afogou depois em hum bstel no

porto de Melinde, o qual loão de sou-

sa, e Henrrique nunrzque com elle vie-

ra a Goa despachou logo pêra Cochim a

fazer sua carga, com outras nãos que
aquelle anno mandou pêra o regoo.»

Ibidem, part. 3, cap. 44.

—Ficar captivo, prisioneiro.— «O que
fazendolhe prometia fazer paz^s com elle

por parte do Çabaira, cujo poder trazia

para isso, e do lhe dar os Portugueses

que se perderam em Dabul na nao de

Fernão lacome vindo de çscotora, que
psra este so edeito lho dera o Ç^baim.

Diogo mendez pouco suspeitoso do en-

gano deu tal ajuda p^r mar a Roçaleam
com que desbataram Pulatecão.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, cap. 21. — oE também trouio infor-

mação da bahia onde se perdera o Ro-

sado Capitão da nao Frãcesa, e Matalote

do Brigas Capitão da outra nao, que
por caso de tempo esgarraõ foy ter a

Diu no anno de 1529 sendo ainda vivo

Soltão Baudur Rey do Carabaya, quo a

todos os Franceses delia fez Mouros, quo
eraõ oitenta e dous, os quais despois

sendo Elches, levou no anno de 1533
por bombardeiros, na guerra quo teve co

Rey dos Mogores, onde todos morrerão,

sem hum só ficar vivo.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 20.

—Ser derrotado, vencido. — «Isto se

conhece bem claro no que aly vy nesta

gente, porque vendo os Batas que o

Achem se lhe viera retirando com mos-
tras de vencido, creceo nelles tanto o

animo e a ufania, que era impossível

terlho ninguém o rosto direito, e confia-

dos nesta vam e cego opinião, estiveraõ

por duas vezes em risco de so perderem
de todo fõ cousas temerárias que come-
terão.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 17.

E que se a Ilha e a Cidade se perdia

(Que suster-SB será cousa admirável.

Pois que quasi sem gente resistia

A huma cópia de gente innumeravel)
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A fortaleza logo se entraria.

Pois a fazia ser indefensável

Por huraa parte a gente que llio f.ilta

E por outra ter d'agua grande falta.

F. DE ANDRADK, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 10, est. 33.

— Figuradamente: Desapparecer, es-

vaecer-se.

Gmndepaiteda noite era passada

Qundo alli Morpheo chega, e traz hum rarao

Molhado no Lellieo, e lago Estigio,

qual em ambas fontes lhe sacode

:

Pouco a pouco lhe serra os dosuellados

Olhos, e em graue sono lhos sepulta:

Os corporaes sentidos se perderão

Ficando o comum sempre experto e vivio.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 10.

— Deixar-se de aproveitar, desprezar,

negligenciar. — «Agora era o tempo de

negociar, mas como o dinheiro o os cré-

ditos estão na mão do marquez, e se

gastam três semanas com ir e vir o cor-

reio, perdem-se occasiões que ás vezes

consistem em um momento. Eu não ap-

provo nem condemno, mas ou sua ma-
gestado não fie as embaixadas de quem
não fia o dinheiro, ou fie o dinheiro de

quem fia as embaixadas.» Padre Antó-

nio Vieira, Cartas, n.<'3 (ediç. 1854).

—Perder-se de uisía; desapparecer, fi-

car muito longe.

—Perder-se por alguém, ou por al-

guma cousa; desejar ardentemente.

—Perder-se por alguém; ficar perdi-

do, apaixonado, rendido de amores.— «E
como os espaços quo me vagavam do
exerciíio das armas gastasse era seus

amores, teve tanto poder a conversação

de cada dia, que o obrigou a perder-se

por ella, cousa contra sua condição, que
pêra com ellas a sohia ter livre.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 86.

— Desestimar, ou deixar cahir em des-

uso 8S cousas que se apreciavam.

— Padecer algum damno espiritual ou
corporal.

—Desapparecer, occultar-so, escouder-

se, esconder-se debaixo da terra, fatian-

do de uma fonte, etc.

—Embaraçar se, não saber como sair

de uma difficuldade.

— Loc. : Elle não se perde; sabe o

que lhe convém.—Adágios:
—Quem muito dorme, o seu com o

alheio perde.

— Para o mal somos tão vivos, que
perdemos por carta de mais, e no bem
somos tão simplices, que perdemos por

carta de menos, e finalmente tudo é per-

der.

— Ovelha que berra, bocado que perde.

—Perdes o feitio.

— Mais vai perder, que mais perder.

—Não percas o siso pelo doudo de teu

visinho.

—Onde perdeste a capa ahi a cata.

—Aquello perde venda, que não tem
que venda.

— Quera se anoja na boda, perde-a
toda.

—Onde força não ha, direito se perde.
—Do cossario a cossario não se per-

dem mais quo os barris.

—As graças perde, quem se detom no
que promelte.

—Em tempo, e logar o perder é ga-

nhar.

—Quem dá, o sempre não dá, tanto

perde quanto dá.

—Antes a lã se perca, que a ove-
lha.

—Perca-se tudo, e fiquo a boa fama.

—O que perde Christo, ganha o fisco.

—O bem não se conhece, senão de-

pois que se perde.

—Perdendo tempo, não se ganha di-

nheiro.

—Quem da carne alheia ha de comer,

da sua ha de perder.

—Ração de paço, quem a perde, não
ha grado.

—Da mão a bocca se perde a sopa.

—O que perde o mez, não perde o

anno.

—De manhã em manhã perde o car-

neiro a lã.

—Por um cravo se perde um cavallo,

por um cavallo um cavalleiro, por um
cavalleiro um exercito.

—Por temor não percas honor.

—Pelos maus perdem os bons.

—Dá nó, não perderás ponto.

—No forno so ganha o pão, no forno

se perde.

—Quem um saber quer, outro ha de
perder.

—No jogo se perde o amigo, e se ga-

nha o inimigo.

—Em morrer o asno, não perde o

lobo.

—Quem faz bem ao astroso, não per-

de parte senão todo.

—Quem se não aventurou, não per-

deu, nem ganhou.
—Mais vai perder-se o homem, que

o nome, se ellri é bom.
-j-PERDESCUIDO. Erro por per, e des-

cuido.— «Nesta essa da feitoria, perdes-

cuido de hum moço, do feitor Lopo Ca-

breira, deixar huma candea acesa de

noite, se ateou o fogo, e desta nas ou-

tras, que por serem doía, arderam todas

com muitas mercadorias, e mantimentos,

principalmente na feitoria.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 17.

PERDIÇÃO, s. f. (Do latim perdilio'

nem). O acto de perder ou perder-se.

— Estrago, ruiua, desgraça, infortúnio,

desastre.

Mas Pantalião de Sá vendo euidente

A certa periiQão, vendo a deshonra.
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Com qa< aa lunniu aatregâe brama, e \m<i>,

Trabalhando Impedir feito Uo bruta.

CORTI REAL, N&UrnAOlO DE BErULVEDA,

cant. ib.

— «Deos nos livro de sor odioso o con-

selho, tanto me dà por respeito de quem
o dá, como por parle de qa^m o recebe:

era manquf-j^odo por algum dt!Sl<'s dous

pólos, ou iiaõ tomos Ui uello, ou enxu-
ta a peçonlia que traz; e de qualquer

mod') ctiisi minas, o j^raiidiis perdi-

çoens.» Arte de Furtar, cip. 30.

—

«Pois, se CS esso quo dizes, que pecca-

do foy o teu por onde vipsle a Ião tris-

te estado como esse em que to vijo? eu

entfio lho dey conta miudamente da mi-

nha perdição, e da raaneyra quo os selo

pescadores nly mo trouxerão, o como ja

mo liiiháo Iã;ado fiira de essa, por náo
achjrem quem mo comprasse.» Fernão

Mendes Pinlo, Peregrinações, cap. 24.

—«Passado este tempo da mi.iha inlir-

midade. Pêro do Faria me mandou lego

chamar á fortaleza, o mo perguntou pelo

que passara com el Roy de Aarú, e co-

mo, e onde mo perdera, o eu lhe rela-

tey por extenso todo o successo da mi-
nha viagem, e perdição, de quo elie li-

ceu assaz espsnlado. » Ibidem, cap. 26.— «.\ qii.il foy a principal ciusa da nos-

sa perdição, porque qucrenioa tomar,

nos era forrado baldear muyla fazenda
para yrraos dar com ella, o occupando
nisto a gente, apertavão os inimigos com
nosco de maoeyra, que para nos defen-

dermos nos era lambem forçado deixar-

mos o que fazismos pir acudirmos aci-

ma.» Ibidem, cap. 57.— «Esto moço em
chegando a nós delevo o cavallo, e per-

guntou que gente éramos, ou que que-
ríamos, ao qual nós demos por reposta

relatarlhe luuylo por extenso todo o suc-

cesso da nossa perdição, elle, nos sinais

exteriores que nelle vimos, mostrou cõ-
doerse do quo nos tinha ouvido.» Ibi-

dem, cap. 83.

PERDICIO, s. m. (Do latim rerdiciwn).
Género de plantas da familia das coryra-
biferas, denominadas por Linneo Perdi-
cium nrasilicnsix.

PERDIDA, s. f. Perda, privação do al-

guma cousa que se possuia.

PERDIDAMENTE, adv. (Do perdida,
com o suflixo «meute»). Com excesso,
inconsideradamente.
— líiulilmento, sem proveito.

PERDIDIÇO, adj. Quo finge que se

perde.—Fazer-se perdidiço; perder volunta-
riamente, deixar-se perder, ao jogo, ten-

do em vista qualquer lim.

PERDIDÍSSIMO, adj. superl. de Per-
dido.

PERDIDO, ;)arí.p«ss. de Perder.— iNa
cidade não houve quem mais a euardis-
se, que todos se davam por perdidos:
no campo succedco segundo a fortuna

tinha ordenado.» Francisco de Moraes,

Pdlmeirim d'lDglaterra, cap. 16S.

Quantoa retoi dali a ruciada

Apnuiucl Aurora vio no Orienta

Com rUonho sembranle, e l*)do aspecto

Kemituir i terra a cor perdida.

Vendo as conleoloa auea allegrana

r:um suauiwima queixa, e doce<caotoi

A \ Ilida fc^tej.indo do gr;ío Oetllo,

Que o rubicundo rayo doscubria.

CORTE RKAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
c;int. ».

Pespois que foi por rtci jlovenindo,

II.AVt:ndo poucos anno.M^uo reinava,

A cidade de Sylves tem cerca. Io,

r.ijos campos o birbarol:ivrava ;

Fui das v.iientes gentes ajudado

Di gcrmanic i Arm:ida, que passava,

I)c armas fortes o í;*:nte : percebida,

A rorobrar Judea ji i)ertlida.

CAU., Lus., cant. 3, e^t. SG.

— tE Pero <]\ Sylva no -pnqucno que
so tomou em .Nouday, o o \)'i\t\j Panjão
cõ todos os seus no que so tomou ao la-

drão, em sj.tisfaeão do quo liiihi perdi-
do, cora mais vinlo mil laeis quo se lhe

deraõ do monte msyor, de q le se elle

deu por beta pago e sslisfeilo, o todos
os nossos foraõ lambem contentes disso
por lho António de FAtia pedir cõ gran-
de instancia, e muytas promessas para o

di3nte.» Fernfío !\I'n<les Finto, Peregri-
nações, cap. 66.— «E pari que sub.iõ, c

enchaõ bem as btjlças com assulaçsõ do
povo, ajudaõ-se da malicia, que está des-

coberta, e será remediads, se se der por
perdida toda a fazend.i, quo aoJar reti-

da, e atraveçuda com s"melh.<ínles es-

tanques.» Arte de Furtar, cap. 26.

—

cTsmbem em mulheres ha exemplos de
unhas benlss notáveis. Innumeraveis saõ,

as que professaó bensedeiras, o tem mais
de sigsnas, quo de bealss. Entra em vos-
sa casa huma destas cum nome de san-
tinha; porque dizem delia, quo adovi-
nha, faz vir à niaõ as coiizas perdidas,
e depara cazamentos a orfans, o despa-
chos aos mais desesperaios pertenden-
tes.». Idem, cap. 3'J. — «Chi-garão em
fim a dar fundo, sem quo fossem sen-
tidos das vifjiis; argumento do ser a

Fortaleza perdida. Bradou António Mo-
niz alto, e seu ia oivido dos de dentro,
forão correndo dar aviso ao Capitão Mór.»
Jacinlho Freire do Amlra le, Vida de D.
João de Castro, liv. 2.— «Esteve por mui-
tas viz^s perdida a Fortaleza. Oi inimi-
gos muitos, e descançados; os nossos,
sobre tão poucos, vencidos do tríb.ilho

do resistência tão desproporcionada.»
Idem, Ibidem.

—

iDa roíilianra com que
Rumecão se dava a tão custosa ísbric»,
se derramou huma voz por muitos Rei-
nos vizinhos, o (iistautes do Cambava,
que era perdida a nossa Fortaleza, o "es-

ta fama como grata nos ouvi íds dos Mou-
ros, e Gentios, so espalhou por todo o
Oriente, até chegar a receb-r o Soltão

congratulações de muitos Priacipes, que
lho dava) emboras de victoria.» Idem,
Ibidem.—íCaracem, tanto que ouvio as

boixib.trdadas, quo go tiraráo da Povoa-
ção dos Abexins, como havemos referi-

do, despedio quinhentos Turcos, para
que os soc(orr.is>i'ra ; os qusos acháráu
as estancias perdidas, e a arlolbaría em-
barcada.» liem. Ibidem, cap. 4.

Prenda o Mjuro com prean aquelle brftfs

Em qae e«p<rava mS salvar a vida,

Chf j; tnJo á fust.! scboa outco embaraço

Com que miis perto foi de a vòr perdida.

Pjrque outro que alli vinha, o cruel aço

Move, e a cibír.i em duas rrpurlid»

neiíi dotri-ti Muro, Mtn qii»Têl-0

Fossa Soiitomaior, ou defeod^Wo.

r. DB AXIiHADS, pniMBHO CEKCO DB D:u,

cant. H, eat. 2C.

— ille humi fraqueja do animo con-

ciderar-se o homem perdido, quando so

vè em hum lugar otido nunca estve.a

Cavalieiro do Oliveira, Cartas, liv. 1, n.'

34.— • Ainda me náo dou pur conlrnlo

do meus pezares, nem do meu extremo-
so alT-clo ; dsd > quo (triste de criim !) li-

sonjear-mo possa de estar de ti conten-

te. .Mas vivo. Que infidelidade ! Darmn
tanto desvelo pjr conservar a vida, quo
devera ter perdida ! L>e vergo.iha morro.

Tola a miíiha de5"?ptT8Çáo consiste pois

nas minh.is Carias? Se lo euamassetan-
t) como mil vezes te hei ditto, muito ha
ja qua eu detèra ter morrido. Queiía-i-j

de mim, quo te enganei.» Francisco Ma-
noel do .Nascimento, Successos da Ma-
dame de Seneterre.
— I'oslo fora da batalha, por morto,

ferimentíS, ou por tersido feiío prisionei-

ro.— aNesta segunda subida ficaram em
cima do muro período qusrenla bom 'ns,

quo fizeram saliar os Mouros em bsixo,

e Garcia de Sousa foi tomar posse de hum
cubello, por so alli fazer forte tt? subir

msis genlo; e porque AÍIonso d'Albo-

querque os houvo por perdidos comes-
te desastre das escadas, mandou em con-

lineute duas cousas » Buros, Década 2,

liv. 7, cip. 9. — íEm quanto durou o

assalto, deo o baluarte do mar muitas

cargas ao iuimigi, quo como peloijava cm
tropas descuberto, recebeo grande dam-
no. O quo advertido por Rumecão, ven-

di suas bandeiras rota«, perdidos os me-
lhores soldados, 6 quo os Portuguczes

haviâo defendido as ruinas de sua Forta-

lezt, sem perder huma psdra, mandou
tocar a re.colher senlindo o damno me-
nos que a injuria.» Jacinlho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.

Sendo tolos na VíUi recolhidos

CoQtfntes. rrni«m graças â ventara,

rorqtie oÀo tem«m ja vèr-se perdidoê

Que a LAisitana gente 09 afsfgan.

Todos fio do Mendonça recebidos

Com f^nde humanidade, amor, bnndara:
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A alguns de quem o sarigue então corria

NÈo íaltou o favor da cirurgia.

FRANX. D'aKDBADE, primeiro CERCO DE DIB,

cant. 9, est. 70.

—Em perigo de se perder.— aParlidas

ambas estas fastas desta fortaleza de Diu,

e navegando juntas em huaia conserva

com tempo assaz forte, na despidida do

inverno, com grandes chaveyros, e con-

tra monção, ouvemos viíta das ilhas de

Cúria, Muria, e Abedalciiria, nas qnsis

estivemos de todo perdidos, sem nechu-
ma esperança de vida.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 3.— «Embar-
cado D. Manoel de Lima, tornou a cortar a

enseada, onde sa vio perdido sem tormen-

ta, porque o fluxo e refluxo das ondas

he tão impetuoso, que basta a destrcçar

os navios. Passado mais adiante, houve
vista da Cidade de Gsndar, povoada de

Mercadores Gentios, rica pelo comm^r-
cio, e fraca pelos habitadores.» Jaciíitho

Freire d'Andrade, Vida de D. João de

Castro, liv. 3.

— Naufragado ; mettido a pique.— sOs
quais vendo António de Fana da maney-
ra qu3 estsva metido no junco de Mem
Taborda, porque o seu ji era perdido,

dc-spois que souberaõ o successo da sua
desavenlara, elies tãbcm contarão do seu

trsbilLo, que quasi foy igual ao nosso,

em que di.íserão que huma refeg.í de ven-

to lhe levara três homens ao mar, e os

lançâra tão longe como quasi hum tiro

de pedra, cousa certo nunca vista nem
ouvivia.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 62.

— Diz-se do que é dirigido sem pre-

cisão; que acontece como por acaso;

que não tem destino, ou fim determina-

do.— «X qual mens.Tgem os soldados com
pelouros responderão do muro. Cinco ho-

ras durou a bataris, fazendo no edifício

já abalado, estrago grande. Porém as nos-

sas peças lha responderão com maior
damno, e com melhor fortuna, porque
dentro da tenda do Soltão, huma bala

perdida matou hum Mouro, com quem o

mesmo Soltáo estsva praticando.» Jacin-

tho Freire de Andrade. Vida de D. João

de Castro, liv. 2. — «Sobreveio a noite,

de que os nossos recebei ão mais segu-

rança, que repouso, porque sempre os

íorão inquietando com tiros vagos, e per-
didos, sem que os pobres soldados pu-

dessem ainda sobre as armas receber al-

gum brevr! descanço ; mastigando o bis-

couto com os olhos no inimigo, e as mãos
nas armas.» Idem, Ibidem, liv. 4.— «A
um signal das trombetas, os esquadrões

mosselemanos começaram a recuar e,

alongando-se pela frente do acampamen-
to, esperaram o romper do dia emquan-
to o exercito golo acabava de transpor o

rio e vibrava milhares de frechas perdi-

das para o lado onde es capiíbares alvis-

simos dos árabes branquejavam á luz du-

vidosa do céu recamado dVstrelIas.» Ale-

xandre Herculano. Eurico, cap. 9.

— Homem perdido; arruinado.
— Moço perdido ; corrompido de máos

costumes.
—Mullier perdida; meretriz.

—Perdido o rnedo_, terror, etc. ; ces-

sado, acabado, tendo deixado de existir;

sem receio, sem medo, temor.

;i : c :. d ' 'i :.. ' '

Saiitiagú, entendendo o grSo receio

Qi:e da varanda Einei tem concebido,

Co'o mais dissimulído e cauto meio,

Jlenos dos circumslantes entendido,

Dentro nella se mttte, e todo clieio

De seguraria, e o medo ja perdido.

Se torna para EiRei, e lhe responda

Que dentro nella gente não se esconde.

F. DE ANDRADE, PRDiElRO CERCO DE DIU,

,cant. 7, est. 4.

— I Assim passarão alé o seguinte dia,

que se descobrirão os Bárbaros mais sol-

tos, e atrevidos, perdido, ou mitigado

aqnelle horror primeiro, que lhe faziáo

os instrumentos de fogo.» Jacintho Frei-

re à'Audradô, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 4.—'Trazer as esperanças perdidas; já

não ter esperança, sem confiança. — «E
mâJádo logo fazer prestes as suas em-
barcRçoens, se psrtio so outro dia para

Bintão, onde naquelle tempo estava el

Kej do J.sntana, o quâl, segundo se dis-

se despois em Malaca. Ih? fez muylo
grandes honras, e ella lhe deu conta do
que passara cõ Pêro de Faria, e de quão
perdidas trazia as esperanças da nossa

amizade, e lhe relatou por extenso todo

o processo, e o succ sso do negccio.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 30.

— Perdidas as forças; exhaustas.

—

«Não que António d'Abreu consentisse

ser levado dalii ás náos pêra o curarem,

dizendo, que S3 tinha as forças perdi-

das pêra pelejar, e a lingua impedida
pêra mandar, ainda lhe ficara vida pêra

não perder o lugar era que era posto, e

com isto ficou Diniz Fernandes em quan-
to elle havia saúde.» Barros, Década 2,

liv. 6. cap. 5.

— .S'cí-íe?)'/io perdido; gasto inutilmen-

te.— »Oulrú lhe diz : Sinhor, isto de me-
moriaes he tempo perdido, porque nin-

guém os ve: e falia verdade: trate v. ra.

de couzas, que leve o gato, e melhor
que tudo de gatos, que levem moeda, e

fará negocio; porque os sinos de Santo

Antão por dar dão, e assim o diz o Evan-
gelho : Date, et dabilur vohis : e. falia ver-

dade.» Arte de Furtar, cap. 47.

—Mangas perdidas; compriias e sol-

tas, apenas presas nas hombreiras.
— Atacar, batalhar a corpo perdido;

sem resguardo, exporto a todo o perigo.

— £sí((r perdido; ser inferior a outrem
em qualquer competência, especialmente

no jugo.

—Ser um perdido; um devasso, um
pródigo.

—Substantivamente: Como um per-
dido; como um homem que tem a ca-

beça perdida.— Param corno ims perdi-
dos.

PERDIDOSO, adj. (De perdido, com o
suffixo «oso»). Oiie perde, que soffre

perda.

PERDIGÃO, s. m. O macho da perdiz

de que os caçadores se servem para re-

clamo.
— Chagar o perdigão; fugir, ou sa-

ber furtsr as voltas ao caçador.

PERDIC-0. Vid. Frodigo'.

PERDIGOTINHO, s. ?n. Diminutivo de
Perdigoto.

PERDIGOTO, s. m. O filho da perdiz,

a perdiz nova.

Alli, sem ?occgar, ora passeia

Pela comprida Sala, ora se assenta.

Ora comsigo falia. Em vaõ a mesa
Os Criados lhe põem ; em vaõ os gordos,

E tenros Perditjutos, a salada,

A fruta, o vinho, os doces o convidaõ;

Que, sem ceia, esta noite foi deitar-se.

A. WNiZ DA CRUZ, HVSSOPE, CaOt. 4.

—Munição de matar caça miúda.
—Termo popular. Os pingos de saliva

que algumas pessoas costumam, sem at-

tençáo, latiçar no rosto das pessoas com
quem estão filiando.

PERDIGUEIRO, adj. Diz-se do cão ou
de outro animal que caça perdizes.

— .S'. in.—Perdigueiro paratío; cão de
mostra.

PERDIMENTO, s. m. YiJ. Perdição.

PERDiTISSIIíIO, adj. (Superl. lio la-

tim perdiíus). Perdidíssimo moralmente.—Lrtdrão perditissimo.

PERDIZ, s. f. (Do latim perdix). Ter-
mo de zoologia. Género de aves da fa-

mília das gallinaceas, do que se encon-
tram quatro espécies na Europa ; e as es-

pécies restantes, acham-se espalhadas
por todas as regiões do globo. — «Hia o
criado por essa Ribeira com a moeda de
ouro de trez mil e quinhentos, compra-
va aqui a perdiz, acolá o cabrito, e o

leitaô no dia de carne; e no dia de pei-

xe a pescada, o sá^el, o linguado, e a
lagosta; comprava até a couve, o nabo,
a alface, o queijo, o figo, e a passa, e

toJo o género de fruta, e nunca se des-

avinha no preço, e sempre offerecia o
dobraõ.í Arte de Furtar, cap. 14.

o bom vinho do Málaga, o prezunto

Da celebre Montanche, as Gallinholas,

As Perdires, a Rola, o tenro Pcmko,

graõ Chá de Ptkin, e lá da Meca

o cheiroso Caffé. em lautas mezas

Do tempo a maior parte lhes levavaõ

;

£ o restante jogando exemplarmente,

Ou dormindo passavaõ, sem senti-lo.

A. DINIZ DA CRLZ, HYSSOPE, Cant 2.

Começas a chover lego os manjares.

Cem Perdi:eá,t;em Pombos vem voando,



Com espécies ds mAlbos, cem de tuuadot,

fírandcB Tortas, Timhales, pauteis, cromes,

Cobrem com Hymelrla ii grande mosa :

A cabeia naS taiU do Vitella,

Nem do gordo animal, a curtii perna,

Cozida om branca leito, ou doce vinljo.

IDEM, IBIDEM, cant. 3.

—AnAfUi)

:

—A perdiz com a mão no nariz.

—Perdiz tn-orada; meia assada,

f PERDOADO, part. pnss. de Perdoar.

PEUDOADOR, adj. (Dn tliemn perdoa,

de perdoar, cora o sufliio «dôr»). Que
perdoa.

—

Diuts perdoador.

PERDOAMENTO, s. ra. ant. (Do thema

perdoa, dn perdoar, coin o suffixo «men-

toa). Pt-rdão.

PERDOANÇA, s. f. ant. Pordão.

PERDOAR, t). rt. Kiímiltir a divida, in-

juria, pena, culpa, etc.— «lleconhecen-

do seu sinal nas mesmas cartas, que lhe

foraõ mostradas dizendo que de grandes

senliores era perdoar grandes culpas, e

que desta pedia perdam a Afonso Daibu-

querquo prometendolhe de em quanto

viuesse ser bom, o leal vassallo aos Reis

de Portugal, o quo assi mandaua a seu

íillio, e genrro, quo ofiízessem.» Damião
de Góes, Chronica de Manoel, part. 3,

cap. 25.— «Folgaua el Uey que seus of-

liciaes não lhe roubassem sua fazenda, e

soubessem fazer seu proueilo. E sendo

tara cioso da Mina, e guardandoha tan-

to, ouue por raais sou proueyto dar aos

iiomous fauor, e muyto grandes soldos,

o assi raujito grandes c.istigos quando
orrauam, sem perdoar a ninguém, por-

que por amor, ou temor folgassem de o

sornir, e disto disse que se achaua mi-
Ibor que de tudo quanto prouou.» (iar-

cia de Hezi>nde, Chronica de D. João II,

cap. 177.— «Apparcçaõ os supplicantes,

o perdoar-lbfs-hemos. E foy o mesmo,
quo dei.var-lhes a restituição ás costas a

cada hum por inteiro, so todos juntos

a naõ satislizeraõ; e assim ganharão
mayor pena, que o riso, que lograrão-»

Arte de Furtar, cap. G6.— «Sa o eu fi-

zesse, usava do meu direito; mas, se eu,

no principio d'esla visita, mandei per-
doar cinco mil cruzados, que so me de-
viam em lUo-Negro, de fianças, como
mo suppõem assim todos os que vão de
cá ?...!> Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camilto Castello Branco,
pag. 28.—«Não me atenho á fachada do
odificio; entro nos camarins da alma:
friezas, descuidos, levezas mesmas te

perdoara; dissimulações nunca. Contra
amor não ha crime mais ind-^si^ulpavel

que a traição; do melhor vontade se per-

doiria uma infidelidade, quo o dosvtMo

em disf«rçar-ra'a.» Francisco Manoel do
INascimculo, Successos de Madame de
Soneterre.

Aquelle, pela teim.i, com que iatenU

Mungir dum gcinde Bode os groudea telas,

PERD

E^te pela piedade, com que vendo

Jazer «:in torra m'jrto o br-iv-j To'jro,

Que os calções de Cimur';v lhe rasgira,

l*or que o Ceo suas culpas lhe perdoe,

l*er<li)a em alias vuzss, geoerofo,

o eslragi) do vestido, e a grave attronla.

ANTÓNIO DINIZ DA OAUZ, 1ITS30PI, Cjml. 7.

—Renunciar o direito ou acção. Vid.

Quitar.

— Desculpar.— eHa qual mão lhe elle

dou, com tudo vendo ho modo que liue-

rão de lho apresentar, preguntou quem
era, mas quomo sjube que era filho dei

Rei dom loáo tirou ho sombreiro da ca-

bi'ça, e com elh na mão lhe fez huma
grsnde cortesia, pedindolhe que lhe per-

doasse, e logo ho fez subir a cauallo, e

ho pos ò sua mão direita.» Damião de

Gous, Chrouica de D. Manoel, psrt. 1,

cap. 28.

Inez. Pois que te d.^ de comer,

Face o que fencommeodou.

MoQO. Vós farlie-voá de lavrar.

Eu me vou desenfadar

Com essas moi.aa lá fora:

Vós ptTiloae-me, seoliora.

Porque vos liei de fechar.

CIL VICENTE, FAKÇA3.

—«Lembras-te acaso do apparente re-

manso com que me olferecesio hontem de

me ajudara mais te não vijr? E tiveste ani-

mo de tal mo ollerecer, e pensamento de

que eu tal acceitasse ? Tanto tem de melin-

dre o meu amor, que mais dolorosa me
seria de dolicto cm mim, que em li, se o

commoltesses ; que mais ciosa sou desta

aíTeição minha, que da própria tua; e

mais le perdoara uma iniidtlidade, que

o suspeitar essa em mim.» Francisco Ma-

noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.— «Perdoai-me, Se-

nhora, o interromper- vos : mas é que
ainda não conheceis nem a minha si-

tuação, nem o meu ânimo. M. Chenu,

ou Depréval (como queiraés chamá-lo)

outra vontade não tem senão a minha,

e o que sempre anciou foi fazer-me ven-

turosa.» Ibidem.

rerdoae as Ihanezas de um soldado

Que cercos também viu, e jogou landas

Com mouros e gentios;—n*este vellie

Corpo nem sempre andou burel de monge

;

Malha também vestiu...—mas uma espada

Ou na lutalha em màos de cavalleiros.

Ou fora d'eUa a rutlões só cabe.

CARBKTT, CAMÕES, cant. 1, Cap. 14.

—Dissimular, disfarçar.

—Poupar.— «Forquo ainda quo os que
cá estamos, vamos fazendo, e hajamos
do fazer tudo o que podermos, sem per-

doar a trabalho, nem perigo, Messis qui-

dem multa, operarii aittem pauci: e se

Cbristo diz: lioijat ergo Dominum mes-
sis, t(í tnittat operários in viiieani suam,
sua magcstade e vossa alteza que estão

no stu lugar, são os senhores d'esta vi-

PERD

nha, a cujos rpaos p<''5 prostrados o pe-
dimos corn toda a instancia.» i'adre An-
tónio Vieira, Cartas, n." 8 (ediç. 1854).
— «Estou-me rindo, quando os vej » fer-

vorosos, e dilig-nites no mani^o da fazen-

da Real: naõ dormem, nem comem, an-
tes S8 comem com o cuidado, e diligen-

cia, quo mostraõ em tudo, naõ perdoan-
do a trabalho; o eu estou cà comigo di-

zendo.» Arte de Furtar, cap. 25.—ePor
elle escreveo a D. João Miscarenhas coq-
gralulações da honra que havia ganha-
do, não menos para si, que para o Esta-

do; afiirmando-lhe, que ena breves dias

iria avistar a Diu com todo o poder do
Estado, para o que não perdoava a ne-
nhuma despeza, ou diligeneia.» Jacin-
tho Freire dAndra le. Vida de D, João
de Castro, liv. 2,— s(J Governador, s^ím

perdoar instante á sua fortuna, foi «tra-

vessando o Campo, e como nem a victo-

ria tem temeridades, nem o temor con-
selho, D. João cercado de quasi todo o
exercito inimigo, se acclamou victorio-

so, fugindo por aquella parte os Mouros,
sem damno, mas já desordenados.» Ibi-

dem, liv. 3.

—Não exceptuar. — «Não perdoão á

enseada do Bengala, ou seio de Ganges,
avistando Tacancuri, Manapar, Vaipar,

Calegrande, Chereapale, Tutucuri, Cale-

caré, Beadala, Canhamorra. Correm Ne-
gapatão, Nshor, Triminipalão, Tragun-
bar, Colorão, Calapate, Sadrapatào.» Ja-
cinlho Freire d'An(Jrade, Vida de D. João
de Castro, liv. 2.— «Chega a depravação
do gosto a bum tal grán que não perdoa
nem respeita á carne humana. Não que-
ro falar aqui de muitas molhcres a quem
os dez(j.)S obrigarão a querer morder as

pessoas que mais querião.» Cavalleiro de
Ulivoira, Cartas, liv. 1, n.° 16.—yão perdoar o alguém injurias, af-

fronlas ; fazer-lh'as sempre.
—Deixar de extinguir, destruir; dei-

xar em ser.

—Perdoar ás orelhas; não dizor cou-
sa que olTenda os ouvidos.

—Deixar livre. — i<as lu)ras que me
perdoavam os cuidados da guerra.

—Perdoar-se, v. re/J. Desculpar-S3,

remitlir-se a culpa, pena, etc. — «Nem
pela resposta aguardou ; que não tinha

alguma que lhe dar. Ergueo-se, e sem
sahir do camarote, derramou os ólbos

por toda a parte, e não ficou mulher
(creio eu) a quem não saudasse. — Bem
vedes (me diz ain Ja, assentando-se no-

vamente, e surriíido-se maldoso) que es-

sa minha meninice me desculpa com
bastantes formosuras. Que s<« não per-

doa a um menino como eu? Perguntai-o

para mais certeza a minha avó.» Fran-

cisco -Manoel do Nascimento, Successos

de Madame de Seneterre.

—Perdoar-se a si; ser indulgente

comsigo; representir-sj sem culpa, o

innocente.

I
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PERlfOAVEL, adj. 2 gen. (Do thema
perdoa, de perdoar, comosuflixo «avel»).

(Jue é dio;no de perdão.

PERDUDO, pari. pass. anl. Vid. Per-

dido.

PERDULÁRIO, adj. Estragador, dissipa-

dor dos bens, etc.

PERDURAÇÃO, s. f. (De per, e dura-

ção). Grande duração, eternidade.

PERDURÁVEL, adj. 2 gen. Que é per-

petuo ou dura sempre.
—Que dura muito.

PERECEDEIRO, adj. Que ha de pere-

cer; caduco.

PERECEDOR, adj. Termo de poesia.

Que está mortal, caduco, no estado de

finar; m.irrer.

PERECEDOURO. Vid. Perecedeiro.

PERECER, V. n. (Do latim perire). Aca-

bar; morrer, llnar-se, findar.— «E forão

com Nuno d'Acunha naquela morta d'el-

Rey, e dos que com elle perecerão, lor-

ge da Syiueira filho bastardo de Diogo

da Syiueira, e hum loão Azeitado seu

colaço mui valente caualleiro, e Antó-

nio de Saa moço da camará d'elRey, e

Fernão Feixó.» Barros, Década 2, liv.

1, cap. 2.

Porque certo eu conhtço

A minha grave maldade

;

Bem conheço que pareço.

Ave dó, SÊiihor, te peço

De tão grande enfermidade.

&Ieu peccado he cuntra mim
Sempre que nunca me leixj.

an. VICKHTK, OBRAS VARIAS.

— «Tudo isto sáe do sangue e do suor

dos tristes Índios, aos quaes trata como
tão escravos seus, que nenhum tem li-

berdade nem para deixar de servir a el-

le, nem para poder servir a outrem ; o

que além da injustiça que se faz aos Ín-

dios, é occasião de padecerem muitas ne-

cessidades 03 portuguezis, e de perece-

rem 03 pobres.» Padre António Vieira,

Cartas, n." 10 (ediç. 1854).— aPor este

modo, senhor, e só por elle poderão os

Índios já christãos conservar-se em suas
aldêas, e serem doutrinados n'ellas : ha-

• verá quem leve os missionários aos ser-

tões a trazer muitos outros á fé, e obe-
diência de vossa magestade; terão remé-
dio os pobres que hoje perecem; cessa-

rão as injurias e injustiças dos que go-

vernam; e fiualmente ficarão desencarre-
gfidas as consciências de quantos n'ellas

têm parte, que são quasi tuJos.s Ibi-

dem, n.° 13.—«D. Diogo deSotto-Maior,
voando com huma lança nas mãos, ca-

hio em pé na fortaleza, sem receber le-

são do fogo, nem da queda. Alguns ca-

hiráo no arraial dos inimigos; quasi ses-

senta homens perecerão nesta desaven-
tura, e treze que escaparão com a vida,

ou ficarão feridos, ou disformes do fogo.»

Jaeinlho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.— «Em huma ter-

ra per nome Couchue com fogo do ceo

e com muitas agoas da eacheata pere-

ceram muitos, e ficou a terra indesta pê-

ra so poder aproveitar. Numa terra per

nome Enchinoem a mea noite cayram as

casas e ha cidade se assolou, onde pere-

ceram perto de cem mil almas.» Antó-

nio Tenreiro, Itinerário, cap. 29.— «E

presando-se estas taes gentes de aconse-

lharem em matérias de desafios, disem

que he preciso que V. M. pereça, ou

que se vingue. Ja disse a V. M. que sou

pacifico, e incapaz de incitar os meus
conhecidos a acção alguma que seja

cruel.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv.

1, n.° 48. — «Lembrança tendes dos

acontecimentos da Ilha de S. Domingos
que já vos escrevi; mas talvez que não

saibáes ainda os successos da nossa fa-

mília e nossas desventuradas roças. Não
pude tomar porto nessss terras onde a

guerra civil e seus furores ordinários tem

uma actividade tão ardente como o cli-

ma ; e em Philadelphia é que soube que

meu Tio e sua Esposa... perecerão entre

tormentos que se espanta a imaginação

de somente recordálos.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.

—Estar em perigo de morrer. — «E
quando sahio daquella enseada, onde
andavam abrigaiios do mar da costa, an-

dava elle tão empollado com o vento que
era por davante, que sendo do porto de

Uguf aonde AtTonso d'Alboquerqua esta-

va, caminho de três léguas com as tor-

turas, e ancos que fazia aquella ensea-

da, o qual se póJe com bjm tempo an-

dar em três horas, detiveram-se nelle

tros dias sem comer, nem beber, onde
todos houveram de perecer.» Barros,

Década 2, liv. 8, cap. 4.

—Finar-so de trabalho, fadiga.

—SotTrer privações, ser summamenle
pobre e miserável.

— Desvanecer, perder as esperanças.

—Naufragar, ir a pique.—«Em Firste-

nau, que he a rezidencia do Conde de

Erpach, se arruinou a Ponte grande, pe-

recerão as Barcas, e todas as fazendas

que nellas se achaváo, e levarão as agoas

não somente os Moinhos, mas as Fabri-

cas de pedra, conduzindo pedras tão

grandes as Correntes, que apenas se po-

derião conduzir em hum carro.» Cavâl-

leiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n.° 23.

— «No fim de Setembro pereceo no mar
do Norte huma Frota Hollandeza, carre-

gada de madeyra, pela violência da tem-
pestade que nesse tempo se sentio em
quasi todas as Gostas da Europa.» Ibi-

dem.
PERECIMENTO, j. m. O acto de pere-

cer; perda, falta.

PERECIOSO, adj. Que causa pereci-

mento.
PEREGALHAS, s. f. plur. ant. Preces,

rogativas.

PEREGRINAÇÃO, s. f. (Do latim pere-
grinalioneni). Viagem por longes terras,

para estudo, ele.— a Esta fulminante no-
va trespassou o Tio, assustando-o á cer-
ca do etleito que ella podia produzir em
mim : incapaz porem de parar em con-
solaçõís vagas, me repôz socègo no ani-
mo com prometter-me que á primeira
Carta qua eu de meu filho recebesse,

partia logo a vêr se o resolvia a voltar:

e quando não, levava intenção de lhe
servir de guia e de se approveitar da oc-
casião para lhe fazer emprender pere-
grinações que pozessem o último rema-
te á sua educação.» Francisco Manoel
do Nascimento, Successos da Madame
de Seneterre.

—A estada do homeai nVste mundo;
a vida n'e5te mundo. Vid. Viagem.—«E
como as pusemos, nos disse elle, por
este santo juramento que diãte de mim
tomais sobre estas duas sustaocias da
agoa e paõ, que o altíssimo Criador da
todas as C0US.ÍS por sua vontade formou
para sustentar os nacídos do mundo na
peregrinação desta vida, que confesseis

e digais se he verdade o que tendes dito

a esia molher, porque se o for vos aga-
salharemos com nosco conforme á cari-

dade que por ley de razão se deve ter

cos pobres de Deos, e se também o náo
he, vos amoesto e mando da sua parte

que logo vos vades com pena de serdes

mordidos e desfeitos nas gengivas da
serpe tragaJora na cocava funda da ca-

sa do fumo.» Fernão Mendes Pinto, Pe-
regrinações, cap. 82.

—Viagem feita a lugares santos por
devoção ou penitencia.

—Figuradamente:

A peregrinarão d'hum pensamento,

Que dos males fez búbito e ccstume,

Tanto da triste vida me consume,
Quanto cresce ca causa do tormento.

CAM., SONETOS 262.

— aPoderá ser que tenha Deus deter-

minado outra união mas visinha, e de
msior grandeza e conveniência. Entre-

tanto estimo a peregrinação de vossa

senhoria sobre tão repetida assistência

do Corpo Santo, e me alegra summa-
mente que a alma d'elle tenha tão bom
gosto. Êmfim, senhor, não é tempo de

o tomar a vossa senhoria.» Padre Antó-
nio Vieira, Cartas, n.° 24 (ediç. 1854).

PEREGRINADO, part. pass. de Pere-
grinar.

PEREGRINADOR, s. m. (Do thema pe-

regrina, de peregrinar, com o suflixo

«dôr»). O que anda peregrinando.

f PEREGRINAMENTE, adv. (De pere-

grino, com o suffixo «mente»). De um
moJo raro, estranho, pouco visto.

PEREGRINANTE, adj. 2 gen. (Part.

act. de Peregrinar). Que peregrina.

PEREGRINAR, v. a. ant. (Do latim pe-
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reijnnari). Fszit viijir pnrn adquirir no-

licias, ele.

— Pignra<iamp,nto: — Peregrinar pelo

rmtjido a sua iijnorancia.

— V. n. Andar viajando, do terra em
terra; andar por t-^rras estranhas. —
«Daquy nos partimos para outro lugar

que se chamava Xiíii)f,'iiijliín, duas le-

gons adianli', com t>Mu;aõ d»i assi pere-

grinando nos yrnios para a cidade do

Nari(|uiin, qiio distava inta daiy cento o

quarenta l^-goas, parocendo-n<>s quo de

lá nos poderíamos yr para Cantão, onde

as nossas nãos naquelic tempo fazião seu

comercio, s» a fortuna nnio não contra-

riasse, i Fernão Mendi^s Tinto, Peregri-

nações, cap. 82. — «A que nós respon-

demos que éramos cslrangeyros naturais

do reytio de Sião, quo por nos perder-

mos no mar coaj huma tormenta, andá-

vamos peregrinando, e pedindo de porta

em porta p.ira com as esmollas dos bõs

sustentarmos nossas vilas até chegarmos

á cidade do (Nanquim para onde hiamos,

com tenção de lá nos embarcarmos nas

lanteaas dos mercadores para Cantão on-

de cstavâo os nossos navios.» Ibidem,

cap. 84.

—

«Km esta cidade estive alguns

dias vendo so achava alguma ombarca-

çam pêra me levar a Kuropa, onde de

novo avia de tornar a peregrinar, e bus-

car minha vida, tendo ja gastados na

índia alguns annos, e achandorae des-

favoreciílo da mooda, fuy posto em gran-

de confusam de nam saber bo conselho

que tomasse: e per acerto ach.>y aqui

hum Arménio mercador, que s,<bia Islar

a lingoa Persiana.» António Tenreiro,

Itinerário, csp. 52.

— Ir em romaria a algum lugar santo.

—Figuradamente: Estar n'esto mun-
do, onde se caminha p.íra a eternidade.

f PEREGRINIDADE, s. f. (De peregri-

no, com o suftixo «idade»). Qualidade

do que é raro, extraordinário.

PEREGRINO, adj. (Do latim peregri-

nus). Estrangeiro, não nacional, não pá-

trio.

—Não indígena. — Plantas peregri-

nas.

—Estranho, alheio do propósito. —
Historias peregrinas que faziam mitito

pouco ao caso.

Esse qvio bebeu tanto da agua Aonia,

Sobre quem tom contenda j>í»i*i*9riiiíi,

Entre si, Ithodoa, Saiirna, e Colophooia,

Athenas, Chios, Argo, e Salamina:

Ess'outro, que esclarece toda a Ausonla,

A cuja vox altisona e divina,

Ouvindo, o pátrio Mincio se adormeço,

Mas o Tibre co'o som se ensoberbece.

CAM., LU3., cant. &, est. 87.

—«E para todos os Reys me soja li-

cito por aqui lambem huma advertência,

que não s>'jão tanto de cera, que se dei-

xem impriíbir; não tanto de ferro, que

n&o se possam dobrar : uão so deiíem im-

PEIIE

primir de conselhos peregrinos: nai') se

d>-ixem dobrar a cxaorôcs rigorosas
;
por-

que estas rei;ompenááo-se com furtos

domésticos, lima surda dos bens da Co-

roa ; o aquelles tem por alvo lucros par-

ticulares cora detrimentos comuns.» Arte

de Furtar, cap. 45.

— Figtiradarnenlrt : Raro, singular, ex-

traordinário.

—

Belle.za peregrina.— • Ver

o Crucilixo nSo se faz sem profunda de-

voção. A ver as Francezinhas, e as In-

glesinbas todos dirôo que são cousas ra-

ras, eslr;ingdras, e peregrinas.» Caval-

leiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n." 36.

—Que anda por terras cstraDhas e lon-

gínquas.
— Astro peregrino; o que se «cha em

signo, d'onde não prtde influir em nada.
— S. m. O que anda por terras estra-

nhas ; o quo vae em romaria, ou pere-

grinação. — fA qual casa nos disseraõ

huns Chins que nella tomamos, que erà

despensa de hum hospital, que estava

dalli duas léguas, de que se proviaô os

peregrinos que por aquella parM passa-

vam em romaria a visitar os jazigos dos

Reys.» Fernão Mendes Pinlo, Peregri-

nações, cap. 73. — «Mas o milhor s^rá,

inda que seji com algum trabalho, pas-

sardes adiante a aquelie lugar que acolá

eslá aparecendo, onde achareis huma
albergaria que serve de agasalhar pere-

grinos que por esta terra camiobá.j con-

tinuamente.» Ibidem, cap. 80.

Miiis intrincado, mais escuro enigma.

Que o que nas portas da famosa Ttiebas,

Por de.^tinu fatal, aoi pertyrino»

Feroz propunha a monstruosa Spbinge.

A. DINIZ DA CRUZ, HYã:jOPS, caut. 7.

Abriu-se a poi-ta

:

Volvem-se os olhos todos. Qual em Delphos

Pôvotfts percjrínoá. quando os quicios

Do mysterioso limiar se movem,
E o oráculo — terrível ou propicio ? —

GAitHETT, CAMÕES, cant. 7, cap. 9.

PEREIRA, s. f. Termo de botânica.

Género de plantas dicotyledoneas, da

familia das pomaceas, e da icosandria

pentagynea no systema sexual de Lin-

neu, e cujo fruclo é a pêra.

Senhor João do Lumiar,

Lume da minha cegueira,

Esta era a verde pereira

Em que vos eu via estar.

Gil VICENTE, OBRAS VARIAS.

PEREIRAL. Vid. Peral.

PEREIRINHA, s. f. Diminutivo de Pe-
reira.

PEREIRO, s. in. Arvore que dá peros.

PEREM, adv. ant. Porém; por isso.

PEREMPTO, adj. Termo jurídico. Ei-
tincto por ter passado o leropo legal;

diz-se (Ifls acrões.

PEREMPTORIAMENTE, adv. (De pe-
remptório, com o suffixo «moHte»). De

PEUE

modo peremptório, decisivo, tirg^nte.

—

• Sobre enterramentos nos templos o ce-

milfrios em centro de terras muito po-

voadas, não transige com preconceitos.

Ao coronel ISuiio «In Cunha o Albaide

escreve peremptoriamente «que se faça

uma es)n'cie de ceríu com uma cruz

dentro, de modo que h»ji de impedir

entrada de animaes» e «ccrescenta com
graça : f tenham paciência os defuntos

de Macapá, porque os que se enterram

na campina não estão de mt-llior parti-

do.) Bispo uo Grão Pará. Memorias, pu-

blicadas por Camillo Castello liraaco,

pag. 13.

— Sem reforma de espíço ou termo.

PEREMPTÓRIO, adj. (Do latim ;/erem-

ploriíis). Termo jurídico. Que náo âdmit-

te dilaçSo, nem replica.

—Decisivo, terniinante, urgente.
•

—

Termo peremptório; n ultimo que
se concede para dentro dVlle se f*ier

alguma acção.—Exce.}>ção peremptória*, a quo des-

tros a acção.

— Signal peremptório; certo, decre-

torio.

— Resjwsta peremptória; a quo corta

todas as replicas; qua põe termo a to-

das as duvidas.
— /i dmoesíacíTo peremptória; a que se

faz uma só vez, e não se reitera, como
as três canónicas ordinárias.

PERENDE, adv. anf. Por isso.

PERENNAL, adj. 2 gen. Terpetuo, qua
não se interrompe, nem cessa.

— Fonte, rio pereanal ;
que nSo sécca.

— Diz-se do louco que lúo tem inter-

yallos lúcidos.

PERENNALMENTE, ado. (De perennal,

com o sufliio «mente»). Perennemente.
PERENNE, adj. 2 gen. (Do latim pe-

rennis). Continuo, incessante, perpetuo.

Nem fei ao baluarte era vão a gierra

Esta fúria perenne, alta. e fune;>ta,

Porque aquella grna sala põe por terra

Que lá no baluarte mesmo entesta,

Tal que a parede com que antes se cerra

Essa mesma d'escada agora presta,

A qual naquella parte se acabava

Que o baluarte mais alta mostrava.

F. DE AKORXDC, PRUiElRO CEBOO Dl DIC,

cant. li, ast. 51.

— Assíduo, junto a alguém.
— Louco perenne ; sem lúcidos inler-

Tallos.

— Laus perenne; exposição perpetua

do Santíssimo Sacramento, quo se con-

tínua de uínas em outras igrejas todo o

circuito do anno.

PERENNEMENTE, adv. (De perenne,

comosuflixo «mente»). Continuamente,
incessantemente.

PERENNID.^DE, s. f. (Do latim iie'-^'»-

nitatfm). PerpHtuid,iHe, continuida le.

PERENTORIAMENTE. Vid. Perempto-
riamente,



PERF PERF PERF 759

PERENTORIO. Vil. Peremptório.

f PEREQUI, expressão adv. Por aqui

;

por este modo; d'esta maneira.

Cap.

Se vos podesseis achar

A altura de Leste a Oeste,

Pois não tendes toz que preste,

Perequi era o medrar.

E vós pagais-me c'o ar ?

Mao caminho vejo eu este.

GIL VICENTE, FABÇAS.

PERESAS. Erro typographico nas Or-

den. Affons., liv. iv, tit. 107, § 6, por

pre:eaít, ou perseas, segundo Moraes.

PERESCER, ant. Vid. Desperecer.

Dos pouos quanta alegria?

como tudo percscco ?

que triste morte morreo

ho Príncipe em hum so dia.

GARCIA DE REZENDE, M SCELLANEA.

PERFAZER, V. a. (Do latim perfice-

re). Acabar de fazer, consummar, exe-

cutar.

—fO ceo permitia

Que o cuideis sempre, e que infiéis não sejam...

Senhor, o desgraçado por quem rogo.

Nada vos pede ; é portiiguez e altivo.

Gomo 930 portuguezes: mas tal feito,

Tam gloriosa imprèsa em prul da pátria

Corametteu e perfez, que ja desaire

Real seria de a deixar sem premia.

GARRETT, CAMÕES, cant. 6, cap. 7.

Murmurei os tremendos esconjures

Do Scaldo sabedor,—fallei aos echos

Das ruinas a língua consagrada

Dos menestréis;

—

perfiz solemnemente

Todo o rito ; invoquei firme e sem medo

Os génios mystcriosos, as aerias

Vagas formas da virgem d'alvas roupas.

IDEU, IBIDE.M, cant. 7, cap. 1.

De cortezãos, applaudem c*o monarcha

Alguns; outros sinceros congratulam

o trovador moderno que descanta

Na doce lyra o que perfaz c'o a espada.

IDEM, IBIDEM, cant 9, cap. 1.

— Encher, completar. — «Com a qual

gente de guerra perfez dom Nuno tre-

zentos homens de cauallo, e outros tan-

tos de pe, com que partiram de çafim

ja de noite, no mes de lunho, e foram

amanhecer a huma figueira, seis legoas

de çaftm, e duas de Hyguisnez, no qual

dia ouueram batalha com muitos mouros
do pe, e de cauallo.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, capitu-

lo 23.

— Perfazer a querella; dal-a perfeita,

jurando o querelloso, nomeando teste-

munhas, o dando fiança se for caso que
lhe não pertença.

PERFAZIMENTO, s. m. Acabamento,
perfeição ; complemento.

PEPÍFECIONADO. Vid. Aperfeiçoado.

PERFEGTAR, v. a. ant. Aproveitar, ser

útil.

PERFECTIBILIDADE, s. f. (De perfe-

ctivel, com o suftiso «idadei>). Quahda-
de do qu9 é perfectivel.

PERFEGTlVEL, adj. 2 gen. Capaz de

aperfeiçoar-se.

PERFECTIVO, adj. Qao faz perfeito,

dá perfeição.

PERFEGTO. Vid. Perfeito.

PERFEGTOR, adj. Qae leva qualquer

cousa á ultima perfeição; aperfeiçoador.

PERFEIÇÃO, s. f. {Do latira perfectio-

nem). Grau de eicellencia ou bondade
a que alguma cousa póie chegar. —
tQuod si sal evanuerit in quo salietur.

Claro está que estas palauras se enten-

dem dos ministros Euangelicos por re-

zão de seus officios, e sendo assi tomara

de milhor vontade ouuir a outrem tra-

tar desta nossa obrigação, que tratar eu

delia, porque nem posso ser tão desati-

nado, que não conheça a obrigação em
que estas palauras melem, nem tão des-

aforado, que me não corra de tratar da

perfeição de meu officio estando tão lon-

ge delia.» Paiva d'.4ndrade. Sermões,

part. 1, pag. 73. — «Referir as perfei-

çoens não he o mesmo que comparar as

bellezas, e os discursos geraos não po-

dem ofTender os particulares discretos.»

Cavalltíiro de Oliveira, Cartas, liv. 1,

n." 10.

— Estado de desenvolvimento com-
pleto.

— O bem feito, o bem acabado, ou

trabalhado de qualquer cousa. — «Vsa-

uam entara lanças, alabardas, arcos, e

outros géneros darmas, e bombardas pe-

quenas de ferro, e metal, e espingar-

dões, mas depois que viram as nossss

armas, e arteiharia se acustumaram a fa-

zer tudo aho uosso modo, e em muita

perfeiçam". » Damião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 4, cap. 25. — «E

do mosteiro ate a Cidade auia muytos
antremeses da gente do pouo, e dos íu-

deus, e Mouros, e o caminho mujto con-

certado, e limpo, tudo em perfeyçam, e

cheo de gente com muytas folias de fo-

liães, e moças, muyto bem vestidos. Che-
gou el Iley ao mosteiro, e a Princesa que
ja estaua prestes sahio logo vestida com
rauyta riqueza, e grande galantaria, e

assi todas suas damas.» Garcia de Re-
zende, Ghronica de D. João II, cap. Iá3.

— «R escolheo logo pêra cada carrego

homens, que lhe pareceo que o melhor
saberiam fazer, e os mais autos que no
Reyno pêra isso achou ; o tudo sa fez

com tanta diligencia, abastança, e per-

feiçam, e as festas foram em tudo tam
reaes, e tam ricas, que ja em Hespanha
pêra sempre seram lembradas sos, e sem
comparaçam.» Idem, Ibidem, cap. 117.

— "E assi ouue justas de muyto bons

justadores detrás de S. Domingos junto

ao muro, a que el Rey, e o Príncipe fo-

ram. E os paços eram todos armados de

ricos brocados, e veludos cramesins, e

ricas tapeçarias com riquissiroas camas,

tudo em muyta perfeiçam.» Idem, Ibi-

dem, cap. 123. — «E com esta ordem
duraria este banquete perto de duas ho-

ras, nas quais ouve também seus entre-

meses de autos hun Chim e outro Por-

tuguez. Da perfeição o abastança das

iguarias não trato, porque seria processo

infinito querer eu particularizar o que

aly ouve aquelle dia, mas direy somente

que ponho em muyta duvida que em
muyto poucas partes se pudesse dar ban-

quete que em nenhuma cousa fizesse ven-

lagem a este.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 70.

— Pureza, exactidão, correcção, poli-

mento. — aConfesso que nos discursos,

e nos escritos se devem evitar diligente-

mente os sons dezítgradaveis, porem sem
empregar escrúpulos tyranos para alcan-

çar a perfeição das frases.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 14.

— Graça, dote, prenda; formosura, bel-

leza. — «Ue que el Rt-y foy bera anoja-

do. Porque não tinha, nem teue outro

irmam, nem irmãa, e querialhe muyto

grande b^m, e estiraaua muyto por ser

singular Princesa, de muytas virtudes,

bondades, e perfeições, muyto catholi-

ca, denota, e amiga de Deos, e muy obe-

diente a el Rey seu irmam, porque elle,

e a Raynha, e o Príncipe tomaram gran-

de doo, e os paços todos foram desarma-

dos de panos ricos, e armados de panos

azuis, e assi toda a Corte tomou doo.»

Garcia de Rezende, Chronica de D.João

II, cap. 116.

A vista firma, e logo lhe rodea

Hua vez, e outra vez o aiisjso corpo.

Na perfeiçam que ve entrega o triste

E rende o coraç^m sem resistência.

Corria por alli com sonoroso

Murraureo, hum cristalino manso Rio

Alt»s. frondosos freixos, nas delgadas

Puras ago^s, se eslam contino olhando.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 1,

Por seus espaços foi rodando o tempo

Idades consumindo, e renouando :

Roubando fermosuras, e ollerecendo

Com grand'espãto ao mundo outras de nouo.

Criauasse Lianur, crecendo sempre.

Em summa perfeiçam, summa belleza,

E crecendo só nella as outras graças

Por grandes fermosuras repartidas.

IDEM, IBIDEM.

Dizendo isto se dece, e vaise a onde

Vio a bella Liaaor ao sono entregue,

E vendo a conjunção ditosa chega

Com passo duuidoso acouardddo

Os olhos na belleza adormecida

Com mais atreuimento os firma, e nota

Ocultas perfeirões, que Mmoc de nouo

PoUo mais namorar Uie descobria.

IDEM, IBIDEM, cant. 9.

Este fresco Uigar, escolheo Phebo

PuUo achar ao que intenta accommodado,

Escondese detrás dos verdes ramos,

Os olhos nella põem promptos e firmes.
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Entende a xicrfcirnit entendo e prfi;o

Duriuelln quo no inundo Iguiil riAo tiuha

Oo u ver aatil ne jiil|jfi por dltnio,

E do a vor oaiii Uca arrependido.

lOKM, inioEU, cont. 1U.

—Em perfeição ; com perfeição ;
com

todo o cui'lailo, acíbampiilo, primor,

excelluncia, compleioiMilo.— «K nns cou-

sas do testamento, o dnscarrrgo da alma

dei Rpy s-u psy, o Uz Iam virliiosi-

menlft. cora tanta bondade, com tanto

cuydado, e diligencia, era tanta perfei-

çam o cumprio sem licsr cousa alguma

por fazír, que mais ní^rn fizera para sua

própria vi ia, e saluarara do sua alma, e

por isto foy de todos em estremo muy
lounado-i- tlarcia do Rezende, Chronica

de D. João II, cap. 23.— «E nhy foram

armadas muylns o ricas t^n ias, em que

se todos agRsalharam, e foram banque-

teados com grande abastança o perfei-

çam. E depois do repousariam embarca-

ram ahy, o 0UU1 hum singular recebi-

mento dsibeloras, barcas, e bateis, e

outros muytos iiauios, tjue pêra isso ahi

foram vindos, toldados era grande per-

feiçam.» Ibidem, cap. 131.— «E porque

eiitam não fnz tempo pêra poder vir

pescado de Setuuel, e Lisboa, donde

sempre vinha, e o veador loam Fogaça

vio quo os que hiam com el Rcy não

tinham muylo de comer, corao sempre

comiam cm muyla perfeiçam, por es-

cusar alguma paiiaoj, pedioa Diogo Pi-

rez de Sequ^úra que soruisso por elle, o

nío foy com el Rey.» Ibidem, cap. 185.

— «Logo qu-í Rumecão teve posta em
perfeição a mina, determinou á sombra

delia dar hum geral assalto, e chaman-
do a si os Cabus do exercito, e os quo

estavão escolhidos para escalar o muro,

escrevem que lhes fez esta falia: «.\quel-

las ruiufls, que estais vendo, tintas no

sangue do nossos companheiros, hão de

ser hoje nossa sepulchro, ou nosso alo-

jamento.» Jarinlho Freire d'Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 2.

—Loc. ADV. : Com toda a perfeição;

perfeitatiiíiite, completamente.
PERFEICIONADO, «<(/. Aperfeiçoado.

PERFEIÇOAR. Vid. Aperfeiçoar. —
«Fez a gu.-rra perfeiçoar a psz de ma-
neira que el Rei D. Fernando de Cas-

tella casou com a Infante D. Constança
filha dei Rei I). Diniz, e o Infante D.

Alfonso de Portugal com D. Britis irmã
dei Rei do Castella, a quem recebeo na
Cidade de Coimbra com festas extraor-

dinárias, quo cl Rei D. Diniz seu psi

mandou fí\zer, celebrando de volta com
as bodas do filho a paz universal do

Reino.» Frei Bernardo de Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados por

D. José Rirboí.i.

PERFEITAÇÃO, s. f. aut. Perfeição.

— Proveito.

PERFEITAMENTE, ndv. (De perfeito,

com o sufliio «meute»). Com perfeição,

PERP

cabalmente.— «Este ultimo cbzo be con-

forme com o de Cesenna, o justifica per-

feitamente a fiplicaçào do S-nhor .M«f-

f-i.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, n." 15. — «Nrsla conta entráo os di-

vertimentos que chamamos da iNaturfza,

achados em u)uilas pinturas, e figuras

quo ella esculpio, mais ou menos per-

feitamente, eui algumas peças que se

conservftn como eiemplus.» Ibidem, n."

24. — «Na parte anterior mostra hum
corpo humano, vendo-se destinclaraen-

te o rosto, os olhos, a boca, o nariz, a

barba, e os cabi lios, sendo estes deli-

neados muy subtil, e muy perfeitamen-

te.» Ibidem.

f PERFEITISSIMADO, s. m. Dignida-

de dos perfeitissiraos; d'ells S3 faz men-
ção no código de Justiniano.

PERFEITÍSSIMO, adj. superl. de Per-

feito.

— .S". m. Titulo de honra que davam

os romanos aos governidores do algu-

mas províncias.

PERFEITO, part. pass. irreg. de Per-

fazer. Bera acabado, concpleto. — «Fi-

cando logo declarado, que se ao tempo

que o Príncipe ouuesso idade perfeita

pêra contratar matrimonio per palauras

de presente a Infanla dona Isabel, que

era mayor, esteuesse por casar, que o

Príncipe casasse todauia com ella, asi

como de priraeiío fora concordado. » Gar-

cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 73.

Ao estrondo da gente »luorai;ada,

AssoniTioso ino\bero.'!, cada huma

No modo em que se acliaua, cu raal cõposta,

Ou aguardando ja pêra ser vista.

Em voz alti diiendo clara estrella

Nacida cA entro nós por dom diuino,

Tanto te fuça Deos ditosa, quanto

Te fei pcrf<:ila em toda fermosura.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPCLVEDA,

cant. 4.

Três vetes se escondeo a Lua, e tantas

Mostrou perfeita e clara redondeia,

Sem nunc« Imm sô momento descansarem

Crecendollies o mal, e o d.ino sempre.

Por lugares estenles caminhão

Sogeitos ao furor do tempo aducrso

Faltalhe o mantimento, (ó graue dano)

Que agua a todos geral também Ibes [alta.

08. QT., cant. 10.

Obedecido sou aqui de lodos,

As minhas leis aqui verAs guardadas.

Hospede meu serás por poucos dias;

>l.is nellcs te farão quanto merece».

Dizendo estas palauras em delg<ido

Fumo se conuevteo, aUi vio duas

Portas do seno, a luima ebúrnea, e lis»

:

De .irtiricio, e de fabrica pcr^fifa.

ODR. ciT., cant. 11.

Nao fica ti Lianor na casa infausta,

Que dú Itura tenro tilhinlto se acompanha.

Que a lui vital goiou quatro perfeitos

.\nnos, ficando o quinto interrompido.

PE

Alli CO 1 morta mly o Qlbo morto,

Ambofi cora tnorto amor em terra jazem,

ElU llie nega o branco amado pello,

K elle o áocò, materno, amado govto.

oan. ciT., cant. 17.

Em que podia Amor moktrar m^is claro

QuAo brando e favorável ma be ku peito

Qu'em me f-izer sujeito do meu cbaro

Esposo, de que eu sei que me be «ujeito?

Porque o melhor catado, o bem roais rvo,

O gosto mnia suave, e miís prrf''ilo

Ou'a vidii p de dar, be ter s/guro

O puro amor, que o paga outro amor poro.

FRANCascO DK AKDRADt, PRlHeillO CEUOO !>

DIU, caol. IA).

— «Se a Princesa he montirosa, de

que Deos a livre, hade si>r insigne nisto

como he em tudo, e sendo o retrato fal-

so como Judas, que foi o npayor de to-

dos os falsos, ahi tem V. A. huma cor-

respondeneia tão perfeita de falsidade,

o de mentira, que se nâo pódp descobrir

semelhante.» Cavalleiro d'0lÍTeir8, Car-

tas, liv. 3, n.» 15.

— Bello, sem defeito.— «Monconis na

Viagem de Allemanha, diz que elle vira

no Thezouro do El'ytor de Ssionia, huma
Cruz de prata que se echára perfeita,

e naturalmente formada em uma mins
que se abrira, a qual tem mais de hum
palmo de comprimento.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, d.» 24.

—Puro, real.

De cá, de U o inOel caobão nio cean

Que impedir-Ibe o camiatao eatâo pretendo,

E e^ta continuai^ão, osla grãa pressa

T.into fogo na escura noite acende.

Que Pbebo a seu pesar mesmo coafessa

Que a eua luz maior boje se rende

Á lu£ que a artilbaria de si dejta

Que inda be mais que a do Sol clara o perfeita.

FRANCISCO DF. A.NDnADE, PIlUtURO CZRCO Dl

D.u, cant. 13, est. 87.

A famosa Penélope foi esta.

Do Conjugal amor. da fé jurada,

Do sagrado Hymeneo nas castas aras,

t'm perfeito exemplar, grande M.itrona.

Boa .M.ii-de-familias. e eflremad.i.

Entre as mais do sou tempo, Tecedeira.

A. DUiiz DA cncz, BTSSOFE, caot. b.

—Bella, formosa.

Após c3to presagio borrendo alçaram

.^s funestas irmSs hum triste grito,

E chrg>ndose ao leito onde a perfeita

Belllssima Lianor eeU dormida

Com hu^ticne gemidos miseraueia

O rodeam trcs veies derramando

Sobre ella poUos ares mortaes ramos

De fúnebre Acipreste, e triste Teho.

CORTE REAL, !<At:FnAGIO DB SÍTVLVTPA,

cant 1.

—Termo de grammatica. Applica-se

aos tempos que definem o significam

perfeitamente o estado absoluto das cou-

sas.

—Termo de mathematica, .Vurnero per-
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feito; numero igual á somno!» de suas

partes aliquotas.

—Termo de mu?ica. Junto á palavra

consonância designa um intfrvailo jus-

to e determinado que nâo póle alterar-

se sem quf* deixe de ser consnnanto.

—Qualificarão da liarmnnia composta

de consonancias, sem nenhuma disso-

nância.
— Querela perfeita. Vid. Perfazer.

PERFIA. Vii. Porfia.

PEhFICIENTE, adj. 9 gen. (Do latim

perficientem') . One aperfpiçòs, petfeetor.

PERFIDAMENTE, adv. (V)-^. pérfido, com
o suftiio «menle»). Cora perfídia ou des-

leaMade.

perfídia, s. f. (Do latim perfídia).

Ffdla de fé, desli^ald/tde, traii^ão; aleivo-

sia, falsidade, infi ielidade.

Do peito cruel, pérfido, avarento

Não tem o beneficio, ou a amizade

Outra paga, outro rgradecimento

Senão roubo, perfídia, crueldade;

Sente na triste vida detrimento.

Destruição nos bens, e f.'Culdadc;

Nem me espanto que o lobo carniceiro

Mal poderá gerar manso cordeiro.

r. DE A.NDRADE, PUIMEIBO CERCO DE DIU,

cant 13, est. 2.

Arqueja exangue,

Definha á mingua, 60, desamparado

Do? amigos, do rei. da pátria indigna,

O cantor dos Lusiadas —.Kh I como!

Qu'é das gratas promessas do monarcba ?

Qu'é de tanta esperança Itsongeira?

Perfídia baixa e crua. ondo has pousado ?

GARRETT, CAM., Cant. 10, C3p. 2.

— Apostasia.

PERFIDIOSO, adj. (De perfídia, com o
suffiio «oso»). Ouo encerra perfídia.

PÉRFIDO, adj. (Do latim perfidus).

Desleal, infiel, traidor, aleivoso, doloso,

perjuro.

Não me fax dizer isto a inimizade

E o ódio que me mestra sem ter cau-sa,

Nera menos a cruel guerra que temos

Da sua parte só as^^az injusta.

Mas doute o tal auiso porque a tua

Tão certa perdição me está doendo.

Pezarmeha dej>aber que hr.men-s tão fortes

Por pérfida traição forão vencidos.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 12.

O nobre capitão cuida ser manha,
E que o .Tpsrtão dos outros com malicia,

Como eUe do trabalho e das vigias

Leuaíse ja o juízo etnbarsçado.

Arranca a espada acoUra mouido,
AlçA o furioso braço, vay ligeiro

Por vingança tomar do que cuidaua

Ser pérfida traiçáo e falso trato.

IDEM, IBIDEM, cant. 15.

Pcnco tempo snles vindo era á Cidade

O pérfido lyrBnno, falso, e imigo,

A executar sqaeltaalta maldade

Que trazia assentada ja comsigo.

Bem sabe o nobre Sousa esta verdade

Mas nem por isso perde o esforço antigo,

VOL. IV. — 96.

Antes visita a ElRei tacto que veio,

E isto que sabe esconde lá no seio.

r. DE ANDRADE, PRIMORO CBRCO DE DIU,

cant. 6, est. 37.

—«E conheceis vós tambea essa mu-
lher, qne está ao pé delia?— Quem ha
que não conheça Madama Dsrson ? In-

constante em amor, pérfida em anizade,
ffliss cora spparcncias da maior lizura,

dispondo de seu marido como d'um ba-

héca. zomba das f-^ias, e desscredita as

que Ihí^ fazem sombra ; tem ju'Zo como
um demónio.» — Que novo motivo para

as minhas reíleiôes?» Francisco .Manoel

do N.iscimento, Successos de Madame de
Seneterre.

Por tudo attenta o cauteloso Gama,
P,ccea era tudo pérfida cilada

;

CoTi acenos a turba ímmensa chama,

Tendo da paz a senha despregada;

Cheg.-io-se ás Nãos, o interprete lhes clama

Com voz de todos súbito escutada.

Que peregrino conhecer deseja.

Em qu'ignatâ porção do Globo estrja.

J. A. DE MACEDO, o ORIENTE, cant. 5, est. 67.

Assim vão pelos 'tampos procellosos

S<' dos Focas undi-vagos cortados.

Vendo nos Ceos auslraes menos radiosos

Em menos copia os .astros espalhados ;

Inda da tarra pérfida medrosos

Crêm vêr em torno os monstros conjurados.

Quando longe ao romper d'Aurora hum monte

Se lhe antolhou no rúbido horizonte.

IDEU, IBIDEM, cant. 7, est. 19.

PERFIL, s. m. Delinearão da superfí-

cie de qualquer corpo no sentido da sua
altura ou de um editicio, por uma secção

perpendicular lateral.

Não ha pintura aqui, nem vinas cores ;

Não ha perfil medido justo, e certo.

Não ha varia eleição, não ha guardado

Decoro, alto dissenho, e bom contorno.

o que se pode ver por altos tectos

:

Por paredes, e chão são nódoas tristes,

E mil sinais horrendos de qualhado

Auorrecido, vil, e negro sargue.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 3.

— .Idorno subtil da borda ou extremo.
— A postura do corpo visto de lado.
— Perfil obliquo: o que se levanta ou

termina pm planos inclinados.

— Perfil recto; o que se levanta ou
termina em planos faorisontaes, forman-
do anjíulos rectos.

— Termo de pintara. O fio imaginá-
rio dentro do qual se contém toda a fi-

gura.

— Corromper os perfis; não imitar o

aprendiz os traços do mestre.
— Meio perfil; a postura ou figura do

corpo que não está inteiramente ladeado.
— Passar perfis; fixar os conlornos,

passsndo-os tora lápis vn penna.— Tomar, copiar perfis ; marcar com
lápis os contornos de qualquer pintura,
ou estampa, em um papel transparente
collocado sobre ella.

PERFILADO, part. pass. de Perfilar.

f PERFILADOR, s. m. (Do thema per-

fila, de perfilar, com o sufGxo «dôr»).

Aquclle que ppr6la.

7 PERFILADURA, s. f. (Do iheroa per-

fila, de perfilar, com o suflixo «dura»).

Acçáo de perfilar. Toma-se algumas vezes

pelo mesmo perfil.

PERFILAR, V. a. Dar ou tirar o perfil a

alguma cousa.

— Pôr a ultima linha. — Perfilar o te-

cido.

— Perfilar os soldados; ordenal-os em
linha recta, unidos lado com lado.

— Perfilsr-se, w. re/Z. Apresentar-se,

ccl!ocar-se de peifii.

PERFILHAÇÃO, s.f. Adopção de filho;

peifiihamento.

PERFILHADO, part. pass. de Perfilhar.

PERFILHADOR, s. m. O que perfilha.

PERFILHAMENTO, s. m. (Do thema
perfilha, de perfilhar, com o sufiixo

amento»). Adopção.
PERFILHAR, v. a. Adoptar, receber co-

mo filho, com as solemnidades h^gaos.

Antigamente a mulher que perfilhava

vestia sobre as roupas uma camisa larga,

e a pessoa perfilhada entrava por debai-

xo da fralda e deitava a cabeça por fo-

ra da mang.í do braço direito ; e a mãe
lhe dava um beijo na face.

— Perfilhar algum filhou alguém; dar-

lh'o. attribnir-!h'o.

PERFILO. Vid. Perfil.

PERFIOSO. Vid. Porfioso.

PERFIXAMENTE, adu. (De perfixo,com

o snffixo «menten). De um modo perfixo.

PSRFIXO, adj. Prefixo.

PERFLUXO, s. m. (Do latim perfluxum).

Fluxo de humores.
PERFOLHADA, s. f. Termo de botâ-

nica. Planta umbrellada.
— Adj.—Follias perfolhadas; enfiadas

no disco pela hastea, ou soldadas natu-

ralmente na base.

PERFOLKEAÇÃO, ou PERFOLIAÇÃO,
s. f. O acto de se tornarem perfolhadas

as folhas.

PERFORAÇÃO, s. f. (Do latim perfora-

tioyiem). Acção e efleito da perforar.

— Termo de anatomia e medicina.

Abertura accidental que se encontra na
continuidade dos órgãos reduzida por

uma lesão traumática, ou por qualquer

aíTecçâo interna.

f PERFORA-CRANEO, s. »n. Termo de

medicina. Instrumento destinado a per-

forar e dividir o craneo do feto morto no
útero, pnra diminuir-lhe as dimensões, e

facilitar nssim o parto.

PERFORADO, part. pass. de Perforar.

PERFORAKTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Perforar). Que perfura, que penetra.

— Termo de anatomia. ]Soa:e dado a

vários músculos arteriaes, e a três ou
qatro arteriss.

PERFORAR, V. a. Furar.

f PERFORATIVO, adj. Termo de medi-
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cina. Qualificaçáo do uno trépano de íúr-

ma o applicnrflf) parlir.iilares.

PERFULGENTE, adj. 2 gen. (Do latim

perfitliifinteoi). Mui rcsplaiiduceiíle.

PERFUMADEIRA, s. f. A mulher quo

está encarregada de perfumar uma casa,

e a cujo cargo estáo os aromas, perfu-

mes, ele.

PERFUMADO, part. pass. do Perfu-

mar.
PERFUMADOR, s. m. Caroula quo servo

para parfuiuar. — aSsbiilo pnr el Kei o

aparato com quo Aires Corroa hi.i, o man-

dou receber à prain pelos principaes de

sua corte. Desoraburcados foraò lodos

assi os nossos, quomo os que os tinraõ

receber ate os p«(;os per entro duas ren-

ques de mulliHres, (Hi" linhaõ pcríuma-

dores nas mãos, com muito bons chei-

ros, na qual ordem chi^garaõ à cosa em
que os el Hei eslaua sperando, assenta-

do em huma cadeira laurada douro, o

prata.» Damião do does, Chrouicã de D.

Manoel, part. 1, cap. 57.

PERFUMADURA, s. f. Acçáo de per-

fumar.

PERFUMANTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Perfumar). (Jue perfuma.

PERFUMAR, V. a. Communicar bom
cheiro, dffumar.

— Figuradamente: Espalhar qualquer

cheiro bom ou máo.
PERFUMARIA, s. f. Loja, officina do

perfami'iro.

PERFUME, s. m. Vapor, fumo aromá-
tico; aroma, cheiro odorífero. — «E os

narizes criados em tantos cheiros, tanto

ambiT, e almiscre, tantas pastilhas, ca-

çoilas, e piuetos, e tantas a{;oas cheiro-

sas, estoraques, beijois, e oulros muytos
perfumes, como forão acabar no cheiro

das cujas redes das espinlias, o escamas
da casa de hum pescador.» Garcia de

Rezende, Chronica de D. João II, cap.

132. — «Dflquy o levarão para a igreja

por huma rua inuyto cõprida fechada to-

da de pinheyros e louros, e toda junca-

da, o por cima toUada de mujtas peças
de citins e damascos, e em muyHs par-

tes avia mesas em que estavão caçouLis

de prata com niuytos cheyros e perfu-
mes, o antremeses d^ inveuçoeiís muylo
custosos.» Ft^rnáo Mondes Pinto, Pere-
grinações, cap. 68.

— Figuradaiuente: Diz-se de qualquer
matéria quo lança de si algum cheiro o

também d'nste mesmo ch»iro.

PERFUMEIRO. Vid. Perfumista.

t PERFUMISTA, s. 2. gen. O quo faz,

ou vende pt>rfiimes.

PERFUNCTORIAMENTE, adv. (Dfí per-
funclorio, com o suftiio «ments»). De
passagem, superficial monte.

—Com desmazelo, e desleixo.

PERFUNGTORIO, adj. Passageiro, não
durável.

PERFUR... As palavras escriplas com
Perfur..., busquem-se cora Perfor...

PERti

PERFUSÃO, s. f. Termo do medicina.

Aspersão de agua fria, o em certos casos

do agua quente sobre a cabeça de um
enfe.rmo aiacido de teimo.

PERGAMILHEIRO, s.m.ant. O qu3 ap-

parelha p r/Ntiiiiihos.

PERCAMINHARIA, i. f. (Da pergami-

nho). Arte o commercio do pergami-

nlieiro.

— Lugir onde se fabrica o pergami-

nho.
PERGAMINHEIRO, s. m. ViJ. Pergami-

Ihciro.

PERGAÍiIINHO, .1. m. (Do latim perga-

mow). 1'ello de carneiro, preparada para

escrever, forrar livros, ele.— «Us pesca-

dores, quo engordaõ com estes Isnços,

bera se sabe quaos saõ : e porquí snõ

os que nsõ convém, se livrou França

delles, com dnr por cada Bulli dez cru-

zados para o pergaminho delia, e chum-
bo do sello, sera avaliar o muito, ou
pouco, que so concede, porque isso li-

das as Bulias dizem, que vem de graça.»

Arte de Furtar, cap. 56. — «E S3 bem
apertardes a honra buscaiido-a em vÓ5

mesmo, naô a haveis de achar, porque
toda he de quem a dá, e so vtda negar,

ficnos sem eila: e até a q'ie chamaes do

sangue, naõ consisto no vosso, senso em
vossos antepassados, e em seus brazoens,

que vem a ser pergaminhos velhos roí

dos do rotos, folhag-Mis, e fingimentos

mal averiguados i' Ibidem, cap. 70.

PERGUIÇA. Vid. Preguiça.

PERGUICEIRO, s. m. Empregado nas

pescarias do Algarve, que dirige a com-
panh.i, abaixo dos mandadores.
PERGUNTA, s. /'. Interrogação feita a

alguém. — «E pollo lingoa lhe fez algu-

mss perguntas brcues, dizendolhe que
dixesse ao capitão, que sua vinda foss!

boa, quo por quanto o lugar era que es-

taua surto era perigoso, por ser tempo
de iouerno, so foíse a Paudarane quera

bom porto, o que logo irz guiado per

hum piloto quo lhe el K>'i mandou.»
Damião de (iões, Chronica de D, Manoel,
part. 1, cap. 39.— «(Jlhem para mim to-

dos 03 Ministros del-Uey, c(\\a honlem
andavam a pó, e hi^je a cavallo: esle-

j iin me allentns a duas perguntas, qiiei

lhes faço, o respondam-me a ellas. se sou-

b'rom ; e se nam souberem, eu respoTi-

derey por elles.» Arte de Furtar, cap.

42.— «Dez ou doze homens luuito vsleti

tes naõ bastavaô a o ter maô, alé quw
accdio hum Sacerdote Religioso, que com
os Exorcismos o subjugou. Muiias per-

guntas lho fizf»ríõ? A todos den repustns

taõ laiino, quo bem moslravaõ sahirem
de entendimento m«yi>r que a rustii-ila-'

de do hum marinheiro.» Ibidem, cap.

51.— aJustamente estava comigoo Ueve-
rendissimo Padre Francisco Pomi»y, no
segundo Tomo do seu Diccionario Mngno,
e justaraonle mo respondeo á prim -yra

pergunta que lho íiz, que a primeyra

PERíi

signiíiclção de Coma he a de cabeleyra,

a segiin ia a de cabellos da cabt-ça, e a

lerc^yra a do rauiag ou folhas das arvo-

res.» Cavaleiro d'0 ivt-ira. Cartas, li». 1,

ri. «7.—«Oqueporôm mais as conlirajou

nesse conct^ilo foi AI. Cheuu, quo nãu
caosava de repelir: E minha luulbcr,

nâo é bem formosa? Respondei, Senho-
ras. ^ão vos [larece ella a mulLér mais

formosa do mundo? — E quanto menos
essas Damas demostraváo b ia vintade

de lhe responder, mais ello por&aira era

as tomar por arbitras: ellas quo não s«

afliguravôo que elln dft boa fó tão des-

acertadas perguntas lho fizesse, 8<5 capa-

citarão, quo era viiigar-so do «ccollii-

mento que ellas me tinhâo feito. i Kran-

cisnu Manoel do Nascimento, SuccetEOS

de Madame de Seneterre.

— Pergunta o//ictosa; a que é feita ao

réo por pessoa que não ^''m jurisdicçéo

para isso.

—Interrogatório judicial das testemu-

nhas.
-j- PERGUNTADO, part. pass. de Per-

guntar.— a Acaso tomarão os nossos hu-

ma alioadia de p'Scadori'S oaluraes da

terra
;
que perguntados, disseráo da Ci-

ilaJe o que ternos referido. E querendo

ssber D. Jorg«, que presídios havia na

Cidade, disseràn, que toda 4 raalicia le-

vara Madre Maluco a Amadabã, Corte do

."^oltão, e que só Gcavão ao presente al-

guns mecânicos, 6 outra gente de trato.»

Jacintho Freire d'Andradf, Yida de D.

João de Castro, liv. 4.— «Accusando ura

homem a sua mulher de mal acoslunia-

da, diante de seu prinripe, foi irdle

perguntado, de que annos entra'ra ern

seu poder; o como lhe disso o marido,

que dodcz^, respondeu aqu»llerei: Pois

vós sois o quo mereceis ser rastigfdo,

que tão mal a criastes.» Franciseo Ma-

noel de Mello, Carta de guia de casa-

dos.

PERGUNTADOR, s. m. O que interroga

ou Iro.

PERGUNTAR, r. a. Int^^rro^a^, inqui-

rir, indagar. — «No cibo desia ponta

mandou fazer hum bastilháo, no qual

pos hum pao alto, a qire os Malabares

chamam Caluetc, em que jnstiçán gente

baiia, o popular, o que lhe jierguntan-

do alguns Naires de Cochim pêra que
era lhes dixe que pêra nelle mandar es-

petar el Rei de Calecut, de que ficarão

não tara sóuienle espantados, nas ainda

tara assombrados que se foram sem lho

responder.» D.^mião de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 1, cap. 90.— «Vie-

ramse dous fidalgos honrados de Arzilla,

onde estausm por front^^iros, desconten-
tas doCipiíatu sem r,«uss. e quando bei-

j.iram a mão a el Rey os fauoreceo, e

fez gasalhado, perguntandolhe coroo vi-

nham, e pellas cusas de la. e pediolhe

a carta do Capitam roíuo todos costuma-
uam trazer, e elles Ibe disseram que ha
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não traziam, e el Rey lhe flisse.» Gsrcia

de Rezende, Chronica de D. João II, cap.

84. — «K outra vez estando em quebra

com el Rey lhe disserão muytos senho-

nís em hum conselho, que pêra que so-

fria tflnlas cousas a el Rey de Portugal,

que lhe fizesse «uerra, e lhe tomasse o

Reyno. E ella lhes perguntou pêra ver

como se poderia fazer, que gente de ca-

uallo aueria em Castella, e em Portugal,

sabeudoo ella muytobem.í Ibidem, cap.

154.—«E el Rfy sentio que viera alguém,

chamou, e perguntoume que:n era, e eu

iiie disse que ho Daque, e que me per-

guntara que fazia sua Alteza, e ou lho

dissera, e perguntaralha se queria que

dissesse a sua Alteza como elle estaua

aby, e elle me dissera que não, e se fo-

ra assentar, e el Rey me respondeo.t

Ibidem, cap. 208. — «Já os quizera ver

em rainha casa, que minha disposição

me diz que hei de loí^ral-os pouco. Cha-

mando outra vez Alfernao, lhe pergun-

tou se a tenção do cavalleiro do Salva-

ge era andar muito tempo emllespanha.

Senhor, disse elle, té mostrar a ArUnça

o castello d'Almnurol.í Francisco de Mo-

raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 121.

Em veloz Dromedário este caminha, ' •

Chegandoao esquadrão para, e detemse.

De Ugrimaso^ olbos arrasados, .£,r, ^^ , iiíif-.-

Das entranhas arranca attosuBpirp, . i,(,^ .

Querendo o Capitão Eaber a causa" ' ' ' '
.

Da tristeza que mostra lhe peí-gHHíá

t'',tl' Com pa'auras coi teses de que parto

', j Vinha, e oade leuaua tal cadinho.

ÇOíTB RF./U.,.tVkí:F,RfCíip pç Sf,p,ULVB)A,

cant. 12. .,^ ,i

!

Com receoso passo tornão logo

:

Na siiperficie da agua déscòbrintíò-

'

As humedíis cabeças segurando

Primeiro o posto donde estauão Uures;

Os cafres ja nas oudas submergidos

Sledrosos apparecem, e aos que esl.Tuno

Na mesma embarcooão'<Tlto TiíTí/fííiíão

, - - A causa da ímprouisa nouidade.

.'.{RO . lií aíiB<i,UBiDeiif;cánui5. c .

— «Testemunha seja hum Capitsõ, que

eu vi despedirse de hum amigo nesta

Corte, para se voltar para as fronteiras

com quatro mezes de semelhantes reque-

rimentos: e perguntandolhe o amigo,

como se hia sem esperar o seu despa-

cho?» Arte de Furtar, cap. 36. — «De
Campo Mayor veyo hum Fidalgo reque-

rer sorvifoj a esla Corte: aconselhou-se

com hum Religioso letrado sobre o mo-
do, que havia de seguir, e commnnicou-
Ihe tudo. Perguntou lhe o servo de Deos,

que cab^,dal trazia para os. gastos?» Ibi-

dem, cap. 48. — «Tem hum official de

Tara, ou escrivaninha no seu regimtnto

dous, ou três vinténs, que se lhe taxaõ

por esta, ou por aquella diligencia : acha

nos aranzeis de sua cobiça, que he pou-

co: teme pedir mais com medo do cas-

tigo, que naõ falta, quando Sua Mages-

tadô saba as desordens: pergunta o re-

querente bisonho o que deve?» Ibidem,

cap. 59. — nE a?si lhe dey a carta e o

presente que levava, com que elle mos-
trou que fulgava rnuyto, e me perguntou
a que vinha, a que respondi conforme ao

regimento que levava, dizendo, que a

servir sua alteza naquella jornada, e ver

pelos olhos a cidade do Achem, e a for-

tificação delia, e que braças de fundo ti-

nha o rio, para saber se podiáo entrar

nello nãos grossas e galeões, porque o

Capitão de Malaca tinha determinado,

tanto que a gente viesse da índia, vir

ajudar sua alteza, para lhe entregar

aquelle inimigo Achem em sua mão.»
Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 15. — oE como avia ja mais de três

meses que não sabião novas de mim, e

me tinhão por morto, acudio tanta gente

a me ver, que não cabia na fortaleza,

perguutandome todos com as lagrimas

nos olhos pela causa da desaventura em
que me viáo, e dandolhes eu conta muy-
to miudamente de todo o successo da mi-

nha viag-^m, e do infortúnio que uella

passsra, ficarão todos tão admirados, que
sem fgilar^m, nem responderem cousa

alguma se sahião benzendo do que me
tinhaõ ouvido.» Idem, Ibidem, cap. 25.

— «António de Faria vendoo vir assi

cbeyo de sangue, lhe perguntou que cou-

sa era aquella, e elle lhe respoodeo, eu
senhor, iião sey o que he, mais que ver-

des a maneyra de que todos vimos.»

Idem, Ibidem, cap. 50. — aCom estas

considerações el Rei irresoluto na esco-

lha de Varão, de quem pudesse fiar o

peso de tão grande governo, perguntou
ao Infante D. Luiz, quem no estado pre-

sente fizera Governador da índia.» Ja-

cintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1. — «Estes, tanto

que virão a artca^la, lançarão fora huma
mulher, que entendia, e fallava a nossa

lingua, a qual perguntando pelo Capitão

Mar, lhe dísse, que os Fartaques erão

amigos do Estado; que se viuhamos em
demanda daquella Fortaleza, a largariào

logo.» Idem, Ibidem, liv. 4. — «Ignoro
que livros fossem os do uso do snr. D.

Luiz. A corte de Lisboa não lhe conhece
religião. D'elle é a carta a um amigo em
que lhe perguntava se em Lisboa ainda
era moda as procissões.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 78. — «Que Histo-

rias são estas Madame Charpel, lhe per-

guntou o Conde? Para onde o Frade dey-

la o capelio que eu lhas diga a V. S.

respondeu ella.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. l,no 10. — «Do das Estrel-

las não se diz huma só palavra, decla-

rando-se somente que Deos as creára.

Agora pergunto. Qual he o direito que
os homens tem para se atreverem a lhe

determinar usos talvez contra as inten-

ções do Creador?» Idem, Ibidem, n.°44.
— «Nem andou menos discreto um cria-

do, que perguntandolhe certa pessoa,
que fazia seu senhor, porque o queria
vêr; elle lhe respondeu agudamente.
Meu amo não está para vêr, porque o es-

tá merendando minha senhora com as

senhoras suas amigas.» -Francisco Ma-
noel de Mello, Carta de Guia de Casa-
dos.

Era já alto dia, e retumbava

Em alegres repiques Elvas toda,

Quando o Deaõ acorda ao grande ruido,

E chamando os Criados lhes pergunta^

Qual do grande Zaõ-Zaõ era o motivo.

A. DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, cant. 8.

— «Depois de largo tempo, ouviram
os meus ouvidos a minha boca pergun-
tar: — Que horas são?» — «Quarto de
prima: — respondeu o abbade. Com ef-

feito, o sol começava a tingir-me a cama
de todas as cores das vidraças de uma
fresta que me ficava fronteira. E eu olha-

va para a fresta com os olhos fitos; pa-
recia tranquillo; porém cá dentro fauna
tumulto medonho.» Alexandre Hercula-
no, Monge de Cister, cap. 2.

— Propor uma questão, pedindo a re-

solução.

— Adágios :

— Quem pergunta quer saber.— Quem pergunta não erra.

I PERGUNTINHA, s. f. Diminutiro de
Pergunta.

PERI... Prefixo que significa em redor
de, em voJta de, e que é a preposição
grega peri, sanskrito pari.

-[-PERIACTO, s. m. ant. Machina de
guerra usada pelos gregos.

— Termo antigo de theatro. Artificio

especial que usavam os gregos nos seus
thealros para mudarem as vistas.

f PERIAL, adj. Diz-S8 de uma das po-
ças elementares que constituem cada vér-

tebra.

f PERIAMBO, s. m. (Do latim periam-
huí>). Termo de poesia. Pé de verso lati-

no, que consta de duas breves.

PERIANTHIO, s. m. (De peri..., e do
grego ardhos, flor). Nome dos invólu-

cros floraes em geral; e especialmente

dos das plantas monocotyledoneas.

f PERIATOMO, s. m. (De peri..., e

átomo). Termo de physica Poros invisí-

veis, que são o resultado immedialo da
porosidade de cada corpo, e que, se-

gundo alguns doutores, produzem todas

as acções chimicas.

PERIBLEPSIS, s. f. Termo de medi-

cina. Olhar vago de um delirante, e que
quando é sombrio, como em muitas lou-

curas, anhuncia um estupor profundo
do cérebro.

PERIBOLO, s. m. (Do grego peribolos,

de peri..., e hallein, lançar). Termo de

medicina. Translação dos humores para a

superficie do corpo; meio de que a na-

tureza se serve para limpar o organismo.
— Termo de antiguidade. Espaço plan-
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tado de arvoroj, qao os antigos deixa-

vam cm derredor <Jos lomplos, ordinaria-

inenle corcndo do urn muro, o consagra-

do ás divirididos <i'esso loiuplo.

—'Na arcbili-clura modurns, dii-s>> do

espaçy quo Be^vl<'-ixa ontro iim eiiilicioe

o muro, Rrade, elo., que ostá em Ijruo.

—O peribolo tia JSohu de. Paris.

"l"
PERIGAL, s. m. Tormo do raedii;ina.

Nomo qu') dão om Cochira, o na Cosia

do Malahar, a urna enf-írinidade qao ata-

ca um dos membros infiirioros, raras ve-

zos os dous, o sorapre na parlo mais in-

ferior.

PERICARDIA, s. f., ou PERICÁRDIO,
s. m. {l)o grejT.) perilcírdios, do peri...,

n kardia, corai^ão). Tormo do anatomia.

Sacco membranoso que envolvo o cora-

ção.

PERICARDINO, adj. Termo do anato-

mia. Oií" rospoita ao pericárdio.

PERICARDITE, ou PERICARDITíS, s. /.

(De pericárdio, e da final medicai ile,

indicando inflimmação). luílimmação da

pericardia.

PERICARPO, s. m. (De peri..., Qhar-
po^, fructo). Tormo de bjtanica. Pelle

que envolva o fructo ou semente de va-

rias plantas.

PERICHE, s. JH. Género de embarca-
ção.

PERICHECIO, s. m. (Do latim pencha--

iium). Termo de b itsnica. Aggregado de

foliolos situados á roda da base da an-

thera rente, ou da base do seu pedún-
culo.

PERICHONDRIO, s. m. (De peri..., e

kliondi-os, cartilagem). Termo de anato-

mia. Membrauaque cobre as cartilagens

não articulares, o que tem muita analo-

gia com o periosteo.

PERÍCIA, s. f. (Do latim peritia).

Scioncia, destreza, habilidade.

•J-PERICIO, s. ))i. Termo do chronolo-

gia. Mez dos maccdonios, que corres-

ponde a jsneiro.

PERICIVEL, aíiy'. Sujiito a perecer ; su-
jeito á m>rte; mortal.

PERICOPE, s. f. Porção considerável
de uru leito, que se corta para sjrvir de
prova, ou para o:ilro fim.

— Termo do religião. Na liturgia gre-
ga, passagem do Evangelho designada
para ser li ia no altar, ou para servir de
texto nos surmões feilos no púlpito.

PERICÔTO. Vil. Picaroto.

PERICRANEO, s. di. (Do grego peri-

Icfanion, de peri..., o kranion, craneo).
Termo de anatomia. Periosto dos ossos
do craneo, segundo uns, e ano.ievrose

epicraneana que nuo os músculos occi-

pital, e frontal segundo outros; usa-se
geralmente na primeira accepção.

PERIDOTO, s. m. Termo de mineralo-

gia. Silicato do raagnoiia, cujis varie-

des são o paridoto branco, o orientai, o
do Ce.ylãi, e o do Brazil.

PERIDROrJO, s. »!. (Do grego peridro-

mos, de peri..., o dromos). Termo de ar-

cliitectura. Galeria em vulla dum edili-

cio.

PERIECOS, s. m. plur. Termo de geo-

logia. Povo) que liabilam debaixo do

mesmo parallclo, e do mesmo meridia-

no, mas em pontos diametralmente op-

postos.

PERIFERIA. Vid. Peripheria.

PERIFRASE Vid. Periphrase.

PERIGADO, part. pass. do Perigar.

PERIGALHO, 8. m. Pelle pendente da

barita [tor magreza, ou velhice.

—Termo do náutica. Cabo que serve

para suspender certas pncas.

PERIGAR, V. n. Perecer.— »0i capitães

subiram acima, e lhe diíerão que neste

negocio nam quisosso auenturar sua pes-

soa, por que perigando ello não se teria

por vicloria tomar a cidade, pelo que lhe

pediam qu) ficasse na sua nao, e lhes

deixasse a elles o negocio, porque em se

lodos perderem, se naõ perdia nada em
coraparaçam de sua pessoa.» Damião de

Góes, Chrouica de D. Manoel, part. 3,

cap. 11.

—Naufragar, ir a pique. — «Quantos
.Mouros morrerão. Nossos mortos, o feri-

dos. Ueedilica o Governador a Fortale-

za. Empenha para isso os cabellos da

barba. Òs Cidadãos de Goa lhos tornão.

Hoje se conservão. Continua a obra da

Fortaleza, e a guerra de Cambaya. D.

Manoel de Lima a faz. Vai á (>idade de

Goa, quo saquea e abraza. Embarca-se,

e periga. Deslroe Gendar. Ilecolhe-se a

Diu. Deixa D. Joào Mascarenhas a Pra-

ça.» Jicintho Freire d'Andrade, Vida de
D. João de Castro, liv. 3.

—Figuradamente: Estar em perigo de

porder-se ou mallograr-se alguma cousa.

PERIGÊU, ou PERIGÊO, s. m. (Do gre-

go perigaios, de peri..., e gè, a terra).

Termo de astronomia. O ponto em que
um astro se acha mais próximo do cen-

tro da terra.

PERIGO, s. m. (Do latim periculum,

ou periclum). Risco, contingência de per-

der.— • Duarte Pacheco posto que muito
esforçado fosse r.ão ficou sem fazer mu-
dança, nam pelo receo dos perigos que
lhe estauam aparelhados, se nam pela

compaixão quo ouue dei Rei, e dos que
junto delle estauam, a que lodos via com
muito men )s esforço do que dauam a

entender as pilavras dò\ Kei.» Damião
do Góes, Chrouica da D. Manoel, part.

1, cap. 85. — «O qual hiudo poli» dita

costa com assaz perigo, e trabilho, íoy

ter com a dita armada ao rio da M\ni-

congo, q.ue ho hum dos grani.is que no

rauiiloso sabe d«g>a doce, que ha delargo

duas legoas, e de alto om Ioda a boca,

o muyto dentro, setenta braças, e dizem
que entra poUo sertão trezentas leg)as,

o quo traz tanta força, que pollo mar faz

corrente ao longo da costa cincoenla le-

gias.» Garcia de Ilezeada, Chroaica de

D. João II, cap. 155. — «Mas elle» fu-

gindo hum perigo, furam caliir uas mãus
da genH du mar que estavam debaixo
nos bateis, que os alanc^aram bem, le-

vando a moolante da agua seus corpos

per o rio assima.* Darrus, Década 2,

íiT. 6, cap. 4 — «E posto que «"ste jogo

de lançadas não era muito aprazível aos

íKJSsos, por ser á custa do Seu tangue,
por menos perigo haviam estes dut dias,

que o das n(jiies, com o commeliimnnto
dos Mouros, que elUs não podiam afas-

tar da pinte. > Ibidem, cap. 8. — «Nas
quaes houve grandes perigos no rompi-
mento de exercito com exercito, traba-

lhos de fome, e sedo, e vigilia na con-
tinuação de algum comprido cerco, (rio,

e ardor do Sol na variação dos tempoi,
e climas, grandes eufermiiades per cor-

rupção doi ares, ou mantimentos, e ou-
tros mil géneros de accideotes que che-

gam a estado da morte, todos estes pe-
rigos, e trabalhos passa a nossa gente
Fortuguez em suas navegações, e con-

quistas.» Ibidem, liv. 7, cap. 1. — «Aí-

fonso d'Albuquerque vendo que na par-

te em que clle esteva, e assi nesta em
que morreo a mais gente, iodo o damno
era seu, pois estavam por barreira do

quanta fréohada, e artilheria tiravam os

.Mouros, mandou hum recado a Pêro Mas-
carenhas que se recolhesse; o que ello

fez com assas perigo, porque desabriga-

do do muro, nenhum tiro perderam os

Mouros.» Ibidem, cap. 4.— «Pela outra

pirte de Goa a velha, posto que era de
mais fundo, aqui estava o maior perigo;

porque segundo dissemos, como parte

mais suspi-itosa, que os podiam commet-
Icr com entrada do náos, e abalroar com
a fortaleza, além de terem a estacada do-

brada hum pouco larga da fortaleza, ti-

nham hum basalisco com a mais da ar-

tilheria; e commeiler pêra aqui era cou-

sa mui trabalhosa o arrincar das estacas,

e grande perigo da gente.» Ibidem, cap.

5.—«Huma repairar dous troços da es-

cada pequena; e porque não chegavam
ás ameas per cordas quo foram atadas

nellas. manditu aos que estavam em ci-

ma que se descessem; e a outra man-
dou destapar duas bombardeiras rasas

do muro, e assi huma do hum baluarte

tirando delia com muito perigo huma
bombarda, qu') os Miuros alli tinham
posta.» Ibidem, cap. 9.— «E como a gra-

vidade do caso fosso tanto pêra temer,

soccorreu-S3 ao remédio, que sempre
guardava para os derradeiros perigos,

qu'ora as lembranças dd sua snihora,

com as quies sohia desbaratar todos por

grandes e lerrivjis que fossem; e co
aquella confiiuça disse.» Francisco de
Mjraes, Palmairim dlnglatsrra, capi-

tulo 99.

T.To brinlamoata 0) ventos <)i (««.iv^ii

C'>ca) q'ieia oCc.) Uaba por ami^J:
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Sereno o ár e 03 tempos se mostravam

Sem nuvens, sem receio de perigo^

CAli , LUS., cant. 1, est. 43,

— «Partidos OS Embâiiadores com os

nossos foraõ seguiodo seu camioho, não

deixando de terem algumas brigas com
gentes do Madune, em que os nossos

correrão muito risco, e perigo, mas li-

vrou os Deos de todos peio valor de seus

braços, e assim com muito trabalho che-

garão a Candea.í Diogo de Couto, Déca-
da G, liv. 8, cap. 6.

Nesti gente não vem (segundo tiuha

Este homem dito) o próprio Rei imigo,

TorÉm hum seu irmão era o que vluba

Que oito mil da cavallo traz comsigo.

Não tem gente Baudur quanta convinha

Para se derender d'hu[n tal perigo.

Porque a gente que eatãj o acompanhava

De três mil de cavallo não passava.

r. DE ANOItADE, PRIMEIRO CERCO DH DIU,

cant. 5, est. 80.

E que ee com [av^t do C«o amigo

A eâU sua ten^ào o eíTeito segue.

Sem haver mais detença, ou maia perigo,

Fará que a Cbristãa gente á índia navegue:

M^ que se o Ceo lhe fôr tio inimigo

Que de sua tenção o elleito negue.

Eu com tudos os mais livres seremos

E á fortaleia livremente iremo».

IDEM, IBIDEM, cont. 15, est. 23.

Assi quando cuidaes vèr-me segura

Ao raór perigo então ma ides chegando,

Que então mais perto estou da sepultura

Quando de vós me vou mais apartando

;

E ajudardes vós minha desventura

Não o soSre este amor, que desejando

Está, ter comvosco antes morte grave.

Que sem vós tuio o que ha doce e suave.

IDEM, IBIDEM, Cant. 16, est. 26.

Junto com estes cinco que aqui digo

Outios vinte e oito vem em companhia,

Desejosos também do grão perigo.

Cheios também d'esfjrço e d"ousadia:

E ioda que nada então trazem comsigo

De quanto á defensa j lhes pertencia,

Grão gosto a sua vinda a todos d.iva

Que a melhor defensão nelies e*tava.

IDEM, IBIDEM, Cant. 17, est. 124.

Yolue a rédea ao cauallo ja cansalo

Aperta a sela, a espora o auiuando,

Eoresta a lança, e entra denodado

Onde o mayorpertyj está notdúio.

Fey logo de mil braç'js oucjutiado

;

Uniua tão illustie alma libertando.

Alegre, e vencedora entra na gloria,

Ficando ca seu nome por memoria.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DK SEPÚLVEDA,
cant. 14.

—tVendo pois Rumecão, que dos pe-
rigos, trabalhos, e fomes, nos servíamos
como de alimento, injuriado no despre-
zo desta reposta, determinou dar o pri-

meiro assalto. Amaaheceo aos nossos
hum temeroso dia, que foi aos dezanove

fde Julho deste anuo de mil quinhentos
quarenta e ssis ; em róia da Fortaleza

appâreceo o exercito iaimigo.» Jaciulho

Freire d'.\ndrade, Vida de D, João de

Castro, liv. 2. — «Perigo, e constância

de D. Álvaro. Arvora Fr. António do Ci-

sai hum crucifixo. Animío-so os nossos.

Rumecão se retira, e D. Álvaro entra na

Cidade. Ajunta-se-Ihe D. Manoel de Li-

ma, 6 D. João Msscarenhas. OiTerece Ru-
mecáo nova batalha. O Governador o

desfaz. Alcança-se a victoria. Morre Ru-
mecão. Varia estimação do numero dos

inimigos. Parabéns da victoria. Despojos

delia. Saco da Cidade. Favor Divino, que
nos assistio.» Ibidem, liv. 3.— «Com es-

ta Carta esteve António Moniz resoluto

em se tornar a Candea, repres-intaudo-

se-lhe maiores os interesses da Religião,

que os perigos da vida. Porém os sol-

dados, como abraçados com a taboa em
que havião escapado, não quizerão sa-

hir do abrigo do Príncipe amigo, dizen-

do, que o primeiro engano-fóra do trai-

dor fementido, o segundo sçria do Capi-

tão crédulo, e incauto.» Ibidem, liv. 4.

—«A nossa nao bem contente de se ver

livre de tamanho psrigo, chegou daly a

dous dias a Chaul, onde o Capitão del-

li, cos mercadores que nella vinháo, se

foraõ logo ver com Simão Guedez Capi-

tão da fortaleza, a quem derão conta de

tudo o que lhe soccedera na sua viagem,

ao que elle respondeo: certo que tendes

todos muyta rezáo de dardes graçss a

Deos por vos livrar de tamanha perigo.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 7.—«Eu, venJome assi cõfuso en-

tre o requerimento que me elle fazia pa-

ra Coar, e o perigo que eu corri se fi-

casse, não me sabia determinar a qual

destes dous estremos me inclinasse, pelo

qual, despois de lançar minhas cotas,

me foy forçado por melhor remédio, vir

a concertJ cõ elle por esta maneyra.»
Ibidem, cap. 34.

— Passo perigoso. — Os perigos de

Scijlla e Cliaribde.

— Buscar perigos
;
procurar occasiões,

lances perigosos. — «Rumecão, que já

tinha por injuria a dilação do cerco, co-

mo homem que buscava os perigos, e o

damno por desculpa, acomelieo o outro

dia o baluarte S. Ihomé em pessoa, fa-

zendo com seu risco exemplo, e mandou
por diíTerentes Capitães escalar os outros

baluartes, parecendo a invasão destes

dias hum successivo assalto.» Jacintho

Freire de Andrade, Vida de D. João di

Castro, liv. 2.

— Ter perigg ; estar exposto a elle.

Se comtigoheide terperiya, ou morte.

Sem ti peior morte espero, ou mór perigo,

Pois sem ti o menor mal me será forte,

E o maior me será brando comtigo.

Assi que então terei mais dura a sorte.

Então me será o fado mais imigo

Quando sam ti me vir em salvo posta,

Qu'então a mór perigo estou disposta.

FRANC. D'ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 3, est. 7õ,

— Correr perigo, estar em perigo im-
minente; correr risco de, estar exposto
a. — «A costa do mar em algumas par-

tes deste regao espraia duas, e três le-

goas, e com a enchente vem taõ de sú-
bito que hum homem a fodo correr se

nam pode saluar do macareo, e hum ca-
uallo corre perigo, se o cauallo nam for

ligeiro, pelo que se pode cror que esta

he huma das prouincias em que .Alexan-

dre magno andou.» Damião de Góes,

Chroaica de D. Manoel, part. 3, cap.

64. — «Porque se caso fosse que por al-

gum successo eitraordindrio não fizesse

fazenda como d»spjâva, ninguém lhe po-

dia tolner tornarse a sayr cada vez que
quisesse, porque o rio era todo muyto
largo 6 limpo, e sem baixo nem alfaique

em que pudesse correr perigo.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 48.

—

«A que o ermitão respondeo, praz.i ao
Senhor que vive reynãdo sobre a formo-
sura de suss estrellas, que te não faça

mal entenderes tâuto dtlle quanto mos-
tras nessas palavras, porque te affirmo

qu3 muyto ujór perigo corre o que isto

entende se faz mas obras, queo ignorãte

sem ley a quem a falta do entendimen-
to eslá desculpando cõ Deos e co mun-
do.» Idem, Ibidem, cap. 77. — «O nos-
so coraçâj prende-se pelos olhos, o co-

mo quasi tuJo se conserva por eíleito

das causas de que nasce, corremos gran-
de perigo de perder os amigos logo quo
os perdemos de vista. O esquecimento
fez-se para os ausentes.» Cavalleiro de
Uliveira, Cartas', liv. 1, n.<> 42.

— Expôr-se ao perigo; arriscar-se,

aventurar-se.— «Digo todas, e digo aquel-

las, pjrque he raríssima cos homens a

experiência destes furores, ou porque el-

les Dão são tão escrupulosos que se ex-
ponhão ao perigo de experimenta-los, ou
porque as razoens decretadas pela Natu-
resa, sogeitào somente as molheres a es-

sas loucuras.» Cavalleiro Q'01i¥eira, Car-

tas, liv. 1, n.» 30.
— £s£ai' em perigo; correr risco.— «Dal-

li a sete, ou oito dias se mudou el Rei de
.Marrocos pêra serra de Benimagra, e as-

sentou seu arraial na entrada do campo
que se chama Idenart, do que sendo ISu-

no fernandez auisado deu de noite no
arraial com quinhentos de cauallo Por-

tuguezes, e muitos dos Árabes de que
era alcaide Iheabentafuf, o qual eniraráo

mataram muitos muros, e el Rtíi esteue

em perigo de ser preso, porque foi tama-
nho o medo em todos, que elle se sco-

Iheo em hum cauallo em osso.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, cap. 34.

— Adagio :

— Ao perigo com tento, e íic remédio
com tempo.

fPERIGONO.s.w. Termo de Botânica.

Nome dado aos invólucros dos órgãos

sexuaes da$ plantas.
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— Termo d» Miunralogia. Variedado

do qudrtzd flgíilha.

PERIGOSAMENTE, adu. (Dfl perigoso,

com o Mjfliio «meute»;. Couj pHrigo.

—

Ficou ff.riíto periqosamente.

PERíGOSISSPMO, udj. superl. do Pe-

rigoso.

PERIGOSO, (vlj. (De perigo, cora o

suflixo »oso«)- Arriscado, era quo ha pe-

rigo. — «yuti naqutílla cidade acharia to-

dalas spHcinrias, o m<'tcadorias, quo lia-

uia na índia, oin tanta abundância, qu»

poderia carregar has iiaos delias, sem ter

uocessidado de passar adianto, nom so

auRntiirar aos trabalhos, e desastres da-

qiii;lla naucgaçaõ, que era huma das

mais perigosas dn lo<Ífts aquelias partes.»

Damião dn (ines, ChronicadeD. Manoel,

part. 1, cap. 37. — «Kste foi hnm bra-

uo, e perigoso combato, purque darabal-

las parles eram os nossos comiHilos, do

modo, que quasi se tiueram por desba-

ratados : mas assi como a pressa era

grande, assi lhes daua Deos mór esfor-

ço.» Ili>ra, Ibidem, cap. 87. — «Ueco-

Ihido Afonso dalbuquerque a frota, ao

outro dia quo ora o derradeiro de Maio,

so foi com a jusante da raare pêra Ra-

bandar, onde cnn cons"Uio, e parecer

das principaes pessoas que com oUe an-

dauam, assentou da passar o Inuerno,

mas posto que o sair da barra fosso

muito perigoso, Francisco de sousa man-
eias, com o grande di^spjo quo linha de

se ir, era se desamarrando a foi com-
meller sem podi>r passar auante.» Idem,

Ibidem, part. 3, cap. 6'. — «Com este

trabalho, e com hos caminhos serem
tam eslreilo;, e perigosos quo pela mor
parte da serra furam constrangidos leuar

os cauallos pela rédea, chegaram ao mais
nlto delia, no qui gastaram ha mor par-

to do dia, do cume da qual vendo todos

que anilaua muita gente da terra espa-

lhada pelo campo sem sospeita do Ia

poderem chegar Chrislãos.n liem. Ibi-

dem, part. 4, cap. 49. — «Partido Fer-

não Peres com todolos Capilães a este

feito, quando vio o sitio, e modo como
os juncos estavam, e que comcltellos de
rosto era cousa mui perigosa, afaslou-se

hum pedaço da fronleria delles, o sahio
mais a b.^^ixo com toda sua pente.» Bar-
ros, Década 2, liv. 9, cap. 2.

Que onJc o intoiito \eu,iis csle voa guia

Vinde por ca, que easoulro he Jieri'j080f

Mas ouuiasQ aUi duro rogido

De aidenfó ferro em sgu.T recliin.iKilo

E lium CÂtrondo d& golpes apressados,

K-íta parte mostraua dtiuido!«a,

Dizem ^ paite.deslta. guarda, guarda

Do caminho em que a morto c>tA tão certa.

CORTR I1K\L, NAUFRÁGIO DK SEPÚLVEDA,

cant. l'J,

— «É certo, senhor, o dôr grande, e

que ha mister muita graça do céu para
se sotlrer, verem tautus religiosos, ho-

mens dl) bem, que depois de deixarem
suas pátrias e iiroviiicias, e as commo-
didadbs que n'ellas tintiam, e tudo quan-
to podiam l>'r, por amor de Deus, depois

de passarem mares, e atravessarem láo

grandesB perigosos rios, padecerem fomes,

ffios, chuvas, enfermidades, e as incle-

mências lio mais destemperado clima que
tem o mundo.» Padro Autooío Vieira,

Cartas, n." 11 («diç. 1854j.— «Kitaláo

áspera e taõ perigosa revolta se veyo em
lim a pôr em paz p;lo mojo e auihori-

dade do Soleymão Dragut Capilaõ das

(jaleotas, o qual quiz tomar este negocio
a seu cargo, porque o Hercdim Swfo seu
sogro, e Capitão da cidade estava a este

tempo na cama maltratada de hum bra-
ço que lhe cortarão na briga.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 6.

Hum i>or^bir,^^a na])aiM> muro,
E por romper a porl:^ outro trabalha,

Faz Isto nío haver togar seguro,

Mae perigosa em todos a batalha,

Ó fgrtuqa cruel, d fado duro,

Quei|> ha que centra ti resista ou valha?

Guarda-te, forte Heitor, muda esse posto,

Porque em mortal perigo ahi est.ls posto.

FRANC, DE ANDRADE, PRIMKIUO CERCO DE DIU,

ÓtJt. 2, est. 4.

Porquq como a rua onde pelejavJo

Não sollre rauUid.ão tão copiosa,

A mesma multid.io, em quo esooraváo
Depois lhes veio a ser a mais damnosa:
E como os Tortuguezes bem bastayão

Para outra empresa mdr, mais jt^rigosa.

Do esforço o do legar favorecidos

Touco be ee seus imigos são vencidos.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. li.

Este varão famoso pertoniiendo

Que do seu baluarte o furioso

Canhão, solte o furor moit^l o horrendo

,No infiel esquadrio tio copioso.

Com quanto claramente estava vendo
Descubeitoo logar, e periíjoso

Em que tem posto a sua artilharia.

Nem do que então pertende, isto o desvia.

IDEM, IBIDEM, Cant. 16, est. 97.

Logo a Gaspar de Sousa elie apresenta

Aqtielle honrado assaz, mas grão perigo,

Sous^ da bonrada empresa se contenta

Que da mais perigosa he mais amigo;

Bem arra;<dos varões lhe dão setenta

Que leve neste feito então comsigo.

Os quaes a cqmmett»rera grandes feitos

Move o valor súmente dojaeos peitos.

IDEU, IBIDEM, cant. 17, est. t>3.

Faz nell.is embarcar grãa companhia

De gente bem armada, e bem lustrosa.

Km que bem setecentos haveria

Bastantes a qualquer empresa honrosa.

Este gro5so esquadrão obedecia

A M.ihamud, que a grande e perigosa

Empresa, também tMp\ ter diante.

Tamanho he seu valor; alto e constante.

IDEM, IBIDEM, cant. 18, mi. 13.

Junto entJo dclle esti no mesmo poslo

Hum que era primo seu, c intimo amigo,

A quem foi úabricl por nomo posto

E a alcunha tem do mesmo que atru digo;

VarSo • quem aio In voltar o ro|ta

A morte maia tiorreodA, o oaór perigo,

Antea sempre o peu forte, invicto [>eito

Quiz o mais pcrigoio, e ardoo feito,

IDEM, IBIDEM, cant 19, e«t. 1.

Pede Antónia (U Veina lofs «aU ida

QiM a fortaleza eati (eitoriaaodo,

A qual do Capitulo lhe be concedida

E lhe cuia mil louvores ajuntando;

Manda também que o v.1o nenta-aahi.la

vinte e citvíi vardeaacompaotiando,

Cujot pciioe, e braçoa valtrotoa

Para outro» feitus são miu perigosos.

lOKM, iuiOEM,canl.2D, eat. &7.

— tOi Fidalgos, e soldados dJssaadi-

rão ao Governador de tão perigoso aco-

raeltimento; porque em força* tão des-

proporcionadas, ainda era iigna de re-

prehensão a vicloria ; que os homens
grandos fiavão mais da razão que da

fortuna ; que olliasse pela conserTaç.io,

pois já lhe sobejava a fama
; que assaz

era haver desembarcado, e offerecer ao
Soltáo batalha, pizando sua mesma ter-

ra.» Jíicintlio Freire d'Andrade, Vida de
D. João de Castro, liv. 4.— tOutras ?áo

mortas por livros de novellas; taes pelos

de cavallarias. Aqui é mais perigosa a

affii-içào, quo o uso. Bem vtj) que so

lhes pôde permittir este desenfado: mas
seja com maior cautela a aquelias quo
excessivamente se lhe entrf>içarem.» F.

Manoel de Mello, Carta de Guia de Ca-

sados.

— Diz-se das enfermidades, feriias,

etc, quando apresentam um a.specto gra-

ve.—«No qual tempo deu a mesma intir-

midade, que já outra vrz padeceram, no
seu arraial, mas nam foi tão perigosa co-

mo dantes, por lhe os físicos terem acha-

do o remédio; com tudo foi proueilosa

aos nossos, porque pelos auisos que Duar-

te Pacheco toue do modo era que el Hei
delerminaua de o vir cometer, saperce-

beo de maneira quo a tudo lhe resistio,

e o venceo, como se no seguinte capitu-

lo verá » DaraiSo de Góes. Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. 90. — «Aliem
desta perseguiram das abelhas, foraõ al-

guns (los nossos feridos entre os quaes o

foi Lopo barriga de muitas, e mui peri-

gosas feridas.» Idem, Ibidem, pait. 3,

cap. 35. — «Achou o Duque de Saboya
mal convalecido de huma febre, que com
a continuaçnõ de quarenta dias se tinha

fr-ito mui perigosa, e esperando-se da ef-

licacia dos remédios a brevidade da con-

valescença, naõ respondeo o successo á

imaginação, porque de tal sorte se dila-

tou a restituição da saúde, que na» po-

dendo a Armada invernar nos portos de
Itália, volioupara Lisboa.» Frei Bernardo

de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados por D. José Baibosa.— «Vol-

tarão para a Corte, e nella sobreveio a el

Hei D. Pedro huma enfermidade taõ pe-

rigosa, que quasi desconfiarão de todo

as nossas esperanças, mas resliiuido sp-
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parentemtjnte á saa antiga saúde man-
dou entrar por Caslella aquulle incom-

parável Heroe D. António Luiz de Sousa

Marquez das Minas, e Governador das

Armas da Provincia do Alem-Téjo, que

taõ feliz, o valerosamente executou as

ordens do seu Principe.» Idem, Ibidem.

—«Mandado eu chamar, me disse o en-

fermo estar mais perigoso do que se

imaginava, e me pedia o ajudasse a con-

fesssr-se como devia.» Bispo do Grão

Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Castelio Branco, pag. 132. — «Ha doen-

ças muito ligi>yras que podemos vencer

com boa regra de vida. Outras enfermi-

dades ha perigosas, e tão fanestas que

ou por nossa culpa, ou pela sua nalu-

resa as não podemos atalhar nem extin-

guir com os remédios.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, !iv. 1, n.° 13.

— Figuradamente: Applica-seá pessoa

que pôde fazer mal, de génio turbulento.

fPERIGUADO, adj. ant. Posto a pe-

rigo, exposto a padecer algum detrimen-

to, ou damno.—«E esto faço ao dito mos-

teiro. . . pêra nom seer a mha alma pe-

riguada.» Doe. do século xiii, em Viter-

bo, Elucidário.

PERIGUAL, adi). Igualmente, por igual.

t PERIGYNANDRO, s. m. Termo de bo-

tânica. Invólucro floral da corolla ouça-
1)X.

f PERIGYNEO, s. m. (Deperi..., e do

grego gijiiè). Termo de botânica. Epithe-

to dado a condia ou ás pétalas das plan-

tas quando nascem na parte interna do

caly.^, e aos estaiaos quando se inserem

na face interna do periantho.

PERIGYNO, adj. Termo de botânica.

Que envolve ou circunda o ovário.

PERIHELIO, s. m. (De peri..., e he-

lios, sol). Termo de astronomia. A extre-

midade do grande eixo da orbita do pla-

neta mais próximo do sol.

X PERIKLINA, s. f. Termo de mine-

ralogia. Variedade de feldspalho.

-j- PERILLA, s. f. Termo de botânica.

Género de plantas dicolyledoneas da fa?

milia das laltiadas,

PERILAHPO. Vid. Pyrilampo.

-j- PERILEUCO, s. m. Termo de mine-

ralogia. Espécie de agatha com manchas
brancas e escuras.

PERILHA, s, f. Perinha, bólasinba.

-{PERILITO, s. m. Termo de zoologia.

Género de insectos hymenopteros da fa-

mília dos braconidos.

PERILG, s. m. Termo asiático. Rema-
te pyramid^l do telhado.

•f
PERILOMIA, s. f. Termo de botâni-

ca. Género de plantas da familia das la-

biadas.

-j- PERILYPO, s. »«. Termo de zoolo-

gia. Género de insectos coleopteros pen-

tam^ros da fsmilia dos malacodermes,
PERIMETRIGO, adj. (De perímetro).

Termo de malhemalica. Perlencenle ao

perímetro. -qm»! «tu •

PERÍMETRO, s. m. (De peri..., e do

grego metron). Termo de mathematica.

Contorno de uma figura curvilínea.

PERIMIR, V. a. (Do latim perimere).

Termo jurídico. Acabar, destruir, extin-

guir. — Perimir uma acção, uma obri-

gação.

f PERIMORPHOSE, s. f. Termo de zoo-

logia. Transformação das larvas em chry-

saiidas.

PERINA, s. f. Arbusto similhanto á

vide ; nas f jlhas produz bagas vermelhas.

f PERINEAL, adj. 2 gen. (De perineo).

Que diz respeito ao perineo.

PERINEO, ou PERINEU, s. m. (Do gre-

go perineos, ou perinaios]. Termo de ana-

tomia. Espaço comprehendido entre o

anus, ou parles genitaes e as tuberosi-

dades ischiaticas.

— Perineo clitoriano ; annel carnudo

pouco apparente nas mulheres que teem

parido.

f PERINEOCELE, s, f. (De perineo, e

do grego kêle, hérnia). Termo de medi-

cina. H'»rnia que apparece no perineo.

PERINHO, s. m. Diminutivo do Pêro.

f PERINICTIDA, s, f. Termo de me-
dicina. Erupção que se manifesta somen-

te durante a noute,

7 PERINOLA, s. /. Rapa, espécie de

dado para jogar; tem quatro faces com
as lellras: R. P. T, D., que significam

rapa, pô^, tira, e deixa, e um eixo pa-

ra o faz'^r girar.

PERIOCIDADE, s. f.
Qualidade do que

é periódico, que se repete e reproduz em
épocas determinadas.

f PERIGDELITA, s. m. Espécie de ins-

pector na Igreja grega.

PERIODICAMENTE, adv. (De periódi-

co, com o sufQxo «mente»). Com certo

período.

PERIÓDICO, adj. (Do latim periodicus).

Pertencente ao período.

— Que observa um período determi-

nado.
— Diz-se da obra, escripto ou impres-

so que se publica em dias determinados.
— Termo de astronomia. Irregulari-

dades periódicas ; variação a que estão

sujeitos os elementos do mundo, e cu-

jas leis se não podem determinar.
— Termo de medicina. Enfermidades

periódicas; enfermidades cujos syrapto-

mas se aggravam em épocas certas e

determinadas, depois de um período ou
intervallo do descanso também fixo,

— S. m. Jornal, gazeta que se publi-

ca em dias determinados,

—

O Periódico

dos pobres.

PERIODISMO, s. m. A profissão de pe-

riodista.

— Imprensa periódica.

PERIODISTA, s. í? gen. Anctor, reda-

ctor, eilitor de algumperiodico.

fPERIODISTICO, af//. Que é relativo

ao periódico, ao periodismo, ou ao perio-

dista. 'Ucsi Ji> t

PERIODIZAR, u. a. Fazer que fxista,

succela periodicamente alguma cousa.

— Reduzir a períodos, fallar por pe-

ríodos.

PERÍODO, s. m. (Do grego períodos, de

peri..., e odos, caminho, via). Termo de

chronologia. Cyclo, espaço de tempo de-

terminado pela volta de um phenome-
no, que se repete em épocas fixas, ou
revolução de certo número de annos, que
serve de medida para contar o tempo de

diverso modo, para cada nação.

—Termo de astronomia. Curso, revo-

lução d'um astro.

— Período Juliano; espaço de tempo
que resulta da multiplicação dos 3 cy-

clos, solar, lunar, e de indicação, ou

28, 19, 15, que contém 7980 annos,

— Espaço de tempo determinado em
que alguma cousa dura,

—O curso ou epocha mais interessan-

te de alguma cousa.

—Tempo decorrido entre duas epo-

chas determinadas ou indeterminadas.

—Termo de grammatica. Phrase com-

posta de muitos membros, cuja reunião

forma um sentido completo, e indepen-

dente.

—Termo de medicina, Epocha no cur-

so das enfermidades caracterisada por

certos phonomenos, ou pela maior ou
menor intensidade dos symptomas.
—Intervallo que vai nas febres ínter-

miltentes, d'um accesso a outro.

—Termo de poesia. O numero de es-

tancias em que se dividem as odes.

f PERIODURO.s. m. (Do per, e iodu-

ro). Termo de chimica. Composto que
contém a maior proporção possível do

iodo.

{- PERIODONTITE, s. f. (De peri..., e

do grHg() odontos, dente, e da final me-
dicai ile, indicando iriflamroação). In-

flammaçâo do periosto alveolo-dentario,

ou m>'mbrana que rodeia o dente.

f PERIOLA, s. /. Termo de botâni-

ca. Género de cogumelo.

f PERIONO, s. m. Termo de anato-

mia. Membrana caduca que se forma na

madre depois da fecundação.

f PERIORBITA, s. f. Termo de anato-

mia. Periosteo que forra a fossa orbitaria.

PERIOSTEO, s. m. (Do latim perios-

teum). Termo de anatomia. Membrana
que reveste os ossos, excepto nas super-

fícies arlicolares.

f PERIOSTITIS, s. f. Termo de me-
dicina, liiílammação do periosteo,

f PERIOSTOGONO, adj. Termo de mi-

neralogií. Diz-se do crystal que passou

de prisma rhomboidal a prisma rectan-

gular,

f PERIOSTOSE, s. f. Termo de medi-

cina. Tunr>efacção do periosteo.

PERIPATETICO, adj. (Do latim peri-

pateticus). Que segue a doutrina ou pbi-

losophia de Aristóteles, pertencente ao

seu systema ou seita.
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—Torrao familiar. Fútil nas suas o;ii-

ni(^'ís, ri iiculci, t-iiravfl(çanle.

PERIPATETISMO, ». »>i. (Do peripale-

tico). riii!i)v'iiiiiíi |)iMÍp«lrlii'.n.

f PERlPATO.s. m. (Do ^rci^o penpntos).

Syslema ii>5 Arisloí-íles, clicfu ilus peri-

pati-ticos.

PERIPÉCIA, .1. f. (Do lalioa peripelia).

Maiiniira rfiníiUina iJ'h51riIo ins pnrso-

nagoris* (l'iifri Jraiu.i, (rum [lornia, eto.

— Qii'il(iu»r sofiia irflgica tm dramáti-

ca, s '(.'ui Ifl "Hl prucoiliilft (1'oulrns.

FERIPHERIA.s. ^ C.Hilorrio d^unis fi-

gun ciirvilmrn ngiil.ir.

PEKIPHERICO, (i«(/'. Termo diilactico.

Quo SB r'fortí á iif-riplífria, ou á sup';r-

Ílí-Ãú oxl^rior 'io qunliiuftr corpo.

PERIPIIKASE, s./". (DolaliíO perijihra-

sis). Figura do cslylo, quo consiste oin

di/.or sa com luiiilas palavrcs, o quo po-

dia diziT-so com uma; como o pássaro

do Jii|.ilor, a nguin.

PERIPHRASEAR.v. n. (De periplirase).

Eiplioar, tx()l^r por ppripliraso.

PERIPHRASIS. Vid. Periphrase.

PERIPIEMA, s. 7)1. Termo de medici-

na. Pus derramado na superfície d'um

orpfio iio intiTiiir ou no exterior.

[ PERIPLEROMO, s. m. Termo do rhe-

torica. Ad'liíãod'uma palavra inútil para

corapleiar a harmonia da pliraso.

PERIPLIJ, s. m. anl. Diário de nave-

gação.

—Titulo das descripções do algumas

costas maritimss.

PERIPNEUMONIA, s. f. (Do grego jwri-

pneumoiiia; de peri..., e mueiimon, pul-

mão). Termo do medicina. lullaramação

do pulmão.

PERIPNEUMONIGO, adj. (Do grego pe-

ripneximonikos]. Quo ó relativo á peri-

pneuraonia.

PERIPTERIO, s. m. (Do grego peri...,

e pteron, azs). Termo de architectura.

Edifício cercado exteriormente de colu-

mnas.

f PERIPTERO, aáj. Entre os antigos

applicnva-s^í ao templo rodeado de colu-

ifliias isoUdas.

-j- PERIPTOSIS, s. m. Termo de medici-

na. Nome usado por Ilypocrates o Gale-

no para desigunr a occasião om medi-
cina.

PERIQUITO, s. m. Ave, espécie de pa-
pagaio um pouco mais pequeno.
—Termo da província do Minho. O to-

pete da cabe(,'a.

— Porção dij folhos, no cimo da aber-

tura i\\ camisa, usados pelos militares

com as fsrd.^s de peitos trespassa<los.

PERISCIOS, s. m. plur. (Do grego pe-

riskios). Terino di^ geographia. Haliilan-

tes das zonas frias, que tôm o sol e n

sombra era volta do horisonte um ou roais

di.^ís inteiros.

PERISCYPHISMO, s. m. (Do grego pe-

riflitiphismos). .Viiligo termo de cirurgia.

Operação que consistia u'uma incisão em

TERJ

volla do craneo, o que se faria para alii

\i«r as ll'ixõei dos olhos.

PERISPERMA, ft. f. (Do grego peri..., e

spp.rina). Termo de botânica. Nome da lo

por alguns naturalistas ao invólucro da

semente.
PERISSOLOGIA, s. f.

(Do grego peris-

sos, snpeilliio, o í";/"', discurso). Ter-

mo de rhetorica. Redundância ou mul-

tid.io de pslí.vras supérfluas, repetição

\ii-iiisa d'iima ideia.

PERISSOLOGICO, odj. (De perissolo-

gia, com o sufliio «iuo»). l'iz se d'uma

phrnse ou d'um discurso, em que ha pa-

riss()lo(íia.

PERISTALTICO, ailj. (Do grego peri^-

InltiliOi; do peri..., e í^lclle.in, dispor).

Teimo di physiidogii. Diz-so do movi-

mento propri ) dos int"Stirto5.

PERISTILIO, PERYSTILIO, ou PERIS-

TYLO, s. Jrt. (Do lalim perisíjjlitim) . Ter-

mo do architectura. (Isleri^ de columnas

que rodeia um edifício ou parte dVUe.
— Lugar entre oi antig>s, rodeado in-

lerioniiento de columnis como os átrios.

PERISTOMA, s. m. (Dí) grego peri...,

e stoyna, boccn). Termo de anatomia.

Membrana que revesti a embocadura in-

testinal dos vasos chyliferos, e que faz

parte da mucosa.
PERISYSTOLE, s. m. (De peri..., e sys-

tole). Termo de physiologia. Tempo -quo

medeia entro os deus movimentos da

sy>tMle. o di.istole.

PERITISSIMO, adj. superl. de Perito.

PERITO, adj. (Do lalim peritus). Ver-

sado, h.-;hil em qualquer sciencia ou

arte. — «Dadas as descargas, nos reco-

lhemos, aió ver marchar unidos os da

companhia, que fizeram tudo o que sa-

biam, sem embargo da grande diligen-

cia do capitão commandante, moço pe-

rito e homem de bem.» Dispo do Grão

Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Cflflello Branco, pag. 191.

PERITONEO, ou PERITONÊD, s. m.

(Da peri..., e do grego tenein, tenro).

Termo de anatomia. Membrana serosa,

que forra a cavidade abdominal, prolon-

gai;do-se sobre a maior parte dos órgãos

contidos nVsta cavidade.

PERITONITE, nu PERITONITIS, s. f.

(De peritoneo). Termo do medicina. In-

llammação do peritoneo ou do tecido que

o rodeia.

PERIVEL. Vid. Perecedeiro.

PERJUDICAR, V. a. Vid. Prejudicar. —
«Hião iie.sta peijuena armada lixiij. ho-

mens Portugueses com os capitães, to-

dos confessados, comungados, e ajura-

mentados de morrerem huns pelos ou-

tros antes que se deiísrem rapiiuar,

nem cometerem cousa que perjudicasse

a suas honras.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, pari. 1, cap. S;>.

—

o Itera. Ao segundo artigo que lho con-

cei'ia, nam perjudicando ao trato, n"m
indo suas nãos a lugares defesos per seus

PERL

capilfies goraes. Item ao terceiro, que o

auia por bem, vindo as taes nãos de lu-

gares que fstiuessem a s"u seruiço.»

Idem. Ibidem, part. .3, cap. C6.

fPERJUDICIAL. Vid. Prejudicial.—

«E porque o mor im[)editnenlo que a is-

to tinham era parec-.rlhes que declaraa-

dosse a t^l conjuração sem «le todo auer

fíTecto, lhes seria perjudicial ho faiior

quo os nossos poderi,\õ achar em Mochri

tyraniio de babarem, senhor das cidades

de Lara, e, Califa, casado cnm hurna fi-

lha do senhor de .M''ca.» Damião do Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, cap.

f;3.

PERJURADO, piri. paus. de Perjurar.

PERJURAR, V. a. e n. (Do latim per-

jurure.). Jurar falso.

— íj.ielirar, th lar o juramento.

PERJÚRIO, 8. m. (Dolí"ira per;«rÍMm).

Delicto de jurar faljo, acto d« p-rjurar.

Este interpreta mais quA subtilmente

Oa textos: este r.iz e desraz leis:

E-^to c.itt^a os j}i;rjurit)9 entre a gente,

E mil vezes tyrannos toros os BeM.

CAM., Lug., cant. 8, est. 99.

PERJURO, adj. (Do lalim perjurvi).

Que jura falso, que violou o juramento.
— « E te peço mais de nova amizade, que
dos esquecidos de teus almazens me so-

corras com piliuiros e pólvora, de que ao

presente me acho muyto falto, para cora

a ajuda e favor deste primi-yro çauguale

de tua amizade, castigar os perjuros

Achens, inimigos crueys dessa tua anti-

ga Malaca.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 13. — «Naô foy boa fé

a de Filippe; pois com sentença nulla, e

armado com exercito tomou posse : nem
houve conseniimenlo da Real Casa de

Bragança, pois consta, que reclamarão

os Duques Dom Theodosio, e seu filho

ao juramento, em que naô foraõ perju-

ros, porque o fizeraõ forçados sem inten-

ção de o cumprirem.» liem. Ibidem,

cap. 16. — «Porque te afiirmo a ley do

bom Gentio que será isso tamanha aftõ-

la para minha condição, como se agora

sem me vingar fizera paz-s co inimigo

tyrãno, e perjuro Achem, ao que eu res-

pondi, quo sem falta nenhuma tudo hia

muylo bem f. ito, e a fazenda lo ia paga,

sem se ficar devendo delia n»da.» LJem,

Ibidem, cap. 18.

— ò'. »>i. Perjúrio.

PERLA. Vid. Pérola. — «Depois da

partida de Afonso dalbuquerque pêra

Cochun partiram as naus de carga pêra

o regno, das quaes s» perderam a de Rui
da cunha, e de Fernam soarez, por quem
elle mandaiia a el Rei duas perlas de

muito preço.» Damián de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 2. cap. 37.

—

«E entre todolos outros hum filho do
primeiro embaixador, aos quaes seguia

o Rei darmas do diio Rei, vestido de
huma roupa de panno douro com as ar-
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mas do' regrw coroadas, e cercadsf; era

torno de ttini fermosas perlas, e robis.»

Idem, Ibidem, part. 3, csp. 56.

E nas farpndas ventas cada Jinm mostra

Em ganctio de ouvo atida Oriental Porll ;

Mancebos, e donzellas todas trazem

O tr;'jo referido, evera fazendo

tírandes voltas e saltos a compasso

Dafinelles sonorosos instrumentos.

A vu'í;ar gerite corre acrecentando

A festa cõ apUuso, e altas gritas.

COnTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant 5.

Mas possellie ao encontro huma donzella

De fermoso sembrante, e oUios humildes.

Rosas mostra o seu rosto, e nos cabellos

Ouro mais aparado fica escuro.

Sobre oUes de Rnhis, e oriontaes Pe!'hts

De vrrdes E'ínieraldas, traz coroa

De muy grandes Diamantes cujos r.^yos

Mais que rayos do sol, a vista ímpídcm.

IDEM, IBIDEM, Cant. IS.

PEP.LEÚDO, adj. ant. Lido.

.' PERLINHA, s. /". Diminutivo de Perla.

PERLITEIRO, s. m. Arbusto espinho-

so, psperií; de sarça.

PERLONGA, s. f. ant. Delonga, demo-
ra, detdDPa era fízo.r alguma cousa.

— PI. Perlongas. Razões largas que
tomara o tfmpo.

PERLONGADAMENTE, adv. (De per-

longado, coro o snffixo «mente»). Com
grandes demoras, tardo.

PERLONGADO, part. pass. de Perlon-

gar.

PERLONGADOR. Vid. Prolongador.

PERLONGANÇA. Vid. Perlonga.

PERLONGAR, v. a. (Do per, e longo).

Pôr lado com lado.

— Estender, dar mais l-ingnr.

— Dilatar, dopjorar. Vid. Prolongar.
— V. n. Termo antigo de náutica. Ir

navegando ao longo de uma costa. Tam-
bém s^ diz quando se estende ura cabo
para que se possa puxar por elltj.

PERLUSTRAR, v. a. (Do latim iierlus-

trare): Andar correndo, e vendo.

1.) PERLUXO, adj. Vid. Prolixo.

2.) PERLUXO, s. m. Fructo do Brazil,

do tamanho de uma cereja, e de cuja

casca se faz doce excellente.

PERMANECENTE. Vid. Permanente.
PERMANECER, v. n. (Do latim ;«nna-

nere). Ficsr no mesmo estado.

Escrito veja nos Annaes da Historia

Esse que julga permanente nome,

Acab* o nome, acaba-se a memoria,

Que a mão do Tempo os mármores consome:

Fantásticos Troféos, Fama illusoria,

Que A famulenta sepultura come;

Tudo se acaba, tudo se esvaece,

E si5 virtude eterna permanece,

J. AGOSTINHO DE MACEDq, O 0R(EKT1S, Cant.

2, estl5. ,..:ííí:'.. ,-.-:,

Em suas Leis involta a natureza, '
-,

Como em escuros véos permanecia

;

Chama Newton á vida a voz do Eterno,

que era noite se converte èm dia.

IDEM, VIAGEM E-XTATICA, oant. 3.

VOL, IV.— 97.

Demorar-so em alguma parle.

o Reino, o grande Império, o grf.ndo estado

De que mais tem quem menos o merece,

Como he bem, que a fortrma dá emprestado

Poucas vezes grão tempo permaifecc.

E o que do seu vè mais senhoreado,

Quando estar mais seguro lhe parece

Lh'o tira, ou d*agastada, ou de corrida

E ás vezes traz o bem lhe tira a vida.

rHANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE

DIU, cant. K, est. 2.

— Persistir na mesma ideia, propó-

sito.

PERMANÊNCIA, s. f. Perseverança, es-

tabilidade.

PERMANENTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Permanecer). Que permanece, firmo,

estável.

PERMANENTEMENTE, adv. (De per-

manente, com o .suffiio «mente»). Com
permanência, ou perseverança.

PERMEABILIDADE, s. f. Termo de phy-

sica. Propriedade que tem certos corpus

de se deixarem penetrar por outros.

PERMEADO, part. pass. de Permear.
PERMEAR, V. o. (Uo latira permeare).

Pfcrlir por meio em duas partes iguaes.

— Passar pelo meio.
— V. 11. Vir, sobrevir, estar de per-

meio.
— Intervir como medianeiro.

PERMEÁVEL, adj. 2 gen. Termo de

phvsica. Que possue a permeabilidade.

PERMEDIDA, PERMIDIVA, ou PERNI-
VIVA. Vid. Primariças.

PERMEIO, ou PERMÊO, adv. (De per,

emeio).

—

Metíer-se de permeio; intervir,

estorvar, interromper,
— -S. m. Diz-se da pessna ou cousa

que intervém, facilita, dispõe, occasio-

na, e f«z conseguir alguma cousa, etc.

PERMESSO, s. m. Vid. Parnaso.

PERMISSA, s. /'. Principio estabeleci-

do para deduzir alguma conclusão.

PERMISSÃO, s. f. (Do latim permhsio-

nem). Auctorisação de dizer, de fazer.

—

iNão se lhes chame damas, nem se lhes

consintam galanteos : cousa moderna e

bem escusada. Fique-se essa permissão

para a casa de el-rei, d'onde o medo do

castigo, e a força do decoro, supprime

a malícia, que alguma vez se desaforou

tanto, que venceu o medo, e se rebelou

contra o decoro.» Francisco Manoel de

Mello, Carta de Guia de Casados.— «O
dosfortunoso Adolpho não antevia as ca-

lamidades que dentro em pouco tiriháo

de cahir em peso sobre sua Mãe. Eu vi

pôr o sequestro na minha morada; sube

que o puzérão nos meus paços de Paris,

e outras.mais propriedades de meu ma-
rido; e apenas pude haver alguns de

meu, particulares bens, com a permis-

são de conservar um apposento na mes-

ma quinta em que então morava.» Fran-

cisco Manoel do Nascimento, Successos

de Madame de Seneterre.

— Figuradamente

;

dencia.

Ordem da Provi-

Gomo todos estauão do radioso

Resplandor, e castigo alto assorobrados,

E a rutilante espada da diuina

lustiça. os tinha cegos c confusos.

Obedecem ao Sousa e cumprem logo

Aquellè mandamento, onde se via

Serjjer»i(ssa(5 do ceo, esemostraua

Ser de ja trastornado, e fraco jaizo.

CORTE REAL, NAUFHACIO DE SEPlJLVEDA,

cai>t.tó''
•>'•' '"]* ^-^ .•'•'.'•—*

- ,:"--.
ff-, (,1 .Obst'!» ftJ'T'f'-

Que a sorte amiga, ou triste alli os aparta

Conforme a perrti í-ssaõ do alto juizo.

nuns chama e guia em partes perigosas-,

Outros leua por mais ditosa \ia.

OB. ciT., cant. 16.
,

.1. . ..,

— (tE falando claraitlehte 8isso (como
por Divina permissão) foraõ elle, e Seu

filho D. Sancho ?jud.ir a el Rei D. JoaÒ

naquella empreza, e favorecersõ os Sol-

dados Portuguezes na conquista da Ci-

dade do Ceuta, que entaõ se acabara dò

ganhar.» Fr. Bernardo de Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados pòir

1). José Barbosa.— «E do mais quo toca

ao seguro de vossas pessoas, pelo receyo

quo sey que tereis da revolta pass.nda;

por esta, jurada no peyto de minha ver-

dade, como Rey uiúgido por Deos, vós

hey por seguros cô todos os mais d'á

vossa nação, e crentes no Deos da vos-

sa verdade. Lida esta carta cô grande

espanto dos quo s ouvimos, assentámos

todos (juo vinha dO Ceo por permissão

Divina para nossa quietaçnõ, e seguran-

ça de nossas vidas, de que até entaõ es-

tivamos bom duvidosos.» Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 195.

—Termo de rhetorica. Figura que se

dá, quando o orador concede algumas

razões em que se funda a opinião con-

traria, confiado na certeza das suas, ou
na faeil resposta.

PERMISSIVAMENTE, adv. (De permis-

sivo, com o suffixo «mente). Cora con-

sentimento taeito, sem licença expressa.

PERMISSIVEL, adj. 2 gen. Que per-

roitte.

PERMISSIVO, adj. Quo encerra per-

missão.

PERMISSO, part. pass. irreg. dePer-

mittir.

— S. m. Permissão, consentimento,

licença.

PERMISTAO, s. f. (Do latim permix-

tionem). Mistura de cousas ordinariamen-

te liquidas.

PERMISTO, adj. Termo de medicina.

Misturado cnra outra cousa, não estreme.

PERMITTIDO, part. pass. de Permit-

tir.

A nefanda vingança abominaucl

Desee Conde luUião ao viuo qstaua

Entrando com furor, estríigo, e mortes

A gente Sarracena em toda Espanha.
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Doyufl o brAdo Amor 'lo Unto» tnaleii

Dado* sem CAUsa « tantoi Inocentes,

I)e Unto mnl, do tnnta^ desuanturas

í'ennítiduê a poitot b.tptizados.

COUTE ARAI., NAt.'Kn*(llO DE SKP'XVr.OA,

cant. 3.

—iSó aos PorlURueses he permitida

a doudice de morr«r«m, e a fiiria de se

matarem pelos seus Amoros. NAo ba íal.

Veja V. S. as Historias Antigas, o acha

rá quo Macário se matou com sua irraáa

Cariaco, da ([ual era amante, e igual-

mente amado. O mpsmo socedeo a Pa-

pyrio cora sua irraaá Canulia.» Cívallei-

ro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 41.—
«(•raças ao condo do Oeiras, que ante-

pAz o desterro do censor mitrado á Bas-

tilha da Junqueira, como o bispo deno-

mina as lôbregas enioviss do rancoroso

valido. Km Pendorada, ao menos, foi

permittido a D. fr. João de S. Joseph

Queiroz morrer, e espirar o ultimo alen-

to aos pés de um Christo.» Bispo do

(Iráo Pará, Memorias, publicadas por Ca-

milio Castello jiranco, pag. 43.

PERMITTIR, V. a. (Do latim permit-

tere]. Consentir, dar licença ; conceder,

outorgar, dar, tolerar, não impedir.

—

«Houue sobrisso vários pareceres, por-

que huns dizião que pois ho Papa con-

sentia esta gente em todalas terras da

Egreja, permittindolhes viuerem om sua

lei, e que o mesmo fazião todolos Prin-

cipes, e republicas de Itália e Hungria,

Bohemia, e Polónia, o que se po'iia cui-

dar, que não fazião sem causa.» Damião
de Guês, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 18.

Qua modo tão subtil díi naturez:^

Para fugir ao mundo e seus enganos!

Permilte que se esconda em temos anos

Debaixo do um burel t^tnta bolloza

!

CAM., SONETOS, n." 111.

— «Vinte o quatro Capítulos chojos

de promessas, quo Filippe j;irou a este

Ueyno, qiusi todos se quebrarão, lendo

no fim delles, que sendo caso, o que

Deos naõ permittisse, nem se esperava,

que o Sereníssimo Key D. Filippe, ou
seus Successores, naõ guirdassera a tal

concórdia, ou pedissem relaxação do ju-

ramento, os três Estados destes Reynos
náo seriaõ obrigados a estar pela dita con-

córdia, e lhe poderi.iõ negar livremente

a sugeição.» Arte de Furtar, cap. 16.

— «E porque nem tudo o que se toma
he furto, e na guerra muito menos, de-

clararey tudo o que permitlem as leys

da guerra, e 1 >go ficará claro, até onde

podem chogar as unhas militares. Já que

o Reyno de Portugal ho taõ guerreiro,

qae nasceo com a espada na maô; ar-

mas lhe deraõ o primeiro berço, com as

armas cresceo, delias vive, e vestido del-

ias como bom Cavalieiro ha de hir para

a cova no dia do Juizo.» Ibidem, cap.

21. — «Sy, respõdoo elle, o que tãbem
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agora quisera fazer a vossa morcô, por-

que lhe pareceo que náo poduriois ser

mais que até seis ou sete, e por isso se

embarcou assi tão depressa, có determi-

nação, como elle diii/i, de voi tomar a

todos ás mãos, e vivos vos mandar lan-

çar os miolos fi')ra com uma tranca, co-

mo fizera a meu senhor, mas permitio

Deos que pagasse o que tinha fi-ilo.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pítulo 40.

Mas nem erguido no ar recebe <t morte,

Nem foi então com lani;a trespassado,

Semio somente a(|aeile a que» a »ort«

Adversa pcrmifíio que fosse acliado

Em babilo de guerra, igual ao furta

t^prito de que estava acompanhado:

Mas mais valara então td-lo covardo

Que rendido i[ui<;.^ f.'jra mais Urdo.

r. DE ANDHAUE, PHlUEino CERCO Dl DIU,

cant. 11, est. C^.

Alguns batois pe(]uenot que so virão

]r e vir lá da terra para a armada,

A quo as ondas então nào/}ei*mi(tiruo

X terra ou aos navios a clif^íada,

Pouco a tamanha fúria resiíitírâo,

Alagou-05 a soberba onda salivada

:

Os tristes que alU puz a advuraa sorte

Uebem u voltas d',igua a tristo morta.

ODR. ciT., cant. 13, est. 58.

— iComeçàráo a celebrar-se os Offi-

cios Divinos cora a deceiícii que permit-
tia hum lugar tâu remoto; quando ao?

deziiio de Dezembro, dia da Expectação
da Senhora, estando-se officiando a .Mis-

sa á vista de muito Povo, começando o

Sacerdote o Evangelho, começou tam-
bém a Cruz Sagrada a cubrir-s-) de hum
suorcopioso, destillandosobre o Altar não
miúdas gottas.» Jacintho Freire d'Andra-
do, Vida de D. João de Castro, liv. 1.

— íE posto que algumas vus não saiáo

como desejais, nunca entre entre vós

desconfiança, em quanto fizerdes as cou-
sas com justo zelo, e limpa tenção, por-

que muitas vezes permitte n.<sso Senhor
aos que o mais servem, que facão erros,

para que mereçáo na paciência, e na
confiança delle, e se espertem mais nas
cousas, e se accrescentem em maior per-

feição.» Ibidem, liv. 3. — »Se o mesmo
Deos permite dar-lhe tormentos para so-

frerem, ellas os recebera como recom-
pensa, o se a racsma morte em serviço

do próprio Deos se lhe apresenta, ellas

correm a busca-la ainda que seja no
Japão.» Cavalieiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n." 28. — «Melhorou fioaluzenle,

porem a garganta, e a cara (graças a

Deos quo o permitio assim para exem-
plo) foráo em tal fornia assignnladas,

que de fermosa que era Margarida an-
tecedentemente ficou depois não só feya,

mas tão medonha, que não teve mais
resolução de aparecer.» Ibidem, n." 52.— «Cinco minutos me zunio pelos ouvi-
dos o nome de .M. Cheiíu, da bòrca da-
quelles moços que me rodeavSo; até que
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um delles se chegou a mim, dizendo:

«Madama, o Sínhor Cbenu nada faz ao

nosso caso; o a permitti lo vó», toma-

remos todos a nosso cargo doutrinar-vos

nos usos do Paris, que em vós ha de que
talhar uma linda D«rna, e vos aflirmo

que horrenda cous» fora que .M Chenu
const^rvasso o menor iinp;rio em vosso

alvedrio.» Francisco Manoel do ISasri-

mento, Successos de Madame de Sene-

terre.

Ignoras lu acaso que as deigraçM

Pedras do t/xpje sad, onde oe quilates

D»» grandes almas sempre resplandecem T

Do raals, que o* duros Fados taS injasto*

Na9 sad para comtigo, que viogan^a

A teus grandes aggravos n«1 iiermitta/í.

A. DINIZ DA CRUZ, QTSSOPE, UOt. 6.

PERMIXTAO. Vid. Permistâo.

PERMUDAÇ/lO. Vid. Permutação.
PERMUDADO, part. pass. de Permu-

dar.

PERMUDANÇA, $. f. Troca, mudança
de uma casa para out^a.

PERMUDAR, V. n. Trocar.

PERMUTA, 5. f. Permutação, troco,

cambio.

—Troca de beneficiosoa empregos.
— Casas de permuta; as estabeleci-

das por ordem regia, onde so cambiava

o otirn em pó por dinheiro, moeda, etc.

PERMUTAÇÃO, s. f. Vid. PermuU.
—Plur. Permutações. Espécie de com-

binações em que se attende não só ao

numero dos termos que se comparam,
mas também á diílerençn quo resulta

dos logires em que se collocam.

f PERMUTADOR, ». m. (Do thema
permuta, de permutar, com o suffiio

«dór»). O que permata ou troca.

PERMUTAR, V. a. (Do litim pernuUa-

re). Trocar, cambiar uma cousa por ou-

tra.

PERNA, s. f. P.irte do corpo animal

do joelho alo ao pé ou entran<lo lam-

bem a coxa. — «Dos mouros mcirreraõ

muitos nesta peleja, e os mais delles

dentro na mesquita, e dos nossos mor-

reo hum só, que era pajé de Diogo Da-

zarabiija, de hum pelouro que veo D.^l-

caçova, que lho cortou ambalas pernas,

por baixo dos geolhos, estando elle jun-

to de seu senhor, a quem todos tiravam,

pelo sinal do caualo ruço pombo em que

andaua.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 2, cap. 18. — •£ po-

rém delles tão feridos, que quando sal-

taram, da força da queda arrebentaram

as feridas em lluio de sangue, de que

morreram, hum dos qii.-^es foi Gaspar

Cara com mais buma perna quebrada.»

Barros, Década 2, liv. 7. cap. 9. — «E

sobre tudo duas borab.^rdas, que os

Mouros tinham postas nas bombardeiras

do muro, por sahirem rasteiras, lhe fa-

ziam muito daiuno; vistas todas estas

cousas, determinou de se recolher ás
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náos, o que fez ainda com trabalho,

porque como a maré alli espraia bum
pouco, pêra tomar es bfiteis, foram to-

dos ppla nfçua, dando-lhe por meia per-

na.» Ibidem. — «Alfer de Beona, que

servia Mauvezim, slem de náo fazer dam-

no com seu encontro, foi ao chão, que-

brada uma perna. Galar de Besiers, ser-

vidor de Monpesier, dama de muito es-

tado. Forciáo Granoble, servidor de toa-

dama Yuri, dama da infanta Gratiamar,

uma das fermosas da corte.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, ca-

pitulo 144.

Entrão na prara dando grandes saltos.

Com voltas e cora geitos vão guiando

Hum caualo dourado da grandeza

Daquelle que la em Troya fez tal dano.

Os bellicosos Naires o rodeão,

Que de cachas fínissimas cingidos

Vera todos, e nos braços nus, argollas

De ouro, e nas pernas nuas d'outro tanto.

COUTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 5,

O Mcuro, cuja faraa agora voa

LA pola região clara e superna,

E co'o metal sonoro o mundo atroa,

Pola fazer ao raundo sempiterna,

Pola lança passado, assi se coa.

Ao imigo cruel corta huraa perna,

Juntamente na terra ambos s'estendem,

Juntamente os espritos ambos se rendem.

F. DE ANDRADE, PRIMIIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 11.

—«Náo ha cousa mais verdadeyra que

dizer-se que o assucar he doce; da mes-

ma forma que se diz que para huma pes-

soa ser bem fi-ila bade ter as pernas di-

reytas.» Cavalleiro d'Oiiveira, Cartas, liv.

1, n." 16.— «Bradou d'onde estava a rai-

nha; e chamando o estribeiro mór, lhe

disse, que logo mandasse cortar as per-

nas a aquelle cavallo, porque náo levava

gosto que el-rei tornasse a subir n'elle.»

Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia

de Casados.

—Cada um dos dous ramos do com-
passo.

—Figuradamente: Alguma cousa que
junta com outra forma ou compõe um
todo.
— Cortar, ou cortar se as pernas; im-

possibilitar, ou impossibilitar-se para al-

guma cousa.
—Deitar a perna por cima a algtiem;

vencel-o, excedel-o.
—Pôr as pernas ao cavallo; firmar- se

bem com as pernas no cavallo e espo-

real-o. — «E com estas palavras, vendo
que o Solitário estava apercebido, pôs

as pernas ao cavallo, e feriraõ-se tão

forçosamente que cuidarão deste primei-

ro encontro haver fim oquella contenda,

mas d'outra maneira aconteceo: porque
Panflores foi logo levado fora da sella, e

no cbaô onde eslava começou de pôr as

mãos sobre o coração dizendo, que lho

arrancassem, porque naõ era costumado
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a soffrer tão ásperas dores.» Barros, Cla-

rimundo, liv. 2, cap. 15.—Em pernas; cora as pernas nuas.
—Estender tis pernas; passear.

—Perna forçada; companheiro certo.
— Fazer uma perna; a qualquer jogo,

servir de parceiro.
—Deitar alguém de perna a riba; dei-

tal-o a perder.

—Justar com as pernas abertas; dis-

posto a servir para tudo, quer seja lici-

to, como illicito.—Estar de perira quebrada; falto de

saúde.
—Ameaçar de cortar as pernas; de

qualquer damno, perigo, mal.—Cortar pau por perna
;
pelo tronco.

—Termo de anatomia. Parte do mem-
bro pelviano que se estende do joelho

ao pé.—Plur. Pernas. Ramificações.

—

As
pernas das disciplinas.

—Pernas das letras; as linhas rectas

com que se formam.
—As pernas do carro; diz-se dos páos

em q>>e se mettem os caibros, ou de-

gráos.—Lençol de três pernas; de três pan-
nos.

—Loc. ADv. : Á perna solta; descan-

çadamente.
—De perna estendida, ou tendida;

com todo o descanço.—Adagio : A perna no leito, e o bra-

ço ao peito.

PERNAÇA, s. /. Termo popular. Per-

na gorda, grande.

PERNADA, s. f. (De perna, com o suf-

fixo tada»). Pancada dada com a per-

na, movimento violento que se faz com
ella.

—Diz-se dos pequenos braços de ri-

beiros, regatos, etc, que se derivam de

outros.

— Diz-se dos ramos, e ramificações

d'algumas plantas.

P£RN'ALTO, adj. Que tem as pernas al-

tas.

PERNAMBUCANO, adj. Pertencente ou
relativo a Pernambuco.
—S. m. Natural de Pernambuco.
PERNAVILHEIRO, s. m. Madeira que

depois de preparada e envernizada, apre-

senta o centro como ébano, e as bordas
amarellas como o pitiá.

PERNEADOR, adj. Diz-se do que tem
pernas fortes, e que pôde andar muito.

—O que dá couces, ou pernadas.

PERNEAR, V. n. Espernear, mover as

pernas com violência.

PERNEGUDO, adj. Que tem pernas gran-

des.

PERNEIRA, s. f. Doença qne ataca os

bois, e lhes apodrece a carne.
— Forro de couro, etc, que usam os

sertanejos do Brazil, para cobrir as per-

nas, quando montam a cavallo, para as

resguardar da lama.
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PERNETA, ou PRENETA, s. f. Via. Pla-
neta.

PERNIABERTO, adj. (De perna, e aber-
to). Que tem as pernas abertas ou afas-

tadas uma da outra.

PERNICIE, s. f. (Do latim pernicies).

Estrago, destruirão, morte.

PERNICIOSAMENTE, adv. (De perni-
cioso, com o suffixo «mente»). Preju-
dicialmente, com grave damno.

PERNICIOSÍSSIMO, arfj. superl. de Per-
nicioso.

PERNICIOSO, adj. (Do latim pernicio-

sus). Gravemente prejudicial ou damno-
so ; ruinoso, que traz ruina.

Em qaanto alli debatem, nos diuisos

Pareceres, e o mao conselho admittem.

As trcs irraaãs funestas por quem passaõ

(.Sem poder escusarse) humanas vidas,

Naquella conjunção que o pernicioso

Parecer aprouão por mais vtil,

Se aperceberão ellas, e a que corta

fraco, e perigoso débil íio.

CORTE REAL, NAUFRAOIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 12.

Antes quo aquelle infausta, escura dia

Se mostre a Portugal triste, e odioso.

Hum prodígio infelice prometia

O dano irreraediauel /Jerníciosí).

Mostrando o mal de tanta fidalguia,

De tanto peito illustre, e valeroso.

Hum hórrido cometa, que girando,

Grandes males irá pronosticando.

IDEM, IBIDEM, Cant. 14.

— «Mas diraõ ainda os zelosos Críticos,

que isto de bolças he pernicioso inven-

to, que hereges introduzirão, e que na
do Brasil ha muito que emendar. Nego-
Ihe todas as consequências. A do Brasil

he muito boa, e só poderia ter de mal,

se entrasse nella alguma gente, que tra-

tasse só de seu interesse, ou nos pudes-

se ser suspeita: mas seriaõ inconvenien-
tes fáceis de emendar, e o tempo os cu-

raria.» Arte de Furtar, cap. 23.— «E o

que mais admira, he que muitas vezes

as couzas mais perniciosas se mudão em
alimentos úteis, para as pessoas sogeitas

a esta doença da depravação do gosto.»

Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, ca-

pitulo 16.
— Febre perniciosa; maligna.

PERNICURTO, adj. (De perna, e cur-

to). De pernas curtas.

—

Pato perni-

curto.

PERNIL, s. m. (De perna). A parte mais
delgada da perna do animal.
— Por antonomásia entende-se do

porco.

—Pernil do odre; espécie de aza por

onde se lhe pega.

PERNINHA, s. f. Diminutivo de Perna.

PERNITROSO, adj.—Acido pernitroso;

o que resulta da combinação do azote

com o oxjgeneo.

PERNO, s. m. Espécie de agulha usa-

da como ornato pelas mulheres.

—Peça do coche.
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— Kiio do compasso.
— Kixo quD i^iiiii ns aiviillifis.

—Teruio d« nniilion. Cavillin de pau

ou de fiirro introduzida uo pok-aiiio. dtí

f«co a fnco, o s^bro a qual so luovem as

rodas circiilaruxMile.

—Pernos na abalocaduni ; cavilhascur-

tas do forro que af^uenlam as cliapflS da

abatocfldura, coulra o coslado do navio.

PERNOITAR, ou PLíU^OUTAR, v. n.

Tassar a uoulo, ou dormirem algum lu-

gar.

PERNÓSTICO, adj. Dizse do qud falia

com presumpção de culeudido, o avi-

sado.

PERÓ, conj. ant. Posto quo, prtrúi),

mas; niiiiaque.— aNoqual lompopor sfu

pni sor houiuio de muita idado, eslo Go-

vernador no modo do governo se frz ty-

ranuo, o elle (ieiíial, em quanto foi mo-

ço, o sollreo: peró como tevo ilado, e

quiz entender em suas cousas, estava já

o tyranno tiio senhor da terra, que em
duas balallias ficou elle Geinal desbara-

tado.» Barros, Década 2, liv. 6, cap. 2.

— «Geralmente os Mouros cbamam a este

mar Babar Corzum, que quer dizer mar

cerrado, peró quo este nome dam elies

mais propriamente ao mar Caspio, por

não ter entrada alguma; e outros lhe

chamam mar de Ména, por a casa que

alli tem da abominario do seu Mahamod,
fl todos se espaiitíiu de lhe chamarmos
mar Uoxo.» Ibidem, liv. 8, cap. 1.

PÊRO, s. m. Fructo do pereiro. —
«Applicalhe bum emplastro de herva

moura, para dissimular a tezoura, que

vay por baixo, e corta a sedella, que lhe

pescou os losloeuszinhos, e fica o caval-

linho saõ como hum pêro no mesmo ins-

tante; o quem o mancou, e desmancou
taõ quieto na consciência, como maré de

rosas.» Arte de Furtar, cap. 34.

PEROL, conj. ant. Yid. Peró.

PÉROLA, s. f. (Do latim perulus). Con-

creçào de matéria calcarea, com algu-

ma substancia organiim, encontrada nas

conchas do alguns molluscos; tem a for-

ma esphorica, o encontram-se principal-

mente no mar do Babarem.

—

Trazia um
vestido guarnecido a pérolas e franjas de

ouro. — «K cõ esta resposta lhe manda-
ram lium treçado rico, co punho o bai-

nha douro, cõ mais vinte o seis pérolas

numa boceta do mesmo feita como salei-

ro pequeno, de que António de Faria fi-

cou assaz magoado, por lhe não poder

contribuir co que era rezão, porque ja

ao tempo que o Chim tornou co recado

biáo emmarados em distancia de mais de

hunia Icjjoa.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 39. — «E daquy lioou

taõ temido por toda esta costa, que o

próprio Chaem desta ilha de Ainão, que
he o próprio Visorrey delia, pelo que ti-

nha ouvido delie, o mandou visitar cõ

hum rico presente de pérolas e pei;as

douro, e lhe escreveo huma carta em

rEHO

que liio dezia que levaria muyto gosto

de elle i|iit!r.!r aceitar |).irliJ()co lilho do

Sul.» Ibidem, c»p. ói. — «Uaquy subi-

mos por huma escada muyto larga de boa

cantaria, e entramos em buraa casa gran-

de, onde estava huma molher que ao

parecer seria de idade de cinquenta au-

nos, assentada em hum estrado, com
duas moras muyto fermosas junto de sjr,

ricamente vestidas, e seus lios de péro-

las ao pescoço, e entre ellss i-stava bum
homem velho deyt/ido em huma cami-

lha, a que huma ditslas duas moças es-

tava avaliado.» Ibidem, cap. 83. — «O*

da pescaria das pérolas, além do outros

malfs, e aggravos que padecem, sabemos

que recebem damuo em suas f^zíiidas,

constraugoudo-oi nossos Capitães coíu

pouco temor de Deos, a que só para el-

ies facão a pescaria com condições into-

leráveis. Pelo que desejando iNós, que

nenhum de nossos vassallos padeça ag-

gravo ou violência, vos mandamos que

aos taes Povos se lhes não faça seme-

lhante aggravo, nem nossos Capitães pre-

tendão adquirir tão injusta posse. j» Ja-

cinlho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1.

E alastrados, áe jitroUis, seus rios,

Coalhadas de Aiubar de suave cheiro
'

MaoEas ondas, i^ue espiayóu, que uuoitoctlD,

.No cauelleiio em llor, e a ray» bejàu-lbc.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS «Al.IVUtJ,

liv. 3.

—Pérola barroca; a imperfeita.

— Pérola apingentada ; quo lem a for-

ma d'uma pêra.

— Pérola ntta; a que ó perfeita e

pura.

—Figuradamente: Pessoa bella, for-

mosa.
—Cousa excellente, preciosa.

—Termo de poesia. Lagrimas.

—Dizse das gottas de orvaltio, do ro-

cio, que se encontra nas plantas.

—

As

pérolas tia aurora.

— Adj. — Chá pérola; arredoudado,

quando secco, e antes do cozido.

—Madre pérola. Vid. Madrepérola.

—

«Da mesma covardia nasce naô reparar

hum Udraõ destes limidos, em fazer ra-

chas hum escritório de msdre pérola,

que vai mais quo o recheyo, quando nao

pôde levar tudo debaixo do braço; uem
em pór fogo a huma casa, para que se

cuide, que se foy uo incêndio a pessa

rica, com que elle se íoy para sua casa,

ele.» Arte de Furtar, cap. 2-i.

—Deitar pérolas u porcos; offerecer

a alguém cousas, de que elle não conhe-

ce o valor; fazer um comprimento, di-

zer um dito do espiíito a alguém que o

não comprehende. — «tjue hei-de ter?

A miuha vida; a minha viJal Pare-

ce que mo não benzi ou que tenho pec-

cado mufeulo. Se esta stiuaua uíò não

lEUP

confessei I Pui hoje a S. Francisoo. <>ii«l

Fr. Isidoro, nem meio Fr. Isidoro! Ti-

nha ido pregar a Hestello. .Meu rico pa-

dre espiritual, que fo&te deitar as tuas

pérolas a porcos. Sempre lhe digo, vi-

zinha, quR gente assim... Lllas: cal-te

boca: u ell>'s...» Alexandre ilerculauo,

Ucnge de Cister, cap. 14.

PEROLEIRA, 8. /. Espécie do caoUro
de barro afunilado para a basd, oude 86

guardam Az>-ilonas.

PEROLINO, adj. (De pérola). Que res-

peita á pérola.

PERONEO, ou PERONÈO, aJj. (Do gre-

go peronii). Pertencente ao osso pero-

neo.
— .S. m. Termo de anatomia. Urn dos

dous ossos que formam a p^rna e qui' se

acha situado na sua piri,; exterior.

PEROOM, ant. — A peroom; acima,
adlaiite.

PERORAÇÃO, s. f. (Do latim peroratio-

nem). Conclusão de disrnrso, oo oração.

— Discurso breve e sentimental.

PERORADO, part. jhus. de Perorar.

PERORADOR.s. m. Orador que acaba,

e conclue o seu discurso.

—Figuradamente: O que ora com ve-

hemencia, eflicacia.

PERORAR, V. a. (Do latim perorare).

Concluir, fechar o discurso.

— Figuradamente: Orar, pedir com
instancia, vehemencia.
— Pronunciar algum discurso, ou ora-

ção.

PEROTA, s. f. CerU ave de arribação

em iiespanha.

FEROXYDO, 8. m. Combinação de um
corpo siojples com o uxjgeueo.
PERPÁO. Yid. Prepâo.

PERPASSAR, i'. n. ^De per, e pasíar).

Passar ao longodo outra cousa. Vid. Pre-

passar.

PERPENDICULAR, adj. (Do latim per-

pendtcularis). Termo de mathematicâ.

Diz-se da linha ou plano que cae sobre

outra linha ou plano fazendo de cada la-

do ura angulo recto.

PERPENDICULARMENTE, ade. (Dj per-

pendicular, com o suflixo imente»). Do
mani^ira p^rp-^ndicular, a prumo.
PERPENDICULO, s. m. Prumo.
— Loc. AUY. : .íl perpeadicalo ; a pru-

mo, perpendiculafineiile.— "i raios dosol

ferein a perpendiculo ao meio dia.

— Pêndulo astronómico que serve pa-

ra medir o tempo.

PERPENIQUEAR, v. n. ajit. Hesitar,

titubear, cambilear, não se poder lirmar

nas pernas.

PERPETANA. Vid. Barbatana.
PERPETRAÇÃO, s. /". (Do latim perpe-

tratioiíem). Atrào de perpetrar, ou com-
metter algum deticto.

PERPETRADOR, s. m. (Do Ihema per-

petra, de perpetrar, com osuftiio tdôr»).

O que perpetrou ou commettea aiguia

delicio. ,
' " ,m
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PERPETRAR, t). a. ant. (Do latim per-

petrare). iiesacalar, desvenerar, íaliar ao

respeito.

— Coiumelter, obrar, consummar.

—

Perpetrar lon crime.

Qae me restava a mim, que me era dado

Em tal descaliimento, em tal baixsza,

Commetter, perpetrar?—lautei! p'rig03

E(n guerras mais inúteis, cicatrizes

Mal prezadas de quem valia igoora.

6ARRETT, CAM., caut. 4, cap. 11.

PERPETUA, s. f. Termo de botânica.

Espécie de plantas do género gramphre-

na. cuj'» (lôr é do mesnao nome.
PERPETUAÇÃO, s. /. Ac<;ão de perpe-

tuar íilguma Cousa.

— Perpetuilade.
— ConliQua succesião em descenden-

tes.

PERPETUADO, part. pass. de Perpe-

tuar.

De 1 .grimas os olhos arrasados

.K voz hum pouo-í escura, embara<;ada,

o Sábio diz de peitos tão honrados

A fama Hcará perpenuida:

Oue em branda lira, e dcce voz cantados

(Seus feitos dignos de honra auantajada)

Serão, e ApoUo a Sabia fronta ornando

De lauro honrará o pay tão venerando.

CORTE RKAL, NAUFRÁGIO DE SCrLLVEDA,

cant. li.

PZRPETUADOR, adj. Qae perpetua,

que torna perpetuo.

PERPETUAMENTE, adv. (De perpe-

tuo, com o suíliio «mente»). Sem inter-

rupção, ou sem lim.— «]Saõ deixou este

Governador morgac!os na t^erra, qua lio

sinal, que lhos teria o Senhor guarda-
dos no Ceo, onde sua alma hiria descan-

çar perpetuamente. Governou hum an-

no, tí hum mez, e sete dias.» Diogo de

Couto, Década G, liv. 7, cap. lO.

PERFETUANA, s. f. Droga de lá forte,

de muita dura, de que ha varias sortes.

PERPETUAR, V. a. (Do húmperpelua-
ré). Fazer perpetuo, fazer duri^r muito

alguma cousa.— «Senhor, os reis são vas-

sallos de Deus, e se os reis não castigam

os seus vassallos, castiga Daus os seus.

A causa principal de se uão perpetua-
rem as coroas nas mesmas nações e fa-

mílias é a injustiça, ou são as injustiças,

como diz a escriptura ssgrada; e eutre

todas as i:ijustiças nenhumas clamam
tanto 80 céo, como as que tiram a liber-

dade aos que nasceram livres, e as que
não pagam o suor aos que trabalham.»
Padre Antoaio Vieira, Cartas, u.° 16 (ed.

1854).
— Perpetuar a acção; fazer alguma

dilig>'ncia legal para impedira perscripção

da acção, ou da excepção.
— Perpetuar-se, v. reli. Ser perpetuo.

.— As raças perpetuam SB.

— Fazer-se perpetuo.

PERPETUIÇÃO, s. f. Perpetuidade.

PERPEIUIDADE, s. /'. (Do latim per-

petuitateni). Duração sem íim.

— Duração muito longa.

— Fundação, iuslituiçào perpetua.

PERPETUiZAR. Vid. Perpetuar.

PERPETUO, ut/j. (Do latim perpeiíius).

Que não cessa de existir, que dura sem-
pre, eterno.— «Neste tempo chegou hum
embaixador dei liei de Végapor a Goa,

por quem el Uei lhe maudaua sessenta

cubertas de cauallos com suas colas, e

testeiras, e xxv. sellas com suas guar-

niçoens tudo muito primo, e bem aca-

bado, pelo qual embaixador mandou di-

zer a Afonso dalbuquorque qu-3 deseja-

ua ler com elle paz; e perpetua amiza-

de.» Damião de Góes, Chronica de D.

LIanoel, part. 3, cap. 30.—«K juntado

em Ruma hum Concilio de quarenta e

dous Bispos, se mostrou com evidencia

manifesta inocente da culpa que lhe fo-

ra imposta, e os falsarios convencidos

do testemunho, foraõ condemnados a

perpetua privação das ordens que tiuhaõ,

e excluídos do consorcio da Igreja, fi-

cando com esta aprovação (de que faláo

os Cânones) mais apurada a inocência e

grande vitiude do Santo.» MonarchiaLu-
sitaua, liv. 5, cap. 27.— «Nos disse, que
era natural de Moscovia, e de huma ci-

dade que se dizia Hiquegens, e que avia

cinco annos que estava aly preso por mor-
te de huíu hom«m, porque fora senten-

ceado & cárcere perpetuo, mas qae por

ser estrângeyro tiaha apeilado para o

UibuDsl do Aytau da Bstampina na ci-

dade do Pequim, que era o supremo Al-

mirante sobre os trinta e dous almiran-

tes dos trinta e dous reynos que saõ so-

geilos a aqaelle império.» Fernão Men-

des Piuto, Peregrinações, cap. 85.

Ao muado ficarás la no futuro

Tempo por só' exemplo de crueldade

Desam;indo bum amor sincero, e puro.

Em continua, pcri>eft«j saudade

De verte estará sempre suspirando

E^ta aima da qual tu não tens piedade.

COHTB REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. â.

Mostrauase também gente infinita

Com Binaes, e apparencias de tristeza

Com Sentimento vero, não Ungido

PoUa perpetua, dura, e tristo absencia.

IDEU, IBIDEM, cant, 13.

Ajudão as criadas as funestas

Derradeiras exéquias com mil gritos.

Ay duro tempo fdizem) como apartas

Paru sempre de nós tal fermosura?

Na perpetiía morada tenebrosa

A deisào leuantãdoalto allarido.

Com salgado liquor banhando a terra

Aquelle vitimo vale todas dizem.

IDE», IBIDEM, caut. 1'2.

—«lambem por conta de nossas al-

fandegas, e direitos, dareis trezentas fa-

liégas de arroz perpetuas, para alimen-

tos daqueiies, que nas terras de Chaul

ha convertido, e converter o Vigafio Mi-
guel Vaz; a qual quantilade mandainos
entregar ao Bispo, para que elle a repar-

ta, conforme vir a necessid.i.de.» Jacin-

iho Freire de Andrade, Vida de D. João
de Castro, liv. 1.

— Edito perpetuo; que regia sempre
os romanos co.n os mesmos decretos,

com decisões regulaiirâs, sem as varia-

ções dos edilos annuaes.
— Muto perpetuo; movimento con-

tinuo.

PERPLEXAMENTE, adv. (De perplexo,
com o sufhxo «mente»). Com perplexida-
de, ou irresolução.

PERPLEXÃO,"s. /'. Perplexidade, esta-

do de duvida, inciirteza.

PERPLEXIDADE,*-. /". (Do latina perp/e-

Xiíaíe»!). Irresolução, duvida.
— Confusão no que se diz, ou escreve,

estylo embaraçado de ideias, razões en-
leadas, sem melhodo.
PERPLEXO, adj. (Do latim perplexus).

Duvidoso, indeciso, irresoluto.

PERPOÉN, s. m. Gibão, ou veste de
abas longas ao uso antigo.

PERPONTE, s. m. ant. Gibão forte

acolchoado com algodão e pespontado,
para embaraçar a ponta da lança e es-

pada.

PERPUNTO. Yii. Perponte.

j PERQUE. Pelo que, pelo qual, pela

qual; pelos quaes, p^las quaes. — «An-
coslão como era bom caualleiro vendo a

nossa gjnte reuoltg, huma com a outra,

e chea de medo, soubesse ajudar do tem-
po, mandando aos seus que tomassem
numas barreiras estreitas, perque força-

damente auiam de passar.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 4,

cap. 17.

— Vid. Porque. — «E fallando AíTon-

so d'Alboquerque contra Garcia de Sou-
sa, que se descesse p^r aquelias cordas,

perque os outros des<;iam, disse: «Se-

nhor, não sou eu o homem pêra descer

senão como subi ; e pois me náo podeis

valer senão com huma corda, valha-me
Deos com seu favor, que em lugar estou

per» isso.» Barros, Década 2, liv. 7, ca-

pitulo 9.

PERRA, s. f. Cadella, a fêmea do cão.

— Adj. Figuradamente: Obstinada,

teimosa.

FERRARIA, s. f. Perrice.

— Grande injuria, má obra.

PERREG L. Vid. Perrexil.

FERREIRO, s. >h. Enxota cães, aquel-

le que em algumas igrejas e nas calhe-

draes está encarregado da enxotar os

cães.

PERRENGO, adj. Da condição de per-

ro, emperrado, encanzinado. Vid. Per-

rengue.

PERRENGUE, s. m. Termo Familiar.

Hoinum irascivel, qua com facilidade so

encolerisa.

— Dá-se este none ao negrp ou per-
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que sft nnonli^risí f«cilniftnt«, ou par»

ch/im«r-lhpi (Jisfarr(id«mentft piírro.

PERREXIL, s. m. Harva <io que se f*z

consiTVd Hm vinugre, e se us» psra abrir

voiilaHe do comer, e dcsí^nfasliar.

— Fiiçuradnmflnte : Fiiitno ó o perre-

xil d'esta conx^ersação ; quo a fHZ desen-

fasliids. c SNh»rosn.

PERRICE. ViH. Ferraria.

1.) PERRO, adj. i)rt perro, de cúo.

— AIrdZ, odioso, ifKligiio.

— Figuradamente : Obstinado, deses-

perado.
— Em que se sofTre, e padece muito.

— S. m. Nomo que por desprezo se

dava antigamente ans mouros e judeus.

— «Os qusis, cô mais outros tantos que

tinha de meu, todos por meus poccados

o perro mo levou na volta dos outros

de que tenho contado, som salvar de

lado quanto tinha de meu mais que a

pobre pessoi, cõ três zarguuchadas, e

huma pedrada na cabeça, de que estive

á m'jrte por três ou quatro vezos, e aiu-

da aquy cm Patane me liraraõ hum osso

antes que acabssse do sarar delia.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

38. — «A mim senhor me chamáo Bas-

tião, e fuj cativo do Gaspar de Mello,

que esse porro que «hy está atado ma-
tou agora faz dous aiinos em Liápoo cõ

mais vinto e seis Portugueses que elle

trazia comsigo na sua nao. António de

Faria dando a isto hum grande grito a

modo do espanto, disse, tá, tá, tá, não
quero saber mais, esse he o perro do
Simiiau que matou teu senhor?» Idem,
Ibidem, cap. 40.— «António do Faria se

levantou logo com muyta pressa, e se foy

ao lugar onde o perro estava, e os mais
dos soldados se foraõ trás elle, e abrindo
o escolilháo do payol para ver se era ver-

dade o que o Arménio dissera, o perro

com os S''is que com elle estavão se say-

ráo por outro escotilhão que estava mais
abaixo.» Hem. Ibidem, cap. 43.— «Por-
que o Tucaô lhe dava por isso huma ir-

mam sua que aly levava comsigo, tam-
bém gentia e China como elle, e porque
a molher não quisera adorar o idolo, nem
côsentir em tudo o mais que lhe elle de-
zia, o perro lhe dera com huma machadi-
nha na cabeça, com que logo lhe lançara
os miolos fora.» Idem, Ibidem, cap. 46.— «Nt-ste tempo acabou o nosso junco
de assentar sobre a estacada das pes-
queyras que estavão junto do arrecife

antes que cheguem á boca do rio onde
agora está o pagode dfls Siamês. E tanto
que o perro do Coja Acem, que era o
que nos tinha aferrado, nos vio daquella
maneyra, entrou de romania com nosco
com huma grande soma de Mouros todos
armados de couras e sayas de malha, e

em chegando nos derrubarão logo dos
nossos passante de cinquenta, em que
os dezoito forsõ Porluguezes.» Idem, Ibi-

dem, cap. 57.

— Homem muito odiogo, oa mui des-

prezível.

— Perro velho; lino, passado, matrei-

ro, traqu' jado.

— A outro porro com esse osso; vá ba-

ter a outra porta.

— hir-sH a perros; enraivecer-se, ir-

ritar-se.

2 ) PERRO, adj. Difficil do abrir, e fe-

char. — Esta fechadura está muito perra.

PERSA. adj. Pertencente á Hersia ou
aos seus habitantes.

— .s'. m. Natural da Pérsia.

Alll Tbomvra esUua, que dos Scytbiu

Suprema luinba foi, que apresentando

A r.yro, nay dos l'er$a» pella morte

De aeu (Ilha, cruel, dura LiataUia.

COHTE RKIlL, NAUrRACIO DK SKPLLVEDÀ,

cant. li.

PERSCRUTAÇÃO, s. f. Indagação mui
miiida.

PERSCRUTADOR, «. m. IndagaJor, in-

vestigador mui curioso, e miúdo.
PERSCRUTAR, v. a. (Do latim pers-

crniare). Indagar, investigar, averiguar

com curiosidade, e miudeza.
PERSCRUTAVEL, adj. í? gen. Que se

póle indagar, e averiguar. — Segredos

perscrutáveis.

PERSÊA. Vid. Prezêa.

PERSECUÇÃO. Vid. Perseguição.

PERSECUTÓRIO, adj. Termo Juridico.

Acção persecutória; em que se pede al-

guma cousa a alguém que a possue.

PERSEGUIÇÃO, s. f. (L)o latim perse-

cutionem). Acção, acto de perseguir. —
«E porque sustentamos que se lhes guar-

dem as leis e regimentos de vossa ma-
gestade, e os livramos se não captivem,

e que aos que servem lhes paguem o seu

trabalho, por estas duas causas tão jus-

tiflcadas, incorremos no ódio e perse-

guição de todos, e ó necessário que gas-

temos em nos defender d'estas batalhas

o tempo que fora melhor empregado na
conquista da fé, e exercício da doutrina

a que viemos.» Padre António Vieira,

Cartas, n.» 15 (ediç. 1854).

— Cada uma das épocas em que os

imperadores pagãos perseguiram, por edi-

to publico, CS christàos dos primeiros

séculos da Igreja.

— Figuradamente: Instancia enfado-

nha e importuna.

PERSEGUIDO, part. pass. de Perse-
guir. — «Alguns dias depois deste nego-
cio forão sobre hum lugar, desta mesma
comarca de Xiatima que se chama Tan-
ly, do qual vendosse os de dentro postos

em aperto, lançaram muitos cortiços da-
belhas pelas ameas do muro fora, de que
sair&m tantas que nenhum dus que ahi

estauam se pode dar acordo com ellas,

das quaes perseguidos tomaram por par-

tido abrir mam do combate, sem leua-

rem outro despojo que muitas ferratoa-

das delias, do que assi os mouros, como
os Chrislãos sairam hem magoados.» Da-
mião de Góes. Chrooica de D. Manoel,
part. 3, cap. 35.

F»iM o que ae eipera 4a »irtude,

AjiKiaiKlo a quero vr« tio perãcjuido.

Tal benrliciu, « tal olm uà digooa

De mil frandes loouores peru aemprt.

Pelote que em tal caac me dei tempo
Pêra me aconselhar, e resoluto

N'i que dcuo fazer darei re»po«U,

Por ventura conforme ao que deMejas.

CX)RTS RKAL, NAIFKACIO KC SEPLXVCOA,

cant. 12.

Porqo* o desigual numera afrontado

Da grande muUid^ da fera geot*

De tcdis partes vendote cercada

}'ert>eguido de todaa juntamente

(Uda hum de morrer ja determinado

Mostra hum valor e animo valeolA,

Atai mil e treientos pelejando

A oitenta mil irAo desbaratando.

iDUf, IBIDEM, cant 11.

Da Portugal Dom loSo seri chamado.

De antiga, e real prosápia descendido,

rtem ves que esti de. Mouros rodeado,

E alli de todos t\\t% perseguMiu.

Item resiste com animo esforçado,

Maa ah Sefior que o vem^s ja caído,

Sangrento, e traspaaaado o peito forto,

£ os olboa ja radando em triste morte.

lOra, IBIDEM.

— «E considere, que Rej sem fazen-

da he pobre, sem vassallos he só, e com
inimigos he perseguido: e hum Rey po-

bre, fó, e perseguido, fjciimento he ven-

cido, e vay perto de naõ ser Rey. Mas
se tiver fazenda, e a conservar, será ri-

co; se tiver bons vassallos, e naô os of-

fender, achalos-ha a seu tempo, i Arte

de Furtar, cap. 15.

Os míseros Mogores iiemguidoa

Do ferro vingador, da fúria acesa

D'huns tmigos croeis, erobmvecido».

Contra qaem niú vai rogo, nem deíeca,

'

Esperando de serem soccorridos

Da vencedora força Portuguesa,

Para a Villa 1'geiros encaminhão

Púr<tue entSo do tamer as atao tinUe.

r. D'ANnnADE, rniHKiKO cstco dc dio,

cant. 9, est. 28.

Onal * ligeira cervo persegviáo

D'ínímigas líbrís, d'ímiga gente.

Que com um importuno alto ruido

Dar-lhe morte cruel. Iratão semente,

Co'o coUo inda soberbo, e em alto erguido

Passa por monte e valle. era quanto soaAo

Nas costas o perigo, e a turba imiga.

Nem descansa em quanto Ua quem o peraiga.

iDUi, IBICKU, cjuit. 12, est. 53.

Tal vejo ir a ligeira fusta agoda

Dos navios imigoa p^rseguidu^

Que n'hum perigo tal que a côr Ibe moda
Inda soberba vai. inda atrevida:

Mas por mais que trabalba, e mais que

Mal pudíia hoje aos a«tts salvar a Tkta

Se nào tivera o vcolo favorável.

Sem o qual bia sendo índefeosaTeL

IDIM, iBirtM, Cl et. 12, est. C4.
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PERSEGUIDOR, s. m. (Do latim perse-

cutor). O que persegue. — «He hum ho-

mem quo vio tudo, que fez tudo, e que
sabe tudo, e se lhe havemos de dar cre-

dito, só a elle socederão mais desaven-

turas que a todos os Cavaileyros Andan-
tes. Como he hum perseguidor dos ou-

TÍdos, não me admiro que para atormen-

ta-los lhe escapem tantas mentiras.» Ca-

valleiro de OliTeira, Cartas, liv. 3, n."

19.

PERSEGDIMENTO, s. m. (Do thema
persegue, de perseguir, com o suffixo

«mento»). Execução de alguma obra,

feito.

PERSEGUIR,!), a. (Do latim persegui).

Ir em seguimento do que foge, para fa-

zer-lhe damno.— «Ditas as quaes pala-

vras, sem mais convidar algum que o

seguisse, remetteo aos Mouros queos per-

seguiam com zargunchos, e outros tiros

de arremesso, na qual sahida do cubello

em baixo do muro fez maravilhas de sua

pessoa, té que o mataram com hum dos

zargunchos de arremesso, que lhes atra-

vessou a ganganta.» Barros, Década 2,

1ÍT. 7, cap. 9.

Isto te conto Rey por hum milajre,

Estranho, peregrioo, raro ao mundo ;

E pêra te auisar, que tu a não vejas,

Mas quem refusara mil, qua tanto honra?

A mim jyersiga Amor, a mim mal trate,

Soberbo a mim se mostre, esquiuo, e duro

Cõtra mim se embraueça, que em flm muita*

Vezes, hum grande mal acaba a vida.

J. CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPULVBDA,

cant.6.

— «Quando ás vezes ponho diante dos

olhos os muitos e grandes trabalhos e

infortúnios que por mira passarão, co-

meçados no principio da minha primei-

ra idade, e continuados pella msyor par-

te, e milhor tempo da minha vida, acho
que com muita razáo me posso queixar

da ventura que parece que tomou por

particular tenção e empreza sua perse-
guirme, e maltratarme, como se isso lhe

ouvera de ser matéria de grande nome,
e de grande gloria.» Fernão Mendes Pin-
to, Peregrinações, cap. 1.

— Importunar, seguir alguém por to-

da a part6.

Bem vejo que a rasão que a isto t'obriga

Procede só d'amor, nío d'oulra parte,

Porém que esperas tu que faça, ou diga.

Quem vive de te vèr, e ha de deiíar-te?

Por muito que a ventura me persiga.

Pois quiz que minha gloria fosse amar-te,

Que outro mal p6de dar-me, ou que tormento

Que se iguale com este apartamento?

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIB,

cant. 3, est. ~4.

— «Que contende com os seus Com-
panheiros, que ameaça, e se vinga dos

Seculares, e que persegue a muitos del-

les correndo atraz do suas mnlheres, tu-

do isto he ser Fraàe como Frey Henri-

que.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, cap. 28.

— Solicitar, pedir com importunida-
de. — «Elle a perseguia havia muito tem-
po para que lhe concedesse os últimos

favores. Fiugiado eila ultimamente que
se rendia aos seus excessos, Ibe deter-

minou hora particular, e secreta para se

avistarem.» Cavalleiro da Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.o 30.

— Molestar, fatigar, atormentar, im-
portunar; affligir, mortificar.

Vendo o triste Joíío, que não súmente
AUi este seu consellio se não segue.

Mas que em nenhum legar se lhe consente

Tratar ja deste medo a que era entregue.

Anda por cá, por lá, como o que sente

A grande dnr e agud-\ que o perseguCf

Que mil legares busca, hum e outro tenta,

E era nenhum se quieta, ou se contenta,

r. DE ANDRADE, PROIEIBO CERCO DE DIU,

cant. 17, est. 46.

— «O que sey he que me deveis duas
horas que perdi do meu descanço, para
vos escrever esta Carta. Desculpai os er-

ros porque foi feita com muito somno,
sendo hum mal que me persegue terri-

velmente em querendo ler, ou em que-
rendo fdzer gazetas.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n.» 23.

PERSEMELHANTE, adiK ant. Similhan-
temente.

FERSEO, s. m. (Do latim perseus).

Termo de astronomia. Uma das vinte e
duas constellaçóes celestes a que cha-
mam boreaes.

PERSEPA. Vid. Presepe, estrella.

PERSEVÃO, s. m. A parte interior do
cocha onde assenta os pés quem vai

dentro.

PERSEVE, s. m. Marisco do tamanho
de um dedo, e de casca quasi como um
borzeguim; tem uma unha no cabo, e
torcendo-o junto (l'ella se tira o miolo
ou polpa do marisco.

PERSEVEJO, s. /". Género de insectos
hemipteros, parasitas e de cheiro fétido.

PERSEVERADAMENTE, adv. Com per-
severança.

PERSEVERADO, part. pass. de Perse-
verar.

PERSEVERANÇA, s. f. (Do latim perse-
verantia). Constância em continuar até
ao fim.— «Nesta facção se acharam Fran-
cisco Ribeyro de Antas, agora morador
em Negapatão, Simão Rodrigues, João
da Veyga, Custodio Martins Teyxeyra,
natural da Ilha da Madeyra, Joaõ Soa-
res de Brito, Francisco Dias, Belchior
Peyxoto de Viana de Lima, João de Pi-

nho, Paulo do Rego, Francisco de Oli-

reyra, e hum Tavares, e outros, cujos
nomes não foy possível ter de memoria,
ainda que por suas façanhas merecem
havella delles perpetua, e gloriosa, naõ
só pelo valor, que com as armas mos-
travam, mas juntamente pela admirável
perseverança com que assistiam ao per-

petuo trabalho.» Conquista do ' Pegú,

cap. 4.

— Duração permanente e continua de

alguma cousa.
— Termo de religião. Perseverança fi-

nal; dita da pessoa que morre no esta-

do de graça santificante.

PERSEVERANCIA. Vid. Perseverança.

PERSEVERANTE, adj. 2 gen. (Do la-

tim perseverantem) . Que persevera.

f PERSEVERANTEMENTE, adv. (De

perseverante, com o suffixo «mente»).

Com perseverança, constantemente.

PERSEVERAR^ v. n. (Do latira j^erse-

verarj). Manter-se constante. — «Um pu-

nhado de farinha, e um carangueijo,

nunca nos póie faltar no Brazil, e em
quanto lá houver algodão, e tujucos,

também não nos faltará do que fazer

uma roupeta da companhia; e esta é a

resolução e desejos com que imos todos
;

e confiamos na graça de nosso Senhor,

que nos ha-de ajudar a perseverar n'el-

les.» PaHre António Vieira, Cartas, n."

12 (ed. 1854).
— Persistir, ser firme, durar.

Este segundo vas perseucrando,

O caminho mortal que começaste

Ainda o vas agora affectuando.

Ao furor libithmo te entregaste.

Seguindo hum mao conselho, o bom deixando.

Torna cruel atras, e tem piedade

Da indigna perdição de tal beldade,

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 15.

— Permanecer, ficar. — «No qual mon-
te el Rey viveo só por espaço de hum
anno, em certa Igreja que alli achou com
huma Imagem de Chrislo Crucificado, e

huma sepultura desconhecida, e Roma-
no em comp.mhia desta Sagrada Imagem
da Virgem, perseverou entre estes dous

penedos atê acabar sua vida.» Monar-
chia Lusitana, liv. 7, cap. 4.

PERSEVES. Vid. Perseve, e Posseve.

f PERSIANA, s. f. Gelosia ou rotula

formada do taboinhas moveis, para im-
pedir a entrada do sol,

f PERSIANO, adj. Pertencente á Pér-

sia, ou aos seus habitantes. Vid. Pérsico.

— «O Christão que me aqui trouxe se

tornou pêra donde viera, e eu fiquey soo,

onde a lingoa Persiana que sabia falar

nam muyto bem, e assi o trajo que tra-

zia, causou terem por cousa nova alguns

mouros que na dita carvançara estavam

minha detença.» António Tenreiro, Iti-

nerário, cap, 29.

fifascomo hum m;io, que a todos sempre dana,

Se receia também de toda bsnda.

Usando ElRci da lingua Pt-rsiana

A João de Santiago logo manda,

Que por ví^r se este seu receio o engana

Entre dissimulado na varanda

Do galeão, e reja bem, e attente

Se esti lá dentro nclla alguma gente,

F. D'ANDnADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. li, est. !S.
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PERSIGA, s. f. Nome de «ma arvore,

qun s<> inclinou «o passar a VirgiTii.

PERSICARIA, X. f. Termo de botâni-

ca. 1'lniita irmi)ii'irial.

— Persicúria pimetitosa, inordaz, ou

pimp.ntn il<: (tq\Ki; oulra i'sp'!cie mui íicr»i.

f PERSICITA, s. /•. TiTino dcininiíra-

logia. 1'iílra argill<isa que tora a ligiira

de um p"ppg(i.

PERSIGO, adj. Pertencente á Persi»,

ou aos seus li.ibitantHS.

— Termo de archilnctura. Anplica-se

a certa ordem de archilocliira em que

entrara figuras no fusti) do columnas dó-

ricas.—Sino pérsico ; nome dado pelos cos-

niographns no msr que separa a Arábia

da Persi.i, pf.rlo de 200 legoes.— «K dan-

do aa Vida a dita nao, começamos a na-

vegar por cst" Sfo o eslreylo do mar, que

os (Cosmógrafos cliaraam o sino pérsico:

que he hum mar eslrpylo, que se mete

per aiitre a Pérsia e Arábia perto de du-

zentas legoas.» Aiiloiiio Tenreiro, Itine-

rário, csp. 58.

PERSICOT, s. m. Licor espirituoso cu-

ja base ó o espirito de vinho, caroços de

()eci'go, nssucar, «te.

PERSIGAL, s. m. ant. Pocilga, chi-

queiro.

—A vara de porcos.

PERSIGUEIRA, s. f. Planta.

PERSINAR-SE, ou PERSIGNAR-SE, v.

rejl. bí^nzer-sn, fuzwr o signal da cruz.

PÉRSIO. Vid. Persa.— «Os moradores
desta cidade, pela mor parte sam Ará-

bios, e Pérsios, dados a viços, e muito

ciosos das molheres, e com rezam, por

ellas serem muito fermosas, as quaes

quando vão fora de casa louão os rostos

cubertos de maneira que as nara podem
conhecer; os homens sam bem liispos-

tos, e grandes Cíual^adores.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 32. — «Este Sophi morreo pouco
loais, ou menos no nnno do SiMihor, de

mil, e quatrocentos, deixando hum tilho

per nome lune, que entre os pérsios foi

auisado |ier homem sancto.» Ibidem.

PERSISTENGIA, s. f. Permanência,
perseverança, constância.

PERSISTENTE, adj. -i. gen. (Part. «et.

de Persistir). Aquelle que persiste.

PERSISTIR. V. Tl. (lio latim persiste-

rc)w Sdr lirme ou constante, durar, atu-

rar. — »K naõ se vio mayor sem-rízaõ,

que quererem conservar suis qupixadas

sans a custa da barba longa. E se ainda

persistem na sua teima, ou interesse,

que assim lho chamo, o máo escrúpulo;

respond.iõ-me a esta argumento.! Arte

de Furtar, cap. 39.

PERSOA, s. f. Vid. Pessoa.

PERSOAL. Vid. Pessoal.

PERSOALMENTE, adv. ant. Pessoal-

mentii.

PERSOBEJO. Vid. Persevejo.

PERSOLANA, s. f. Yid. Porcelana.

PERS

PERSOLVER, V. a. (Do latim persol-

verfi). Paxor inteirampnto.

PERSONADA, adj. Kpithoto appli<;ado

is corolUs rnonopetaUs e irregulares for-

madas commurnmentp por dous lábios

que toem alguma similhança com o fo-

cinho de um animal ou com uma mas-

cara.
— S. f.

plur. Personadas. Familia de

plantas que apresentam os caraeteres

moncit)!iad('s.

PERSONADO, adj. Vid. Mascariho.

PERSONAGEM, s. 2. 'jf.n. (Do latim per-

sonn). Pessoa considerável, celebre. —
«Aiíiu d'tíSte castigo que dizem está de-

crotido, se me nolifioa outro, posto que

mo não declaram de que tribunal saiu,

em que me ordens m por modo do cui-

selho, que mo abstenha de escrever

áquella personagem, a quem escrevi o

siibredito, (porque não nomeam a p-^s-

soa de vossa exeellencia) e que só o fa-

ça por esta vez, dando satisfação de mim
c conta da oceasião.» Padre António Vi-í-

ra, Cartas, n.o 21 (ediç. 18,'')4).

—Tomado om lunu s-^ntido. —-«Es-

tando convencido, pela opinião de mui-

tas pessoas que conh-^cem o meu ger)io,

que nunca heyde ter dinheyro, e conlir-

mHndo-me vós agora que nunca heyde

ter juiso, considero-me huraa galante li-

gura do futuro, e huma belU persona-

gem da posteridade I» Cavalleiro d'Oli-

veira. Cartas, liv. l. cap. 50.— «Outrns

Figuras, e Personagens em que vos fa-

ley na minha Carta de hoj«, derão oc-

casião a me descobrires esio segredo a

respeito do meu juiso.» Ibidem.—«Não

ó capricho, nem vulgaridade baixa da

que muitos teem,—que me julgue per-

sonagem grave de mais para fazer ver-

sos — ou aos versos coisa menos grave

para qu.ilquer pessoa—que eu não sou.

!Não é isso: é que já não creio; e p-tra

ser poeta ó mister crer. Ja não creio

senão em Deus : e agora so se fizer ver-

sos ao divino. Quem sabe?» Garrett, Ca-

mões, canl. 10, nota F.

— Qualquer individuo desconhecido,

ou que guarda o incógnito, dando-se

importância.

— Figura dramática.

PERSONAL. Vid. Pessoal.

PERSONALIDAPE, s. f. (Do latim per-

sonaliiatem). Dilíerença iadividual que

consliiue a pessoa.

— Sympalhia, ou antipalhii que ha

para certa e determinada pessoa.

—Allusão (ifT^-nsiva.

PERSONALIZAR, v. a. Dizer persona-

lidades, falUndo ou escrevendo.

f PERSONIFICAÇÃO, s. /". Acção, e ef-

feilo do personificar.

PERSONIFICAR, v. a. Dar vida e allri-

bulos de seres racionaes, aos que o náo

são e ainda aos alTeolos da alma.
— Fazer de um ser abstracto uma pes-

soa, uma divindade allegorica

PERS

—Personificar-se, v. rc/7. AHudir a

certas e d^-iermioadas pessoés ncs dis-

cursos nn eserijitrts.

PRRSOVEJO Vid. Persevejo.

PERSPECTIVA, «. f. 'De perspectÍTO).

Obra de ri precentaçfto de ol'j"Clos, er^-

rutada sí-Kuudn as regras da parte da

óptica que rer"be esto mesrno noroe.

— Fíguradarnento : Quadro de paisa-

gens ou visitas pittorescag.
;— Aspecto dii objectos viilos de loD^.

— Appnrencia ou réiíresenlaçSo «ftfa-

nosa das cousas. '
-'

—Termo de physies. Sciflncia qhe en-

sina a delim-ar os objectos com tal arte

que parecni verdadeiros.

PERSPECTIVO, adj. (Do latim pwfpe-

ciurn, supino de perspicere, vir atravez,

de per, 6 spicerft, vdr). Que sabe, que
professa a perspectiva.

PERSPICÁCIA, 8. f. (Do latim p^rtpi-

catia). Agudeza e penetraçá-) da vista.

— Figuradamente: Agudeza d*» eoge-

nho, ou do eiilendimeuto.
.' PERSPICAZ, adj. f rjen. (Do latim per-

pictíx). De vista muita aguda e clara.

— Figurad.nm.nit? : De engenho agudo
o subtil.— iComo se outras armas hou-
vesse ahi mais que a espada on o pu-

nhal para qu"ra quer vingar-se; outro

escudo mais que uma vontade, um pen-

samento perspicaz, Iraoquillo, uuico, in-

capaz de errar o alvo, semelhante a uma
tençô> daranada de Belz"buth!» Alexan-

dre Herculano. Monge de Cister, cap. 2.

PERSPICUIDADE, s. f. (Do latim per-

spicuitatem). Claridade, transparência.

—Figuradimente : Clareza ua explica-

ção, ei[)res=;ão e limp^-za de estylo.

PERSPICUO, adj. (Do latim perspiciius).

Transparente, limpido.
— Figura lamenta

:_,
Claro, intelligeote,

correrto.

PERSUADÍÇAO, í. f. Vil. Persuasão.

PERSUADIDO, part. piss. de Persua-

dir. — «R escapou por sua arl^j dando
com a prata, onde nunca niíis apparo-

ceo; ficando mil almas, que estivaõ na

Igreja, persuadidas, que aquelle horapra

era o legitimo dono. como manifestava

a confiança, com que f-z o salto, que

naõ foy era vaõ » Arte de Furtar, cap.

62. — «Persuadido Martim AlTonso. que

este fogo de disenr^ia, que começara a

arder entre o Hidalcão, e os seus. con-

vinha mais soprallo, que extinguillo, o

que seria útil ao Estado enfraquecer hum
visinho solladn, e poderoso.» Jacinlho

Freire d'Andrade, Vida de D. João de

Castro, cap. 1.— «Trata el R^y de Cam-
baya de tomar Diu. persuadido de Coge
Çofar. Quem era Coge Çofar. Como veio

a Cambava. Suas ra:ões para a empreza

de Diu. U Sultão as apprnva. e lho en-

carrega a empreia. D. J^ifio Mascarenhas

Capitão de Diu. Avisa «nGorernador, qno
escreva ao Sultão. Direito dos Heis do

Portugal sobro as Malucas.* Ibidem, cap.
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2.— «Chorou asna dpsgraçajearrepenHeo-

se da sua obstinação, porem duvido que

se emmendasse delia, porque estou muy
persuadido a que esta qualidade de doen-

ças be incurável nas molheres.» Caval-

leiro d'Oliveira, Cartas, liv. 1, u.° 52.

— «Que a serdes vos ainda comigo nào

vacillára em largar todos os meus direi-

tos a esses herdeiros de M. Depréval,

bem persuadida que arrumadas as con-

tas como deve ser, fica ainda cabedal

sobejo; 6 minhas jóias sós bastarião a

nos dar com que viver dessa mediania

por que sempre suspirei.» Francisco Ma-

noel do Nascimento, Successos de Ma-

dame de Seneterre.— «Tranquillisada um
tsnto, comecei a reflectir nas mulheres

que me tinhão humilhado, debuxei-as

na minha imaginação com enfeites táes,

como os com que eu lhes apparecêra, e na

minha ideia me compuz com iraje igual

ao que néilas vira; e entáo persuadida

que toda a vantajem que me levarão con-

sistia nos atavios.» Ibidem.

PERSUADIMENTO. Vid. Persuasão.

PERSUADIR, V. a. (Do latim persua-

dere). Obrigar com razões a que uma
cousa se fflça ou se creia. — «A causa

da qual embnixada era pêra persuadir

80 Çabaim Dalcam, que tomasse a sua

carapuça, e fezesse [)er todos seus Se-

nhorios rezar o costume da seita, e re-

gra de Ale, sobelo que também mandou
outro Embaixador a el Rpí de Cambia,
com outra companhia de conto de caual-

lo, os quaes foram ambos despedidos

som estes Heis quererem mudar suas ce-

rimonias mahometicas, pela de Ale.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 3, cap. 67. — tDas quaes se

desangraua tanto que lhe rogou Vasco
fernandez césar que se fosse debaixo de

cuberta a apertar as feridas, e que se

tornasse para cima ajudalo, porque fa-

zia muito fundamento delle, o que lhe

nunca pode persuadir que fezesse, mas
antes lhe respondeo que ou o auiam alli

de matar, ou auia de fazer amainar
aqiiella nao, e as outras se chegassem.»
Ibidem, part. 4, cap. 78. — «Desfaziase

Basiano com enveja de ver o irmão tido

*m melhor reputação, e não achando
meyo de o malar com peçonhr., o ma-
tou a ferro, estando o moço huma sesta

lançado no regaço da máy, bem descui-

dado de tamanha maldade, e com outra

mayor quiz colorear sua treyçaõ, fingin-

do que fora cometido pelo irmaõ, e o

matara em sua defesa, e para o melhor
persuadir, executou muylss crueldades
em todos aquelles que sabião o discurso

de sua treiçaõ.» Monarchia Lusitana, liv.

5, cap. 15.

M.1S era sonbo em fim não tinha torça

Pêra que o persuadir então pudesse

Via que o seu aspecto, liuma vontade,

k huma verdade firme prometia.

VOL. IV. — 98.

Por outra parte cuida que o ter delle

Necessidade, faz que tal se mostre

E que a fim de o ter pêra remédio

Da guerra que lhe diz, isto lhe diga.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPULVEDA,

cant. 12.

—«Sua alteza estava doente, o n'es-

tes dias com suspeitas de perigo, e foi

mais fácil de persuadir, o que impor-
tou muito para que também se viesse a

render el-rfi, o qual me levou á rainha

nossa senhora, para que me dissuadis-

se; mas como a piedade em ambos suas

magestades é tão grande, alfim poderam
mais 8s rasões do maior serviço de Deus,

que lodos os outros respeitos.» Padre

António Vieira, Cartas, n.» 12 (ed. 1854).
— «Antes trouxeram os principaes ou
cabeças de duas dVllas, persuadindo-os

a que lambem seguissem, e se quizes-

sem descer a ser vassallos de vossa ma-
geslade ; e com eiles temos já assentado

o tempo, e o modo com que o bão-de
fazer.» Ibidem, n.° 15. — «Estas ssõ

as unhas dos Estadistas, Alvilristas, ás-

pides do Inferno, que persuadem aos

Keys com razoens suaves, e sofisticas,

que lancem fintas, que ponhaõ tribu-

tos, que peção donativos aos povos sem
mais necessidade, que a de sua cobi-

ça.» Arte de Furtar, capitulo 51.

—

«Foi de animo piedoso, e sem malí-

cia, fácil de crer, quanto lhe persua-
diaõ, e alheio de toda a cousa que pa-

recesse rigorosa, da qual brandura usa-

rão seus privados laó mal que tyranni-

zavão o povo.» Fr. Bernardo de Brito,

Elogios dos Reis de Portugal, continua-

dos por D. .José Barbosa.— «E logo do-

brando o Cabo de Sincapura, ancoráo
nos portos dos Reinos da Syão, Cam-
boya, Champá, e Cochinchina. E passan-
do aos Reinos da China, se atreverão a

olhar aquelle tão recatado Império, que
nunca sofíreo a communicação do gen-

tes estrangeiras: alli fundarão a celebre

Cidade de Macáo, por onde persuadem
aos Chinas os Mysterios de sua crença,

fazendo juntamente do commereio a Re-
ligião escada.» Jacintho Freire d'Andra-
de. Vida de D. João de Castro, liv. 2.

— «Só D. Jorge sustentou tenazmente,

que se devia cometler a Fortaleza, sen-

do a grandeza de seu animo a maior ra-

zão, com que o persuadia; porém erão

as contradições tão vivas, que não podia

acontecer sem culpa o mais feliz succes-

so.» Ibidem, liv. 4.—«O miserável Prín-

cipe, não podendo levantar-se de todo

com o pezo de seus antigos erros, se

deixou persuadir das razões do bárbaro,

e fraudulento amigo, porque os olhos

ainda cegos com as névoas da idolatria,

não podião solTrer as luzes da verdade

que lhe amanhecia.» Ibidem.

—

'«Devo
dizer a vossa paternidade, que, havendo
de sahir com as suas damas, pela pri-

meira vez, a rainha fidelíssima, pude eu

persuadil-a a que sabissem cora lenços

brancos em os bombros, de sorte que se

recatasse quanto descobrem os decota-
dos.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,
pag. 89. — «Pôde comtudo a honra (!)

suílocar os suspiros da musa, e, apesar
das saudades, tentar romper o enlace,

persuadindo que não fora sagrado, e
dando testemunhas de haver consentido

condicionalmente.» Ibidem, pag. 101.

—

«Este homem, capaz de qualquer em-
preza, escreveu a Suppico, persuadin-
do-o ser muito preciso conferirem am-
bos em Compostella matérias gravíssi-

mas; e assim dirigisse sua viagem para
tal tempo, era que eile, padre Serra, o

estaria esperando em designada estala-

gem da cidade.» Ibidem, pag. 110.— «O
Doutor Caponi, Medico do dito Hospital,

se oppoz á operação persuadindo ao Sa-
loyo que senão podia executar sem que
perdesse a vida.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n.° 12. — «Persuadir a

Mademoiselle Antonieta, que não diga

que o Diabo vos leve, nisso faz V, P. a
sua obrigação, porem enche-la do escrú-

pulos, dizendo-lhe que Deos a não pôde
sa-lvar, nisso mostra V. P. o seu juizó.»

Ibidem, n." 29. — «Deos he testemunha
de que estou totalmente persuadido a

tudo o que vos digo, o os homens que
me conhecem como vós, sabem muito
bem que eu não accomodo a minha lin-

goagem ao tempo, costuroatido falar, e

escrever sem artificio.» Ibidem, n." 28.

— «Declarando-se Hippocrates com Phí-

la, e persuadindo-a a lisongear o amor,
e as esperanças do Principe, conseguio
restabelecer perfeitamente a sua saúde.»
Ibidem, n.° 30.—«Sey de hum Amance-
bado, a quem no instante ultimo da sua
vida persuadia o o Confessor que fizes-

se sahir de casa, e separar-se da sua
companhia a Concubina em cuja amisa-
de se tinha entretido muitos annos.»
Ibidem, n.° 37.—«Pôde ser que elle ima-
gine que a Naturesa foi escaca com V.

M. negando-lhe o valor, porem V. M.
lho ensina a fasor reflexões nesta maté-
ria, que o persuadão inteyramente a

que hum mosquito vivo vai muito mais
do que Alexandre Magno depois de mor-
to.» Ibidem, n." 48. — «Daqui nasceo
aparentemente a Astrologia Judiciaria, o

esquecendo-se assim os mortaes do uso

que Doos determinou ás Luses Celestes,

que parece que foi o de regular os tem-
pos, e as sesoens, entrou a ignorância

a persuadir que regulavâo o destino dos

humanos, que infuiidião sobre os seus

accidentes, e que finalmente era tão

grande o seu poder, que ou tinhão o
lugar de Providencia, ou que pelo me-
nos dirigião os seus Decretos.» Ibidem,

liv. 3, n.Ml.
—Persuadir-se, v. refl. Acreditar, coa-

voncer-se. ''^
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Na conjura-lo impla ja asscnUdu

VAotodu com Intorito do vlogir-se,

E váou prriUíiiHnJo com p:iU>urat,

Que ftos unimoH duniidoft furur criáo.

Onde a noo nauegauu chegAo, pondoso

Ampliitrito do longu, n'1o voltando

A Lianor nunca o% olhos onuejosoi,

H*a oa coatts lha deu, em ódio aceia.

OOIlTRnRAL, NAUrnAOIO DE»«Pl!LV«D*,

cant. 7.

— «Amigo do Corarão. Compíidecido

das qucyias de Frt>y Ht>iiriq.iiu, vos es-

candalisat^s dos ttíriuos com que escrevi

áquelle Frado, a quoiu vós som quinem
para que cliatuaos Koligioso. Persuadis-

me a que so devo ruuilo n-spi-ilo ao ho-

mem que tem semellianl-^ nome.» Ca-

valloiro d'Olivcira, Curtas, liv. 1, n."

28.—«Quando eu me persuadia que vós

me amaríeis, julgava muy f.^vorareimen-

te a respeito da vossa bondade, o da mi-

nha fortuna. Nem cuidava que éreis as-

sim dissimulada, nem cuidava que ou
era assim infoliz. Persuadi-me ao con-
trario, mas foi erro.» Ibidem, liv. 2, n."

9G.— «Os Advogados entre os Romanos,
compravno por todo o dinheyro esta

poUe, e persuadião-se que era de gran-

de socorro psra gsnhnr as Causas que
di'fi<ndião. Ksla (i|ii(iiáo se consiírvou wn
tal forma, que psra exprimir entre nós
hum hoio:ijj ditoso diseraos logo que
uasceo impcUinado, e os Francesi's em
tal cago que nasceo encoifado.» Ibidem,
liv. 3, n.» 11.

PERSUADIVEL, adj. 2 ijm. Quo se pô-
de persuadir, ou de que 6 fácil a per-

suasão.

—Que se persuado, que crê facil-

mente.

PERSUASÃO, s. f. (Do latim pcrsua-
sionem). Acção e elTi^ito de persuadir;
juizo quo so fórroa em virtude de algum
fundamento, a ideia quo por certos pre-

cedentes observados so forma acerca de
alguma cousa. — «He necessário saber

que a eloquência tem muy pouca parte

em semelhantes persuasocns. A honra
delias dove-so a outro principio mais
forte, e poderoso que ao das palavras.»
Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.»

28. — «He certo que os Pígoens não ti-

verão rasào originada da Naturesa, para
dedicarem a estes Uooses hum dia antes
do que o outro, o que seria muito ne-
cessário aos Astrólogos Pagoens p.ira po-
derem formar alguma persuasão favora-

Tel.» Ibidem, n.» 43.

PERSUASIVA. Vid. Persuasivo.

PERSUASIVEL, adj. 2 gen. Que se

pôde persuadir ou ter por certo.

—Capsz. digoo de sor persuadido.

PERSUASIVO, adj. Que persuade, pró-
prio a persuadir.

— fci'. f. Persuasiva; talento, força de
persuadir.

PERSUASOR, ,(.//. Ou'^ persuade.

PERSUASORIA, s. /. Razão para per-

suadir.

PERSUASORIO, adj. (Do latim persna-

sorius). Qiii! persuade, próprio a persua-

dir; pcrsussivo.

PERSULPHURETO, «. m. Termo do

chimiua. Cumbinafáo d'um corpo sim-

ples com o enxofro, no qual entra este

uliiioo na maior quantidade possivel, sem
formar A(,ido.

PERSUPPOR. Vi). Presuppôr.

PERTEECIMENTOS, s. f. plur. ant. Par-

tenvas.

PERTELHOA, of/y. Termo cómico. Mui-
to esperta, ladina.

PERTENvA, s. f. Aceáo ou direito á

pro|)rio(lado do alguma Cousa,— Aquilio quo pertence a nlguom, por

titulo do proprioda<lo ou jurislicçâo.

— Dependência, accessorio de ulguma
cousa.

PERTENÇÃO, s. f. Vid. Pretensão.—
«Nem pedira a Pedro Barboza, Doutor
celebre em aquilles tempos, quo escre-

vesse sobre o direito, que por varaõ ti-

nha a esta succcssaõ; o qual lhe respou-

deo, quo riAÕ tinha razoens na perten-

çaõ lia Coroa de Portugal em concurreo-

cia do Dona C^tlbarinn ; e porisso essro-

veo ao Duque do (Irandia huma carta,

em quo por cifra lho dizia, quo lhe dava
grarido cui iado o direito do sna prima.»

Arte de Furtar, cap. 18.— «Vodes aqui,

amigo leitor, como <is qu>i tem as unhas
na lingun, naõ doscsnçaõ, aló que naõ
enxotflõ toda a sorl^i do requerentes be-

neméritos, para lhes licar o campo fran-

co a suas pertençoens, que por esta arto

alcançnõ; o assim furlaõ, e píscaõ com
os anzòes, e unhas da língua o que naõ
merecem, o de justiça se deve dar, a

quem arriscou a vida, o naõ a quem a

traz empapelada.» Ibidem, cnp. 36.—«K
como todos, os que «ndaõ fora da pá-

tria, tem pertençoens uella, cresce-lhes

a todos a agua na bica ouvindo isto; e

vaõ-so para suss casas discursando o ca-

minho, quo teraõ para terem entrada

com taô grande valia, que tantos com-
padres tem em todos os Conselheiros, e

logo lhes occorre a estrada cofmbrâa das

peitas; porque dadivas' quebraõ pene-

dos.» Ibidem, cap. 37.— «E o Secretario,

quo está do avizo, puxa pelas primeiras

(iuas folhas de pai)el, que acha escritas;

e com a destreza, quo cosiumaõ, reluta

logo de cada huma seu ea|iiiulo, quo do

repente vay compondo, talhado para as

pertençoens do supplicanle, em que o
descreve taõ valente, le/il, e bizarro, quo
nem a roãy, que o pario, o conhxeria
poraquello retrato.» Ibidem.— «Aqui naô
ha senão fechar os olhos, e lançar o res-

to, o morrer cora capiiz, ou jantar com
charamelas. Vierão as irmãs em tudo:

deu comsiiío em Lisboa com os mil cru-

zados á dóitra. e Unçou-os cm hum ca-

no do apua clara, quo lhe tirou a limpo
sua perteução coru este presupposto: Se
V. m. mo alcançar hum ofúcio, ou bene-

ficio, que renda duzentos rcil reis, dar-

Iho hey trezentos para humas meyas,
som que haja outra couza de permeyo.»
Ibidem, cap. 47.—«Senhor valey-vcs do
fulano, que tem boas entradas, e p<jde-

rá dar melhor sabida á vossa perlençaS;
e pôJo ser, que v-^m esta mandado pelo

ujesíuo, (|uo o poz era deSKraça, para o

trízer a estos apertos de o buscar ro;n os

d(tn8liv(js Costumados, que ás veies pas-

saõ do vinte riixas de açúcar, porque
eiu mais s-i estima a graça ds hum Piin»

cipo.» Ibidem, rap. 5').— «.Mandavaõ-lhe

presentes, e donativos de frtwii^ pôtle,

uiiAginando, que por aquelia via abrii4

porta a suas pertençoens: e trlks abri-

raõ-na para a restaurrç^ú do mercador,
quo assim so hia refazendo; em tanto,

quo a;é os Juiz-ís, que tinheõ condemna-
do a uao, lha absolverão.» Ibidem, cap.
64.— «K porquH náo? Sn eu tenho voo-
tade de o saber? Minha intenção consis-

ta) em assfgurar a felicidade desta doo-
zella, que a todas as luzes a mer»ce ; e

SI- as vossas pertenções não sobram alem
das minhas posses, faria com gôslo p-^-r

ella, co!n<i por vós, alguma cousa ;
por-

que a fariis ditosa: não é assi:M, M.
Chenn ?» Francisco Ahnoel do Nascimen-
to, Succassosde Madime de Seneterre.

PERTENCE, s. »n. Vnl. Pertença.

PERTENCENTE, adj. 2 g^n. (fart. act.

de Pertencer). Que p'^rlence.— «He, cer-

to quo se Kasls neste R^yno todos os ân-
uos dís rondas Koaes quasi hum milhão,

ou o que so acha na verdade, em salá-

rios de ofliciaes, o Ministros, qua assis-

tem ao governo da justiça, e meneo dr»s

couz'ís pertencentes a Coroa : e he mais
quo cirto, que com a am>'tade dos laes

Ministros, e póJe bem ser que com a

tvrra parto dolles, so àntin melhor expe-

diente a tudo.» Arte de Furtar, cap. 44.
—Ant. Próprio para algum fim.

— Hihil, apto. próprio.

PEhTENCENTEMENTE, ado. (Do per-

tencente, com o suflixo «menter). De
modo períeneente. apto, conveniente.

PERTENCER,!', n. (Do latim pertiner«):

Sor de, sor devidi) a.— «Sobre qual del-

ias auia de fall«r primeiro nas cortes,

dizendo hos de Burgos, qut? a elles per-

tencia por serem cabeça de Castella, e

hos do Toledo Bo contrario, alegando es-

ta precedência ser sua por forem cabe-

ç.i de Hispanha, ao que el Rei acodio

com palauras de que por entáo hos do
Toledo lioaraõ satisfeitos, e com ellas

aprgou has diferenças, que naqaellas

cortes tiucrão. nas quacs pareci», que
per nenhum modo se podesso tomar con-

clusão.» Damião de (}oes, Cbronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 29.— «Passan-

do assim esta vida alguns annos. veo

hum Rei vezinho a este ao Adem fazer-

Ihe guerra, em quo o venreo. desbara-

tou, e tomou a teor parla do Regno di-

zendo que lhe pertencia per direito, ho
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qual PTfi homem msuioso, e caridoso,

pelo qufi hnraa das primt-iras cousas quo

fi»z, foi dar iibt^rdade a todolos captiuos

que o outro Unha.» Ibidem, part. 4,

cap. 54.—«O que el Rpy com muylo de-

sejo procuraua com alguma itriagio.içam

e desejo, quo depois mostrou, de ver sa

poderia legitimar, e habilitar ho dito se-

nhor dom lorge seu filha pêra sua socos-

sam, que ao Duque direitamente perten-

cia.» Garcia de Rezende, Chronica de D.

João II, cap-. 133.—«O qual se lhe escu-

sou de tratar deste socorro, com dizer

que ja acabava o seu tempo, e quo a elle

pertencia isso mais, pois ficava na terra,

c avia de pass.ir por esse, trabalho de que

se arreceava.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 21. — «Quando EIRi'y

Filippe, que cbamftõ Prudente, moireo;

dizem qm só no Reyno do Navarra en-

gasgou, se pertencia ao Francez; como
se naõ tivera mais, que duvidar no de

Portugal, e outros, cuja posse, se bem
se examinara, pôde ser que lhes cchára

mais da apioa transversal, que de linha

direita.» Arte de Furtar, cap. 14.—«E
que nos collateraes sej« o mesmo, cons-

ta do texto in Aiith. de hcered. §. Si on-

tem. E da raz.iô da equidade, em que as

leys se fundaõ, para conceder este bene-

ficio aos descendentes, essa mesma tive-

raõ para o concederem aos coUateraes :

e ha exemplos, como o em que o Rey
Filippe de Inglaterra, por constlho de
Letrados declarou, que o Ducado de Rre-'

tanha pertencia á S'brioha filha do ir-

mão mais velho do Duque defunto, con-

tra outo irmíõ do mesmo Duque.» Ibi-

dem, c^ip. 16.— «Os bi?ns dos que forem
Clérigos, applicaõ-se por Direito á Igre-

ja, os dos Religiosos á sua Religisõ, os

dos leigos a seus Príncipes, onde os taes

bens existem, e naõ onde se condemnaõ.
Em Espanha, e Portugil pertencera os

bens dos leigos aos Reys por particular

concessão; e os dos Clérigos, mas que
tenhaõ beneficios, por costume geral em
toda a parte, pertencem ao Fisco secu-

lar. De tudo isto se colhem três conclu-

soens certas.» Ibidem, cap. 40. — «Fa-

sendo-se em sua casa huma junta de

Médicos, Parcas visíveis da vida, e do La-

tim, para votarem na cura de hum seu

filho que estava enfermo, fez o Duque a

exposição, 6 deo a informação da enfer-

midade, tomando o lug^r do Medico as-

sistente a quem pertencia a acção.» Ca-
valleiro d'Ullvelra, Cartas, llv. 1, n.o 38.—«\ segunda hora pertence ao domínio
da Lua, e assim as outras, até que cada
hum dos Planetas enche o seu lugar con-
forme a ordem que tem na coUocação
dos Ceos.» Ibidem, n." 43. — «As raer-

cés de Madama não tem de lhe faltar.

— O que vós chamais^ mercês minhas,
M. Chenu, pertencem de juro aos des-

graçados, e Suzanna cazando com vosco

nãò necessitará delias. Encarregar-me-

hei do enxoval, que é quanto pó.so fa-

zer.» Francisco Manoel do N.ssclmento,

Successcs de Madame de Seneterre. —
«Alem de que, deveis pouderar que snis

em poder de marido, e que por mais

abundantes que vossas riquezas s^jâo,

menos a vós que a elle lhe pertencem.
DelxècQos Agostlnha...» Ibidem.
— Ser do cargo ou obrigação de al-

guém.
—Referlr-se, respeitar.— «Ser o cabe-

dal deíla tirado daqui, ou dalil, he pon-
to que me naõ pertence: Doutores tem
a Santa Madre Igreja, que está em Ro-
ma, e poderá supprir, e tirar os escrú-

pulos. Quanto mais que o que aponta

de novo, nada leva desses escabeches,

porque ha de ser de gente escoimada.»

Arte de Furtar, cap. 23.

f PERTENDENTE. Vid. Pretendente.
— «Eiiterneceo-se o Rey, pasmarão os

circunstantes, e sahlo logo dalli despa-

chado o pertendente com huma Com-
menda grande, a que poz embargos a

Invejs, e lha f^z cnmmutsr era outra pe-

quena
;
porque não era Fidalgo, ou por-

que não eneheo unhas apressadas, que
tudo alcsnçaõ, ou tudo estorvão.» Arte
de Furtar, cap. 49. ,

PERTENDER. Vld. Pretender.

Lembrame que deiíei^ posto em caminííO

Anlíieros a liuiri atrcz CISO míimlàdo
"

àóm intfiito infernal só pertendeiulo

.Tomar de LuisFalcàd viog-inça justd.^

Assi ligeiro vai, que em pouco espaço

Chega onde está Raunusii vingadora;

tcrribel lugar cerca, e rode»

OHia prompto por donde alli entraria.

COBTE REAL, N/iÚFRAGIO DB SEPÚLVEDA,
cant. 3.

—«E assim me disse o conde de Ode-
mira, quo o havia de votar por ser ma-
téria multo clara, e o contrario contra o
serviço de sua magestade, e o intento

que se pertendia; e do mesmo parecer
sei que estão os demais conselheiros.»

Padre António Vieira, Cartas, n." 6 (ed.

1854).— «Quadrou a razaõ, por hlr ves-

tida de zelo de bem comraum : e vendo
o sindicante, que o mandavaõ desmas-
treado de authoridade, e dos requisitos,

para fazer bem seu officlo, renunciou a

jornada, que era o que pertendia, quem
tanto o abonou, e accrescentou de cabe-
dal, e talentos para os esbulhar do
tudo.» Arte de Furtar, capitulo 13. —
«Porque o acicate, que os move, estrlva

mais em medras próprias, que em servi-

ços, que pertendaõ fazer aos seus Mece-
nas. Reclproeaõ-se o amor do grande, e o
Interesse do pequeno: o amor abre a por-

ta, o Interesse estende as unhas; e como
na arca aberta o justo pecca, empolga
sem limite.» Ibidem, cap. 58. — «Era
guarda da Alfandega de Lisboa, e guar-
dava ss fazendas alheyas multo bem,
porque as punha em sua casa, como se

foraõ suas: foy demandado por isso; e

porque naõ deu boa razaõ de si ás par-
t'S, o puzernõ por portas rep-irtido: per-

tendeo levantar cabeça á custa nlheya,

e levsntaraõ-lha dos hombros á sua cus-
ta.» Ibidem, cap. 65. — «Seguistes suas
leys, que vos ensinarão a pertender,
buscar, e estimar, o que elle estima; e
achastes em tudo vaidades sem firmeza,

amargores sem doçura, inferno sem bem-
aventurança. Que resta logo? Ibidem,
cap. 70.— «E f'.l o Mestre eleito Capltaõ,

e defensor do Reino de Portugal contra
el Rei D. Joaô de Castella, quo por ma-
rido da Rainha D. Britis, Prlncezâ, e

unlca herdeira deste Reino, pertendia
melter-se de posse delle contra a forma
do certas Capitulações feitas ao tempo
de seu casaroeuto.» Frei Bernardo de Bri-

to, Elogios dos Reis de Portugal, con-
tinuados por D. José Barbosa.

D'hum remo n'outro Paiva vai saltando,

Chega íiqiielle onde vè que o Sultão pendo,

Que inda o e-tá pola vida importunando

E por ventura dar-lh'a enLão pertcnde:

Dentro queria ja mettê-lo, quando
Outro mais cruel, huma chuça estenda.

Mas porque sei que aqui ja muito tar o

o successo para outro Canto guardo.

r. DE ANDRADE, PRtUEIRO CEHCO DS DW,
caut. 7, est. 77.

^tive espaço dut«u esta contenda

Entre estes esquadrões em tudo vários,

Kão 1)3 entre os infiéis quem ja pertcnda
Mais que escapar das mãos de seus contrários: "' '-'

Ja nenhum delles h.a que se defenda.

Os que nào fogem se hào por temerários,

Porque todo o que quiz mostrar-se forte

Virão entregue em mãos da cruel morte.

IDEM, IBIDEM, caBt. 12, est. 12.

Chegado aqui o Boxá, não se defendo

Do cobiçoso eftprito, que o acompanha.

Por onde haver á mão logo pertende

Daquella terra o Hei com arte e manha;
Mas elle, que a períidia bera entende

Do Baxá, e a crueia rara e estranha,

Solta a Cidade, e foge áquelle dano,

Fica em vão o conceito do tyrano.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 127.

Porém a fotte gente que a defende,

Que em tão leve perigo segura anda,

Também os seus mortaes canhões acende,

Também o aceso ferro á frota manda

;

Mas não lhe segue o eCfeito ao que pertende,

Porque a sorte então mais dura que branda

Faz que o horrendo furor do Lusitano

Canhão, traga aos seus, mais que aos Turcos dano.

IDEM, iniDEM, cant. 14, est. 39.

Naõ SC lembra tambcm do infausto agouro

Do lardeado Gallo 7 Que mais causa

Em mim perletid» pois de Tiver triste?

A. DimZ DA CRUZ, HY830PE, Cant. 8.

PERTENS... As palavras que começam
por Pertens..., busquem-se com Pretens...

PERTIGA, s. f. Vara-páo, páo compri-
do. Vid. Pirtiga.

PERTIGUEIRA, s. f. Officio, cargo de
pertigueiro.
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PERTÍGUEIRO, s. ut. Ministro secular

das t'Kcij(is calUyiiraus que assiste aos

oflicios.

—Pertiguairo-wó»* d« S. TUiago; di-

gnidndo d»! i)«itri»fio ou protector Uosta

egrfja; li de graiido aucloridade e re-

presiMilflção, o tom sido este cargo som-

pni |)rt)eiicUido por possoas da primeira

iiol)rt«z8.

PERTINÁCIA, 3. f. (Do latim perlina-

ciu). Obitiiiaçôo, conlumacia, Icicua.

Timlo que í KalaoU a marií vqIo,
|.

c:on> (lu^ntu a i^r^W tnriLienta inil:i a p«rset;u8

Doa veiiloH, (niei" vencer a jiL'vtb\acia

'Quertí do* 'Mouro* vencco « cuntiimacia.

' '
r. DB ANbiiADU, pniMEino cenco dk diu,

canl. H,«sl. 'tO.

pertinacíssimo, adj. sugeri, do Per-

tinaz.

PERTINAZ, adj. 2 gen. (Do latim per-

tinax). Contumaz, teimoso.

A condii;;ío cruel, scuera, e dura

Vo, quo ao pay pertinaz 50 accrcccntaua;

Sente de sua Lianor a vida estreita:

Sento a esquiOa prisão, e pona injusta.

COnTE REAL, NAUFRACIO DE SE1>ULVE0A,

cant. 2.

PERTINAZMENTE, adv. (De pertinaz,

com o suffixo «mente»). Com pertinácia,

obstinadamente.

PERTINÊNCIA, s. f. Vid. Pertença.

PERTINENTE, adj. S gen. (Do latim

2)ertinente)n) . Qiio vem a propósito.

—Termo forense. Concernente á de-

manda.
PERTO, adj. invar. Chegado, junto,

não longe; próximo, -visiuho.—«No qual

cahio do oauallo, por lhe tropeçar, hum
destes moradores per nome loam Mar-

tins, ficando-lhe o cabreslrillo na mam,
o como ho cauallo hia aluoroçado da

corrida, e com desaseseguo lhe nam desse

lugar pêra sobir, vendo Aulonio Couti-

nho Mourisco que seruia de Almocadem
ho trabalho em que eslaua, sem ter con-

ta com os mouros os seguirem de muim
perto voltou, e do primeiro encontro
derribou bum, que foi causa de os ou-
tros sobrestarem, o darem tanto espaço,

que teue António Coutinho tempo pêra

tomar nas ancas Inara Martinz.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

4, cap. 47. — «Diz hum grande Autor,

que com nenhuma obra espiritual se

pode chegar mais perto, e depressa ao

conhecimento de Deose de sua bondade,

que com a doçura da contempUçaõ, e

assim bum coutomplaliuo simples, e sem
letras conhece milhor a Deos coiu amor,
do quo hum doulissimo theologo, com
sutil especulação.» Fr. Bartholomeu «los

Martyres, Compaudio de Espiritual Dou-
trina, cap. 15 (edii,\ 1G53).

PEUT

K por ler rnelhor deMinbircidoiro

Que o l»i;*r uiid* entJo ellea «itavin,

K malí prrio o lirAr brando e «uave

Ouo da aeda reprima a farra grave.

khanc. D'xt<DnADB, rniMKmo ckuco oe diu,

caot. IC, cat. l&t.

Knire ax «nicliraa PagÂi, nenhum roais j>er(o

Se ^|tf uxtmou do Tttrono inaccesaivcl

Do l^ute Crcador, de tudo orifera.

'

Í,%.'DK tlACIOO, VIAOKM EXTÁTICA, Caot. 2.

—Proiimo de.

—

Estou perto de Lisboa.

— a isto feito, e as drogas recolhidas tu-

do om hum sò dia, Pedralurez partio

dalli aos xvj. dias do mes de laneiro,

leuando consigo hnm embaixador, que
(sl Hei de Cananor mandana a el Kei dom
Efuauuel, e sendo ja perto da costa de

Melinde, tomou huma uao grande de

Cambaia, carregada de muitas mercado-

rias, que era de hum Mouro per nome
Milicupij, senhor do Barroche.» Damião
do Góes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. GO. — «Caminhou hum pouco

mais apressado, e perto das dez horas

da noite chegou ao pó de huma serra

meya legoa donde o campo da parte

contraria estava alojado, na qual repou-

sou pouco mais de. três horas, o tornou

logo a caminhar cõ muyto boa ordenan-

ça, CO seu campo repartido om quatro

batalhas.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 16.— «Antiguidade, que

conta só os annos, em cada feira vale

menos; mas a que accúmula mereci-

mentos, para cargos tem mayor preço,

e valera mais, se fora de dura. Quando
olho para os que me cercaõ, festejo ser

o mais antigo, porque me guardaõ res-

peito: mas se olho só para mim, toma-

rame mais moderno. Este mal t»m a an-

tiguidade, que anda mais perto do Hm,
que do principio.» Arte de Furtar, cap.

3.— «A outro dia foraõ ler a outra tran-

queira duas léguas desta, chamada (iru-

babilem, que era mayor, c mais forte

quo as outras, por ser perto da Cidade

de Ceitavaca.» Diogo de Couto, Década

6, liv. 8, cap. 7. — «Seu Marido che-

gou então perto de mim com tanta an-

ciã como enleio, e me fez um cumpri-

mento, quo me demonstrou o que veri-

Qcamos cada dia.» Francisco Manoel do

Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.
— Ao perto; junto, perto, visioho.

—

«Levam as barreladas, o que se designou

para as lançadas : e nam se correm de

tomarem com mãos lavadas, o que só

parece bem em mãos que se ensoparão

no sangue inimigo : cheyos como colmeas

ao perto, se eslaõ rindo dos que por ser-

virem longe estaõ vazios.» Arte de Fur-

tar, cap. 46.—«E tomando conselho so-

bre o remédio que neste tempo, e neste

trabalho poditmos ter, se assentou que
nos metêssemos pela terra dentro, por-

que claro estava que ou ao perto, ou ao

p&hT

long'), não poiiamos deixar de acharal-

guma gente que por cativos dos déss») de

comer até que nosso Senhor fosse servi-

do de nos acabar ou a >ida ou o traba-

lho. » Fernão Mendes Piulo, Peregrina-

ções, cap. 80.

— Saber alguma cousa de perto ; ave-

riguadamenle.
— í>. m.

—

Oj pertos; poropposiçéoaos
longei.

— O» pertos da pintvra; os objectos

que se representam como mais próximos
a qu"m os vô.

PERTURBAÇÃO, «. /".(Do latim perlur-

batiunein). Itt-volução da ordem ou con-
certo de alguma cousa, ou do estado de

quietação em que se achava; usa-se no
physico e no moral. — «Este é o maior,

ou o único impedimento d'estas missões,

servindo esta desunião de pareceres de
grande confusão, e perturbação das cons-

ciências, não sabendo os homens a quem
seguir, e seguindo na vida e na morte a

quem lhes falia mais conforme a seus in-

teresses.» I'adre António Vieira, Cartas,

n." 16 (fdic. 1854).

PERTURBADAMENTE, adv. (De pertur-

bado, com o suítixo «mente»). Com per-

turbação, desordi-nadamenle.

PERTURBADÍSSIMO, adj. superl. de

Perturbado.

PERTURBADO, part. pass. de Pertur-

bar,— cE porque as indignas saõ, as que
por dinheiro sobem aos oftlcios. ficava a

Kepubiica mal servida, e perturbada: o

sobir sem méritos, e o naõ cabir por erros

igualmeule se vendia.» Arte de Fartar,

cap. 17.

PERTURBADOR, adj. (Do latim pertur-

bator). Que perturba.
— Termo de medicina. Qualificação

dada a um metbodo curativo que se cos-

tuma empregar quando o perigo é immi-
nente.

PERTURBAR, v. a. (Do latim perlur-

bare). Causar desordem, perturbação nos

ânimos, nas pessoas, nas cousas ordena-

das pela rasào.—«Os Conselheiros devem
ser muitos sobre cada matéria, porque

buos alcançsõ, e supprem o a que naõ
chegaõ os outros ; mas naõ s*'jaõ tan-

tos, que se confundaò, e perturbem asre-

Súluçoens; quatro até cinco basiaô. Outra

questão he, se devem ser os Conselheiros

letrados, se idiotas; isto he, de capa e

espada.) Arte deFurtar, cap. 30.—«Em
quanto pois juntava bagagem, e soccor-

ros, que pela gran ieia delles necessila-

vâo de espaços dillerenles, escreveo a D.

João Mascarenhas, que desejtva tirar

qualquer escândalo que perturbasse a

paz capitulada entre o Soiláo, e o tsli-

do, para que se lograssem com recipro-

co amor os frutos de lâ > justa concórdia.»

Jacintho Freire d'Audrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.— «Se essa Dama
não é ditosa, para quem reservou a Di-

vindade a dita?—Folgámos (lhe respon-
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di] dfi concentrar nossas ideias com ai

imagem daquelles que nunca vimos, e de

quem ouvimos a miúio fallar; e como
fora para mim cruél não poder fallar-vos

nessa amiga minha, atlentai nesse retra-

to, e dizei-me lizamente, Adolpho, se a

minha practica não tem de perturbar a

vossa tranquillidade ?— E mostrei o re-

trato.» Francisco Manoel do Nascimento,

Successos de Madame de Seneterre.

Se em perfeito equilíbrio 03 ares pousão,

Não brame o vento, não, mas quem i>eríuròa

Esta serena paz, calma suave?

Quem rouba ao ar pacifico equilíbrio?

Pode hum Vate romper tão densas sombras 1

1. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Ont. 1.

— Interromper alguém que falia.

— Perturbar se, v. refl. Ficar pertur-

bado, confuso de medo, pavor, etc.

— SútTrer perturbação.—Perttirbar-se

o socego publico.

PERTURBATIVO, adj. Que perturba.

PERTURBATORIO. Vid. Perturbativo.

PERTUXAS, ou PERTUCHAS. Vid. Por-

tuchas.

PERÚ, s. m. Género de aves dá fami-

lia das gallinaceas
;
gallo da índia.— » De-

raõ no galinheiro de Santa-Cruz por ga-

lhofa, depois de cantarem os galos, efi-

zeraô tal descante nas galinhas, perus,

e ganços sem compasso, que meterão tu-

do a saco.» Arte de Furtar, cap. 66.

PERUA, s. f. A fêmea do peru.

— Figuradamente: Bebedeira.

—

Tomar
a perua.

PERUANO, adj. Pertencente ao Peru.
— S. m. Natural do Peru.

PERUCA, s. f. Cabelleira.

PERUM. Vid. Peru.

PERUQUA. Vid. Peruca.

{-PERUSINO, adj. Pertencente á cida-

de de Perugia.
— S. m. O natural de Perugia.

J-
PERVALECER. Vid. Prevalecer.

Que mal aconselhando se enriquet^em,

Se mal quer ser o Rey aconselhado,

Os mãos intentos destes pertialecem,

£ o que falia verdade he reprovado. ,

'^

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPULVKDA,

cant. 14. _ , i , „ ' , I ,

iS SiiSJuSiSg SB 0L'()

PERVERSAMENTÍS, adv' (Tie perverso,

com o suftiio • mente»). Com perversi-

dade, ou grande maldade.
PERVERSÃO, s. f. (Do latim pervertio-

nem). Mudança do bem em mal. — A
perversão dos contumes.

— Termo de medicina. Alteração no-

civa que S3 observa nos sólidos e nos lí-

quidos da economia animal.
— Alteração das fuucçôes orgânicas no

estado de doença.

PERVERSIDADE, s. f. (Do latim perver-

sitatem). Dnpravai^áo, maldade.
perversíssimo, adj.superl. de Per-

verso.

PERVERSO, adj. (Do latim perrersus).

Summamente mão, corrompido, depra-

V*do. .,.,-. ,-.;,,,,„,. ,,-,.

Qual belleza te devi, com estas palauras

F.iz o sígnal da crui, a que o peruerso

Olbo mao, e mortífero recea:

De ricos : nobres panos adornada

A. tenra creatura, gosta o fértil

Branco abundante peito da que estaua

Ia pêra tal criaçam alli escoltada.

CORTE BEAI., NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

'*'''-^'
; i oi.i. iie;>i£uuii;iJ ít .cai

D.io-lhe huma bateria fepefa » harníhSêi ' ^

Desejosos d'abrir ao alto a entrada.

Breve espaço durou esta contenda

Eutre a gente feroz, e a amedrontada.

Que como não lia dentro quem defenda

Abi II âo íacUmeiite larga estrada.

Entra logo a perversa turba ingrata.

Tudo, sem resistência, desb uata.

P. DE ANDilADB,^PHBOBIRO CERCO DE DIU,

cant.l»ieat.,10. Q-jjgjjj ^,

; ^ F
PERVERSOR. Vid. Pervertedor.

PERVERTEDOR, s. m. (Do Ibema per-

verte, de perverter, com o sufíixo «dor»).

U que perverta ou corrompe. — O per-

vertedor dos costumes.

— Adj.—Seducção pervertedora.

PERVERTER, v. a. (Do latim perier-

tere). Desmoraliâar, depravar, corromper,

deitar a perder.— «L he muito justa;

porque as heresias nascem, e cévao-se

com a cobiça das riquezas, com as quaes

se fazem os Hereges mais insolentes, e

pervertem outros, e com lhas tirarem,

ticaõ mais enfreados ; e só o Summo Pon-

tífice pòJe apphcar os bens confiscados,

a quem lhe parecer mais conveniente,

porque he causa meramente Ecclesiasli-

ca.» Arte de Furtar, cap. 40.

— Alterar, transtornar a ordem ou es-

tado das cousas. — tCom a primeira di-

zia, que desfaria nossa Santa Fé perver-

tendo, e mudando nas impressões, e em
todos seus volumes os sentidos da Escritu-

ra Sagrada. Com a segunda, que confundi-

ria os homens variando-lhes as provas de

suas demandas, e falsificaudo-lhes as sen-

tenças.» Arte de Furtar, cap. 64.

— Usar mal na applicação.

—

A medici-

na ensinou boas confeições, que nós per-

vertemos, para dar peçonha.
— Perverter-se, v. refl. Corromper-se,

depravar-se; alterar-se, transtoruar-se.

— «Quarta, se pôde o Príncipe Christaõ

chamar infleis, ou dar-lhes soccorro pa-

ra guerra justa ? Bem pôde ambas as cou-

sas, se naõ houver perigo nos fieis se

perverterem; porque quem pôde ajudar-

se de feras, também poderá de animaes

racionaes.í Arte de Furtar, cap. 21.

— V. n. Deixar de ser probo, preva-

ricar.

PERVERTIDO, part. pass. de Perver-

ter.

PERVICACIA, s. f. (Do latim pervica-

tia). Pertinácia, obstinação.

— Perseverança, grande constância.

PERVICAZ. Vid. Pertinaz.
PERVIGIL, adj. 2 gen. (Do latim per-

vigil). Vigilante, acordado.
PERVmiLIO, s. m. (Do latim pervigi-

Hum). losoujnia ou vigília continua.
PERVINCA, s. f. Termo de botânica.

Planta com folhas semelhantes ás do lou-
ro; ha duas espécies.

PERVINCO, adj. ant. Propiuquo, pró-
ximo. — Irmão pervinco.

PERVIO, adj. (Do latim perviíts). Pa-
tente, ondo se pôde entrar, e chegar.

PERYSTILIO. Vid. Peristilio.

PES
; contracção de pese, variação do

verbo pesar.

PÊS, s. m. ant. Peixe.
PESA, s.

f. ant. Peso.
PESADA, s. f. O que se pesa de uma

só vrz.

PESADAMENTE, aciy. (De pesado, com
o sufíixo omente»). Com pesar, de má
vontade. — «Surta ha armada, se teue
conselho no modo que se teria em co-
meter a cilade, o que assentado, o Ma-
richal dixe a Afonso dalbuquerqiie, que
elle viera de Portugal, nam pêra enri-
quecer, se nam pêra ganhar a honra que
speraua de auer na destruição de Cale-
cut, de que elle ja tinha adquerida tanta
na índia, que lhe nam aueria enueja a
esta, que por isso lhe quisesse dar a
dianteira, o que lhe Afonso dalbuquer-
que concedeo, posto que pesadamente,
por conhecer o Marichal por colérico, e
apressado em suas cousas, polo que ar-

receaua o que depois aconteceo.» Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 2, cap. 43.

— Molesta, trabalhosamente.
— Gravemente, com excesso.
:— Com tardança, ou demasiada len-

tidão.

— Reprehender pesadamente; carre-
gando e aggravando a culpa com razões
fortes.

— Receber alguém pesadamente ; com
máo rosto e agasalho.

PESADELO, s. m. Oppressão, agitação
e anciedade que se sente ás vezes duran-
te o sommo.

• .HSSJêlU

sD—
(ih bbibam

[nez. Será algum cugumelo?
Marg. Não, que tem olhos e mãos.

Cat. São carapos temporãos.

Mad. Mas, samícas pesudelo.

Cat. Onde o trazes ?

.Varg. Na lenha.

6lL VICENTE, AUTO DA UDFl.SA MENDES.

— Figuradamente: O que é importu-
no na pratica, ou com visitas cançati-

vas.

PESADÍSSIMO, adj. superl. de Pe-

sado.

PESADO, pari. pass. de Pesar, 1.

Infelices pronosticos o trazem

Todo reuoito, lasso, e desmayado,

.Em tudo sinais acha de tristeza

Tudo rodeado ve de sombi a e»cara<
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A»l o mltarspimà** longtadlui

An noitno loiíiorluutt. e iiríadun,

Quo remédio It-rá? j)oi« ern ii«^rcdo

Lbe he íijr^.*do, c tonuem perdcf a vida.

COnTK HF.AL, NAUKIIAOIO DK SltPDLveDA,

caot. 3.

o Bceptro que oui màoa d'outro Joanna,

Que InHÍnoti a ser rei« uq reíii do luuiido,

Fdra vnr^ de lut e de Jiihtiija,

Fiel ili* Kberjailn bi-m pesada

Na balniii;a dn pública vantgra,

Ora lu dextra du intxparto jovto

Vergado a m;iui conselho», vaclllanto

Por tncueio indiscreto, mal diriga.

OAnnETT, CAUCts, cont. S, cap. 1.

— cA atmosphora estará tépida e pe-

sada, 6 os rclsmpagos ôomeçavam a fu-

zilar nos hnrisonles.i Alexandre llarcu-

lano, Monge de Cistef, csp. 24.

— Pesado a ouro; dar-se taiilo ouro

qnanio ó o peso da cousa quo se com-

pra ou paK».— Pesado a ouro; por tniiilõ pfeço.

— Não ser pesado a oxUrenx; não o

incommodar, e tslvei peU dcspoza.

— Ir pesado e tornar levi', oa ligeiro;

leTar que dar e gastar, e tornar som elle.

— Homem pesado; poiíderado no que

dÍ2 e faz, não li^v».

— Nuvio pesado na vela, ou no re-

mo; pouco veleiro, ou que custa a mo-
Ter, rpmando-se.
— Estado pesado; carregado de obri-

gações, e deveres não fáceis ou leves de

satisf.uer; de fanailia onerosa. ^

— Cara pesada; tristonha. ^'^'•'^ 'h*

— Matéria pesada; grave, de' tâdita'

ponderação, do monaento.
— Graça, dito, j^alavra pesada; of-

íensiva.

PESADOR, s. m. (Do thema pesa, de

pesar, 1, com o suffixo «dor»). O que
pesa.

PESADDMBRE. Vid. Pesadumé. ""

PESADUME, ou PEZADUME, s. m.
Peso, gravidez, incommoJo da pre-

nhada.
— Moléstia, má vontade causaJa do

trabalho.

— Homem sem pesadumé; sem ar de
tristeza ; jovial, alegre.

— Carregação, excesso, duração des-

medida de qualquer cousa.
— Pesar, desgosto, sentimento.
— Moiivo, ou causa de pessr.— Pejo, modéstia.

PESALIQUOR, 5. m. Instrumento pa-
ra conhecer o peso dos líquidos.

PÈSAME, s. )>i. Kxpressão com que se

significa a alguém o sentimento que se

tem da sua afflirráo.

PESANTE, adj. 2 gen. (Part. act. de
Pesar). Quo pesa, ou tem determinado
peso.

— S. m. Antiga moeda de prata de

uma onça de peso.

— Azinheiro.

PESAR, ou PEZAR, s. w. Sentimento
interior que fatiga o animo.

— Dicto ou acção que cansa sentimen-

to ou desgosto.

— Arri-pendimcnlo. àf>r de peccados.
— Fazer mão pesar de si; mulestar-

se, maltratár-se, atormentar-se volunta-

riameiílo.

— Fazer máo pesar de alguém; cau-

sar-lhe grandes males.
— .1 pesar; a despeito, de máo gra-

do, contra vontade. — tD. João Masca-

renhas lhe respondeu, que entre tambo-
res, u br)mbardas não se faziâo acordos

do amizade; que aquells Fortaleza esla-

va costumada a dar leis a todos, e não

a recebeilas de ninguém
;
que eio bre-

ve esperava casligallo, como a quebran-
tador das pazís, e que então sofTreria a

seu pesar condições mais duras, escritas

com o sangue de seus mesmos Janiza-

ros.» Jacinlho Freire d'AQdrado, Vida de
D. João de Castro, liv. 2.

1.) PESAR, V. a. (Do latim pensare).

Determinar, examinar o peso de qual-

quer cousa.
— Figuradamente: Examinar attenta-

menle, considerar prudentemente, refle-

ctidamente.
— Fazer pesado, grave.

— Carregar, gravar, ou aggravar.

— Pesar o sol; tomar a altura.

— Pesar-se, v. refl. Equilibrar-se. —
Pesar-se a ave nas azas.

— Figuradamente :

,uií>-.r'.' ,,L. .

,1 Auia ja trcs diag que o gcio Delio

A cas^ visilãua, onde se peinõ

As hora-t ieualmeate, e hum igual tMDpo
i

' Em coDla justa ten noites, e dias.

Quuiido com tdl dâstroçú L-bega Q UÍ3ta , .

Esq'j.idrào rolo ja d.f&b.ir;it«dú,

A liuos pfqueaór, hij.ires floítiuaM erS" ' "• '

' Rey, e senhor bum U«fre'm>o flogiflò. • - -

COUTE ItBAI., navfuaiíio de sbi txjriDA^ '

'

canU.lU.

— Ficar pesááó,' triste.

— V. n. Ter um certo peso. — Pesa

5 arráteis.

— Figuradamente : — lA mitra pesoti-

Iho mortalmente na cabeça, porque fbe

minguava no peito coração robusto de fé

com que ajudar o entendimento, t uma
intuição nossa este juizo talvez indiscre-

to.» Bispo do Grão Pará, Memorias, pu-

blicadas por Camillo Castello Branco, pa-

gina 168. '; "'_ • •

— Fundar-se. ' '' "'

2.) PESAR, i'. n. Ter pesar ou senti-

mento, doer-se, arrepender-se.— «E an-

tes de Pêro lusarte partir, o Marquez por

Lopo da Gama, caualleyro de sua casa,

mandou mostrar tudo ao Duque de Bra-

gança seu irmão, que estaua em Villavi-

çosa. E segundo se ouue por certo, ao

Dnque pesou muyto do os ver, c lho

mandou reprender, e estranhar mujto
como cousa de homem apaixonado, e de

pouco siso.» Garcia de Uezende, Chroni-

ca de D. João II, cap. 31.

Nfo nui qaaizo do aul qie« flicsU

QíM UMÍft o mal por ti ine i*« boni a grande.

Nem qu^ro que o t^r/aecto q j? me dcale

(Se Ocaa áttgutViUt te Jne ^.ur^i. Ir-

Nín mr ))Mn morrer p*i< o TI »»(«.

M«u ped ir q irro a V ciiua que U mante

Ove pv ror^a ise aia«« igailmaue

Ntiu i^gero por mi;u NertedcvJuGlcnlc

caot.' 7; ,

-^ Pesar de aígnma cousa a alguém ;

ser lhe pesada e molesta.
— Pesar df. I)em. e seus íanlo§ ; amea-

çar, que se ha de fazer alguma cousa, a

pesar de I)«us. ele.

PESAROSAMENTE, adv. (De pesaroso,

com u suífiio tmente»). Com pesar.

PESAROSO, a>lj. (I).- pesar, com o suf-

fixo «080 >j. Que tem pasar; seiU!Ídp,_Ar-

r«p«ndido, magoado, Irista. j,j<^

'ri

O Mr.dopaaA inraa4* putrotf
Doido do flm tri«te da innoreutá

Que ioda <xuc foi cjiberto.a iJ -

Tbdavia k rerJade estaoa >i
.

MJiiia a n*r oeste caso triíir

(Auemlo ijwe foi aelle d>linqaEi,Ul ..

Que se ponha em Tauira como d ,')

E de alli nio se saya (or caatigo.

CORTK nSAL, KAUrRAOlODÇ •irOLT£DA,

eant. IS.

— <E perguntaadolhes miudameola
por outras muvtas cousas necessárias t

nossa salvação e segurança, a todas cada

hum por sy responderão rauytoa propó-

sito, do que António de Faria e lodos os

mais íiearaõ muito satisfeitos, e subre

todo mujtq pesarosos dos desmanchos
passados, porque bem se entende© que
sem o Similau que era o Norta da nnssa

viagem, não pndiamos f.<z?r coa8a_que
fosse bem feila^» Fernão Mendes ÍHn-

lo. Peregrinações, cap. 74.

-f-PESATCHI, s. m. Ilioma em qué ofi

poetas Índios introduzem a falUr certos

espíritos maus qua represeAtajo nos seus

dramas.

PESCA, $. f. Acção do prscar.

— Ufficio de pescador.
— Peixe que se pescou.

PESCADA, í. f. Peixe vulgar, espécie

de aselhts. — «A semelbaríça que por

modo do galantaria achey no retrato não
he de meu gosto. Concluo que he im-
perfeito, quo so nâo fora parecpi'-se "na

sobredita circunstancia com a Princesa

que merecia queymado, e qne o Pintor

que o fei somente por ser Italiano me-
rece aspado, e que depois de o escalarem

muito bem o salguem como hnma pes-

cada, e isto tudo depois da máo, ou má ^s

cortadas.» Cavalleiro d*0!iveira, Cartas,

liv. 3, n.° 15.

— Vomitar potías rfe pescada; jaclar-

se de valente, rico, etc.

PESCADARIA, s. f. Ribeira ou lugar

on 1c se venie peixe.

PESCADEIRO, adj. Que diz respeito

ao pescado, ao peixe. -.1 .
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— S. m. A pessoa que Tende peixe.

— Sitio bom pura a pesca.

PESCADINHA, s. f. Pescada pequena.

PESCADO, s. m. Tods a casta de pei-

xe para: consumo. — «Nam comem car-

ne, nem pescado; casaõ huma só vez na

vida. Qnando morrem suas molheres se

enterraò viuas a par d-ílies, e as dos gen-

tios leigas se queimaõ, o que fazem de

suas próprias vontades, assi humas, co-

mo as outras.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 2, cap. 6.—«Foy

c\ RpT hum sabbado caçar, e jantar a

Sitima, como mujtas vezes fazia, e por-

que el Uey tinha mandado qua sempre

em sua vcharia ouuesse cm mujta abun-

dança todoios pescados bons, e chaci-

nas, pêra que quando faltass^i as pess-jas

principaes podt^ssem la mandar por tu-

do, e assi era sempre em tanta abastan-

ça, que o que se lançaua a longe podre,

e se leuaua em despesa ao vchão, era

muyto grande cousa.» Garcia de Rezen-

de, Chronica de D. João II, cap. 185.

— Pescado real; o solho.

PESCADOR, s. 711. (Do latim piscator).

O que pesca e vive d'isso. — «A qual

cidade achou de guerra com el Rei de

Bintara, que se viera ao lug.ir de Pago

iviii. legoas delia pelo rio acima, c man-
dara fazer huma tranqueira em Muar,

com que eropsdia aos moradores a ser-

uentia do porto, e que nam saíssem os

pescadores fora.» Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 4, cap. 28.— »E o que
naquftlle dia, e os outros todos estaua

em camarás reses, armadas de ricos bro-

cados, e alcatifadas, não teue, nem lhe

poderão então achar outra camará senão

huma triste casa de hum pobre pesca-

dor; e aquelle que antre os Príncipes do

mundo, e os homens de toda a Hespa-

nha era auiio por mais gentil homem,
naquella hora foy desfigurado, e sua muy
grande formosura em breue tornada em
t-^rra.» Garcia de Rezende, Chronica de

D. João II, cap. 132. — «E por general

desta frota mandou o mesmo Heredim
Mafamede que antes tomara este reyno,

como atrás fica dito, pf>lo ter por homem
de grades espritos, e bem afortunado na

guerra, o qual se partio com toda esta

frota, e chegando a hum lugar que se

dizia Aapessumhee, quatro legoas do rio

de Puneticão, soube por alguns pesca-

dores que ahy tomou, tudo o que na
fortaleza, e no reyno era passado.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 32.

— O aniiel do pescador ; o sello do
summo pontifico romtnd."'-' eOu b íj::

— Adágios: j? <nj lodií&e > í

— Pescador de canna m"ínY -coaíê dé
que ganha.
— Aquelle que pesca um peixe pes-

cador é.

PESCADORINHO, s. m. DiminutÍTO de
Pescador. iOe^ij ou érjõ^Am

PESCAR, i'. a. (Do latim piseari). Apa-
nhar peixes. — <E os pescadores, de que
aqui tratamos, naõ tem melhor engodo,

que o do dinheiro; se souberem usar

bem delle, pescarão quanto quizerem,e
enredarão o mundo to 3o.» Arte de Fur-
tar, cap. 64.— « Desembarcando nós aquy
nesta ilha estivemos nelía três dias fa-

zendo nossa agoada, e pescando infini-

dade de sargos e corvinas que n^Ua avia,

no fim dos quais fomos demandar a cos-

ta da terra firme, em busca de hum rio

que se chjmava Palio Csmbim, que di-

vide o senhorio de Camboja do reyno de

Champaa em altura de nove grãos.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

39. — tMas mpsraas agoas se pescarão

depois como se fossem peyxes barris de

vinho, cayxas de farinha, e tamb>^m al-

gumas com dinheyro, sendo infinitos os

cadáveres que fsziáo horror e compay-
xâo.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, iiv.

1, n.» 23.

—Tirar com destreza.

—Apinhar alguém desprevenido.

—Conseguir, alcançar o que se dese-

java.

— Figuradamente: O tiro o foi pes-

car; ferir.

— Pescar alguma cousa no ar, on pelo

ar; per&ebel-a facilmente, por leves in-

dícios.

— Pescar de alguma cousa; entender.

—Pescar em aguas turvas; fazer ne-

gocio cora prejuízo alheio.—Adágios :

—Quem quer pescar ha-S8-de mo-
lhar.

—Não se pescam trutas s bragas en-
xutas.

PESCAREJO, adj. Concernente á pes-

ca.— «Ao amanhecer do dia seguinte me
bateu á porta do cubículo o padre Fran-

cisco Ribeiro com um escripto do padre
Manoel de Lima, feito nos armasens,
em que o avisava, como sem embargo
de se passar a uma barca pescareja, e

haver seguido o navio quasí todo o dia

muitas legoas.» Padre António Vieira,

Cartas, n.» 12 (pd. 1854).

PESCAREZ, adj. 2 gen. Pescarejo.

PESCARIA, s. f. Pesca.— «E partidos

deste porto de Panaajú, chegamos com
duas horas do noite a hum ilheo, que
se dizia Appfingau, obra de huma legoa

e meya da barra, povoalo de gente po-
bre, que vive pela pescaria dos sáveis,

de que, por falta de sal, uSo aproveitão

mais que sós as ovas das fêmeas, como
nos rios de Aaiú, o Siaca, nestoutra cos-

ta do mar mediterrâneo.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, c«p. 18.

PESCAZ, s. m. Termo de lavoura. Cu-
nha que tempera a teíró, para a segurar
no timão ; aperta o arado com a rabir.i.

PESCOÇADA, s. /'. (De pescoço, com
o suffixo «ada»). Pancada com a mão no
pescoço.

PESCOÇÃO, s. m. (De pescoço)'. Pan-
cada crim a mão no pescoço.

PESCOCEIRA, s. f. Cachaço.

PESCOCINHO, s. »i. Diminutivo de Pes^

coço.

— Espécie de gravata de lençaria, que
cinge o pescoço e aperta para traz com
fivela.

PESCOÇO, s. m. Parte do corpo entra

a cabeça e o tronco, collo, garganta.

—

«Dalii se foi Duarte Pacheco pfràs ca-

rauellas, onde o el Rei de Cochim veo

ver cora muita festa, e alegria, como o

jí fezera outras vezes, lançandolhe os

braços no pescoço, dizendo-lhe, que a

elle, despois de Deos, deuía seu regno,

e estado.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. 89.

Levoa-o a hiins arvoredos
;

Vai a dama assi a furto

E alevjmta os cotovellos,

E levou-o poios cabellos,

E fez-lhe o pescof^o curto.

GO. VICENTE, FABÇAS.

— «E dahy a ponco espaço nos man-
dou chamar pir huma molher velha,

que trazia humas vestiduras compridas

e humas contas ao pescoço, ao modo
daqupllas a que o povo custuraa do cha-

mar bpatas.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 83.— «Para ver a ridi-

cularia destes sinaes quando ella não

fosse tão palpável, parece-me que bas-

taria observar que não conhecemos ani-

mal que tenha o pescoço mais longo que

o Abestruz, e que lhe falta muito para

ser medroso.» Cavalleiro d'01iveira, Car-

tas, liv. 1, cap. 44. — «Foi o meu frade

que inventou iencinhos branco; no pes-

coço das damas da rainha D. Marianna
Victoria, esposa de el-rei D. J.)sé. Aqui
tem V. ex.* quanio e como. E' elle o

modesto épico da, sua invenção n'uma
carta a fr. Minupl da Penha.» Bispo do

Grão Pará, Memorias, publicadas por

Camillo Castello Branco, p. 39.

Ditozo o que deiía a capa,

Sem ficar pelo pescoço

!

' FIlANaSCO RODRIGUES LOBO, EGLOGAS.

De fero aspeito debijxado estava"
'^

Sanguinário Nòmbrot. qu'ergue seu Ihrono

Sobre o pescoço das Nações em ferros.

J. A. DE UACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

—Ficar pelo pescoço; cair no laço.

—Pôr o pé no pescoÇo ; subjugar, op-

primir, humilhar, obrigar com grande

violência, em oppressão a outrem.

PESCOÇUDO, adj. (De pescoço, com o

suffixo oudo»)- De collo longo e alto.

—

Ave pescoçuda.

PESCOLUBRINOS, s. m. Planta com
fdlh.is ftMjdidas, como o pé do pombo,
semeliiantes ás da malva brava.

PESCOTA, s. f. ant. Peixota, pescada.
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PESCUDAR. Vid. Pesquizar, e Inqui-

rir.

PESCUIDAR, V. a. ant. Procurar, bus-

car.

PESEBRAO, s. m. Vifl. Persevão.

PESEBRE, ?, m. Espécie de larium so-

bro que se põe a palha ás bL>st(s iia es-

trebírifl.

PESENHO. Vid. Pezenho.

PESEPELLO. Vi.l. PóspoUo.

PESETA, s. f. Moftia de prata hespa-

nhola quH vnle 200 reis.

— FÍRurodaineule : Malicioso, Telhaco.

PESINHO, s. m. Diniiiiulivo dn Peso.

PÉSINHO, s. m. Dirainulivode Pé.

PESMANCOS, s. m. pliir. Toriuo de

náutica. I'âiis que formam o redondo do

carro de popa por dentro.

PESO, s. ):i. A quantidade de matéria

que algum corpo lera, e faz que elle car-

regue n'aquello sobre que descança.

—

«E porque até entam senam vsaua entre

os Malaios moeda douro, nem prata, e

serem anlrellcs PSt<'S dous metaes. mer-

cadoria que se daua a peso, fez moeda
de prata de valor de mil reaes, a que
charaauão Malaqueses, e douro do mes-
mo peso a que pos nome Calholicos, lo-

dos cunhndos do cunho, e armas destes

regnos.» Damião de (loes. Chronica de

D. Manoel, pari. 3, cap. 19.—«E os pa-

drões e aluaraes assinaua per sua mão,
tendo ja a alma na boca, e ao Duque
seu primo como a herdeiro, e socessor.

encomendaua ja que as comprisse intei-

ramente, segundo se nellas continha, e

tudo daua, e dou com tatila temperan-
ça, peso, e medida, e tão justamente

que a nenhuma se pos duuida.« Garcia

de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 212.

De falsos mercadores vio gvão copia,

tm V Que de vsnras iUicitas viyiào,

<)b 11 Outros que na medida justa, e certa,

K no deuida jicso o pouo <ng.<aão.
1(1

CORTE nrKL, NiLUFRAOlO DE SKPULVCDA,

cant. It.

—«Levou -se o General com toda a ar-

mada, e se fez na volta de Goa, a des-

carregar os navios, que com o muito pe-
so hião empachados.» Jacinlho Freire

d'Audrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 1.

Somno. em quem tem repouso toda a gente,

De ouídadtfa eoUtoitos imigo,

E os que a morada tem no Ceo luiente

Cirâ repouso t.<mbem tomiio coratigo,

Que ao corpo que o diurno pcsv sente

Dás suAve descanso, brando, e amigo,

A quem os Sonhas todos obedocem

(jue em dillerentes formas «pparecem.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE
DIU, cant. 16, e«t. G9.

—Figuradamente: Cousa que oppri-

mc.— «Achava-se D. João de líastro, gas-

tado monos dos nnnos, que dos traba

lhos de Ião continuas gut-rras, com qoo

veio a cabir rendido ao peão de léo gra-

vas cuidados.» Jacinlho Froire d'An<lr8-

do. Vida de D. João de Castro, liv. 4.

— O [)adráo pelo <jual exaniinatnos o

peso do corpo, poudo o peso na balan-

ça opposla á cousa que se pesa.

— Cargo, gravame, obrigação.

E como o pouco somno, e mantimento

Os debilita assaz a os enfraquece,

PuUòráo receber grão delrimcnlo.

Pois cresce o jtcsu, o a f rçi (Iwfdlltce,

Se enlSo o feminil njunlimento,

Que lambem ans trnbalboa se otTerece,

Em varonil esforço, e em honra aceso

Não tom;íra grã p,Lrte deste peso.

r. DE ANDRADE, rniMElRO CERCO DE DIU,

cjnt. 10, est. 89.

—«Grande aííluencia, massa.— «Os da

cidade, em que auia muiia gente de guer-

ra, sairam pola porta do Fez aos corre*

dores que Nuno fernandez mandara, eo
mesmo fezeram pelas outras Ires portas,

em tanta caniidade que tiverão os nos-

sos assaz do trabalho em soster o peso

da gente, e reuolta da escaramuça em
que Cide meiraam foi ferido em huma
perna, e o adail Lopo barriga cahio com
o cauallo e passartt mal se lhe não acu-

dira seu sobrinho Pêro barriga, e os de

Garabia, dos Mouros morreram alguns,

assi dos de pazes, como os da cidade.»

Damião de (loes, Chronica de D. Ma-
noel, pari. 3, cap. 74. — »E deixando

uclla oitocentos homens dos milhores da

armada, o por Capitão dclles hum Mou-

ro Lusaõ, por nome Çapeiú de Kaja, se

partio com lodo o mais peso da gente

para o Achem.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 28. — «0> Ires ir-

mãos, D. João, D. Francisco, e D. Pedro

de Almeida, se mostrarão tão irmãos no

valor, como no sangue, sustentando o

peso de tantos inimigos o tempo que

durou o assalto.» Jacinlho Freire d'Aa-

drade, Vida de D. João de Castro, liv. i.

—Importância.

«De tanto peso pois (lhe volvo o Lara)

È, P.idre Jubilado, por ventura,

O saber o Francet, que disso alarde

Fazer quiiessem vossas Ueverenciaí ?

A. DINIZ DA CRUI, HYSSOPB, Cínt. 5.

—Um peso de li)iI^o ; 4 arraieis.

— Peso tio Ligar; a pedra que anda

pendente do parafuso.

—Peso tio relógio; massa de chum-

bo, ou ferro, que ponde das cordas nos

relógios do parede, ou pêndulos.

— Grande quantidade, somroa.

—Ponderação.

—

Jidgar com peso.

—Razões de peso; ponderosas, graves,

attcndiveis.

—Aííluencia, abuudancia de humores

em alguma parlo do corpo.

—Peso da cabeça; que »e sente como
carregada.

—Figuradamente : Peso; carga, encar-

go, ónus.
— Tomar alguma cousa em peso; car-

regal-a só, sem ajuda de outrem.
— O (li'i em peso; inteiro.

— Coir em peso ; com o corpo todo,

em cheio.

Onerendo tustenlar-se cae em pêêo,

K. lai dia Ca>telhaoa« Ir^o pret u.

COUTE REAL, NAUmAGlO DESErUL%-SDA,

onnt- IJ.

— Suiter o peso do dia; a maior for-

ça do trabalhn, que nVIle se faz.

—Aliar a balulha em peso ;
quando

de ambas as partes se peleja sem me-
lhoria ; indecisa.

— Casa onde ha balança publica, e se

arrecada sisa, ou imposto em razão do
peso do que se negoceia.

— Moeda imaginaria que no uso com-
mum se suppõe valer quinze reaies de

vellon.

— Peso duro; moeda hespanhola de
praia com uma onça de pes), e do va-

lor de 900 reis, pouco mais ou menos,
conforme o cambio.
— Peso ensaiado; moeda imaginaria

que nas índias serve de termo de com-
paração para avaliar as barras de prata.

—Meias de peso; as de seda, que tem
um peso determinado por lei.

—Termo de pb}sica. Peso absoluto;

peso de um corpo pondo de parle o vo-

lume e espaço que occnpa.

—Peso especifico , peso de um corpo

determinado com relação a outro de egual

volume.—Ad.\gios:

—Ao couro, e ao queijo, comprado por

peso.

— Do ouro, e do ferro, tudo é om peso.

—Peso e medida, tiram ao homem fa-

diga.

PESON, s. m. Termo de arcbitectura.

Um dos membros de uma culumna. Yid.

Columna.
PESPEGADO, part. pass. de Pespegar.

PESPEGAR, D. a. Pregar, assentar com
força —Pespegar uma ho/elada.

PESPITA, s. f. Aivéloa.

PESFONT... As palavras que começam
por Pespont..., busquem-$e com Pos-

pont...

—

tllum ('i<lalgi> da primeira no-

breza, que lodos conhecemos neste Rey-
no, niandciu fazer bumas calças altas no
tempo, que se tisavaó, edeu para os entre-

forros dous covados de baeta muita fina;

e o senhor mestre, que as talhou, e pes-

pontou, tomando a baeta para si, poi lhe

tin seu lugar hum sambenito, por se

forrar dos custds, que lhe tinha feito.»

Arte de Furtar, cap. 54.

PESQUEIRA, s. f. Legar onde ha ar-

mações de pescar.
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PESQUEIRO. Yid. Pesqueira.

PESQUIZA, s. f. Indagação, busca.

—Inquirição, informarão.
— Diligpncia, solicitarão, negociação.
—Inquirirão de testemunhas.

PESQUIZADOR, s. m. (Do thema pes-

quiza.depesquizar, com osuffiio «dôr-).

O quo ppsquiza.

PESQUIZAR, V. a. Fazer ppsquizas,

buscar, inquirir, indagar, informar-s-í.

f PESSA. Vid. Peça.— «Chama hum
Religioso destro, e de segredo, ontrega-

Iho com hum recado para sua Senhoria,

que lhe f»ça merca de se servir daquella

pessa, e de tudo o mais, que ha em sua

casa, porque estava zombando, quando

lhe mandou o recado do dote.» Arte de

Furtar, rap. 9.

PESSARIO, s. m. (Do latim pessarhnn).

Termo de cirurgia. Instrumento que se

introduz e se deixa com demora na va-

gina, para manter a madre em sua si-

tuação natural, nos casos de caída, ou
relaxação d'este órgão, ou de hérnia va-

ginal.

PÊSSEGO. Vid. Pecego.

PESSEPELLO. Vid. Póspello.

PESSIMAMENTE, adv. (De péssimo,

com o suflixo «mente»). Muito mal, de-

testavelraente.

PÉSSIMO, adj. superl. de Mau. (Do

latim pcsstmws). Muito mau, o peor pos-

sível.

Onde á sua presençn, pelos ares,

F?z vir o triste Luz, que a honra goza

De tocar mal rebeca, na Sé de Elvas,

E de per, em sou foro, mão Notário,

Ou péssimo Escrivão, que vale o mesmo:
Além disto, cursado tinha as Classes.

A. DINIZ DA. CRLZ, HVSSOPE, Cant. 5.

PESSOA, s. f. (Do latim persona). In-

dividuo, crealura composta de corpo e

alma. — «Foi mui deuoto, e abstinente,

o trouxe muito tempo hum silicio entre

a carne, e a camisa, com tanto segredo

que nunca se pode saber pelas pessoas

que o vestiam, e despiam, senam per

ocasiam, poucos dias antes quefalleces-

se.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 78. — «E acabado
de ler o testamento, os senhores e os do
conselho fizerão sua cerimonia deuida,

e costumada, em que logo declararão,

ouuerão o Duque por síu Rey e senhor,

6 assi lhe escreuerão, e mandarão logo

o testamento por três honradas pessoas
do conselho.» Garcia de Rt^zende, Chro-
nica de D. João II, cap. 214.

Ilontem lhe tinha guisadas

Humas ti incheiras de vncca,

Que esforção a pessoa fraca,

E duas morcellas assadas,

E elle fjUou-me cm Malaca,

Não coma senão lentilhas...

Si, — ou abóbora cosida.

GIL VICENTE, FABr^S.

VOL. IV.— 99.

— «Porque se eu errasse nisso, como
elles dizião, só a Pêro de Faria, cuja era

a lanchara e a fazenda, avia de dar a

conta, e não a elles que não tinhão aly

mais que suas pessoas somente, em que
hia tão pouco como na minha.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 33.

— «Tinha boa e^-ição nss pessoas que
escolhia para officios, não admittia mal-

sins, nem admitiia mexeriqueiros, e oxa-

lá o fizera .íssiin nas materi-ís do Du-
que.» Fr. Bernardo de Brito, Elogios dos

Reis de Portugal, continuados por D.

.losé Barbosa.— «Porem examinando os

seus agrados, e a excellencia do seu ca-

racter conheceo, e disse a todos que
aquella molher linha o Philtro na sua

mesma pessoa.» Idem, Ibidem, n." 30.

—

«Lótequasi ordinário dessa opulência que
carêa quantos inimigos, quantas as pes-

soas que ella humilha.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
— Personagem, homem distincto. —

«E ho Conde foy trazido preso a Portu-

gal, onde lhe foy feyta muyta honra por

ser pessoa de gião valia, e depois foy

solto, e liure tornado a Castella.» Gar-

cia de Rezende, Chrouioa de D. João
II, cap. 13.

— Pessoa amada; querida. — «Cre-

mos muitas vezes que nos faltão as qua-
lidades para merecer a correspondência

da pessoa amada, e julgamos ao mesmo
tempo que essa pessoa amada deyxando
de nos amar deve ser por força incons-

tante.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, cap. 13.

— A forma, disposição do corpo.
— Ter pessoa; corpo bem feito.

— Cavalleiro de sua pessoa; esfor-

çado.

— Fazer de pessoa; haver-se valoro-

samente, bera no que faz.

— Fazer alguém pessoa; represental-o

como homem terrível, respeitável.

— Batalha de pessoa a pessoa, ou pes-

soa por pessoa; desafio singular, duello.

— Prometter de pessoa a pessoa; não
por outrem, em particular um a outro.

— Ir em pessoa; não por outrem, não
mandando outrem por si.

— Não ter pessoa ; ter pouco corpo, e

fraco.

— Metter no jogo, ou negocio a pes-

soa; arriscar-se, entrar pessoalmente no
trabalho.

— Antigamente: Dignidade e preben-
da maior do cabido.

— De pessoa a pessoa; só com ou-

trem, ou pessoalmente. — «Que a justi-

ça dos Príncipes havia de ser julgada de

Deos, e não dos homens; que o mundo
tinha já recebido, que em matéria de

reinsr não havia diflerenra de causa a

causa, roas do pessoa a pessoa; que não
negava que Meale apoucado, e cobarde,

ora de geração Real, mas que o erro, que

fizera a natureza, emendara a fortuna,

dando-lhn o Rícino a elle ousado, e va-

loroso.» Jacintho Freire d'Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 1.

— Em pessoa; por si mesmo, estando
presente; pessoalmente. — «Acostumaua
leuar o sancto Sacramento aos enfermos
algumas vezes, e menistraua na sua egro-

ja a todos os que o queriam receber, e

visitaua também em pessoa, e fazia to-

dos os autos de visitaçam, como visitar

o sancto Sacramento, e andar sobre os

defunctos, tomar informaçoens, e chris-

mar, e finalmente todas as outras cou-

sas.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 27. — «Os inimi-

gos deraõ com isto huma grã lissima gri-

ta, e o Rey Achem sahio logo em pes-
soa da cidade com mais de cinco mil

Amoucos, e deu nos Batas com muyto
Ímpeto.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 17.

— Não escapar a alguém %ima pessoa;

não lhe esquecer a figura, ainda que a

tenha visto poucas vezes.

— Termo do grammatica. Cada uma
das variações do verbo, nos pronomes.
— Termo jurídico. O homem conside-

rado no estado do que goza, e investido

db certos direitos e deveres. — As pes-
soas são o primeiro objecto da jurispru-

dência, em seguida vem as cousas, e

por ultimo as acções.

— Termo de religião. Diz-so do Padro,

do Filho e do Espirito Santo, que são
três pessoas distínctas com uma mesma
essenria.

PESSOADEGO, s. m. O direito de ser

pessoeiro, ou cabecel de prazo.

PESSOADIGO. Vid. Pessoadego.
PESSOAL, adj. 2 gen. (Do latim persa-

nalis) Tocante á pessoa.

— Serviço pessoal ; o que é feito pela

própria pessoa.

—^ Termo de grammatica. Modo pes-

soal ; aquelle cujas linguagensteem varia-

ções correspondentes aos pronomes.
— Citação pessoal ; feita na pessoa ci-

tada, ou seus familiares.

— Obrigação, privilegio pessoal ; os

que só pertencem á pessoa a quem in-

cumbe, e não passam a outrem mas pe-

recem com ella.

— S. m. Occupação ou dependência

especial, em alguns empregados ou car-

gos públicos.

— Todos os empregados de qualquer

repartição. — O Banco de Portugal tem
um grande pessoal.

— Contribuição que pagam os chefes

de família.

PESSOALMENTE, adv. (De pessoal, com
o suffixo «mente»). Por si mesmo, em
pessoa.— oSem dúvida que bem inteira-

da sois do animo de Suzanna quando
mais que segura das affecções que sem-

pre o occupárão, receiastes quo ella re-

cusasse de ir viver em vossa companhia.
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Mas sem ncreiJitar, Sonliora, os elo(jios

que do mui boa mo liberalizais, farei

que tudo o qiio ú pessoalmente meu se

cale, para assim vos faziírcérla que uma
determinarão, um só desejo de minha

Mãe, serão sempre a única regra de meu
proceder.» Francisíio Manoel do Nasci-

meutu, Successos de Madame de Seae-

lerre.

PESSOARIA, s. /. As acções que exer-

ce o cabeça do casal em qu» c eucabeça-

do por força do útil seaborio que uelle

tem.
PESSOAVELMENTE. Vid. Pessoalmen-

te.

PESSOEIRA, s. f. A pessoa que está

em uma viiia das de um prazo.

PESSOEIRO, s. m. Cabeça de um pra-

zo, ou casal, cabecel que recebe as ren-

das e porções dos seus consortes para as

entregar por junto e inteiramente ao se-

nhorio.

PESTANA, s. f. Cabellinho da capella

dos olhos.

— Figuradamente: Debrum decostura.

— Qi/eimara.s pestanas; estudar muito.

— Pestana de viola; pi'ça de marfim,

que está abaixo do espelho, com regos

onde se embebem as cordas, para fica-

rem espaçadas, o altas do tampo.

PESTANEAR. Vid. Pestanejar.

PESTANEJAR, v. n. Mover as pestanas.

— Não pestanejar, ou sem pestanejar;

estar com toda a attenção para qualquer

cousa.
— S. m. Acto de pestanpjir.

f PESTANEJO, s. m. Movimento rápi-

do e involuntário das pestanas.

PESTANUDO, «((/'. (DíJ pestana, com o

suffiio «udo»). Que tem grandes pesta-

nas.

PESTE, s. f. (Do latim peslis). Doen-

ça epidemica 6 contagiosa, ordinariamen-

te mortal. — «A trás fica dito como por

caso da peste que uo mes Doclubro, de

mil, e quinhenios, e cinco, se ateara na
cidade de Lisboa se fora el Hei a Almei-
rim.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 10.

terra bem auenttirada,

de grandes dotes datada,

ni tem peste, nem tem forno,

ha gente barato como,

Ytue sâa, rica, abastada.

SARCIA DE REZENDE, UISCELLANEA.

—«E neste mesmo anno de mil e qua-
trocentos e oitenta e sete no mes Dagos-
to mandou el Rej fazer huma armada
junto de Pouos, e Viila Franca, porque
morriào em Lisboa então de peste.»

Idem, Chronica de D. João II, cap. 67.

Por fon;a d.ipalaurj. o>i Tirar dolhos:

Por geilo, ou por tristeza desusada

£ por outros siaacs se manifesta

Quando mais trabalbamos «ncubrílo.

Onde se esconder* tio Tipo fogo?

Qaem diuimulara tio mortal pe$te *

CORTE IIEkL, MAI rKAOlO DE SEPÚLVEDA,

cant. 1.

— fEu em particular, senhora, nodes-

pacho d't!Slo memorial, que de táo lon-

go representei a vossa mugestade conhe-

ci que aiiila não eslava tulalirjerit» mor-
to na meiíiori.i de vossa mageslade quem
tantas vezes arriscou a vida ás temp>-s-

tades, ás balas, ás pestes, e as traições

dos inimigos do l'urtugal, para que elle

e todas as partes do sua monarcbia se

estabelecessem na corôi de vossi m«g''S-

lade.» Padre António Vieira, Cartas, n."

20 (ediç. 1854i.— iTeve esto K>i gran-

de ventura e.n batalhas, e foi mui victo-

rioso contra Mouros, mas também senlio

em seu Ueino ílguns reveZ''S da fortuna,

como foraõ pestes, fomes, destruições,

e ruinas de lugares com força de terre-

motos, que lhe debilitarão muito as for-

ças de seu Estado, e lanio que chegou a

termo de lhe faltar gente com que resis-

tir a inimigos que lhe vieraõ assolnr o

Reino.» Fr. Rernardo de Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, continuados por

D. José Barbosa.
— Qualquer doença que mesmo não

sendo contagiosa causa grande mortan-
dade.

— Tudo o que causa mal, prejuízo,

desgraça.—tE tal he, quo acontece em
muitas Republicas do mutido, e até nos

Re) nos mais bem governados : os quaes

para se livrarem de ladroens, quo he a

peor pésle que os abraza, fizeram varas,

que chamam de Justiça, isto he, Meiri-

nhos, Almotaceis, Alcaides: puzeram

guardas, rendeiros, e jurados : e fortale-

ceram a todos com Provisoeus, Privilégios,

e armas.» Arte de Furtar, cap. 4.

— Figurailamente : Fedor, mau cheiro.

— Corrupção de costumes.
— Superabundância, excessiva abun-

dância de qualquer cousa, que causa pre-

juízo.

— Palavra que serve para exprimir en-

fado, ameaça, execração, etc.

PESTELENGIA, PESTELENÇA, PESTEN-
CIA, e PESTENENCIA. Vid. Pestilência.

PESTIFERAMENTE, adv. .De pestífero,

com o suffixo «mente»). Da um modo
pestilencial, perniciosameu te.

PESTÍFERO, adj. (Do latim pesti/erum).

Pestilencial, que traz ou causa peste,

que occasiona damno grave.

ho que mais d«ue doer,

lio que viemos entender

este veneno a mais teiTas,

e com jnsii/'fiiis guerras

t.-trda remedia poer.

CAltaA DEnKZENDX, MISCSTIXANEA.

PESTILÊNCIA, s. /-. (Do latim pesti-

letUia). Peste, contagio da pe«le.

PETA

PESTILENCIAL, adj. 2 gen. Vid, Pes-

tífero.

PESTILENCLALMENTE, Vid. Pestifera-

mente.
PESTILENCIOSO, adj. (Do latim pcsti-

lentiosu^\. Infecto de piisle.

PESTILENTE. Vid. Pestífero.

PESTINENCIA, PESTINENCIAL. Vid.

Pestilência, e Pestilencial.

PESTOLETA, ou POSTOLETA, s. f.

Supplemi-nt). addi ta mento.

PESTRUMEIRO, adj. ant. Postumeiro,

postriíiieiro. iiliimo.

PESTULEIRO, s. i». ant. Livro que
contém as epistolas da missa.

PESUEIRO. Vid. Pezneiro.

PESUME. Vil. Pesadume.
PESUNHO, i. m. A uugula, ou parle

d'ella nos ilidactjlos.

— O pé do porco.

PETA, «. f. Vid. Petorra.
— Mentira, logração, peça.

— Mancha no olho do cavallo.

— Á machadinha do poiláo.

— Peiío, conhecido lambem pelo no-

me de lula.

— Pequena ave que se sustenta de in-

sectos, e <• de cõr purda.

PETACITE, (lu PETASITE, s. w. Ter-

mo (ie botânica. Género do plantas da

família das compostas, tribu das aste-

roideas.

PÉTALA, s. f. Termo de botânica. Ho-
me de cada uma das peças que compõem
a corolla.

7 PETALADO, adj. (De pétala, com o

sufiíxo fado»). Que tem uma ou rarias

pétalas.

PETALEAÇÃC, s. f. Termo de botâni-

ca. Ab 't"ação.

PETALEADO, adj. Termo de botânica.

Diz-se da fljr quo tem corolla, ou pela-

las.

PETALIFORME, adj. 9 gen. Termo de

botânica. Que t-m forma de pétala.

PETALINO, adj. Termo de botânica.

Relativo ás pétalas.

PETALIPARO, adj. Termo de bolani-

(5a. Diz-se da flor, era que tolos os ór-

gãos teem toraado a forma de petilas.

-j- PETALISMO, s. m. Espécie de des-

terro usado entre os sjracusanos, simí-

Ihante ao ostracismo dos athenienses.

Tinha este nome porque se escrevia em
certas folhas o ni>rae do <1esterrado.

PETALO, s. m. Vid. Pétala.

PETARDAR, v. a. Bater uma porta com
petardos. Usava-se esta palavra nn milí-

cia antiga.

PETARDEAR Vid. Petardar.

PETARDEIRO, s. »i. (De petardo, com
o suffixo •eiró»'). Soldado que disparava

os p»'tardos.

PETARDO, .•!. m. iDo francei pètard,

do latim pedere). Termo de artilheria.

Machina de bronze, da feição d'um cone

truncado e vazio, com quatro azas, que

se ataca de pólvora; tem o ouvido no
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fundo, como o das bombas, bem no cen-

tro ou desviado d'elle pollegada e meia;

é quasi cnmo um almofariz grande, e ser-

ve para fazer saltar as portas das cida-

des, das praças, pontes, etc.

—Petardo de mina; fornilho para fa-

ZPF saltar uma galeria da mina do ioi-

mifço.

PETAURISTA, s. m. Termo de Historia

Natural. Esquilo volante.

PETEAR, V. n. Dizer petas, mentiras

logrativas gracejando.

PETECHIAS, s. f. plur. (pr. pelekias).

Termo de medicina. Nódoas, manchas

vermelhas na pelle no decurso d'algumas

febres.

PETEGAR, r. a. Cortar de rijo com

p&ta, ou machado.
PETEIAR. Vid. Petear.

FETEIRA, s. f. Nódoa encodeada.

PETEiRO, s. m. O que diz ou prega

petas, para lograr eilludir outrem, e zom-

bar dVIle.

PETENTA, ant. Vid. Petintal.

PETERRA, s. f. ant. Moeda d'ouro d'el-

lei D. Fernando, do valor de 216 reis.

PETIÁ, s. m. Madeira brazilica de mar-

chetar, de côr amarella; chama-se tam-

bém peqitiá.

f PETICANO, s. m. Termo de impres-

sor. Caracter de imprensa.

PETIÇ.ÃO, s. f. (Do latim petitionem).

O acto de pedir, rogo, supplica vocal ou

por escripto em que se pede juridica-

mente. — «Mandou logo armar duas ca-

rauellas, de que deu as capitanias a Dio-

go dias, e a António mendez caualleiros

de sua casa pêra o irem buscar, o lho

trazerem preso, mas antes de partirem

elle entrou no porto de Lisboa, e da nao

foi leuado preso a torre de S. Pedro, don-

de sahio, assi Barnaldim freire que esta-

ua na coua, a rogo, e petição do mesmo
embaixador.» Damião de Góes, Chrouica

de D. Manoel, part. 3, cap. 58.— «Des-

baratou el Rei Ismario nos Campos de

Ourique, onde vio a Christo Crucificado

que lhe deu o escudo de Armas, que

usaõ os Reis de Portugal, e lhe mandou
tomar titulo de Rei como fez no seguinte

dia, a petição de seus vassallos.» Fr. Ber-

nardo de Brilo, Elogios dos reis de

Portugal, continuados por D. José Bar-

bosa.
— Desembargador das petições; vid.

Desembargador.
PETICEGO, adj. Termo familiar. De

vista curta.

PETIGRIZ. Vid. Esquilo.

PETIMBÚABA. Vid. Fistularia.

PETIMETRE, s. m. (Do francez petit-

mailre). Peralta, peralvilho.

PETINGA, s. f. Peixe miúdo, de que
os pescadores fazem isca; chama-se tam-
bém petitinga.
—Mirigao petinga; a feita com man-

dioca puba, ou moUe, mal lavada, e de

niáo cheiro.

PETINHA, s. m. Diminutivo de Peta.

— Espécie de calhandra, que faz o seu

ninho nos prados.

PETINTAL, s. m. Homem de serviço

marítimo nas galés.

PETIPÉ, s. m. Escala ou regra dividi-

da em certas partes geometricamente,

para tomar medidas de edifícios, etc.

PETISCA, s. f. Jogo de rapazes, os

quaes põem no chão uma moeda de co-

bre e atiram-lhe como a alvo; ganha o

que lhe acerta.

PETISCAR, V. n. Comer pouco, pro-

var levemente.

—

Apenas petisquei de tu-

do quanto veio á mesa.

—Ter noticia, ou fallar superficialmente

d'alguma cousa.—Petisca alguma coxtsa

de latim.

— Ir-se tornando. — Petisca de calvo.

^Ferir.—Petiscar lume.

—Petiscar úo ferrolho; bater, tocar

levemente.

PETISCO, s. »n. Todo o apparelho de

ferir lume; isca, mecha, etc.

— Figurada e familiarmente : Bom bo-

cado, manjar guloso, appetitoso.

PETISECO, ou PETISECCO, adj. Qua-
si secco, meio secco.

PETITES, adj. 2 gen. plur. ant.—Tor-
neies petites; tornezes pequenas, moe-
da do reinado d'ei-rei D. Fernando.
PETITÓRIO, s. w. (Do latim petitorius).

Pertencente á supplica ou petição. Vid.

Peditório.

— Possessorio; app!iea-sô no foro á ac-

ção em que se pede a propriedade.

PETO, adj. (Do latim palus). Diz-se

das pessoas de vista «travessada, com um
geito, que lhe dão os namorados.
— S. m. ant. Herva santa, ou ta-

baco.

PETORRA. Vid. Pitorra.

PETRECHAR, v. a. Prover de petrechos,

muniiionar.

—Figuradamente : Dispor ou preparar

o necessário para a execução d'alguma
cousa

.

—Termo familiar. Armar outrem, pro-

porcionar-lhe, ou dar-lhe o que neces-

sita.

— Petrechar-se, v. refl. Prevenir-se,

prover-se do necessário para qualquer
operação.

PETRECHOS, s. m. plur. Munições,

armas, instrumentos ou machinas de

guerra.— «Na qual nao vinham todolos

petrechos pêra se fazer aquella fortale-

za, pelo que se fez a vela caminho de

Chaul, pêra a fazer ahi, por ter licença

de Nisamaluquo, pêra isso, com condi-

çam que lhe mandasse vender na mes-
ma cidade cadanno quatrocentos caual-

los Arábios.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 4, cap. 69.— «E
acudindome enião os soldados da fusta

com alguns petrechos necessários, de

que eu vinha falto, tiqupy feito assi de

pedaços como qualquer dos outros meus

companheyros que hião na armada, tão

necessitados como eu.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 8.

— Utensílios, instrumentos necessários

para qualquer operação.

PÉTREO, adj. (Do latim petrceus). Pe-
dregoso, que abunda em pedras.

— Que tem a natureza ou qualidade
de pedra.

—Termo de zoologia. Secção de po-
lypeiros admittida por alguns naturalis-

tas para coroprehender os animaes con-
tidos em cellulas calcareas, accumulados
de maneira que formam um polypeiro
solido.

PETRIFICAÇÃO, s. f. (Do thema petri-

fica, de petrificar, com o suffixo «açãon).

Acto de petrificar ou petriticar-se.

— .4 cousa ou substancia petrificada.

—Termo de mineralogia. Fóssil cuja

matéria orgânica foi substituída por uma
substancia mineral.

PETRIFICADO, part. j^ass. de Petrifi-

car.

— S. m. Vid. Petrificação.

PETRIFICANTE, adj. 2 gen. Que pe-
trifica.

PETRIFICAR, V. a. (Do latim petra,

pedra, & facere, fazer). Converter em pe-
dra ; empedernecer.
—Petrificar-se, v. re/I. Tomar-se em

pedra, ou duro como elia.

PETRIFICO, adj. Que petrifica ou tem
a virtude de petrificar.

PETRINA, s. /. Cinto com fivelas.

—A parte dos jubões, vasquinhas, etc,
que ajusta á cintura. — «Arravessar a

guarda roupa seguro, descuidado, sem
leuantar camisa, nem concertar petri-

na.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eu-
frosina, act. 1, se. 1.

—O lugar onde se aperta a petrina.

f FETROBIO, s. m. Termo de botâni-

ca. Género de plantas da família das
compostas, tribu das senecionideas.

—Termo de zoologia. Género de heia-
podos thysanuros, da família dos lepís-

mos.

—Género de insectos coleopteros he-
teromeros, da família dos melasomos,
tribu dos blapsídos.

I PETROCARVIO, s. m. Termo de bo-
tânica. Género de plantas da família das
umbelliferas, tribu das smyrneas.

\ PETROGALOS, s. m. plur. Termo
de zoologia. Grupo de mammiferos da
divisão dos marsupiaes.

f PETROGNATKA, s. f. Termo de zoo-

logia. Género de insectos coleopteros

subpentameros, da família dos longicor-

nes, tribu dos lamiarios.

f PETROGNOSIA, s. f. Termo de mi-

neralogia. Parte da historia natural que
trata dos mineraes.

f PETROGRAPHIA, s. f. (Do grego pe-

tra, pedra, e grophein, descrever). Tra-

tado ou descripção das pedras.

j PETROGRAPEICO, adj. (De petro-
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graphia, coai o suflko «ico»). Perlen-

ceiíii) á pDlMgrapliifl.

— Curta petrographica; a que iadica

as rochas exiílHult-g eui uiu pau.

-p PETROLENO, s. »»t. 'rormo do miiio-

ralogia. Caiburelo do liydrogoneo, prin-

cipio liquido dos betumes brandos» vis-

cosos.

PETRÓLEO, s. )ii. (Do baixo latim pe-

trokus, do latim jíctru, pedra, e o/<iu;>i,

oiao). Xoriuo do ruintíralogia. lispecie de

uaplita, mais uu tueiius carregada de

aspballo, e mais ou nieitos espessa, so-

guudo a maior ou nionor quantidade

dVsta ultima Siibslnncia. K' um oli;o de

cheiro mais forte que a naphla, e so

encontra no <;slado de pureza nos ter-

renos voloanicos ariti(^os, no carb"nalo

de cal, nas costas do mar Caspio, ua

Pérsia, Auvcrnia, Aragão, ele.

PETROSILEX, s. m. Termo de mine-

ralogia. tspiHÚtí de pedra que participa

da natureza do silex.

PETROSO, aJj. (Do latim lyelrosus).

Pétreo, que abunda em pedras.
— Ossos petrosos; diz-se em anatomia

do3 ossos das orelhas, e ptlos orilicios

que tem passa o som ao órgão audi-

tivo.

PETTAR. Vid. Peclar, o Peitar.

PETULÂNCIA, s. f. (Do latim petulan-

tia). Despejo, atrevimento, desaforo, des-

caramento.

Atroziiiònl» ultrajada, o teu soccorro

Coatra a fera Eicellcncialminilde implora;

Su (Íq peitos illu&lrea gloria, e timbre

Foi sempre proteger os Jcâvaliilos,

Tu me vale era meus males, Tu castiga

D'um Cenio insultador a petulância.

A. DIKII D\ CRUZ, HYSSOPE, Cant. 7.

PETULANTE, adj. 2 gen. (Do latim pe-

tula)item, frequentalivo áepetere, ir, ata-

car), lusoltíiile, atrevido, descarado.
—O gado petulante ; as cabras lasci-

vas ou brigosas.

PETULANTEMENTE, adv. (De petu-

lante, com o suftixo «mente»). Com pe-

tulância.

f PETUNCE, s. »)!. Silicato de alumi-
na t> pitissa.

f PETUNGA, s. f. Termo de botânica.

Género de plantas da familia das rubia-

cees, tribu dos garderiias.

f PETUNIA, s. f. Termo do botânica.

Género do plantas da familia das sola-

naceas, tribu das niooccaneas.

PEUCE, s. m. Abeto, pinheiro manso.
PEUCEDANO, s. m. (Do grego peyke-

daiion, ú(i peykedanos, dftjJíi/At!, pinhei-

ro, resina). Termo de botânica. Género
de plantas da familia das umbelliferas.

PEUG.\DA. Vid. Piugada.
•j- PEULVAN, s. m. Termo de archeo-

logia. Peiras célticas que se encontram
ao oeste da Frant^a; são monumentos
druiviicoá.

PEZA

PEVIDE, I. f. Semente.— i4 pevide da

tntluncia. — •.Não dfscançou a molher

atií que o não vio reduzido a pequenas

lascas como pevides de melão, ou de

melancia, que quebrava com os dentes

apelar da durcsa deste mármore, como

so fossem nozes ou avelans.» Cavalleiro

de Oliveira. Cartas, liv. 1, n." 16.

—Doença das gâllinhas, que consiste

em croar urat pellicula branca que lhe»

forra a lingua pela parle inferior.

— Diz so do defeito do pronuncia que

algumas pessoas tem, e que consiste tm
trocar o r por /.

— i\(hj ter pevide na íinjua; ser des-

pejado no fallar.

—Pevide da candeia; faisca que sáe

do niiirrão.

—AuAcio:
— Viva a gallinha, e viva com a sua

pevide.

PEVIDOSO, adj. (De pevide, com o

suffixo «oso»). Diz-se das pessoas que

tem pevide, ou defeito de pronuncia, ou

que tem a lingua blesa. Vid. Pevide.

PEVIRADA. Vid. Piverada.

PEXE. Vid. Peixe.

PEXOTE. Vid. Peixote.

PEXURIM, s. f. Termo de pharmacia.

Fava de uma arvore do Paraguay e do

Maranhão, que tem uso medicinal.

PEYA. Vid. Pêa.

PEYOUGA, s. f. Pé de porco, a que

hoje chamam chispo. — íA peyouga do

cyoado.» Doe. de 1304, em Viterbo,

Elucid.

PEYTA. Vid. Peita.

PEYTO. Vid. Peito.

PEYXESINHO. Vid. Peixinho.

1.) PEZ, j. w. (Do latim pix, pieis).

Sueco resinoso, extrahido do pinheiro

por incisão.

—Pez bastardo; mistura de breu e

pez negro em partts iguaes.

—Pez branco ; o que se uão acha mis-

turado com outros corpos.

2.) PEZ, ant. Variação do verbo pe-

sar.

—Em que vos pez ; a vosso pesar, a

vosso despeito.— €(jue faz neste caso o

poderoso, abarca toda do antemão pelo

menor preço, obrigando os lavradores

delia, que lha levem a casa. em que lhe

pez; e como se \é senhor de toda, fe-

cha-se com ella, e talha-lhe o preço a

seu pàdar, de sorte que o estrangeiro ha

de bebella, ou vertella a seu pezar.»

Arte de Furtar, csp. 5.

PEZADAMENTE. Vid. Pesadamente.
-}- PEZADO. Vid. Pesado.— «Posto que

ao embarcar a alguns foi carga pezada

por acudirem os Mouros, que lhes de-

ram assas trabslho, sendo ja Sol posto.»

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 4.— tCur-

sou D. João algum tempo a Corte, sem

que a nenhum pesar da mocidade o ar-

rastassem os ânuos, ou os exemplos, pa-

recendo verdadeirameulo Varão em toda

PEZU

a idade; porém com tal medida, que
nem a madureza o fazia pezado, nem a

urbanidade fácil. Suub-) íilo^íar entre as

diversões da Corte, evitando naquelle
género de vida a jiarle que linha de
ociosa, mas não a de disereta.* Jaciu-

tho Freire d'Andrade, Vida de 0. João
de Castro, liv. 1.

1.) PEZAR, V. Vid. Pesar, v.—«guin-
do o Turco se vio assi Kimbado, fo» ta-

manha a indinação nelle, qut sem mais
consideração o mandou logo alli matar,
do qual feito lho pezou depois, e assi a

lodolos Principes (|'ie, estavam com elle,

e quizeram-o ter vivu não -éómente p^ra

lhe dar liberdade, mas ainla lhe fazer

merco, pois que tivera tanta lealdade

com seu senhor.* barros, Década 2, liv.

10. cap. 6.

2.) PEZAR, a. m. Vid. Pesar, ». m.

Nunea me desenganei

na mu<lan>;a dos lugares

se mm agora, ijue ael^i

que Dam muiici o^jiezareã.

c. Falcão, obras, pag. 30 (ult. cJi^).

—fEm lugar do qual navio mandou
AlTonso d'Alboquerque hum grande ba-

tel assi cuberio com algumas peças de
artilheria que elle polia sul'''rer; e com
ajuda detie João Gomos, a pezar dos

Mouros, á força de cabrestante tiroa

tantas estacas, té que fez lugar per

que metteo a sua caravella, onde espe-

rou que viessem pela outra parte os ou-
tros navios.» Barros. Década 2, liv. 7,

cap. 5. — «O prazer de te amar com to-

da a minha alma, é dom que de ti me
veio; mas dom, que não tens tu fòiçis

bastantes para m'o tirar: que bem me
capacito, que tenho, ainda a pezar meu,
de sempre amar-te; e segurida<le, de

que ainda a pezar teu, te hei-de querer

bem.» Francisco .Manoel do NascimíDlo,

Successos de Madame de Seneterre.

PEZAROSO. Vid. Pesaroso.

PEZEBRÃO. Vid. Pesebrão.

PEZENHO, adj. (De pez 1). Còr de
pez. Applioa-se ordinariamente á còr do

pello dos cavallos.

—Que sabe a pez.

PEZO. Vid. Peso.—«Esta mulher mo-
vida com a dor destes filhos, e marido,

determinou, pois AlTonso dAlboquerque
lhos não quiz dar polo ouro que man-
dava prometter, de gastar todo este ouro

ua vingança de sua morte, e pêra isso

não achou melhor meio, que dar a Patê

Quetir seis, ou sete mil pezos de ouro,

que fizesse quanto mal nos pudesse fa-

zer, porquH ella lhe entregaria pêra isso

toda sua familia; e mais dando-lhe esta

vingança, que o casaria com huma filha

sua.» Barros, Década 2, livro 6, capitu-

lo 7.

PEZUEIRO, s. 1)1. O que trabalha o

pauno com o pisão. Vid. Pisoeiro.
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PH. Reunião de dous signaes phoni-

cos, ou lettrss que na nossa língua ex-

prime o mesmo som que f (a fricativa

labiai) nas palavras d'origem grega prin-

cipalmente, as quaes n'essa lingiia ti-

nham como correspondente o som re-

presentado por o. O í- dos gregos era pri-

mitivamente um som duplo conslilui-

do por p seguido immedialamente da as-

pirarão (h).

As palavras que não se encoutr«rem

com ph, busquem-se com f.

f PHACOCHERO, s. m. (Do grego j^^ia-

kos, lentilha, e khoiros, porco; porco

que tem uma verruga). Género de mam-
miferos d'Africa que se aproiimam do

porco.

f PHACOHYDROPISIA, s. f. Termo de

medicina. Hidropisia da capsula do crjs-

tallino.

f PHACOIDE, adj. (Do grego phakos,

lentilha, e eidos, forma). Termo didá-

ctico. Que tem uma forma lenticular.

— Corpo phacoide; nome dado algu-

mas vezes ao cryslallino, por causa da

sua forma lenticular.

t PHACOSCLEROSE, s. f. (Do grego

phakos, lentilha, e kleroò, endurecer).

Termo de medicina. Endurecimento do
crystallino.

f 1.) PHAETON. ou PHAETONTE (do

grego Phaelhon, brilhante, phaethô, hn-
\hiT, phainõ, apparecer; sanskrito í)/iu,

brilhar). Termo de mylhologia. Filho do
Sol e de Ciymenes que, lendo pedido

ao seu pae que lhe deixasse conduzir o

carro, não pòJe conter os cavallos, e cor-

reu risco de abrazar o mundo. Júpiter

fulminou-o.

—Figuradamente: Ser Phaetonte ; não
saber guiar os negócios.

—Termo d'astrouomia. Entre os gre-

gos, o planeta de Júpiter; entre nós, a

constellaçáo do Cocheiro.

—Género d'aves. Vid. Phaeton 2.

2.) PHAETON, ou PHAETONTE, s. m.
(Vid. Phaeton 1). Por gracejo, e em al-

lusão a Phaetonte, filho do Sol, cochei-

ro, carreteiro.

D'uma carga de feno o í*/iaeíOíU<?,

Vendo o carro alolar-se-lhe ;

Longo n pobre homem do menor soccorro;

Descampada a Comarca,

—

Qiíimper-corentin, na Bretanha baixa,

A chamão; — bem sabido

É, que lá manda o Fado a gente, quando

Lá quer, que a gente enraive.

F. VAJJOEI. DO NASCIMENTO, FABULAS DK
LAFONTAINE, liv. 2, D.' 61.

j- PHAGE, s. Sufílxo que significa co-

mer, e que vem do grego phagein, que
corresponde ao sanskrito baj, obter uma
porção.

PHAGEEENICO, adj. (Do grego phage-
dainikos, de phugedaiiia, fome voraz).

Termo de medicina. Que roe, fallaado

das substancias qua se empregam para
Oousumir as carnes esponjosas.

—.4 g-ua phagedenica ; solução de deu-

to-chlorureto do mercúrio na agua de

cal.

—Diz-se também das ulceras que roem
as carnes visinhas. — Blenorrhagia pha-

gedeuica.

f PHAGEDENISMO, s, m. Termo de

medicina. Qualidade ou estado do que
é phagftdenico.

f PHALACROSE, s. f. (Do grego pha-
lukros, calvo). Queda dos cabellos, cal-

vície.

l.)PHALANGE,s. f. (Do grego phalanx,

phalange, ordem de batalha, articula-

ções nas mãos e nos pé», propriamente
bocado de pão, servindo a diíferentes

usos, d'onde osso, fileira, tropa). Nome
que os antigos gregos davam á sua in-

fanteria.

—Mais particularmente : Phalange ma-
cedonica ; batalhão formado de oito mil

homens armados de alabardas e de es-

cudos, que se compunha de dezeseis fi-

leiras de fundo ; as cinco primeiras fi-

leiras cruzavam as suas alabardas, e as

onze ultimas apoiavam as suas sobre os

hombros dos hoaiens coUocados diante

d'elles.

— Por extensão, no eslylo elevado :

Toda a espécie de tropas.

— Grupo de indivíduos que lutam no
campo da intelligencia. — Yèi essa bri-

lhante phalange de poetas, de artistas,

de sábios 9

— Toda a espécie de multidão consi-

derada como organisada militarmente.

Outro thesouro, uma alma,

Entre Anjo e nós, commum a certos visos
;

Thesouro, que creado sendo á parte,

Seguisse, pelos ares,

As celestes jí/taíanges; que sem ver-se

Em apertos coubesse bem, n'um pontoi

Que, tendo seu principio,

Nunca tivesse fira.

F. MANOEL DO NASClME.NTO, FABULAS DE

LAFONTAJNE, liV. 4, D." 4.

— No systema de Fourier, a commu-
na societária, composta de famílias as-

sociadas pelos trabalhos da casa, da cul-

tura, da industria, da arte, da sciencia.

— Termo d'aaatomia. Os pequenos os-

sos compridos que concorrem para for-

mar os dedos das mãos e dos pés; con-

tam-se quatorze em cada mão e outros

tantos em cada pé, sendo pois ao todo

cincoenta e seis. Os povos das ilhas dos

Cocos e dos Traidores teem por costume
cortar as duas phalanges do dedo mioi-

mo para significarem dôr pela morte de

um parente.

2.) PHALANGE, s.f. (Vid. Phalange 1).

Termo de zoologia. Espécie de aranha,

tarântula.

f PHALANGERA, s. f. (Do grego pha-
langion, nome dado por Dioscoriíles a

uma planta que curava da mordedura
das aranhas). Género de plantas da fa-

mília das asphodaleas.

f PHALANGETA, s. f. (Dimi-nulivo

de Phalange 1). Termo d'anatomia. No-
mo dado ás ultimas phalanges dos de-

dos das máos e dos pés, as que tem as

unhas.

t PHALANGIDES, s. m. pi. Termo de
zoologia. Quinta ordem tia classe das
arachnides, cujo typo é a phalange.

f PHALANGINA, ou PHALANGINHA,
s. f. (Diminutivo de Phalange 1). Ter-

mo d'anatomía. Nomo dado ás segundas
phalanges dos dedos das mãos e dos pés
que teem três phalanges.

—

Ha phalan-
ge, phalangina e phalangeta.

t PHALANGOSE, s. f. '(Do grego ja/ia-

lanx). Termo de cirurgia. Doença das

pálpebras, consistindo n'uma dupla ou
tripla fileira de pestanas, cujas posterio-

res dirigidas para a conjunctiva, irritam

o olho e determinam a lacrimaçâo.

t PHALANSTERIANO, A, s. O, a que
habita um phalansterio.

— Partidário das doutrinas que devem
ser postas em pratica no phalansterio;

fourierísta.

t PHALANSTERIO, s. m. (De phalan-
ge). Habitação da communa societária,

regida pelo systema de Fourier ou da
phalange.

t PHALARI, ou PHALARIS, s. m. (Do
latim phalaris, do grego phalaris, comp.
phalaròs, brilhante). Nome latino do gé-
nero alpista, em que se distinguem o
phalaris arundinaceo, vivaz, assas com-
mum nos silios pantanosos, e o phala-

ris canariensis, annual, commum no
meio da França em que o cultivam para

alimento do homem; as suas hastes e

folhas são aproveitadas para alimento do
gado.

f PHALARIDE, s. f. Vid. Phalari.

PHALECIO, adj. Termo de métrica gre-

ga e romana. Verso phalecio ; verso que
recebeu esse nome do seu inventor Pha-
leco.

PHALENA, s. f. (Do grego phalaina,

borboleta nocturna). Termo de historia

natural. Nomo d'um género entre os le-

pidopteros nocturnos. — A phalena sam-
bucaria ou do sabugxieiro.

f PHALERAS, s. /'. pi. (Do latim í>/ia-

lercv). Termo dantiguidade romana. Col-

lar composto de bolas d'ouro e prata,

ornato dos patrícios e recompensa mili-

tar.

-} PHALEUCO, adj. (Do latim phahv-
cium, ou phaleucium ; vid. Phalecio).

Verso phaleuco, ou substantivamente, o

phaleuco; espécie de verso de cinco pés,

formado d'um spondeu, d'um dactylo,

de dous trocheus e d'um spondeu. E'

chamado mais usualmente verso endeca-

syllabo.

f PHALISCO, s. m. (Do latim falis-

cus, ou phaliscus, do grego Phaliskos,

nomo d'ura poeta grego inventor d'esse

metro). Termo de poesia latina. Verso

composto de quatro pés, de que os txes
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primeiros sáo díclylos e o quarto um
gpon'l««u.

f PHALLAGOGIA, s. f. (Do grogo phal-

lafjóijid, dn jiImUóí, pliallus;. Termo de

anliguidado grega. ProcissSo em que se

leva o ph^llus.

1 PHALLICO, adj. (Do grego phallikos,

de pUallós, piíallus). Turmo d'anlifçuida-

de grega. Que perloiice ao cullo do phal-

lus ou ao pbailus.

— .S. f. i>l.
—As phallicas; festas em

boDra do lianrho ou dOÂÍris.

f PHALLITE, s. f. (De phallus, e a

fíaal medica cite»). Termo de medicina.

iQflaranaaçni) dn punis.

f PHALLODYNIA, «. f. (Do grego p/.oí-

lós, plisUus, e odi/ni^, dôr). Termo de
medicina. Dôr no píuis.

J-
PHALLOPHORO, s-. m. (Do grego

phallophoros, do phallói, pániliis, e phe-

rein, levar). Termo d"antiguidade grega.

Diz-se dos minislros de Bflccho que le-

vavam o phallus DO dia das festas phal-

licas.

7 PHALLORRHAGIA, s. f. (Do grego

phallós, phallus, o rhagein, fazer eru-

pção). Termo de medicina. Hrtmorrhagia

que se dá á superfície da glândula.
-j- PHALLUS, s. m. (Do grego ja/uií/ós).

Termo d'atiliguidade. Kepresentaçáo do

membro viril que se levava nas festas de

certas divindades como emblema da fe-

cundidade da natureza.

— Género do cogumelos.

PHANAL. Vil. Fanal.

V PHANERANTHO, aJj. (De phanero,

e grego anthos. flor). Termo de botâni-

ca. Que tem flores apparontes.

t 1.) PHANERO... PreQio que signifi-

ca maniffMo, apparente.

t 2.) PHANERO, s. m. (Vid. Phane-
ro... 1.) Termo d'anatomia. Producção
apparente e persistente á superfície da
pelle, como os pcUos, as crinas, a maté-
ria córnea, etc. Esta palavra é opposta
a cri/pta.

iPHANEROCARPO, adj. (De phanero,
e grego karpos, fructo). Termo de bo-

tânica. Que tem fructos, ou corpúsculos
reprodurtores apparontes.

PHANEROGAMO, adj. Termo de bo-
tânica. Que tem, fallando das plantas,

os orgáos seiuaes apparentes.
— S. f. A classe das phanerogamas.

— Esta planta c uma phanerogama.

f PHANEROGAMIA, s. f. (Vid. Phane-
rogamo). Termo de botânica. Estado de
uma planta, ua qual se distinguem os

dous seios.

— Grande divisão do reino vegetal,

comprehendendo todas as plantas d'or-

gàos seiuaes apparentes.

t PHANERONEURO, adj. (De phanero,
e do grego nevron, nervo). Termo de
zoologia. One tem nervos distinctos.

t PHANEROPHORO, adj. (De phanero,
e grego jdioros, que leva"). Termo d'ana-

tomia. Úue tem phaneros.

-j- PHANEROPNCUMONOS. «. m. ,.lur.

(De phanero, o grego pneumon). Ordem
dos gasleropodos palmonados ou pul-

monados operculados, moiiuseos.

PHANOGAMO, adj. Vid. Phanerogamo.
PHANTA... As palavras comeraiido por

Phanta..., husqueni-se com Pauta...

PHANTASIA, 5. f. Vid. Fantasia.

— Auioi nt «itubi!.-! fhantatia

Lm ccho iny>t«rios« n>« aoiivj.

aA.niiETT, CAMÕES, c&Dt. 4, cap. 4.

PHANTASMA, «. f. Vid. Fantasma.

E t.io Jlff. rme fica, c Uõ mudado

O que o aontiu, do »r, e valtft humano,

Qua ee acb> irwAo que venda outro irmão pasnu

Kfuge, imaginundo que Utphanuunia.

rnAMC. DBAIU>I\ADB,PMMUaOCEaCO DKDIU,
cant. 13.

— *Foge do teu primo herege. Soube
o herege da farça e foi esperar o phan-
tasma branco, o qual as horas costuma-

das entrou no quarto do archiduque.

Sae de traz das cortinas Augusto, que
era agigantado.* Bispo do Gruo Pará,

Memorias.
PHANTASTICO, adj. Vid. Faitastico.

— «A área do templo ficou «penas allu-

miada pelas lâmpadas que ardiam ante

os altares e submergida na solidão. Dir-

se-hia que essas paredes e abobadas,

por onde pareciam mover-se de vez em
quando tiguras phautasticas, suavam ter-

ror por todos os poros. > .\lexandre Her-

culano, Monge de Cister, cap. 28.

•j- PHARAÒ, s. m. (Do egypcio per ãa,

o rei, propriamente a grande habitação,

segundo o celebre egyptologo de Hooji^).

Nome ou titulo pelo qual se designam
os soberanos do antigo Egypto; não se

diz nem dos Uiksos ou Pastores, nem
dos Persas, nem dos Lapides.
— Figuradamente: Tyranno; monar-

cha opprcssor do seu povo. — «E se o

Príncipe os naõ vigiar para os trazer a

todos em regra com temor, e amor, dar-

Ihe-haõ com a Republica, e com a Mo-
narquia atravéz, ovem a ser consequên-

cia infallivel, que peccados públicos to-

lerados assolaõ as Republicas como fo-

go : naõ sâõ os dos Reys, os que fazem

o mayor damno, senaò o descuido, com
que toléraõ as demazias dos povos, que
Deos castiga com Pharaóes, Caligulas, e

Neroens, que lhe servem de algozes. •

Arte de Furtar, cap. 19.

I PHARAONICO, adj. (De Pharaó). Que
pertence aos Pharai')5.— O império pha-
raonico. — ^l grandeza pharaonica.
— Figuradamente: Tyraniiico.

PHARETR... As palavras começadas
por Pharetr..., busquem-se com Faretr...

PHARISAICO, adj. (De phariseu). Que
tem alguma cousa do caracter dos pha-
riseus. — Vníiuítís pharisaicas.

PHARISAISMO, adj. (De phariseu). Ca-

ract^ir dos [)h«riseus.

— Figuradamente: Hipocrisia.

PHARISEU, ». m. iDo orumeano peru-

icliim ou f)erischi)i, fórrna dj plural si-

gnificando os separados, assim chama-
dos porque se distinguiam dos saduceus
pela eitciidáode suas observancías e de
seu zelo religioso). Seita de judeus que
tinham por aflectaçáo distiogoir-se pala

santidade da vida eiterior.

— Figuradamente: Hypocrita.
— Tormo popular. Eniergáo de palha,

a que também se chama judeu.

PHARMACEUTICO, adj. ( Do gregophar-
inalietittkos, de ph irmnlieijeiít, adminis-

trar medicamentos . Cfue temrelaçâo com
a pharmacia. — Pr^aracõet pharmacfa-
ticas.

— Emprego pharmaceatico ; applica-

çáo oauso de certos corpos nat ofCeinas.

— S. f. A parte da matéria medica que
trata dos efTeitos e do emprego tbera-

peutico dos medicamentos.
— S. m. O que exerce a profíssáo da

pharmncia.

PHARMACIA, í. f. (Do greg.i pharma-
hia, de phnrmakon, medicamento e re-

neno). A arte de reconhecer, colher, con-

servar as drogas simples e de preparar

os medicamentos compostos.
— Escolas de pharmacia ; escolas em

que se aprende o que 6 necessário para

ser pharraacentico.
— Antigamente: Pharmacia galenica;

aqaella que tinha por objecto as opera-

ções que se fuziam com os medicamen-
tos sem os analysar, por opposiçáo á

pharmacia chimica, aquella que se oe-

cupa da preparação dos medicamentos
fundada sobre a acção dos seas princí-

pios.

— A officina ou logar em que os me-
dicamentos sáo preparados ou rendidos.

— A própria prolissáo do pbarmaeeu-
tico.

— Collecçáo de medicamentos.— Vma
pharmacia domestica. — Uma pharmacia
de viagem.

PHARMACOCHIMIA, s. f. Parte da chi-

mica que trata da preparação dos remé-
dios, segundo os princípios chimicos.

7 PHARMACODYNAMICO. adj. (Do gre-

go pharmakon, medicamento, e dynami-
co). Que tem relação com a dynamica,

com a força activa dos medicamentos.
— Estudo pharmacodynamico dospriíici-

pios activos dos ellehoros.

— 5. f. Pharmacodynamica; a acção

dynaraic» dos medicamentos.
PHARMACOGNOSSIA, 5. f. Sciencia que

tracta do conhecimento dos medicamen-
tos.

PHARMACOGRAPHIA, s.- f. Parte da

pharmacognoíisia que se emprega oa des-

cripção das substancias roedicinaes no
seu estado natural ou transmillidasp> lo

commercio.
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PHARMACOGRAPHICO, adj. (De phar-

macograpliia). Qae pertence á pharma-
cographia.

fPHARMACOLITHE, s. A Cal arsenia-

tada d'AUem3Qha, designada com esle

nome por Wernpr.

PHARMACOLOGIA, s. f. (Do grego p/wr-

makon, medicamento, e logos, doutri-

na). Parte da matéria medica que tem

por objecto fazer conhecer os medica-

mentos e esclarecer o emprego d'elle3.

PHARMACOLOGICO, adj. (Dd pharma-
cologial. Que se refere á pharmacologia.

PHARMACOLOGISTA, s. f. i^De phar-

macologia). Auctor ou professor de phar-

macologia.

PHARMACOMONIA, s. f. Parte da phar-

macognossia que dá as regras, preceitos

e leis segundo as quaes se escolhem, re-

colhem e conservam as substancias me-
dicinaes e medicamentos e se preparam

estes.

PHARMÂCOPÊA, s. f. (Do grego fhar-

makopoivi, de pharmakon, medicamen-
to, e -poiein, fazer). Livro que ensina a

maneira de preparar e compor os me-
dicamentos.

PHARMACOPOLA, s. m. (Do latim

pharmacopolj, do grego pharmakopôles,

composto de pharmakon, medicamento,

e põlein, vender). Termo que só se em-
prega por gracejo. Boticário, vendedor

de drogas, charlatão.

PHARMACOPOLIA, s. f. (De pharmaco-
pola). Botica. = Termo empregado e tal-

vez creado por o padre Bernardes.

PHARMAGOPOLIO, adj. Próprio de

pharmaceutico, de boticário.

—

Mão phar-

macopolia.

PHARMACOPOSIA, s. f. (Do grego

pharmakoposia, de pharmakon, medica-

mento, e posis, acção de beber). Termo
de medicina. Acção de beber um medi-

camento liquido qualquer e particular-

mente um medicamento purgativo.

f PHARMACOSIDERITE, s. f. Ferro ar-

seniato que se encontra nos veios de es-

tanho.

PHARMACOTECHNIA, s. f. Parte da
pharraacia que comprehende a Iheoria

da preparação dos medicamentos.
PHARO, s. m. Vid. Pharol.

PHAROL, s. m. (Do grego Pharos, ilha

perto de Alexandria que deu o seu nome
ao pharol celebre que lá se tinha edifi-

cado). Torre levantada n'um cabo, n'um
ponto eminente, n'um molhe, etc, e ten-

do no seu alto uma lanterna em que se

accende durante a noite uma luz conhe-
cida dos navegantes, a quem guia.

— O fanal collocado em cima do pha-
rol. — Pharol d'eclipse. — Pharol inter-

mittente. — Pharol fixo. — Pharol de ro-

tação.

— Figuradamente, no estalo elevado:

O que guia.

PHARRICOCOS, s. m. plur. Yid. Far-
ricocos.

PHARSALIA, s. f. Cidade da Thessa-

lia, em que César venceu Pompeu.
— Titulo d'um poema de Lucano so-

bre a guerra civil entre César e Pomneu.
PHARYNGE, s. m., ou f. (Do grego

pharynx, pharynges ; comp. pharanx,
golfo, abysmo). Termo d'anatomia. Cavi-

dade niusculo-membranosa que se se-

gue á bocca, de que é separada pelo vóo

do palato e coutinuando-se com o eso-

phago.

PHARYNGEO, adj. (De pharynge). Que
tem relação com a pharynge.

PHARYNGITE, s. f. (Ue pharynge, e

do final medica <iite>). Iiiílammação da

pharynge.
PHARYNGOCELE, s. f. (De pharynge,

e grego ktlê, tumor). Termo de medici-

na. Espécie de tumor resultante de pro-

lapso ou d'uma dilatação anormal da
pharynge.

I PHARYNGOGRAPHIA, s.
f. (De pha-

rynge, e grego graphein, descrever). Des-

cripção da pharynge.

-;- PHARYNGO-LARYNGITE, s. f. (De

pharynge, larynge, e a desinência me-
dica «itei'). luflammaçáo da pharynge e

da larynge.

PHÃRYNGOLGGIA, s. f. (De pharynge,

e grego logos, tratado). Termo d'anato-

mia. Tractado da pharynge.

f PHARYNGOPLEGIA, s. f. (De pharyn-

ge, e grego plèssein, bater, ferir). Para-

lysia da pharynge.
} PHARYNGO-STAPHYLINO, s. m. (De

pharynge, e staphylino). Musculo que
da borda posterior da aboboda palatina

se estende á base posterior do véo palati-

no e á parte posterior superior da carti-

lagem thyreoide.

f PHARYNGOSTOMO, adj. (De pharyn-

ge, e grego stoma, bucca). Termo de

loologia. Diz-se dos animaes cujas bor-

das do esophago constituem a bocca.

PHARYNGOTOMIA, s. f. Termo de ci-

rurgia. Incisão que se faz na pharynge

para eitrahir um corpo estranho ou pa-

ra abrir os abcessos que lá se forma-

ram.
PHARYNGOTOMO, s. m. (De pharyn-

ge, e grego tome, incisão). Instrumento

de cirurgia que serve para abrir os ab-

cessos situados no fundo da garganta e

a escarificar as aroygdalas.

f PHASCGLOMO.s. m. (Do grego p/ias-

kolon, e m>js, rato). Termo de zoo-

logia. Género de marsupiaes formado por

um animal nocturno, herbivoro, que ha-

bita o estreito de Bass.

PHASE, s. f. (Do grego phasis, acção

de brilhar, de phaineiyi). Apparencias

diversas da lua e d'a!guns planetas, se-

gundo o modo por que elles recebem a

luz do sol.

—Figuradamente : Mudanças successi-

vas que se notam em certas cousas.

t PHASEOLADAS, s. f. plur. Tribu
da familia das leguminosas.

f PHASEOLICO, adj. Termo de chimi-

ca.

—

Acido phaseolico; acido que existe

em certas espécies de ervilhas.

-j- PHASIANEAS, s. f. plur. (Do latim

phasianus, faisão). Tribu da ordem das

gallinaceas, contendo aquellas cujos tar-

sos são nús e guarnecidos d'um esporão,

o pollegar articulado mais alto que os

outros dedos e a cauda muito desenvol-

vida
;
géneros principaes: faisão, gallo,

pavão, etc.

PHATEOSIM, ou PHATIOSIM, s. m. Yid.

Fateosim.
— Le phateosim; perpetuamente.

—

Ficará lá de phateosim.

PHAZE, s. f. Vil. Phase.

PHEBE, s. f. Nome do irmão de Phe-

bus, Diana, ou a lua.

PHEBEO, adj. (DePhebo). Termo poé-

tico. Que pertence ao sol. — Ltiz phe-
bea.

PHEBO, ou PHEBUS, s. m. (Do grego

phoibos, o que brilha). Apollo, deus do
sol.— ,4do11o, deus da poesia.

f PHELLANDRIO, s. m. (Do grego phel-

landrion). Género d"umbelliferas.

—Planta que se chama lambem cicu-

ta aquática.

—

Xarope de phellandrio com-
posto.

j- PHELLOPLASTICÂ, s. f. (Do grego

phellos, cortiça, epiassein, formar). Arte

de representar os objectos em corti-

ça.

f PHENAKITE, s. f. (Do grego phenax,

enganador). Silicato de glycina que an-

tigamente se julgava ser qualz.

f PHENATO, s. m. Género de saer
formados pelo acido phenico.

-j- PHENGINA, s. f. Topasio.

PHENAS, ou PENAS, s. f.plur. Aves,

filhas dos Halietos.

PHENICE, ou PHENICIO, adj. Vid. Fe-
nício.

PHENICOPTERO, s.m.. (Do grego pftot-

nikôpteros, de phonikos, vermelho, & pte-

ro7i, aza). Ave de pennas rouxas, cuja

lingua dizem ser muito saborosa.

f PHENIGINO, s. m. (Do grego phomi-
g\nos, de phoinix, vermelho). Termo de

medicina. Rubefacção por meio de sina-

pismos, ortigas.

-j- PHENICO, adj. Termo de chimica.

Que respeita ao phenol.—Acido phenico; acido produzido pe-

la dissolução da ulha, chamado lambem
álcool phenico, hydrato de phenylo.

PHENIS, ou PHENIX, s. m. ou /. (Do

grego phoinix, o phenix, propriamente o

vermelho, de phoinix, phenicio, porque

os phenicios é que descobriram a pur-

pura). Ave fabulosa, uoica que, se dizia,

vivia muitos séculos, e que, queimada,

renascia das suas cinzas.

— Figuradamente: A Virgem Maria é

a phenix do amor.— O sol é o phenix
dos planetas.

—Pessoa única no seu género, supC'
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rior ás oulras. — CawHes, o pbenix dos

poetas 2>ortufjHetes.

non« dia», Scr.lior Corvo.

Como á KuDpu I Que lindo me parece!

D&M, 10 a vót tem n^tlto igunl ób pluma*,

N^loha III 1'hcnij; Ul, iiuau* dev'':ti>,

F. u. DO nàscimumto, fadulas de LArON-

TAINE, liV. 1, D.* 2.

—Diz-so tamliera das cousas.— O phe-
nix do.í hons livros.

— Phenix re)iaícida; tilulo d'uma ce-

lebro collecção de poumas goiíRoricos pf)r-

luguf/.fs do século xvii, o começo do sé-

culo XVIII.

— Termo do nstronoraia. O Phenix
(esoripto com maiusriila) ; constellação

do hi^misphiirio austral que não é visível

em os nossos climas.

—Termo de botânica. Planta chamada
vulgarmente joio silvestre.

-j- PHENOL, s. j)i. (Do grego phainein,

brilhar). Termo do chimica. Substancia
extr^hidfl dos olcos pesados que forne-

cemos alcatrões do gíz; éo melhor des-

infectante conhecido.

"i"
PHENOMENAL, adj.2 gen. (Dephe-

nomeno, com o sufliio «ai»). Neologis-

mo, yue c da nsture/i do phenomeno.—Existência phenomenal.
— Subslanlivamenle: O absoluto e o

phenomeual.

t PHENOMENALISMO, s. m. Doutrina
na qu»l só se attende ao que cabe sob a

acção dos sentidos.

•} PHENOMENALIDADE, s. f. Termo di-

díclico. Caracter de phenomeno, de fa-

cto exterior, contingente.

PHENOMENO, s. m. (Do grego phmnó-
menon, o que «pparece, de phainein, bri-

Ihir). Termo de sciencia e de philnso-

phia. Tudo o que cahe sob os sentidos,
tudo o que impressionar a nossa sensi

bilidade d'um modo qualquer, s°ja phy-
sica, seja moralmente.
—Termo de medicina. Qualquer mu-

dança, apreciável aos sentidos, que so-
brevem n'um orgâo ou n'uma funcção.
—Tudo o que apparece d'extraordina-

rio no ar, no céo. — Os cometas, os me-
teoros são phenomenos.
—O que é raro e surprehendente.
— Diz se das pessoas que surprehen-

dom pelos seus talentos, pelas suas ac-
ções.

—Cousa ou pessoa extraordinária quo
se mostra n'uui circo, n'uma feira ete

i PHENOMENOLOGIA, s. /. (De 'phe-
nomeno, e do grego logos, tratado, dou-
trina). Tratado sobre o que pôde aflectar
os nossos sentidos.

—Na philosophia beg^Mianoa, n scien-
cia das ideias que vc.mu pela acção dos
sentidos.

f PHENYLO, s. m. Termo de chimica.
Raiiical hypollietico do grupo pheoico.
PHERECRACIO, adj. Termo de métri-

ca antiga.

—

Verso pherecracio ; trim<5lr'i

dad^lioo, composto dum dacl^^lo e de
duus Kpond'-us.

— Substantivamente: O pherecracio;
o verso pherecracio.

f PHI, 8. m. A vigessima primeira let-

tra do alphabelo grego.

f PHIALE, s. f. (Do grego phiále;

Termo de antiguidade. Espécie do vaso

que servia para ter agua ou vinho como
presente ou oCfererida.

t PHIL..., ouPHILO... Prefiio signi-

ficando (/lie amn, do grego jihilos.

t PHILADELPHEAS, s. f. plur. (Vid.

Philadelpho). Termo de botânica. Famí-
lia de pUnlas dicotyledoueas, visinbadas
saiifragas.

f PHILADELPHO, adj. (Do grego pln-

ládelphos, de pliilns, amigo, e àdelphos,

irmão). Que ama seu irmão; sobrenome
do Piolomeu ii, rei do Egypto.

— í). m. Nume dos membros d'uma
sociedade secreta formada no começo do
século XIX em França, segundo certas

pessoas.

— S. m. plur. Familii de polypos con-

tendo os que são reunidos n'uma massa
commiiin.

-j- PHILANDRA, s. f., ou PHILANDRO,
5. m. Nome vulgar e especifico do di-

delpho philandro.

— Um dos nomes vulgares do macro-

pio de Lebruyn (marsupiaos), chamado
lambem kanguroo e coelho d'Aroó.

PHILANTROP... As palavras começan-
do por Philantrop..., busquem-se com
Filnntrop...

PHILARGYRIA. Vid. Filargyria.

PHILARMONICO, adj. Vid. Philharmo-

nico.

PHILASTERIAS. Vid. Phylacterias.

PHILAUCIA, í. f. (Do grego philautos,

de philoi, qu3 ama, e autos, si mesmo).
Termo didáctico. Amor de si mesmo,
complacência viciosa para comsigo pró-

prio.

PHILADCIOSO,o(i;. Que tem philaucia.

-j- PHILEDON. s. m. Género estabeleci-

do por Cuvier na ordem dos pássaros e

na família dos dentiroslros.

f PHILHARMONICO, adj. (De phiL.. e

harmonia). Que ama a musica, e harmo-
nia, fallando de certas sociedades musi-

caes.— Sociedade philharmonica.
— Substantivamente : Philharmonica

;

sociedade que tem por lim a Pi>'Cução

musical.

—

A Philharmonica Portuense.

+ PHILHELLENISMO, s. m. (De phil-

hellenoi. Amor dos gregos modiruos,

da sua independência; iiiteresse que el-

les inspiram.

IPHILHELLENO,.'? m. (Do grego phíí-

hellcnc, de philos, que ama, e hellên,

greg>~i. Antigamente, amigo dos hellenos,

das suas artes, de sua civílisaçóo, fallan-

do dos homens que rião eram gregos.

— Hoje, «migo dos gregos modernos,
favorável á sua independência.

— Voluntário ao serviço da Grécia
moderna.

fPHILIATRO, í. m. rOe phil, e do
grego iutrr.ia, medicina). O que por gos-

to SC dedica á pratica da medicina, da
arte de nirar.

f PHILINTO, í. m. Nome d'um perso-

nagem da comedia .Uisantríipo de Moliére,

que se tomou o epuheto ou designação

geral dos que ficam amÍKos de toda a

gente, acceiíando os deftíítos e os vícios

de cada um.

f PHILIPPE, s.m. (Do grego philippòt,

de jihilof, que ama, e hippos, cavailo).

.Medalha de Philíppe, rei de Macedooica.
— Antiga moeda maeedonica.
— Aftiga moeda de Ilespanha.

PHILIPPICA, n. f. (\)o grego philippi-

kns, siib-cnlendiiloldr;o<:, discurso; discur-

so relativo a ['hilippe, rei de Macedó-
nia). Discurso de Demoslheoes contra

Philippe, rei de Macedónia.
— i*or extensão, nome dado aos dis-

cursos de Cícero contra Marco-Antonio.
— .Nome de violentas satyras escriplas

contra Philippe dOrleans, regente de

França, por Ltgrange-Chaneol.
— Discurso vi ilenio, e íngurioso.

PHILIPPISMO, ». m. Partido, opiniáo

dos philippistas.

t PHILIPPISTA, s. m. Dii-se dos par-

tidários do rei Luiz Philippe, de França,

por analogid e opposiçéo com cariístase

bonapartistas.

PHILISTED, s. m. Nome d'um povo

que occupava uma grande parte da ter-

ra promettídn, pela occasíão da chegada
dos isr.'.elitas.

— Figuradamente: Homem de figura

agigantada, alludindo á elevada estatura

dos phílisteus.

— Entre os estudantes allemées, dii-

se de todas as pessoas estranhas ás uni-

versidades, e particularmente dos nego-
ciantes. Escreve-se n'este sentido com
um ;) miniisi'n|o sempre.

f PHILISTINISMO, $. tn. Caracter do
philist^u no S'Mitido que esta palavra tem
entre os estudunies allemães.

t PHILLYREINA, t. f. { Do grego phil-

hjréa, ou phibjrèi). Termo de chimica.

Principio colhido nas cascas da philhj-

rea media e latifolia, Linneu.

PHILO,,t. m. Planta que dá folhas co-

mo as da papoula, e flores brancas como
as da dormideir,'».

f PHILOGENITURA, s. f. (Palavra by-

brida. de philo .. e genitura"). Termodi-

dactico. Amor quo se tem aos filhos.

7 PHILOGYNIá, s. f. Termo didáctico.

Amor pi»las mulheres.

fPHILOGYNO, (irfj. Termo didáctico.

Que gostí das mulheres.
PHiLOLOGIA, .». /. (Do grego philos,

loffos). Termo didactivo. A arte que trá-

cia da intellipencia. e interpretação gram-J
matical. ou rhetorica dos auctores, das

antiguidades, historia, etc.
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PHILOLOGICO, A, adj. Que diz respei-

to á philoiogia.— DJscíírso philologico.

PHILOLOGO, s. m. Homem versado na

philolojzií.

PHILOMELA, ou PHILOMENA.s. /'. (Do

grego phUomela). Rouxinol, ave.

E philomHa modulou queixumes,

Suavíssimo iucanto da espessura.

GARRETT, CAMÕES, Cant. 5, CSp. 13.

— Vid. Filomela, e Filomena.

PHILONIO, s. m. Medicamento offici-

nal, opiado.

fl.) PHILOMATHIA, s. f. Termo di-

dáctico. Amnr das sciencias.

f PHILOMATHICO, A, adj. Termo di-

dáctico. (Juo diz respeito ao amor das

sciencias.

—

Instituto philomathico.

PHILOSOPHADO, part. pass. de Philo-

sophar.

PHILOSOPHAL, adj. 3 gen.—Pedra phi-

losophal
;
pedra, que composta segundo

as regras dos pbilosoplios com pequenas

quantidades de ouro ou de prata, deva

ter a propriedade de transformares me-
taes inferiores em ouro, e em prata, se-

gundo fôr o ouro ou a prata que se ti-

ver submellido á confecção da pedra.

(Vid. Filosophal).

PHILOSOPHAR, V. n. (Do latim p7n7o-

sophari). Tratar, raciocinar em cousas

que dizem respeito á pbilosophia.

— Discutirem varias matérias de mo-
ral ou de physica.

— Argumentar, disputar mui subtil-

mente.
— Raciocinar, tirar inducçõos.

PHILOSOPHIA, ou FILOSOFIA, s. f. (Do

grego philos, e sophos). Termo didáctico.

Conhecimento das cousas pelas causas e

seuí effeitos.

—

Ensinar, esttidar ophilo-

sophia.

—

AppUcar-se ao eftudo da philo-

sophia.— Veyililar altas questões de phi-

losophia.— «?ias quaes Varelas tem relo-

geos, e muito bons sinos de metal, sam
mui abstinentes, porque ha entrelles

muitos que nunca comem carne, nem
peixe, e o mesmo fazem as freiras de que
lambera a muitos mosteiros, universida-

des, e collegios em que apprendem Pbi-

losophia, Malhematicas, Astrologia, Ar-

tes hberaes. Leis, Medicina, e Theolo-

gia, segundo sua crença.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 4,

cap. 25.

Aqui seu berço teve a espinhosa

Esctaolastica v.na Philosophia,

Que os Claustros inundou, e que abrararaõ

Até á morte os pérfidos Solipsos.

A. DINIZ DA CRU7., HYSSOPE, cant. 1.

— «A vida está só na mão de Deus, e

esta óa occasião em que seivemas phi-

losophias que tantas vezes ouvi a vossa

alteza do desprezo d'ella.» Padre António

Vieira, Cartas (ed. 1854), n." 5.

— Philosophia primaria; diz-se, na

VOL. IV.-100.

escola peripatetica, da parte que depois

foi chamada metaphysica.
— Systema particular de philosophia.

— Philosophia natural, em opposiçáo

á philosophia moral; reunião das scien-

cias astronómicas, pbysica, chimica e

biológica.

— Systema dfs ideias geraes que per-

tencem a uma sciencia, a uma arte.

—A philosophia da chimica, da arte

da guerra.

—Philosophia cfa /usíor/fif; theoria dos

factos históricos tal que fflça prender a

cadeia das phases da civilisação, e das

épocas do género humano.
—Curso do philosophia que se faz nos

collegios.

—

Professor de philosophia,

—A classe onde se ensina a philoso-

phia.

— Estudo da sociedade e da moral.

—Firmeza e elevação do espirito, pela

qual se põe acima dos acontecimentos.
— Philosophia christã; philosophia

fundada sobro as crenças do christia-

nismo.

—Systema particular que se faz pela

conducta da vida.— Sua philosophia con-

siste em não se atormentar de nada.

PHILOSOPHICAMENTE, adv. (De phi-

losophico, cora o suflixo «mente»). De
ura modo pbilosophieo.

—

Viver philoso-

phicamente.

—

Fallar, raciocinar philo-

sophicamente.

PHILOSOPHICO, A, adj. Que pertence

á pbilosophia.

—Híibitual aos philosophos. — Génio

philosophico.
—Espirito philosophico ; espirito cheio

de claridade, de melhodo, isento de pre-

juízos, de paixões.

—Diz-se de certas obras compostas
n'um desenho philosophico.

—

Gramma-
íica philosophica.

PHILOSOPHISMO, s. m. O estudo da

philosophia.

—As doutrinas e opiniões dos philo-

sophos, e commummente se toma á par-

te má, e dos que adoptam opiniões li-

bérrimas nas cousas do governo e da re-

velação.

PHILOSOPHO, A, s. Pessoa que se oc-

cupa do estudo da philosophia.

De Phormião pliilosopho elegante

Vereis como Annibal escarnecia,

Quando das artes bellicas diante

Delle com larga voz tratava e lia.

CAM., LUS., cant. 10, est. 153.

— «Megaslhenes, e Strabo, scriptores

Gregos lhes chamaõ philosophos da ín-

dia, casaõ huma só vez, e has mulheres
delles fazem ho mesmo, nem depois que
morre hum destes, nem ellas, pode ho
outro mais casar.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 1, cap. 42.

—Pessoa que se applica ao estudo do
homem e da sociedade, com « intenção

de tornar seus semelhantes melhores e

mais felizes. — Os verdadeiros e falsos

philosophos. — Os philosophos perigo-

sos.

—Pessoa que leva uma vida tranquil-

la e retirada, fora do tumulto da vida.

—Estudante de philosophia.

PHILOTIMIA, s. f. (Do grego philos,

e iimaô). Empenho, desejo em conser-
varia honra e estimação própria.

PHILTRADO, adj. Vid. Filtrado.

Mouro é o mais do que ves, e a doble cerca

Do castello, e a cisterna que ;is devotas

Abluções, alli perto d.! mesquita,

Suas aguas p/iiltradaí ministrava.

GARRETT, CAMÕES, cant. 9, cap. 5.

PHILTRAR, i'. a. Vid. Filtrar.

PHILTRO, s. m. (Do latim philtnnn).

Bebida que se suppunha própria para

inspirar o amor.,

f PHILYCA, s. f. Género de plantas

do Cabo da Boa Esperança.

PHIMOSI, ou PHIMOSIS, s. m. Termo
de medicina. Doença do membro geni-

tal, no qual o prepúcio está tão aperta-

do, que não pôde recuar, e descobrir a

cabeça do membro.
PHISICA, s. f. Vid. Physica.— «Pare-

ce-me que esta consequência seria a mais

justa, e a mais conforme ás leis da boa
Phísica, porem nós não temos direyto

para sermos tão rigorosos com a Anti-

guedade, como ella merecia que fosse-

mos em algumas couzas.» Cnvalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 30.

I PHISICO, s. í)j. Vid. Physico.— «A
todolos moradores de sua casa daua ca-

samentos, e alem de suas moradias, apos-

sentadoria e camas para dormirem e me-
zinhas em sua butica quando eram doen-

tes, e phisicos que os curassem de gra-

ça, i Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 84.

PHISIONOMIA, s. f. Vid. Pbysiono-

mia.
-j- PHLEBECTASIA, s. f. Termo do pa-

thologia. Dibtsção de uma veia.

f PHLEBEUTERISMO, s. m. Termo de

historia natural. Theoria anatómica em
que SB suppõe que em certos seres o sys-

tema circulatório desapparece e é subs-

tituído pelo tubo digestivo para effectuar

a digestão, não já do sangue, mas dire-

ctamente das substancias alimentares chi-

mificadas.

PHLEBITE, s. f. Termo de medicina.

Inflamtraçáo da membrana das veias.

PHLEBOGRAPHIA, s. f. (Do grego íj/i/e-

ps, e graphô). Termo de medicina. Des-

cripção díis veias.

f PHLEBOLITHA, s. /. Concreção cal-

carea que se encontra no interior do al-

gumas veias varicosfls das pernas, do re-

cto, dos lisamentos largos.

PHLEBOLCGIA, s. f. Teimo de medi-

cina. Tratado das veias.
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j- PHLEBOMALACIA, s. f. Termo do

inediciíia. Fraí|iitiza das veiis.

1 PHLEBOPALIA, s. f. Termo do mo-

dicirifl. l'iilsii vriiHdfiso, buti^ii das veias.

-J-
PHLEBOPTERO, itdj. Tt-rmo do zoo-

logia. Diz so dos iiiseclos que tem as azas

venosas.

PHLEBORRHAGIA, íí.
f.

Termo de mií-

dicitia. Hujjlura de uma veia ;
hemorrha-

gia vituisn.

PHLEBOTOMANO, adj. e ». m. San-

grador, <|ue sniinra.

—liarbeiro phlebotomano ; o que jun-

tamiMile é sniinrador.

PHLEBOTOMIA, s. f. (Do grego phle-

ps, o tenuiú). Abertura quo se faz na

veia para a sangria.

— ,\rlH (\et sangrar, sangria.

PnLEBOTOMIZAR, v. a. Praticar a

phlobolomia, sangrar.

PHLEGETONTE, ou FLEGETONTE, s. m.
(Do grego jihli-thú). Termo de mytholo-

gia. Nome do um dos rios dos infernos.

—Termo do poesia. O inferno.

PHLEGMA, ou PHLEUMA, s. f. (Do

grego /j/iíff/iíifit). Vid. Flegma, ou Fleuma.

PHLEGMASIA, s. /. Termo da medici-

na. Classe de doenças iolornas mui fre-

quentes, quo consiste em uma irritação

que chama o sangue para os vasos capil-

lares de um órgão, d'onde resulta a dôr,

o calor, o inchaço, etc, phenomenos ca-

racteristicos dn inflammação.

f PHLEGMASICO, A, adj. Termo de

medicina. (Jue diz respeito á phlegma-
sia, á infliramação.

-} PHLEGMATORRHAGIA, s. f. Termo
de medicina. Eicrtção abundante pelas

narinas, de uma mucosidade liquida e

como serosa, sem inflammação.

f PHLEGMON, s. m. Termo de cirur-

gia. Indammaçáo do tecido laminoso.
PHLEGMONOSO, A, adj. Termo de me-

dicina. (Jue tem o caracter de phlegmon.
PHLEGON. Vid. o Diccionario da Fa-

bula.

1.) PHLOGISTICO, ou PHLOGISTO, s.

m. (Uo grego phlogislos). Termo antiqua-

do de chimica. O calórico, ou principio

do calor.

2.) PHLOGISTICO, A, adj. Termo de
medicina.

—

Doenças phlogisticas; doen-
ças precedidas de maior ou menor calor,

como acontece nas febres.

f PHLOGITIDA, s. f. Termo do mine-
ralogia. Pedra preciosa em cujo interior

parece brilhur uma chainma.
PHLOGOSIS, ou PHLOGOSE, s. m. (Do

grego phlotjòsis). Termo de medicina.
Tumor de sangue.
— Inflammação.

-1; PHLOOPLASTIA, s. f. Termo de bj-
tanica. Heps ração da casca das arvores.

f PHLOORRHIZINA, s. f. Termo do
chimica. Principio cryslallisavel eitrahi-

do das raizes da maceira, da ameiíieira.

-] PHLYCTENA, s. /'. Termo de medici-
na. Pequena empola vesiculosa, trans-

parente, formada pela epiderme que le-

vanta utn nciTvo do serosidado.

-j- PHLYCTENOIDE, adj. ii yen. Termo
de medicina. <Jae se BSS'melha a uma
phlycteiia.

f PHLYCTENULAR, adj. 2 .jen. Que
apresiTit.i piM)iii'rias phlyctcnas.— Aera-

liK; phlyclenular.

PHOCA, ou FOCA, s. 2 gen. (Do latim

píiocu}. Animal amphibio de que ha va-

rias esp-cies; tem rab«'l!os, n dedos se-

melhantes aos dos homens, unidos [)or

membranas.
\ PHOCOMELIA, s. f. Estado dos mons-

tros pll'iroiii.'|()S.

\ PHOCOMELO, s. m. Termo do tera-

lologia. Mjiistro no qual os péi o as mãos
parecem existir sós, e iiis^iiir-se immo-
diatamente sobre o tronco como entre

os phocfls.

-f
PHOCUICINA, «. f. Termo do chi-

mica. Substancia de côr de purpura ob-
tida do Índigo.

PHOLADA, s. f. (Do grego p/iôlaa), ílol-

liisco cuja concha c composta de cinco

peças, e que cava, nas rochas dai praias

do mar. aberluras onJo vivo.

-j- PHOLADITA, s. f. Tholada fóssil.

; PHOLIDOTE, adj. Termo de Histo-

ria Natural. (,)ue «5 coberto de escamas.
\ PHONALIDADE, .s.

f. Termo didácti-

co. Caracter dos sons de uma lingua. —
Idiomns de rima phonalidade dilft-.renle.

-] PHONASCIA, s. f. A arte de exercer,

de formar a voz.

-;- PHONETICAMENTE, ad». Termo de
grammatica. Kepresent.indo sons.

\ PHONETICO, A, adj. (Do grego pho-
né). Termo didáctico. Que se refere á

voz.

— Escriptura phonetica; diz-so daes-
criptura cujos elementos representam es

vezes ou articulações, por exemplo, a es-

criplura aiphabetica.

— i'. f. \ reunião dos sons de uma
lingua.

t PHONETICO-SYMBOLICO, A, adj.

Diz-se de hierogl)'phos compostos de ca-

racteres phooelicos e de caracteres sym-
bolicos, empregados juntamente ou al-

ternativamente.

-l"
PHONETISMO, s. m. Pintura dos

sons, modo de representar as ideias, re-

presentando os sons.

IPHONICO, A, adj. Que diz respeito

á voz.

— Signaes phonicos; signaes destina-

dos a representar os sons da voz.

— Termo de architectura. — Abobada
phonica; abobada construída de tal sor-

te que os sons se repetiram por um
ecco.

— Centros, ou focos phonicos; os pon-
tos em que se acham a pesica que es-

cuta, e o corpo que emilte sons.
— Termo de entomologia. Epileiho da-

do ao coliar dos hymenoptoros, quando
seu angulo posterior, approximaudo-se

das azas, cubro os instrumentos da pho-
naçáo.

— S. /. Arte de combinar os sons se-

gundo as leis da acustiea.

1 PHONOCAMPTiCO, A, adj. Termo de
pb^sica. Oui' sr ref.-rea ri-ll>'xáo do som.
— Centro phonocamplico; o logar em

que so deve coijocar o ouvido para rece-

ber os sr)ns reflectidos.

— .S". /". Ilamo da pbysica que se re-

fere á reflexa) do som.
;- PHONOGRAPHIA, i. f. Termo de phy-

sica. Meio de li^urar os sons sobre um
papel.

-r PHONOGRAPHICO, A, adj. Que diz

respeiíi) ,i phooographia.
•;- PHONOLITHICO, A, adj. Diz-se de

mineraes que produzem um som apre-

ciável, quando se ferem com um corpo

duro.

7 PHONOLITHO, s. m. Termo de mi-
neralogia. K icha vulcânica, notarei [lor

sua tendência à divisão laminar, e que
sôs quando se lhe toca com um mar-
tello.

-f
PHONOLOGIA, s. f. Termo de gram-

maiica. Sciencia da phonetica, ou parta

da grammatica comparada que trata dos

sons, Ifttras e suas pern.ulaçôes.

PHONOMETRIA, s. f. Termo de phy-

sica. Arte de m>'dir os sons.

-;- PHONOMETRICO, A, adj. Que diz

re.-pi'ilo a pòonora^iria.

PHONOMETRO, «. m. Termo de pbj-

sica. híslrumento próprio para medir a

intensidade do som ou da voz.

f PHONOMIMIA, s. f. Processo de ins-

trucção que consiste em pôr ao lado. não
pela cscripta, mas pela própria palavra,

trinta o três gestos onomatopicos trazen-

do á vista as mesmas ideias que os sons

e as articulações da voz trazem ao ou-

vido.

j- PHONOMIMICO, A, adj. Que diz res-

peito a plionomimia. — Processos phono-
mimicos

-j- PHONOSPASMIA. s. f. Termo de me-
dicina. Convulsões que atacam no mo-
mento da emissão da voz.

f PHORANTHO, s. m. Termo de botâ-

nica. .\largaçáo do pedúnculo que tem
as llores nas pUntas compostas.

I PHORO, s. m. Termo de Historia Na-

luríl. (leiíero de insectos dipteros.

PHORONOMIA, s. f. (Do grego p/ioros,

e nomos). Termo de mechanica. Scien-

cia das leis do equilíbrio e do movimen-
to dos corpos.

PHOSGENEO, adj m. Termo de chi-

mica. — O ga: phosgeneo ; o gaz oij-
chlori.io carbónico, assim chamado por

resultar da acçáo dos raio; solares sobre

uma mistura de partes iguaes de gaz

chioro e de g»z oivdo de carbone.

PHOSPHATADO, X, adj. Termo de chi-

mica. Que fsla no estado de phosphato.
— S. f. plur. Termo de mineralogia.

Ordem das rochas pedregosas.
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PHOSPHATICO, A, adj. Termo de chi-

mica. Que 'é formado de pbosphato.
— Acido phosphatico; ó uma mistura

de acido phosphorico e de acido phos-

phoroso.
— Termo de medicina. — Concreções

phosphaticas; concreções compostas de

phosphatns que se formam no corpo.

PHOSPHâ.TO, s. m. Termo de chimi-

ca. Género de saes formados pels com-
binação do acido phosphorico com as

bases.

f PHOSPHENO, s. m. Nome dado ás

imagens luminosas produzidas por uma
compressão, que feita no olho, se trans-

mitte á rf'tina.

PHOSPHITO, s. m. Termo de chimica.

Género de saes produzidos pela combi-

nação do acido phosphoroso com as ba-

ses.

-}- PHOSPHOGLYCERATO, s. m. Termo
de chimica. Nome genérico dos saes que

forma o acido phosphoglycerico com as

bases.

t PHOSPHOGLYCERICO, A, adj. Ter-

mo de chimica.— Acido phosphoglyce-
rico; acido que se forma quando se mis-

tura a glycerina com o acido phospho-
rico anhydro ou hydratado.

PHOSPHORADO, A, adj. Termo de chi-

mica. Que contém phosphoro. — Gaz hy-

drogeneo phosphorado.
— Massa phosphorada; massa empre-

gada para a destruição dos animaes no-

civos.

PHOSPHOREAR, ou FOSFOREAR, v. a.

Dar resplendor phosphorico.
— Figuradamente: Resplandecer, bri-

lhar, fazer luzir.

— V. n. Luzir, accender-se como o

phosphoro.

PHOSPHORESCENCIâ, s. f. Proprieda-

de que tem certos corpos de brilhar na

obscuridade, sem espalhar calor sensí-

vel, com um brilho mais ou menos vivo,

á maneira do phosphoro.— A phospho-
rescencia dos bichos brilhantes.

— Phenomeno notável, que aconteceu

n'um monte do Oceano, e que é devido

á presença de animaes inferiores que vi-

vem aos milhares, suspensos á superfl-

cie das aguas.
— Propriedade que tem certos corpos

de se tornarem luminosos, sem que ha-

ja combustão, quando se esfreguem ou se

aqueçam, ou se submettem a uma des-

carga eléctrica.

PHOSPHORESCENTE, adj. 2 gen. Que
goza da phosphorescencia.
— Que tem a propriedade da phospho-

rescencia.

PHOSPHORICO, A, adj. Da natureza do
phosphoro, onde entra phosphoro.
— Termo de chimica. — Acido phos-

phorico; acido formado pela combustão
rápida e completa do phosphoro.
— Que está em relação com o phos-

phoro.

— As jjaralijsias phosphoricas ; as pa-
ralysias que produz o phosphoro.
— Que brilha á maneira do phos-

phoro.

t PHOSPHORIDES, s. m. plur. Famí-
lia de mineraes comprehendendo aquel-

les em cuja composição entra o phos-

phoro.

f PHOSPHORIPHORO, adj. Termo de

zoologia. Diz-se de diversos animaes que
tem uma parte phosphorescente.

f PHOSPHORITE, s. /. Termo de mi-
neralogia. Phosphatn de cal natural.

-;- PHOSPHORIZAÇÃO, s. f. Termo de

chimica. Acto de tornar phosphorico, de

reduzir ao estado de phosphato.

—Termo de pbysiologia. Influencia do
phosphato calcaroo na economia animal

;

sua formação.

PHOSPHORIZAR, v. a. Tornar phos-
phorico.

— Rpduzir ao estado de phosphato.

PHOSPHORO, s. m. (Do latim phospho-

riís). Corpo simples, não mettallico, com-
bustível, ardente com chamraa ao conta-

cto do ar, luminoso na obscuridade; en-

contra-se immediatamente na urina ; ei-

trahe-se dos ossos.

—Phosphoro amorpho; preparação que
se obtém submettendo durante muitos

diss o phosphoro ordinário a uma tem-

peratura elevada, isto é, próxima do pon-

to de ebullição; n'este caso o phosphoro
deixa de ser venenoso.

—Nome de diversos corpos luminosos
na obscuridade.

—Termo de astronomia. A estrella de

alva, Lúcifer, Vénus.
—Plur. Pequenas bastilhas de pau

preparadas em uma das pontas com uma
combinação de enxofre e phosphoro; in-

fiammam-se roçando a ponta preparada

em qualquer corpo rugoso, mas não pro-

duzem explosão : lèam substituído por to-

da a parte as mechas ordinárias de ac-

cender o lume.

f PHOSPHOROSCOPIO, s. m. Instru-

mento destinado a observar a phospho-
rescencia mui curta que se manifesta em
muitas substancias, depois que se expo-
zeram á assoalhaçáo.

PHOSPHOROSO, adj. m. Termo de

chimica. Acido formado pela combustão
lenta do phosphoro.

f PHOSPHOVINATO, s. m. Nome ge-

nérico dos saes produzidos pela combi-
nação com as bases do acido phospho-
vinico.

-}- PHOSPHOVINICO, A, adj. Termo de

chimica.

—

Acido phosphovinico; acido

composto de acido phosphorico e dos ele-

mentos do álcool.

PHOSPHURETO, s. m. Termo de chi-

rcica. Combinação em proporções defini-

das, do phosphoro com um outro corpo
simpl>*s. priíiripalmenle com nra metal.

f PHOTOCHROHATICAMENTE, adv. De
um mudo pholochromatico.

f PHOTOCHROMATICO, A, adj. Que é
relativo á producção das cores pela pho-
tographia.

f PHOTODOSCOPIO, s. m. Termo de
physica. Apparelho próprio para exami-
nar a luz.

I PHOTO-ELECTRICO, A, adj. Queda
luz por meio di electricidade.

—

Lâmpa-
da photo-electrica.

PHOTOGRAPHIA, s. f. (Do grego phô-
tos, e graphú). Arte de fixar sobre uma
placa sensível com o auxilio da luz, a

imagem dos corpos collocados em frente

do objectivo de uma camará escura. Fun-
da-se sobre as propriedades chimicas de
que gozam alguns raios luminosos, que
lhes permittem actuar sobre certos cor-

pos mui sensíveis á sua acção.

f PHOTOGRAPHICAMENTE, adv. (De
photographico, com o suftlxo <imentei>).

Pelos processos photographicos.

PHOTOGRAPHICO, A, adj. Termo de
physica. Que pertence á photographia

;

de que a photographia faz uso.—Papel photographico; papel prepa-
rado para substituir as chapas de prata
na photographia.

PHOTOGRAPHO, s. w. Homem que se

occupa da pholngraphia.

f PHOTOLITHOGRAPHIA, s. f. Proces-
so pelo qual se lira na pedra uma prova
photographica, que em seguida se carre-

ga de tinta.

PHOTOLOGIA, s. f. Termo didáctico.

Tratado ou historia da luz.

-}• PHOTOMAGNETICO, adj. Termo de
physica. — Phenomenos photomagneti-
cos; phenomenos que tem a proprieda-

de que possuem alguns dos raios do es-

pectro solar, de communicar a virtude

magnética ás agulhas d'aço.

PHOTOMETRIA, s. f. Parte da physi-
ca, que se occupa dos meios de medir a
intensidade da luz.

f PHOTOMETRICO, A, adj. Que diz

respeito á photometria.

PHOTOMETRO, s. ??!. Termo de phy-
sica. Instrumento próprio para avaliar

a intensidade da luz que projecta um
foco.

I PHOTOPHOBIA, s. f. Termo de me-
dinína. Receio da luz, aversão pela luz,

symptoma próprio ás diversas affecções

nervosas, e mormente ás inflammações do
olho.

f PHOTOPHOBO, adj. Termo de me-
dicina. Que receia a luz.

f PHOTOPSIA, s. /. Termo de medi-
cina. Lesão do sentido da vista em que
se julga vêr traços luminosos.

-{- PHOTOSCOPICO, A, adj. Nos inverte-

brados, oí/ios photoscopicos; olhos aptos

para dar somente a sensação geral da luz

e da obscuridade, era opposição aos olhos

ídoscopiros.

f PHOTOSPHERA, s. f. Termo de as-

tronomia. Athmosphera luminosa por si

própria concernente ao globo do sol, e
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da qual a luz o o calor radiam para o

espaço.
-} PHRAGMO, s. »!. Turino do holani-

ca. T/ípaiooiílo transvorsai de um fructo.

—Turmo de cntoiDologia. Tapariiftnto

que fiiclia o orili io posterior do proliio-

rax em certos iiiseotns.

PHRASE, 011 FRASE, s. /. (Do grí-fço

phrazò). Ileuniáo de palavras, formando

um sentido completo, dislincto da pro-

posição em que a phraso é sobretudo

considerada grammalicalmente, e a pro-

posição logicamente.—«A sua fatuiiiade

me tinha [lôilo séria, mas esta sua últi-

ma phrase tanto mais mo doo que rir,

quanto ranis tmlia eu notado nas suas

muit.is saulaçõt-s, que sua avó Uias ac-

companhava com dossocegados olhos, e

quo tantos trogeitos fazia, quantas elle

cortezias. D Francisco Manoel do Nasci-

mento, Successos de Madame de Sene-

terre.

—Figuradamente: A composição.

PHRASEADO, pari. pass. de Phrasear.
—Discurso phraseado; discurso adorna-

do cora phrases.

—S. m. O contexto das phrases.

—

Es-

ta homem tem um bom phraseado.

PHRASEADOR, A, adj. e s. Que usa

de phrases, e mormente que se torna

notável por usar do muitas, e ser hábil

na sua invenção.

PHRASEAR, i'. a. Declarar, exprimir

por periphrase o que pôde dizer-se cm
poucas palavras.

—Compor com os preceitos e regras

de eloquência um discurso qualquer, fal-

lar segundo a*; regras da oratória.

PHRASEOLOGIA, s. f. O estudo e co-

nhecimento da phrase.

—Construcção da phrase peculiar a

uma lingua.

f PHRASEOLOGICO, A, adj. Que se

lefcre á phraseologia.
—Acccnio phraseologico; accento tó-

nico, que pertence não á palavra, masá
phrase.

PHRENESIS, ou PHRENESI, s. m. Yid.

Freuesis.

f PHRENICO, adj. Termo de anato-

mia. Que diz respeito ao diaphragma.— Centro phrenico; aponevrose cen-
tral do diaphragma.
—Termo de physiologia. Que diz res-

peito a intelligoncia, ao pensamento.
PHRENITE, s. f. Termo de medicina,

luibmiuarão do diaphragma.
-j- PHRENITIS, s. /•. Nome dado pelos

médicos gregos a uma febre remittente,

caracterisada pelo délirio e carpholo-

gia.

PHRENODIACO,A,a(í/.—Discio-sophre-
nodiaco ; discurso f-ito por occasião de

alguma calamidade publica.

I PHRENOGASTRICO, A, adj. Termo
de anaiimia. Qie pertence ao estômago

e ao diaphragma.
—Lij^^mento pbreuo-gaslrico ; dobra

1'UYC

do peritoneo, iodo do estômago até ao

diaphragma.

t PHRENO GLOTTISMO. a. m. Termo
de medicina. Spasmo da glotte, e do dia-

phragma.
PHRENOLOGIA, ». f. (Do grego j^hre-

nói, e lojoi). Termo didáctico. Hjrpo-

these physiologica de Ciaii, em que con-

sidera o cérebro como formado por nu-

merosos orgú >s, servindo cada um a uma
affeição, a um inslincto, a uma faculda-

dade particular.

-j- PHRENOLOGICAMENTE, oiiy.Deum
modo phrpno|r)gico.

PHRENOLOGICG, A, aJj. Que pertence

á pbreuulogia.

—Quo se occupa da phrenologia.

—

So-

ciedade phrenologica.

PHRENOLOGISTA, ou PHRENOLOGO,
s. m. Homem qu^j se occupa da phreno-
logia.

t PHRENOPATHIA, s. f. Termo de me-
dicina. Lesão das faculdades intelle-

ctuaes.

t PHRENO-SPLENIGG, A, adj. Termo
do anatomia. Que pertence ao diaphra-

gma e ao baço.—LiijameiUo phreno-splenico ; dobra

do peritjneo estendido do baço ao dia-

phragma.

7 PHRYGANA, s. f. Termo de zoolo-

gia. Género de insectos nevropteros.

PHRYGIO.A, adj. Termo de antiguida-

de. Que pertence á Phrygia, ou seus ha-

bitantes.—Pedra phrygia; nomo d'uma pedra

de que os tulmenios se servem ; é branca,

com piquenos círculos da mesma côr.

—Substantivamente: Um phrygio.

f PHTALAMICO, adj. Acido ubiiJo pela

dissolução do acido pbtalico auhyJro no
ammoniaco; contém azote.

f PHTALAMIDE, s. f. Yid. Platamíco.

f PHTALATO, s. m. Termo de chimi-

ca. Sal formado pelo acido pbtalico.

j PHTALICO,a(/y'.—.-lcí(íuphtalico; aci-

do ternário que resulta da acção do aci-

do nitrico sobre a nephtalioa, e outras

matérias orgânicas.

j- PHTHIROPHAGO, adj. Termo de zoo-

logia. Que se sustenta de piolhos.

PHTHISICA, s. f. (Do grego phthisis).

Vid. Tísica.

PHTHISICO, adj. e s. Vid. Tisico.

f PHTHISIOLOGIA.s. f. Tratado sobre

aphlhisica; theoria da phthisica.

f PHTHGRIDES, s. m. plttr. Familia

dos mineraes que contém phthoro.
-{• PHTHORO, s. m. Termo de chimica.

Nome dado ao lluor, porque destroe to-

dos os vasos nos quaes busca permane-

cer.

f PHTIRIASE, ou PHTIRIASIS, s. m.
Termo de medicina. Doença pedicuiar.

—Doença dos vegetaes em que elles

são cobertos de iusectos extremamente
pequenos.

I PHYCEAS.s. f.plur. Classe do plaa-

PJIVL

tas acotjrledon'^as, qu<^ vivem nas aguas
doces, ou salgadas, d'uma orgsnisaçãu

mui simples, de íórm» extremamente va-

riada, cujos orgáos fecundantes são cur-

pusculos inoveis.

f PHYCITA, s. f. Termo de chimica.

Substancia cr|slallina encontrada numa
alga.

7 PHYCOCYANO, s. m. Termo de chi-

mica. .Matéria cidoraate azulada, extra-

bida de certas algas.

f PHYCOIDEAS, í. f.
plur. Tribu das

ph)'ceas, que apenas coutem algas mari-

nhas.

7 PHYCOLOGIA, s. f. Parle da botâni-

ca que trata das algas.

PHYLACTERIAS, ou FILACTERIAS, .i. f.

plur. (Do latim plnjlucleriurn). i'ergauji-

nhos a modo do cap»-llas, em que os ju-

deus inventaram trazer esoriptos os man-
damentos da lei; o aquelles que queriam

parecer mais santos, traziam-nos muito

maiores.

—Amuletos e cousas idênticas de re-

médios supersticiosos, e mysteriosos para

evitar males, doenças, etc, usados pelos

chamados feiticeiros e mágicos. Yid. Fi-

lasterias.

— Figuradamente: Subtileza.

PHYLACTERIO, s. m. Vid. Phylacle-

rias.

f PHYLARCHIA, s. f. Dignidade de phy-

larcho.

7 PHYLARCHO, s. m. Termo de anti-

guidade. Chefe de tribu, magistrado alhe-

niense.

7 PHYLLADE, s. f. Termo de minera-

logia. Género de rochas folhadas.

I PHYLLADICO, A, adj. Que tem o ca-

racter de pbyllade. — Rochas philladi-

cas.

PHYLLANTHIO, s. m. PUdU usada na

tinturaria.

f PHYLLANTHO, adj. Termo de botâ-

nica. Diz-se das flores que brotam subre

as folhas.

— N. m. Género da familia daseuphor-
biaceas caraclerisado por esta particula-

ridade.

PHYLLANTHO BASTARDO, s. m. Eu-
phorbio, planta.

PHYLLIDIAS, s. f. plur. Termo de

Historia .Natural. Molluscos gasteropolos.

f PHYLLITHO, s. m. Termo de Histo-

ria Natural. Folha petriQcada ou pedra

que tem signaes de folhas.

7 PHYLLOBRANCHIO, adj. Termo de

zoologia. Que tem os branchios em for-

ma de folhas.

j- PHYLLODE, $. m. Termo de botâni-

ca. Peciolo mui largo tomando a appa-

rencia d"umA fidha.

f PHYLLODERME. adj. Diz-se d'um
cogumelo cuji membrana fraclifera é do-

brada em folhetos.

7 PHYLLOIDE, adj. Termo de botâni-

ca. Diz-se da parto das plantas que tem
a fúrma de folhas.
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-j- PHYLLOLOBADO, A, adj. Termo áe

botânica, yuo tem os cotj-ledones folia-

ceos.

•l;
PHYLLOMANIA, s. f. Termo de bo-

tânica. EsIkío d'uma planta que reben-

ta muitas fulhas; estado que mostra uma
falta de cultura, quando se 'trata dd ve-

getaes, de que se buscam as íoibas ou

os fructos.

•J-
PHYLLOMO, s. w. Termo de botâ-

nica. Reunião dos germes destinados a

produzir as folhas que sahirão do gomo.

I PHYLLOPHAGO, adj. Termo de zoo-

logia. (Jue vive de folhas.

f PHYLLORRHETINA, s. f. Substancia

chrystalliiia eitrahida dos destroços dos

pinheiros comprehendidos nas turfas da

Dinamarca.

f PHYLLOSOMO, s. m. Larva de la-

gosta, que muito tempo se tomou por

um g-^nero psriicular de crustáceos.

PHYLLOSTOMO, s. m. (Do grego phijl-

lon, e stoma). Nome d'urB geuero de

grandes chiropteros providos de duas cris-

tas nasaes membrenosas em forma de

folha ou de lamina, que se sustentam

dos insectos, e atacam também os gran-

des mammiferos adormecidos para lhe

succar o sangue.

f PHYLLOTACIA, s. f. Parle da orga-

nographia vegetal que tem por objecto a

disposição, o arranjo das folhas em volta

da baste.

f PHYLLULA, s. f. Termo de botâni-

ca. Cicatriz que deixa cada íulha depois

da sua queda.

f PHYMATINA, s. f. Termo de chimi-

ca. Substancia orgânica particular que
existe nos tubérculos e lhes é pró-

pria.

-j- PHYMATOIDE, adj. 2 gen. Termo
de anatomia pathologica. Diz-se de teci-

dos mórbidos, que tem uma côramarella

terna, análoga á do tubérculo.

f PHYMATOSE, s. f. Termo de medi-
cina. Aífricrão tuberculosa.

PHYSAGOGO, A, adj. Termo de phar-
mscia. Que purga os llaíos.

f PHYSALITA, s. f. Termo do mine-
ralogia. Variedade de topázio.

f PHYSGONIA, s. f. (Do grego pJvjs-

kê). Termo de medicina. Tumesceocia
dura e volumosa limilala a uma parte

do abdómen, e que não c nem sonora,

nem acompanhada de fluctuação.

f PHYSEMO, s. m. Termo de botâni-

ca. Corpo das algas que se chama ordi-

nariamente folha.

f PHYSETERO, s. m. Género de cetá-

ceos em que se distingue o physetero
niacroceplialo.

PHYSICA, s. f. (Do grego p/iysiití). Par-
te da philosopbia qae se occupa dos cor-

pos naturaes e suas propriedades, iuda-
gando-ís por meio da observação e ex-

periência.

—Termo antiquado. Medicina.

PHYSICAMENTE, adv. (De physica, e

o sufíixo «mente»). Conforme as leis da
physica.

PHYSICO, A, adj. Que se refere ás con-
dições, ás leis da natureza.
—Pheixomenos physicos

;
phenomenos

que tem lugir entre os corpos vlsiveis,

a distancias apreciáveis, e que não mu-
dam os caracteres.—Propriedades physicas

;
qualidades

naturaes dos corpos que são perceptíveis

ao sentido, taes como o estado solido,

liquido ou gazoso, o calor, o cheiro, a

côr, a forma, o sabor, etc.

—Scitucias physicas; sciencias que es-

tudam os caracteres naturaes dos corpos,

as forças que actuam sobre elles, e os

phenomenos que d'ahi resultam.
— Lei physica d'um plienomeno ; de-

terminação exacta das condições do seu
cumprimento,—Ponto physico; diz-se em opposição
ao ponto mathematico.
—Que não se eleva acima das condi-

ções materiaes da organisação.

—Prazeres physicos; prazeres da união
dos sexos.

—Que é eíTéctivo, real, em opposição
a moral.—Eu tenho d'isso a certeza mo-
ral, mas não physica.

—

A impossibilida-

de physica.—S. m. Homem que se occupa da
physica.

— Estudante de physica.

—Termo da edade media. O medico.
—O coujuucto da apparencia exterior

do homem.

—

Um hello physico.

—Reunião das disposições anatómicas
interiores, em opposição ao moral, que
exprime a reunião dos actos da alma.

—

O physico injlue muito sobre o moral.—Adágios e Provérbios :

—Quando os doentes bradam, os phy-
sicos ganham.
—Quando o doente diz ai, o physico

diz dai.

—Se tens physico teu amigo, manda-o
a c«sa do teu amigo.

—Vive o pastor com sua rudeza, e

morre o physico que a physica reza.

t PHYSIGO-MATHEMATICO, adj. Que
diz respeito á physica e ás mathemati-
cas.

—

As sciejicias physico-mathemati-
cas.

f PHYSICO-MECHANICO, adj. Que par-

ticipa da physica e da mechanica.
PHYSIOGRACIA, s. f. Governo funda-

do no poder e riquezas physicas natu-
raes.

PHYSIOCRATICO, A, adj. (Do grego
physis, e kratos). Poderoso pela nature-

za sobre o universo, que governa o pôde
tudo, baseado nas furças, e producções
naturaes e agrícolas.

PHYSIOGNOMONIA, s. f. Arte de julgar

o caracter, as inclinações pela inspecção

do rosto.

—Tratado sobre esta matéria.

f PHYSIOGNOMONICO, A, adj. Que per-

tence, que diz respeito á physiognomo-
nia. •

PHYSÍOGRAPHIA, s. f. (Do grego phij-
sis, e graphô). Termo didáctico. Descri-
pçâo dss prdducçÔHs da natureza.

t PHYSIOGRâPHICO, A, adj. Que ó
concernente á physiographia.

t PHYSIOGRAPHO, s. m. Homem que
se occupa da physiographia.
PHYSIGLOGIA, ou FISIOLOGIA, s. f.

(Do grego ;j/ii/sís, e logos). Termo didácti-
co. Sciencia que faz parte da biologia e
que trata das funcções dos órgãos, nos
seres vivos, vegetaes e animaes. — Phy-
siologia animal.— Physiologia vegetal.—
Physiologia comparada.
— Pliysiologia geral; physiologia, que

sem fazer applicação a alguma espécie
vivente determinada, trata de uma ma-
neira philosophica e abstracta dos phe-
nomenos da vida.

—Physiologia especial; physiologia,
que tomando por objecto do estudo uma
espécie vivente distiucta, descreve o me-
chanismo da vida n'essa única espécie.
— Obra qurt trata d'esta sciencia.

PHYSIOLOGIGO, A, adj. Que diz res-
peito á physiologia.

PHYSIOLOGISMO, s. m. Systema de
physiologia, conhecimento d'e5ta scien-
cia.

PHYSIOLOGISTA, s. m. Homem que
se occupa da physiologia.

—Homem versado na physiologia.
PHYSIOLOGO, s. m. O mesmo que

physiologista.

PHYSIONOMIA, ou FISIONOMIA, s. f.
(Do grego plujais, e gnômòse). O ar, as
feições do rosto.

—Physionomia feliz; resultado de to-

das as acções de uma pessoa, que pro-
vam em favor do seu caracter.—Má physionomia; physionomia que
annuncia a malicia, a maldade.
—Absolutamente: Certo ar de vivaci-

dade e de agrado espalhado habitual-
mente no rosto.

—Aspecto particular, que para cada
ente vivente, resulta do conjuncto das
suas partes, tanto internas como exter-

nas.

—Arte de julgar, pelas feições do ros-

to, qual é o caracter de uma pessoa.
PHYSIONOMICO, A, adj. Que é con-

cernente á physionomia.
PHYSIONOMISTA, s. i? gen. Pessoa

que conhece as Índoles, os estados, e

mudança da alma de outrem pelas fei-

ções do rosto, suas mudanças e altera-

ções.

PHYSIONOMO, s. m. O mesmo que
physionomista.

t PHYSOCARPO, adj. Termo de botâ-
nica. Que tem fiuctos vesiculosos e incha-
dos.

—

Phnita physocarpa.

f PHYSOCELE, s. m. Termo de cirur-

gia. Hérnia intestinal descida até ao scro-
to, e distendida pelos gazes.
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-j- PHYSOMETRO, s. m. Termo de me-

dioins. Disltíiisúo do nlero prslos g«/.es.

PHYTÃO, s. );i. Vid. o Diccionario da
Fabula.

f FHYTOCHROMA, ou PHYTOCHROMI-
DA, s. f. K rhl..r..pliylla.

i PHYTOGENEO, A, «(//. Termo de

botânica, (juu é gerado por vpgelaes.

—Termo da miiifírAlogii. Substancias

phytogeneas; classe de substancias de

origem vegetal.

— Terrenos phytogeneos; terrenos pro-

duzidos pela accumulação dos destroços

de vegetaes.
—Carbone phytogeneo ; o carvão de

pedra.

-} PHYTOGEOGRAPHIA, s. f. Indica-

ção do modo como as plantas estão dis-

tribuidfls a superfície da terra.

PHYTOGRAPHIA, s. f. (Dj grego phy-
ton, e grapliõ). Parto da botânica que
trata da descripção das plantas.

f PHYTOGRAPHICO, A, adj. Que diz

respeito a phylogrrpliia.

PHYTOGRAPHO, s. m. Homem que
descreve as plantas.

— Anctor de uma pbytographia.

f PHYTOLITHO, s. »i. Vegetal fóssil.

— Pedra que traz o signal da planta.

—Concreções pedregosas que se en-
contram em algumas pisntas.

PHYTOLOGIA, s. f. (Do grego phijlon,

e lagos). Termo didáctico. Estudo das
plantas.

—Tratado sobro as plantas.

t PHYTOLOGICO, A, adj. Que diz res-

peito a phjtologia.

PHYTONOMATOTECHNIA, s. f. (Do gre-

go phijton, onoma, e tekhnr). Termo di-

dáctico. Kamo da botânica que trata da
formação dos nomes que se devem dar
ás plantas.

PHYTONOMIA, s. f. Parle da botânica
que estuda as leis da vegetação.

f PHYTONOMICO, A, adj. Que diz res-

peito á phylonomia.

t PHYTOPHAGO, A, adj. Termo de
zoologia. Que vive de vegetaes.

f PHYTOTECHNIA, s. /. Parte da bo-
tânica que tom por objecto a classifica-

ção das plantas e a sua nomenclatura,
bem como as utilidades differentes que
d'ella se podem tirar.

f PHYTOTYPOLITHO, s. m. Substan-
cia mineral tendo o sigaal de um vege-
tal.

+ PHYTOZOARIO, A. adj. Termo de
zoologia. Uiz-se dos seres suppostos in-

termediários entre as plantas e os ani-

maes.

—Substantivamente : Um phytozoa-
rio.

1.) PIA, s. /'. Pedra, ou peça de ma-
deira concava, para dar de comer aos
animaes, e para lavar roupa.

—Pia d'agHa benta ; vaso, em forma
de concha, etc, que está á entrada das
igrejas, com a agua benta.

|

—Pia do baptismo; grande taso de

pedra com a agua benta para liaplisar.—Nome da pia ; o nome do baptismo.

—Pequeno vaso ou cildeirinha de por-

celana, etc, que se costuma cullocar á

cabeceira da cama com agua b>-nta.

—Termo de náutica. Vid. Carlinga.

2.) PIA, s. f. Faca, ou égua remen-
dada.

PIÃ, ou PIAA, ou PIAN, j. f. Mulher
que não pertence á nobreza.

PIACUE, s. f. Usado na locução fami-

liar : Tarde piache
; já não é tempo,

perdeu a occasião.

PIACULAR, adj. 2 gen. (Do latim pia-
cularis). Que serve para expiar pecca-
dos ; oipiatorio.

PIACULO, s. m. (Do latim piaculum).

Crime, delicto que deve ser expiado por
sacrifício de alguma viclima.

— Sacrifício de expiação.

PIADA, s.
f. Vid. Piado.

PIADADE. Vid. Piedade.

Qua alada que este Hey era gentio

E de nai;âo cruel allabel era.

De tenro cor,»;àa de liuma alma braada

Inclinada e mouida a terpuidade.

CORTB REXL, MA.UrR*CIO DE SEPULTEDA,

caiit. li.

PIADO, s. m. (De piar). O piar dos

pintos e aves.

—Arremedo da voz de criança, de

coelhos, etc, para que as mães lhe acu-

dam.
— O soído da garganta que faz o «sth-

matico.

PIADOR, adj Que pia.

PIADOSAMENTE, ado. Vid. Piedosa-

mente.
PIADOSO, adj. Vid. Piedoso.— tComo

elle oílerocia as primícias das cousas da

índia, o Eihiopia, ao nosso muito pia-

doso Saluador, e seus Sanctos Apóstolos,

S. Pedro, e S. Paulo, e ao seu Vigairo

na terra, pedindo a sua Saoctidade hu-
mildosami-nte, que aceitasse seus peque-
nos dõtS com aquella benigna vontade,

com que lhos ellc mandaua.i Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 57,

Em mil gritos rebento, e a fera morte

(Noutro tempo cruel, então jiwilosd)

Chamo, e nf garoa a rainha triste sorK;

So agardecida sois quanto fermosa

Vede o que me deueís, e esta lembrança

O receyo, e suspeita rigorosa.

COKTE REAL, NAl.'FnACIO DE SEPtJLVEDA,

cant. 2.

— lE com as maõs alevantadas disse

em voz alta e magoada, iS bendito sejais

meu Senhor Jesu Christo por quão pia-

doso e misericordioso sois em sofrerdes

oiTensa taõ grave como esta.i Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, c»p. 51.

PIAL. Vid. Poial.

PIAMATER, s. f. Termo de anatomia.

A mais inlerna das três membranas que
envolvenri o apparelho cerebrospinal.
PIAMBRE, s. m. Espécie de andas.

—

f Ao outro dia as horas que nos disse,

nos mandou á tenda nove cavallos bem
concertados, nos quais cavalgamos, e nos
fumos á sua tenda, e elle se pôs num
piambre, que h^ como andas entre nós,
o qual levavão dous cavallos có b<'>i jje-

zes, e hia todo cercado em roda dos seus
sessenta alabardeyros, cõ seis pagens bem
vestidos, em quartaos brancos, e dói os
nove hiim pouco atras em nossos caval-

los, e toda a outra mais g»nte a pé.i

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-
pitulo 1:!1.

— Uma etpecie de tribuna.

PIAMENTE, adtí. Com piedade, reli-

gião.

PIAN. Vid. Epian.
PIANHA. Vid. Peanha.
fPIANINO, s. f. Diminutivo de Piano.

Piano vertical com cordas obliquas.

t PIANÍSSIMO, adu. (Do italmo pia-
nissimo, superl. de /íiVjíio). Termo de mu-
sica, que, escripto sobre qualquer tre-

cho (ordinariamente em breve PP), si-

gnifica que a passagem deve ser execu-
tada diminuindo muito o som.
PIANISTA, ,9. 2 gen. (De piano, com o

suffiio «ista»). Õ que loca [iano.

—

Um
hábil pianista.

1.) PIANO, adu. (Italiano alv. piano,
suavemente, com suavidade, eadj. piano,

suave; do latim pimus, miúdo). Termo
de musica, que se escreve em breve com
a forma de P, e que indica que é pre-
ciso adoçar, suavisar o som.
— Emprega-se algumas vezes como

substantivo.— ,1 orchestra abafa os pia-

nos da sua lindti voz.

2.»PIAN0, ouPIANO-FORTE, oa FOR-
TE-PIANO, s. »)i. Instrumento de musi-
ca com teclado, onda se pôde reformar
ou diminuir o som á vontide. — Cantar
ao piano —Piano de cauda. — Umada$
melliores fabricas de pianos « a de Hertz.

PIANTE, adj. 2 gen. Que pia, ou dá
piadas.

PIÃO, s. Hj. (Do lalim pes, pedis, pé).

Termo ant. militar. Soldado de pé ; infan-

te.— fA guarda da praia de Goa, a velha

deu a George da cunha, com sessenta de
cauallo Portugueses, e piaens da terra,

de que era capitam bum Canari muito
valente soldado, per nome Menaique, de
quem no capitulo atraz fiz mençam. e
elle ficou na cidade com os outros capi-

taens, o Timoja que era vindo das tana-

darias da terra firme, pnr quanto a gen-
te de Pulatecáo andaua ja naquella co-

marca.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 3, cap. 5.— «Hia lam-
bem D. Diogo de Almeyda Freire com
duzentos cavallos. e os casados de Goa,
a quem se azgregárão os piões da terra,

em numero de mil e quinhentos. Presi-

diava a Fortaleza de llacol Francisco de
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Mello com trezentos soldados Portugue-

zes, e alguma infantaria dos naturaes, ao

qual avisou o Governador, que se apres-

tasse para se ajuntar com elle na Villa

de Margão.» Jacintho Freire de Andrade,

Vida de D. João de Castro, lir. 4.

— Plebeu, homem não pertencente á

nobreza.
— O soldado que fica firme nas evo-

luções dos corpos para os lados.

— Cada uma das peças mais peque-
nas no jogo do xadrez.
— Peça cónica de madeira com que

jogam os rapazes.

— Termo de manejo. Pilar com três

cavas, para marcar as voltas do cavallo,

6 defender o eavalleiro das pernadas.

— Viga perpendicular, qua na atafo-

na gira sobre dous ferrões dos extremos,

e sobre o taco.

— Nas demarcações, o lugar onde el-

las comeram.
— Pião de tenda de guerra ; o páo do

meio, que sustem a cobertura d'ella, ou
o pavelbão, o esparavel cónico.

— Reparo sobre que se move.
— Termo de náutica. Madeiro ferrado

que forma o centro do cabrestante, e so-

bre o qual se move horizonlalmente.

1.) PIAR, V. n. Diz-se de certo som
particular das aves, especialmente das

mais novas.
— Figurademente: Chamar, clamar

com desejo e instancia por alguma cousa.

— Termo de giria. Beber.

2.) PIAR, s. m. ant. Pilar, poste.

PIARA, s. f. Vara, manada de porcos.

— Manada de éguas, etc.

— Recua de dez cavalgaduras.
— Figuradamente : Bando, roda, mó de

gente.—Piara de praguentos.

PIASSAVA, ou PIASSABA, ou PIASSÁ,
s. /'. Termo do Brazil. Espécie de juncos
pretos e delgados de que se fazem vas-

souras, etc.

-|- PIASTRA, s. f. Moeda de prata, cujo

valor varia, segundo os psizes onde se

usa.

PIASTRÃO, s. m. Peça anterior da cou-

raça.

PIAVEL, adj. 2 gen. Expiatório.

PICA, s. f. Espécie de lança com fer-

ro pequeno e agudo.— «Foi levantada a

cabeça em huma pica, e posta em lugar

onde os nossos da Fortaleza a vissem.»

Jacintho Freire de .\ndrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.

— Pica secco; soldado armado de pique
que servia na antiga milicia sem perce-

ber soldo, nem vantagens algumas.
— Figuradamente: Pinta. — Cavallo

loitrigado de picas pretas.

— Termo de náutica. Os delgados na
construcção da popa, e da proa.

— Termo de medicina. Appetite de-

pravado, que faz desejar e comer subs-

tancias não alimentares, eque fazem mal
á saúde.

— Termo baixo. O membro genital do
homem.

PICACEO, adj. Termo de medicina.
Que tem nppptite depravado.
PICACUROBA, s. f. Termo de zoolo-

gia Hôla da America.
PICADA, s. /'. Golpe de picão.

— Fenda que se faz picando.
— Dôr semelhante á que produz a pi-

cada. — Sinto umas picadas por todo o

corpo.

— Caminho estreito, que se abre no
mato, derribando arvores, etc.

— Picada 710 inimigo; damno leve que
se faz com correrias, etc.— Termo de volateria. Carne picada
que seda ás aves de caçar.— Adagio : A picada de mosca ramo
de lençol; muitabulha paranada ; mote-
jo ás pessoas delicadas, e especialmen-
te quando pedem um grande remédio
para um pequeno damno.
PICADEIRA, s. /'. Ferro com que se pi-

cam as mós.
— Martello pequeno de gume que usam

os pedreiros para lavrar, e afeiçoar tijo-

lo, etc.

PICADEIRO, s. m. Lugar onde se en-
sinam cavallos. Vid. Picaria.— Nos engenhos, área onde andam
os bois, ou bestas que movem as alman-
jarras.

— Lugar na casa do engenho, onde se

ajunta a canoa, que vai a moer.— Peça de lenha, sobre que o racha-
dor encosta a que vai rachar.
— Termo de náutica. Madeiro em que

assenta a quilha da embarcação no es-

taleiro.

— Homens que traziam peixe dos por-
tos do mar, ao interior.

PICADELLA, s. f. Diminutivo de Pi-
cada.

PICADETE, adj. 2 gen. Termo fami-
liar. Diminutivo de Picador.
PICADINHA, s. f. Diminutivo de Pica-

da, Picada leve. i

PICADO, part. pass. de Picar.— «Hum
licenceado destes picado do escrúpulo
correo, quantos Mosteiros ha em Lisboa
antigamente buscando hum Confessor,
que o absolvesse.» Arte de Furtar, ca-
pitulo 43. — «.\chava-me picada, e ca-
hio nelle o meu máo génio.» Francisco
Manoel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
— 3/ar picado; bravo, alterado.— Escada picada

;
que tem pouco lan-

çante ou declive, empenada, Íngreme.— Telhado picado; Íngreme.— Garapa picada; feita em vinho a
ferver.

PICADOR, s. m. (Do thema pica, de
picar, com o suffixo «dor»). O que pica.
— O que ensina o manejo.— Toureiro de cavallo.

— Picador de uesíídos; official que an-
tigamente picava pannos, jubões, etc.

PICADURA, s. f. (Do thema pica, de
picar, com o suffixo «duras). Acção de

picar.

— Picada, ferida feita com agulha, al-

finete, ferrão, etc.

— Recorte, que se faz nos vestidos,

calçado, etc.

— Mordedura de algum animal, espe-

cialmente a dos insectos e reptis.

— As lascas, e pó, que sáe da pedra
lavrada ao picão.

— Nos alicates, tomilhos, etc, são os

dentes como a grã das limas, para não es-

corrregir aquillo qup com elles se aperta.

PICÀFLOR. Vid. Pegaflor.

PICAMILHO, adj. 2 gen. Termo popu-
lar. Boroeiro, que come boroa.

PICANCEIRA, s. f. Termo de botânica.

Herva branca, veliosa.

PICANCILHA, s. f. Termo de zoologia.

Ave trepadora.

1.) PICANÇO, s. m. Ave peregrina.

2) PICANÇO, s. m. Termo popular.

Trapaça, ladroeira, roubo. — Este rapaz

faz picanço ao jogo.

PICANTE, adj. 2 gen. (Part. act. de
Picar). Que pica.

—

Instrumento picante.

— Figuradamente: Pungente, pene-
trante. — Dôr picante.
— Diz-se das palavras que ferem co-

mo um instrumento picante. — Escripto

picante. — «E fechaõse á banda como
ouriços cacheiros, em que naõ ha mais,

que espinhos de repostas picantes, e bem
devem saber, que a retenção do que se

deve he verdadeiro furto : e tomara per-

guntar-lhes, para quem furtaõ isto, que
naõ pagaõ?» Arte de Furtar, cap. 65.

PICÃO, s. »!. Augmentativo de Pica.

Instrumento de ferro com que o cantei-

ro pica, e lavra a pedra. — «Pêra o qual

negocio, em quanto se ordenavam as ou-
tras .munições de enxadas, picões, ces-

tos, padiolas, manias, escadas, e outras

cousas pêra ir assentar o arraial em cer-

co da fortaleza per terra, mandou aper-

ceber pêra entrarem pelo Passo secco

hum navio, e huma caravella.p Barros,

Década 2, liv. 7, cap. 5. — «E assi leva-

vam bancos pinchados, marões, picões,

pólvora, e outros artifícios.» Idem, Ibi-

dem, cap. 9.

— Armador, valentão.

— Peixe que tem o bico muito grande.
— Pellouro de picão ; bala de ponta

de diamante.

PICAPAO, s. m. Ave de côr pardacen-

ta, e bico grande e forte com que bate

nos paos, para fazer sair os insectos que

n'elle existirem, para os comer.
— Termo do Brazil. Barrete alto en-

gommado, que os homens usavam em
chambre.

PICAPEIXE, s. m. Espécie de adem
com bico comprido, e que come peixe.

-{- PICAPORCO, s. m. Termo de zoolo-

gia. Espécie de aves que se encontram

no meio dia da Europa.
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PICAR, V. a. Ferir com algum instru-

mento pi^rfursnto.

— Dclcr () touro cf)m a vara.

— Dar |)ica'Ja, alj^iiiuas aves, insecto,

ou rií[)til.

— Dizse «las avps quaniio f>;rotn com

o bico, ou npaiiharn cmii ello a comiila.

— Dizse <ia piín(Mila e outros condi-

mentos que estimulam o paladar.

— Cortar fm pudeciulios muito miú-

dos, fazi^r om pií-ado.

— I,^vrar. — Picar a pedra.

— Picar o muro ; com o picSo pnra

o derribar. — «Cheg«ratu ate os muros,

com mantas o escadas, e o começarão a

picar de maiuMra qm» fí/iãojn per algu-

mas partes di'!ln entrada.» Damião do

Goi'S, Chronica de D. Manoel, pari. 3,

cap. 1'2. — «KiU quanto sii irabailiava na

mina, rnandava Humocão picar o muro
por differentes partos, para que os nos-

sos altenlos ao perigo público, náo des-

sem no spcreto.» Jacintho Freire d'An-

drade. Vida de D. João de Castro, liv, 2.

— Ciii-^nr as esporas ao cavallo.

— Maltratar um cav,iilo.

— iidsinar um cavallo.

— Excitar, estimular.

— OiTendtr, provocar outrem com pa-

lavras, ou acções.

— Incitar, mover, inspirar. — «O que

elle esquivou, picando-lhes ainda mais

o des*-jo ; e começando a swr geral a con-

versação e a ser ruidiísa, tornei tu ás

minhas obst^rvações; e na verdido que
essas bizarras Damas, que de primeiro

me tinbáo deslumbrailo, já me apiedava

d'elUs.i) Francisi'o M^n'>el do Nascimen-

to, Successos de Madame de Senelerre.

— Picar oUjuma matéria; tocal-a de

passagem.— «Naõ posso deiíar de picar

aqui em hum escrúpulo de alguns zelo-

tes, que tem para si, qun se faz ihesou-

ro, e qU"? he já taõ grande, que ha mis-

ter espeques : e a graça lie, que grunhem
sobre isso.» Arte de Furtar, cap. 63.

— Uecortar o tapete, ele, para guar-

nições, o enfeites.

— Marcar as cartas para fazer ladroei-

ra ao jogo.

— No jogo de bilhar: Irapellir a bola

com o taco.

— Amostrar o cavallo, segundo as re-

gras da equitação.

— Termo de náutica. Cortar amarras,
mastros, etc.

— Termo de medicina. Picar a arté-

ria, o nervo; ferir estas partes ao prati-

car uma sangria.

— Termo militar. Perseguir o inimigo

em retirada, atacando pela retaguarda.
— Apressar, para vir á conclusão.

— Picar os emites ; nos jogos de pa-

rar, augmentar as paradas, Cobrir as do
parceiro.

— V. n. Morder. — Picar o mosquito.
— Pegar o peixe no aiiZ'd.

— Causar comichão, picadas.

— Enlroti a picar a peste ; a f<»rir ura

ou outro.

— Picar a curiosidade; movel-a, ci-

cital-a.

— Começar a soprar o Tento, levan-

tar-so as ondas.
— Picar se, v. refl. Ferir-so em algu-

ma cousa aguda.
— Figurad.imente : OfTender-se.

— Presumir. — Picar-se de eloquente.

— Traçar-so. — As fazendas de lã pi-

cam-se todas, estando guardadas.

— Corromper-se, estragar-so a carne,

fruta, etc.

— Presumir, jactar-se. — tVendo erj-

tSo os Capitães das nossas duas lorchas

(os quais so chamaTão Gaspar Doliveyra,

o Vicente Morosa) o tempo disposto pa-

ra eíTeituarem o desejo que trazião, e a

inveja honrosa de que amlios se picavão,

arremeterão juntamente a ellas.» Fer-

não Mendes finto, Peregrinações, cap.

59.
— No jogo : Dobrar as paradas com en-

fado.

— Figuradamente: Roubar, fazer la-

droeira.

— Picar se o mar; alterar-se.

PICARAMENTE, adv. (De picaro, com
o siiflixo «mente»). Vilmente.

PICARDIA, s. f. Baixeza, vileza.

— Velhacaria.

— Acção deshonesta.
— riur. Picardias; injurias, impro-

périos, ilisult IS.

PICARDO, adj. Pertencente á Picardia

ou a seus habitantes.

— S. m. Natural do Picardia.

PICARESCO, adj. Pertencente a pica-

ros, próprio d'elles.

— Figurada e familiarmente: Burles-

co, chulo.

PICARETA, s. f , ou PICARETE, s. m.

Instrumento de pedreiro, e de ladrilha-

dor.

— Instrumento de ferro asado pelos

cavouqueiros para cavar a terra, arran-

car podras, ele.

PICARIA, s. f. A arte de cavalgar; o

manejo que se ensina aos cavallos.

— Logar onde se ensina.

— Multidão de picos, ou piques.

PICARO, adj. Patife, vil, maroto, ve-

lhaco.

— Mao, malicioso.

— Astuto, manhoso.
— Travesso, perigoso.

— InsolTrivel, incorrigível.

— AuAOio: A picaro descalço, a ho-

mem calado, e a mulher barbada, não

dês pousada.

PICAROTO, s. m. Vid. Ápice, o Cimo.

PICARSO, adj. De côr escura, côr de

sal e pimenta. — Cavallo picarso.

PICATOSTE, .-!. w. Espécie de recheio

com miiijo de pão, manteiga, limáo, etc.

PIÇARRA, .;. /". Cascalho, ou torra mis-

turada com areia.

PIÇARRAL, s. m. Lugar onde ha pi-

çarra.

PIÇARRÃO, s. m. Augm-^ntativo do

Piçarra.

PIÇARROSO,aííy. Ch^io de piçjirra, ou
da iiiliireza (i<^ piçarra.

PICEO, adj. (Do \aúm piceus). Do pez,

semelha ij te ao pez.

— Oue produz pez.

— Negro como p<»z, escuro.

PICHEL, s. m. (Do baixo latira bica-

rium, jiicarium, que Diez tira do grego

pikos, vaso de barro). Vaso de barro,

metal ou madeira, para beber vinho.

—

Utn pichei d« vinho.
— Vaso dn recdher vinho Ha$ pipas.

PICHELEIRO, í. m. (Dh pichei, wim o

sufliio «eixot). O que faz picheis de me-
tal.

PICHELERIA, s. f. O officio de piche-

leiro.

— A officina de picheleiro.

— A nbra do picnejeiro.

PICHELINGUE, adj. 2 gen. Termo po-

pular. Amigo do alheio; corsário, la-

drão.

PICHEM, adj. Diz-se de uma certa cas-

ta dei noz.

PICHISBEQDE. Vid. Pechisbeque.

PICHO, s. 771. Pichei.

PICHORRA, s.
f. Vaso que difTore do

pichei era t'»r bico.

PICHOS AMENTE, adv. (De pichoso, com
o suíliio • mente). De modo pichoso.

PICHOSO, adj. Nimiamente apurado,

desdenhoso; minucioso; ponloso, rabu-

gento, caprichoso.

PICINA. Vid. Piscina.

PICO, s. m. (A palavra pafPCe de ori-

gem céltica: baixo bretão pik; gaéiico

pie; kimryco pig, ponta). Cume agndo,

summidade. — cE confia j em Deos que

vos dará forças pêra poderios com os

grandes trabalhos, e desordens da índia.

K eu espero nelle que fazendo o vÒ5--as-

sim, venhais encher estes picos da serra

de Cintra de Ermidas de vossas vitorias,

e que as visiteis, e logreis com muito

descanço vosso, i Diogo de Couto, Déca-

da 6, liv. 6, cap. 8.

— Monte muito alto e agudo.— O Pico

de Tenerifíe.

— Bico, ponta aguda de qualquer

cousa.
— Figuradamente : Sabor acido e agra-

dável.

— Bom gosto, espirit", dito picante,

frizanle. — Este homem te^n muito pico

na conversação.

— Ave, picanço.

— Instrumento de picar muros, etc.

— Termo asiático. Certo peso. — «Nas

quais torres ambas nos affirmaraõ os

Chins que estaváo em tisouro qniniemil

picos de prata do rendimento daquelle

anrhacilado, que o avrt deste Hey aly

mandara pòr em memoria de hum filho

quo aly lhe nacera por nome Leuqninau,
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que quer dizor, alegria de todos.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

90.

PICOLA, í. f. — Dar itma picola; entre

religiosos, é mandal-os comwr no chão,

ou em uma mesa muito baixa no refui-

torio.

PICOSO, adj. Muito alto, elevado, de

grandes picos.

PICOTA, s. f. Espécie de pelourinho á

entrada dos higsres, onde se expunham
as cabijças dos justiçados.

— Termo de náutica. O psu que pega

na ponta do gancho com que se dá á

bomba.
PICOTE, s. m. Panno áspero e gros-

seiro que se fabríiia de pcilo de cabra.

— Espécie de seda muito lustrosa, de

que se fiziam yeslidos.

PICOTILHO, s. m. Picote de qualidade

inferior.

PICOTO. Vil. Cume, e Picaroto.

PIGROCHOLO, adj. (Pr. picrocolo ; do
grego pikrokolos) . Ti^rmo de medicina.

Doente de humor colérico, picante e

amargoso.

PICROMEL, s. m. (Do grego Y>ihros,

amargo, e meli, mel). Termo de chimi-

ca. Siibãtaacia incolor, de aspecto econ-
sistennia iguaes á da terebenthina.

PIGTONICA, adj. f. Termo de medici-

na. Dáse este nome á cólica quando é

muito rebelde.

PICUIPINIMA, s. f. Rola pequena do

Brazil.

PIDA, PIDE, ePIDO, variações de pe-

dir.

PIDEIRO, s. m. ant. Pedinte.

PIEDADE, s. f. (Do latim pietatem). Vir-

tude que move e incita a reverenciar,

acatar, servir e honrar a Deus, aos pães

e á pátria. — «Que entre elles a dôr, e

ira he a ultima piedade que offerecem

em sacrifício a seus defuntos.» Jacintho

Freire de Andrade, Vida de D. João de

Castro, liv. 2.

— Compaixão, dó.— «El Rei, e os que
com elle hião ficarão mui espantados de

verem a multidão das chagas, e sangue
que lhe ainda dfUas corria, pelo que mo-
uido el Rei de piedade, maniou ao ho-

mem que so cobrisse, e fosse pêra sua

casa que elle proueria no císo cora jus-

tiça.» Damião de Góes. Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 40.

o ceo, o ar, as ondas vão mostrando

Hum certo seatimento de piedade

Tu cruel contra mim só te endureces

Etu só, tanto amor, tanto auorreces?

CORTE BKAL, NAUFRÁGIO DE SEfULVEDA,
cant. 7.

A elRey de Portugal nosso senhor

O entregareis, e a quem elle mandar,

Não vos moua de mim piedade, ou amor

Nem tormentos que aqui me vejais dar.

IDEM, IBIDEM, cant. 13.

—íE ferindo-se huns aos outros tan-
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to sem piedade, que não lhe fazem vsn-

tngem outras nenhumas nações, porque

antes que o Achem cobrasse os vallos,

perdeo mais de mil e quinhentos dos seus

no conto dos quais entrarão os cento e

sessenta Turcos, que poucos dias antes

lhe eraõ vindos do estreyto de Meca, e

duzentos Mouros Malavares, cõ alguns

Abexins, que era a milhor gente que tra-

zia cõsigo.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 16.—«E como era pes-

soa de tanta conta pelo valor, e posto,

que occupava, foi logo a nova derrama-

da pelo exercito, e chegando aos ouvidos

de Rumecáo. a recebeo com grande sen-

timento, ou fosse temor, ou piedade.»

.lacintho Freire do Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2. — «Bastardos te-

ve el Rei o senhor D. Duarte, que foi Ar-

cebispo de Braga, e Príncipe verdadeira-

mente de animo Real, e cheio de pieda-

de, e zelo do bera das almas, mui gran-

de humanista, e douto em Theologia, e

Filosofia.» Fr. Bernardo de Brito. Elogios

dos Reis de Portugal, continados por D.

José Barbosa.

E sem outro remédio os entregarão

Somente á cortezia e piedade

Que quizessem usar os estrangeiros

Co'os que acharão cruéis os companheiros.

FRANC. D'ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU.

Todos aquelles grandes senhorios

Forão sem piedade então corridos,

Tora.io-lhe mil logares, que vazios

Lhe deixáriio de todo, e destruídos.

IDEM, IBIDEM, cant. 2, est. 60.

— «Desembarcou em Lisboa, e foi á

portaria do seu mosteiro. Acolheram-no
uns frades com menos-preço, outros com
piedade. Sabiam todos que a deshonra

d'aque!h filho de S. Bento era irrepa-

rável.» Bispo do Grão Pará, Memorias,

publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 36.

— Commiseraçáo, lastima. — «Ao qual

ElRey com muita piedade pedio que o

não quizesse matar, e que tomasse de

seus thesouros, e do Reyno quanto qui-

zesse ; ao que elle respondeo que não

queria mais delle senão sabor que lhe

dava a vida.» B.uros, Década 2, liv. 10,

cap. 5.— «Esta fidalga, estando em Vian-

na, escreveu uma carta directiva para

suas filhas, cheia de piedade e juiso.

D'ella recebi os versos de sua irmã, a ma-
dre Soror Marianna, religiosa em as The-
rezss de Carnide, para o qual convento

fugiu com outra irmã.» Bispo do Grão

Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 99.

— Misericórdia.— «A nosso Senhor le-

su Christo pedimos, que elle que por sua

so piedade quis por nos padecer, e mor-
rer, se queira alembrar, e amercear de

nos, para em sua santa Fe Catholica nos

cnnscruar, e nella a nos, e a todoe nos-

sos filhos, e a todos nossos pouos deixar

acabar, como elle sabe que o desejamos.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 38.— «Foi esH Rei naõ me-
nos assinalado nas armas, que na pieda-

de, e zelo Chrislaõ, por onde cheio de

honra dos triunfos, e muitos dias fale-

ceo com opinião de Santo na sua Cida-

de de Coimbra no anno do Christo mil

cento e oitenta e cinco, sendo de noven-

ta e hum annos.» Fr. Bernardo de Bri-

to, Elogios dos Reis de Portugal, conti-

nuados por D. José Barbosa.
— Ter piedade de alguém, ou de algu-

ma cousa; compadecer-se, commiserar-

se.

Clementíssimo Dsos eu te apresento

Este que não tem culpa, este te abrande

:

Tem delle piedade pois to oílere(;o

Com outro inda menor em sacrifício.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 8.

— Arcada piedade; cofre onde se re-

colhiam productos de coudemnações, ou

outras applicações para obras pias.

— ^[onte de piedade ; casa onde se em-
presta dinheiro a pobres sobre trastes

com um moliço lucro.

— Religiosos da ^ieàaàe; eram os Fran-

ciscanos de uma provinda, dos seis em
que a ordem se dividia.

— Religião, vida de gente pia, e espi-

ritual.

—

Exercícios de piedade.

— Plur. Piedades; lastimas, razões

que movem a compaixão, que causam

dó. — «As unhas, que usurpaõ a titulo

de bentas, saõ aquellas, que empolgan-

do piedades, fazem a preza em latrocí-

nios. Explico isto com alguns exemplos,

que daraõ noticia para outros muitos.

Seja o prim(?iro de dous soldados da for-

tuna, que vendo-se mal vestidos (desgra-

ça ordinária em todos) acorderaõ valer-

se do Sagrado, para que o profano os re-

mediasse.» Arte de Furtar, cap. 39.

— Termo da brazão. Figurado pelica-

no rasgando o peito para alli alimentar

seus filhos.

PIEDOSAMENTE, adv. (De piedoso, com
o suffixo «mente»). Com pitdade.

— Miseravelmente, excitando compai-

xão.

PIEDOSÍSSIMO, adj. superl. de Pie-

doso.

PIEDOSO, adj. Que tem piedade, mi-

sericordioso, compassivo, compadecido,

clemente, terno.

Vimos hos escrupulosos

poucas vezes acertar,

E hos muyto regurosos

serem pouco piedosos,

E muy mãos de conuersar-

o. DE REZENDE, MlSCELtANEA.

— «Nas execuções foi hum pouco apres-
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sado, o nflo mui piedoso, f/izi(v-so tprafir

muito aos Mouros, d Unhn urondcs r,«u-

tolas pêra dolles ii-var o melhor.» Har-

ros, Década i, Jir. 10, cap. 8.

Ò néon onnipolentc, 6 pky pieiísto,

Unclnos ja Senhor dou nonos maltl,

Leiíainos pnra vò», tirainix ilesU»

Aupcroa, e ln«oíriueii! desuentiiroi.

Vedo o nnfífla frnqnflia «pio com tintoa,

K tfio diiroi trnbolhe» ja n*n pndo,

Vendo o bom copittlo e»ta uiitoria,

Quo com ilor gnuie a triste «Ima Uie paMa.

CUIITEIIEAL, NAUrRAOlO I>8 fKftUVEUA,

cnnl. )t.

—tComo iam para o paro, (iqiini eu

continuando o discurso, e concluiu as-

sim aquella grandw matrona : «<jue llin

parece a vossa roverondissima? A minha

N. mettida om convulçõps, o N. banha-

da em laf^riraas? Sáo efíeitos d',iqnellfts

piedosos corai.õos. D Bispo do firSo Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Uranco, pag. 18(i.

—Ouo tem o caracter da piedade, o

sentimento d'amor filial, de compaixão
pelos infelizes, etc.— «Depois quo o Ca-

pitão Mór cobrio nos companheiros de

piedosa terra, acodio a reparar o estra-

go que deixara o assalto nas paredes, a

(jue ajudarão as mulheres companhei-
ras do trabalho, e perigo, sem reservar

tempo, e lugar para a dôr, e lagrimas

do> filhos, o maridos qiirt virão espirar

com seus olhos, e ellas mesmas haviâo

sepultado, encobrindo o sentimento na-

tural com nunca visto exemplo.» Jacin-

tho Freire d'Andrade, Vida da D. João
de Castro, liv. 2,— «Por caria de 12 de

Novembro de 1717 mandou a todas as

Cathedraes, e Collegiadas desle Reino
(|ue celebrassem a festa da Imraaculada
t>onceiçaõ da Virgem Maria Padroeira do
Reino com as maiores demonstrações de

Solemnidade, e grandeza mostrando nes-

ta piedosa recommendaçaõ a devoção
do seu Real animo para com aquelle pu-
ríssimo Mystocio.» Fr. Bernardo do bri-

to, Elogios dos Reis de Portugal, conti-

nuados por D. José Barbosa.—Legado piedoso; legado destinado
a ser empregado em obras pias.— Crença piedosa; opinião que ado-
ptam algumas pessoas, bem que não
seja proscripta pela fé.

—Maltratado, desbaratado; miserável—A cidade estava piedosa.

PIEIRA, s. f. Doença que ataca os bois

produzida por terem os pés na immun-
dicie.

PIENTISSIMO, adj. superl. de Pio.

Yid. Piedosíssimo.

PIERIDES, s. f. plur. Termo do my-
thotogia. As musas.

-; PIERIO, adj. tDolalim/)ierii<s1. Ter-

mo de po. sia. Pertencente as musas.
-j- PIESTOSOMA, N. /. Termo de zoo-

logia. Género de insectos hemipleros, da

tribu dos rcduvios, familia dos arsdi-

dos.

1 PIETISMO, s. m. Termo de religião.

Doutrina <Ií>s pielislas.

f PIETISTA, «. f. (D.) latim jAeta»).

Termo de n-lixiá'». Itidivi iuos pertencen-

tes a uma Sfiia de luthfranos. .No tem-

po em que existia era França a seita dos

convulsiunarios, existia ua l'russia a dos

pietistas.

PIFANO,s. m. (Do fraocer piYre), Frau-

ta liua e aguda que se toca nos regimen-

tos. — «Indignou-se Apollo cliamando-
Ihes barbnrosl Pois naó víaõ a mayor
providencia, quo Doos tem das Republi-

cas, que das hortas; porque se as hor-

tas deu a enxada, e a fouce, para as

mondarem; ás Jl^publicns deu o pifano,

o tambor, e a trombeta, para as alim-

parem.» Arte de Furtar, cap. 6.s.

— Figuradamente: A pessoa quo toca

pifano.

t PÍFARO, s. m. Vid. Pifano, t^rmo
hcjrt m.tis usual.

piFlAMENTE, adti. (De pifio. e o suf-

lixo «mente»). De um modij pilio.

PIFIO, A, nilj. Termo popular. Baixo,

vil, desprezível, abjecto.

PIGAÇA, adj. f.
—Pêra pigaça, ou pi-

garça. Km Lisboa é conhecida pelo no-
me de pêra do conde, ou de conde.

—Na província da Beira, é provérbio.

PIGARRO, s. m. O i-rab.uaço que pro-

duz o calharro na garganta.

PIGMEO, ou PIGMEU, a(/). w. (Do gre-

go jiiigmaios). Da estatura de um cova-

do, baixo.

—

Homem pigmeu.
— Figuradamente : Pequ^^no, do pou-

co valor, de pouca importância.

—Substantivamente : Hm pigmeu ; um
anão, um homem de pequena estatura.

—

«Comtudo armas ofti-nsivas nas mãos de
um Pigmeo não as temo; e bn soldados

Pigmeos, que não passaõ de formiguei-

ros : livronns Deos das que movt-m Gi-

gantes : destes fallo: liigantesha ladroens,

e ladroen.-i Gigantes : e assim snõ as unhas
suas tão agigantadas, que nada lhes pá-
ra diante; e porisso com razão todos as

temem, e tremem.» Arte de Furtar, ca-

pitulo 2.3.

PIGRQ, A, adj. (Do latim piger). Pre-

guiçoso, negligente, descuidado.

PIGULHAL. Vid. Pegulhal.

PIÍSSIMO, A, adj. superl. de Pio. Mui-
to pio.

PILADO, pari. pata. de Pilar. Descas-

cado n<» pilão.

—

Castanha pilada.

PILADOR, A, s. Pessoa que pila.

PILANGA, s. f. Termo da Ásia. Re-
lação, tribunal.

PILÃO, s. m. (bo fnaMtpUon). Alio

do gral.

— l'áo de assucar, ou de qualquer ou-
tra matéria, de figura cónica aguda.
— Ldc. : Na jiicaria, meller o cavallo

no pilão; obrigal-o a mover-se em cir-

culo, guiado por uma corda.

— Sehe ãii pilão; parede, taipal, sebe

do taipa.

— IVso com que se equilibra a balan-
ça romana.
—T.-rmo do Brazil. O gral de páo ri-

jo, onde se pila e descasca o arroz, mi-

lho, ele.

1.) PILAR, 8. m. (Do latim piln). Co-
lumna não int-iriça, poréTi de dirersi*

peças a prumo, umas sobro outras.—«U
gentes tristes e ensopadas na bebedice
do sono ria carne, qun professastes com
juramento solemos a h/ira da deosa Ami-
<l«, premio rico (^n nosso trabalho, ouvi,

ouvi, ouvi, o miserável que nunca oa-
cera, siboy que saó «:ntradas g<«nte8 es-

Irangoyras do cabo do mundo cxita bar-

bas compridas, e corpos do ferro, na
rasa dos vinte e sete pilares, de que
hum santo homem que loe iao disse era

vassoura do chiõ.» F-^rnáo Mendes Pin-

to, PeregriaaçSes, cap. 78.

— Peão, ou guardador de manejo.

— Esteio.

2.) PILAR, V. a. (fío francoz piler).

Pisar no pila), ordinariamente para ti-

rar a casca.—Pilar a castanlta.

— Descascar.

PILARETE, ». wi. Pilar pequeno.
PILARTE, $. m. Moeda de prata de

lei de dous dinheiro*, que el-rei D. Fer-

nando mandou lavrar; valia treg reis.

PILASTRA, s. f. Pilar de qnatro fa-

ces, das quaes uma fica embebida na

parede, e as outras resalladas do olivel,

00 panno d'ella; colunona atlicis.

PILASTRÃO, s. m. AugmenlaliTO d»
Pilastra.

•'

PILATOS, 9. m. Uma bandeirinlM qoe
vai na procissão de finados.

PILDAR, V. II. Termo popular. Ks-

giifirar-srt, fugir, safar-se.

PILDORA, s. f. Vid. Pílula. — tNáo

podendo haver Porcia buma faca para

tirar a si mesma a vila depois da mor-

te de Bruto, leve o valor d« ejigolir as

brasas, pildoras que certamente devem
ser muy diticeis de tomar.» Cavalhiro

dOliveira, Cartas, liv. 1, n.» 41.

PILEO, s. m. (Do latim pileum). Bar-

rete usado pelos gregos e latinos.

—Trajo próprio dos nobres em signal

de liberdade.

—Barrete oc«lesias(ico qoo os bispos

devem trazer conforme o ceremooial ro-

mano.
PILETRE, ou PILITRE. Vid. Pelitre.

PILHA, s. f. (Do laiim pila). Grupo
de cousas postas a cavallete umas das

outras regularmente, ou sem regulari-

dade.—Em pilha; em pinha, em uma mas-

sa. Vid. Massa.

— Caixa maior de pesos de bronze con-

chavados uns nos outros.

— Cerlo numero de pesos enconcba-

dos uns nos outros: ha pilhas maiores

e meuores, a principiar por pesos de li-
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bras, marcos, alé fechar com meia oi-

tava, como as tem os ourives, boticá-

rios, etc.

—Figuradamente : Ter pilhas de sal

na conversação ; ter muita graça, muito

sal, pilhérias.

—Figaradamento: Estar o comer uma
pilha de sal; estar o comer muito sal-

gado.

PILHAGEM, s. f. Roubo, saque.
— Aíidar á pilhagem ; roubar aqui e

alli.

PILHANCARA, s. f. Termo popular.

Pelle pendente, perigaiho.

1.) PILHANTE, s. m. Ladrão, saltea-

dor.

2.) PILHANTE, íJarí. ací. de Pilhar.

PILHAR, t). a. (Do francezpiUe»-). Rou^
bar aqui, e alli.

— Figuradamente : Obter alguma cou-

sa por meios pouco decentes.

— Figurada e popularmente : Apanhar,
haver ás mãos. •

PILHEIRA, s. f. Lugar onde estão pi-

lhas, ou cousas amontoadas.
PILHEIRO, s. m. Duposilooude se ajun-

ta sgiin para qualquer si^rviço.

PILHÉRIA, s. /•. (De pilha). Termo po-

pular. Sal ua conversarão.

ilil chist&Sj mil apoUos, niU p(t/jer'úi4 .
t ,t

Giravaõ sem cessM" ; sua ETxcellencra'"
*"

Dõ todos era o sVvo ; todos nelle >•' i '

, ;. Malhavaò satisfeitos, e contentes.

Posto que ofa malhar em íerro frio.

A. DINMZ DA CRUZ, HYSSOPE, cant. 7.

— Dizer sempre a stia pilhéria ; dizer

pempre cousa queí.,íaz.rif. Vid. Chiste,

Dito, Graga. ,"'

PILHÉRIA, s. /. Pilhagem.

PILO, s. ?íi. (Do latim piÍM»»). Certa ar-

ma á maneira de dardo de arremesso,

entre os romanos.
PILOADA, s. f. Pancada, golpe com

pilão.

PILOSELLA, s. f. Herviuha de miiito

pello.

PILOSO, A, adj. (Do latim pilosus).

Que tem muito cabello, abundante d'el-

le, cabelludo.

PILOTAGEM, s. m. Termo de Náutica.

A arte de dirigir o camiobo de um na-

yio, 6 de determinar a toda a hora o pon-
to onde elle se acha.

-!t".9 parecer do piloto sobre a marea-
ção.

— O governo que elle manda fazer no
leme, ou mareação, os nomos que dá ou
segue navegando.
PILOTEAR, V. n. Termo de Náutica.

Marear, dirigir a derrota do navio.
— Alguns dizem pilotar.

PILOTO, s.m. (Do francez pilote). Of-

fuial que sabe nsutica, e pela sua der-

rota dirige o navio a qualquer porto on-

de se destina, fazendo uso do leme, e cál-

culos astronómicos, sondando, etc.— «O

qual D. Gsrcia seguindo sua viagem, não
podendo- dobrar o Cabo de Sancto Agos-

tinho, qao ho na terra de Saneia Cruz

vulgarmente chamada Brasil, quiz o seu

piloto fazer-se na volta de Guiné, pêra

tomar outra mais larga sobre o mesmo
Cabo. D Joãa de Bairos, Decaáa 2, liv. 7,

cap. 2. 'I tivjH .'i
?. ,-''dJ

Aquella, que o Troyano moço andando .'J')iv|

A caça, arrebatou, « o ar fendendo, ^.19^'íÍÍ'Í

Com asas ligeiríssimas, ao nobre

lupiter, sem perigo leuou saluo

o prudente ;)iíoIy vio, e aquella '

v"i. il^ Lira, qae o Ijtllo iiiho da fermosa - j'i....l'.

t
j

j^NíDBpha Maya deixou pêra lembrança. _(j[ii/ i^l'

éoil'. i i : .1 iÇORTB R¥AI?> JtMJí-aAXíiOiPS 5Q'lHiVSn*{ '' -

-è1 obiis^u^hitii^ í-oiioq ob cêmsb

-, —«Vendo enláo António do Faria sua

miséria e simplicidade, não os quiz por

então mais importunar, mas dissimulan-
do com elles por hum grande espaço, ro-

gou a huma mulher China Christam que
aby levava o piloto, qua os agasalhasse,

e os segurasse do medo que tinhaõ, pa-

ra que respõdessem a propósito ao que
lhes perguntassem.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 63.— «Dahiadous
dias tornou Çacofia a visitar Vacquo da

Gama com refresquo, e dous pilotos, com
hos quaes, pello leuarem a Calecut, se

concertou por trinta meticaes douro, pe-
so da terra, que vai cada hum quatrocen-
tos e vinte reaes de nossa moeda.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 1, cap. 37.— «Veado D. Álvaro que
as occasiões, e o tempo peleijaváo por

elle, o que tinha os soldados contuntes,

por lerem ja em seguro o fructo da jor-

nada, mandou ao seu Piloto, que gover-

nasse ao Porto de Cambre, ondeoHidal-
cão linha dobrado as guarnições depois
do rompimento.» Jacintho Freire do An-
drade, Vida de D. João de Castro, liv. 1.

Qual sobre o mar azul sábio Piloto,

Que pelos vastos Ceos alonga a. vista,

.

E immovel marca o frigido Eo61es,

Dirigindo o timão com braço experto.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, MEDITAÇÃO, Cant. i.

I PILOURO, s. m. Vid. Pelouro.— «E
aperíiando inda os nossos por entrarem
na fossa, os inimigos derão fogo a hu-
ma peça grossa, que segundo a forma do
pilouro, parecia ser Camello de marca
mayor.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-
nações, cap. 10.— «E Almedina, e a Nu-
no fernaudez que lhe mandasse biscou-

to, poluora, pilouros, lanças, e setas pê-

ra sa de tudu ajudar se achasse esta gen-
te de cauallo no caminho, do que nam
abastou lho nam mandar nada, mas ain-

da se foi pêra çaíim com toda a gente,

dando por escusa, que deixara pouca na
cidade, que auia medo que viessem al-

guns Eacuros sobrela.» Damião de Góes,

Chronica de. D. Manoel, pari. 3, cap. 43.

PILRETE, s. m. Termo popular. Ho-
memzinhn.
PILRITEIRO, s. m. Arbusto que pro-

duz o pilrito.

— Alguns pronunciam pirliteiro.

PILRITO, s. m. O fructo do pilriteiro.

pílula, s. f. (Do latim pílula). Ter-
mo de Pharmacia. Bolinha do peso de
alguns centigrammas, que se faz com
uma massa composta de substancias di-

versas.— Pilnlas 5foríííandas; pilulas compos-
tas de substancias próprias para excitar

o appetite.

— Pratear, doíírar pilulas ; revestil-as

de uma leve folha de prata, de ouro, pa-
ra mastigar o gosto.

— Figuradamente: Cousa desagradá-
vel, penosa de supportar.
— Loc. figurada: /i/igroitrapilula; sof-

frer cousa desabrida.

— Loc. FIGURADA E POPULAR: Engo-
lir a pílula ; acreditar a peta.

— Alguns dizem pirola, porém pílu-
la é mais conforme com & etymologia.
PILULADOR, s. m. Termo de pharraa-

cia. Instrumento próprio para dividir a
massa pilular, e fazer muitas pilulas si-

multaneamente.
PILULAR, adj. 2 gen. Concernente ás

piluUs.

f PIMELATO, s. m. Ssl formado pelo
acido pimelico.

. f PIMELICO, A, adj.— Acido pimeli-
co; acido obtido fazendo ferver pesos
eguaes d'aci lo oleico e acido nitrico.

f PIMELITA, s. f. Termo de medici-
na. Iiitlftriimação do tecido adiposo.

t PIMELOSE, s. f. Termo de anato-
mia pathologica. Transformação de um
tecido em gordura.—Pimelcse do fígado.
PIMENTA, s. f. Droga aromática, cáus-

tica, e é ou preta da Ásia, ou longa,
ou certos fructosinhos do Brazil, que re-

queimam e causam ardor, e que serve
para temperar a comida. — «E mandou
nellas o Doutor Fernão Rodriguez de
Castelbrãco Veador da fazenda, para lhes
fazer em Cochim a carga da pimenta, e
aviar o Governador passado Nuno da Cu-
nha, que ja lá estava avia dias na nao
santa Cruz, mal desposto, e algum tan-
to descontento por se lhe não ter o respei-

to que elle esporava, e que linha para
si quo merecia por seus serviços.» Fer-
não Mendes Pinto, Peregrinações, cap,
12.—«Havemos também sabido, que nas
terras de Cochim são defraudados os pe-
sos, e medidas dos Chrisláos de S. Tho-
mé pelos nossos mercadores, que alli

vendem pimenta,, e que lhes tirão as

crescenças, que com justo peso, e medi-
da se davão de sobejo, conforme o anti-

go costume, nos quaes por muitos res-

peitos fora melhor favorecer, quo aggra-
var

;
pelo que dareis ordem, que se lhes

guardem seus antigos cost imes.» Jacin-

tho Freire de Andrade, Vida de D. João
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de Castro, liv. l.—«Da ilba dancliediua

mandou o Gouenisdor loflõ homem a dar

reoadj do sui viada^ aos feitores do C»-

nanor, Cochim, e Couláo, como ja diie,

os qiiaes dados em Cananor e Cocbim se

foi a Coiilam, on-lo soube do fíilor An-

tónio doSa, que avia na li^rra muita pi-

menta, e que jí fora carregada oin trio-

ta, e quatro nãos do mouros do (^slecut

qae alli estavam, se pile disso nam «quei-

xara a el llii.» Díiraiã) de Cues, Chro-

nica de D. Manoel, part. 2, cap. 5.—
fK que a renda que tinha esta Kgreja,

n terras lhe fossem restituídas, e que a

llainha pagasse era satisfa^^âo da fazen-

da que 08 da terra tomarão dei liei,

e a sfus vassallos, naquella rebelião,

quinhentos Babares de pimenta, que fa-

zeiu 1ÍOU4 mil quintaes do nosso peso, e

SB obrigasse a dar carrega a todalas nãos

dei Hei que fossem carregar a seus par-

tos primeiro que as dqs mouros, pelo

preço do (lochim.» Ibidem.

—Pimenta de cheiro, malagueta, e co-

rnar i ; são Vdrias espécies, sendo as duas

ultimas mui ardentes; d'ellas fazem ve-

sicatórios, misturando o sueco com fari-

nha em papas. Ha também pimentas de

cores, menores que as de cheiro, redon-

das, maiores que as comaris, e malague-

tas.—Adagics e provérbios:

— Preta é a pimenta, e váo por ella á

tenda, e aUo ó o leite, e Tendem-n'o pela

cidade.

—A telhice da pimenta engelhada e

negra.

— A pimenta aquenta.

PIMENTAL, s. m. Logar plantado de

pimenteiras, cheio d'eUas.

PIMENTÃO, s. >n. Espécie de pimenta

grande, vermelha, de que se faz conser-

va em vinagre.

—

«Km Beja vi huma es-

talajadeira comprar por dez reis duas

couves murcianas; lançou-as em huma
tigela co;Q dons pimeatoens bem piza-

dos, e outros dez reis de azeite, deu-lbe

duas fervuras, e sem se erguer de hum
tanho, fez trinta pratos.» Arte de Fur-

tar, íap. 26.

—Loc. FiG. E POP. : A'ari: de pimen-

tão; nariz esbrazeado, muito vermelho.

PIMENTEIRA, s. f. Arvore do Brszil

que produz as pimentas. A pimenteira

da Inriia ó era trepadeiras por latadas,

ou arvores. Ha outras que dâo pimenta

comari, malagueta, de cheiro, etc; a de

cheiro é como o pimentfio, menos ar-

dente que a comari, e malagueta.

PIMENTEIRO, s. m. Vid. Pimenteira.

—Vaso que contém pimenta para o

serviço da mesa.

\ PIMENTICO, A, adj. Termo de chi-

mica.

—

Acido pimentico ;
parte consti-

tuinte da essência do cravo da índia, da

dos fructos da pimenteira, e da essência

etherca da caaella branca,

v PIMENTO, s. m. \\A. Pimenta.

—Vid. Ouropimento.

PIMPAO, ONA, adj. Termo popular.

Valoulão, guapo, fanfarrão.

—Kufeilado, louçáo.

—Subslaulivacneute : Um grande pim-

pão.

PUaPILIM, I. m. ÍUmenta comprida.

PIMPINELLA, s. f. Herra medicinal.

PIMFLAH, i'. M. Florear com o pim-

pleo.

PIMPLEO, ou PIMPLEU, s. m. A gar-

rocbiuba enfeitada do cavalleiro que tou-

reia.

PIMPOLHO, s. m. Renovo ou gomo
da vido. Vid. Novedio, Gomeleira, ou

Gomo.— «Não são assumptos amatorios

para damas do pouca edade, quando la-

vram ardentíssimas as paixões, e quan-

do principiam a rebentar os alfeclos co-

mo em arvores viçosas, uns pimpolboa.»

Uíspo do Grão Para, Memorias, publicadas

por Camillo Casteilo Brauc<j, pag. 186.

PINA, s. f. Uma das peças de que se

forma a circumforencia do uma roda do

coche, ou de artilberia de campanha
;

n'eila$ por dentro vão as pontas dos raios

emmechadas, e por fora a barra de (er-

ro arcada, cravejada nas pinas.

PINAÇA, s. /. (Do íraucez pinaste).

Embarcação pequena, longa, estreita, e

ligeira, que serve do levar tropas do des-

embarque.
PINACOTHECO, s. m. (Do grego pi-

nas, olltelié). Gabinete de pinturas, no-

me dado á galeria dos quadros do rei da

Baviera.

PINaGDLO, s. m. (Do latim pÍ7iacu-

lum).— O pináculo do templo; a parte

mais elevada do templo de Jerusalém,

aquella em que Christo foi transportado

quando foi tentado pelo demouio.— <b'a-

lanaz transporta o Jilho de Deus ao pi-

náculo do templo.

—Figuradamente: Levar alguém ao

pináculo ; eusoberbecel-o com gabos, des-

vanecel-o, elaval-o acima dos outros.

PINASIO, s. m. Termo de carpioleria.

Em qualquer porta de três peças, é a

peça do meio.

PÍNCARO, s. m. O cume, o mais ele-

vado.

—Figuradamente: O ponto mais ele-

vado.

PINÇA, s. f. (Do francez pince). Ter-

mo de anatomia e de cirurgia. Instru-

mento de que se servem nas operações

para agarrar, tirar ou fixar certas par-

tes.

—Instrumento usado dos bombeiros;

é uma barreta de ferro da forma de um
S approiimadamenle.

PINÇÀO. Yíd. Pinçote.

PINCEL, í. m. (Uo latim peniciUus).

Molho de cabsllos nnidos a um cab),

que tem varias applicações. O de caiar é

mais grosso, e maior. Os pincéis de gris

são os de pello mais macio, os de peixe

mais ásperos. Vid. Brochas.

—Pigaradamente: A pintara.

Eit cUro o porto amig<). Tal ubs«rvajB,

Sob o» pincéis fie «rtificis diViíM,

Primeiro a incerU cCtr de y«g«i tiDiM

(JkX* atts loques mentre*. o'*m« cah«« d'«rt«,

Sa detiarclvem cUru, u iTivenUm.

•AKBEt-r, CaM., câat. 1, eap. 7.

— O pnela, as pinturas que faz.

— Fifíuradamentfl: O pintor.

— Loc. : l)ir o ultimo pincel; aper-

feiçoar a piutura.

— Loc. FiG. : iJjr o ultimo pincel

;

aperf-*!çoar a poesia, o poema.
PINCELADA, s. f. Kasgo do pincel.—

«Uma sóphrase núo proferifo, que lhes

não desse nella a Língua franeeza 5 ou 6

quináos machuchos; vinháo em feixe os

lermos trivíáes, e as eipressõos eiqiijsi-

tas, desmentindo da verdadeira significa-

ção; e o que dava ao quadro a derra-

deira ptQcelàda era que todas as tá 'S

tão sábias que chasqueaváo umas das

outras, eráo todas chasqneadas por to-

dos esses moços.» Francisco Manoel do

Nascimento, Successos de Madame de

Senelerre.

—Pincelada de mettre; tudo o que se

admira de bem feito, bem lembrado, rréo

podendo deixar de se suppor no seu au-

ctor grande engenho e intelligenría.

PINCELADO, A, adj. Caiado, retocado

com pincel.— Casas pinceladas.

PINCELAR, V. a. Tingir com pincel,

dar uma demão de tinta on cal com pin-

cel.

PINCELEIRO, s. m. Homem que fjz

pincéis.

—Vaso com liquido apropriado pari

se levarem os pincéis.

PINCHA, s. f. Termo da Beira. Ca-

lheta.

PINCHADO, part. pass. de Pinchar.

—Termo de brazão. Bmco pincha-

do; insigaia dos infantes do reino. Vid.

Banco.

Ruv Barreto leuiiu bum
bioco pinchatio. e dizia.

C&HCIA DE RIZEXDK, HISGaU-àHBÁ.

PINCHAR, V. a. Impellir, empurrar,

fiZer cair.

—Termo militar e de brazão. Baneo

de pinchar. Vid. Banco.
— V. u. Termo popular. Saltar fol-

gando.
PINCHEBEQUE, s. m. (Do inglei pin-

chbeck). Composição metillica de esca-

mas de cobre, e zinco, parecida com o

ouro. de que se fazom fivelas, etc.

PINCHO, s. m. O impulso, a pancada

que empuxa. Vil. Marrada, Cabeçada,

Choque, Embate.
PINÇOTE, $. m. Termo de marinha.

Pau no extremo do leme, querem aco-

berta da timoneira por um molinete, e

servo para governar o leme. Ha também
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pinçcte da bomba. Vid. Mangote, e

Zoncho.

pindaíba, s. f. Termo do Brazil. Cor-

da do fio de palha do coqueiro para pes-

car an anzol.

PINDARICO, A, aiij".—Ode pindarica;

ode á imitação das de Pindaro.

PINDO, j. m. Montanha consagrada a

Apollo o ás Musas.
— O deus do Pindo ; Apollo.

— .'Is filhas, as deusas do Pindo; as

musas.
— Os habitantes do Pindo ; os poetas.

— Os heroes do Pindo ; os grandes poe-

tas.

— Os louros de Pindo ; a gloria dos

poetas.

PINDOBA, s. f. Termo do Brazil. Es-

pécie de coqueiro de cocos pequenos,

bastante duros, que cobrem com a cas-

ca uma boa amêndoa de bom sabor e

óleo. Os índios cobrem as suas choças,

senzalas, «jupares, etc, das palhas.

—

«Isto é, umas barracas de páo cobertas

de folhagem de pindoba, com soalho de

madeira, com logar para asredís, e com
jsnellas, etc.» Bispo do Grão Pará, Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 190.

PINDRA, s. /'. Termo antiquado. Vid.

Penhora.
PINDRAR, i'. a. Termo antiquado. Vid.

Penhorar.

f PINDURADO, part. pass. de Pendu-
rar. Vul. Pendurado. — «Dos quais ao

outro dia falleceraõ dous, que os Turcos

fizeraõ em quartos, e para triumfo os la-

varão' pindurados nas pontas das vergas

até a cidade de Mocaa, cujo Capitão era

sogro deste Soleymão Dragutque nos to-

mara.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 5.

PINEO, A, adj. (Do latim ^jíneus). Ter-

mo de poesia. De pinheiro ou de pinho.

PINGA, s. f. Gotta que cáe.

— Termo popular e jocoso. — Bella

pinga ; vinho bom.
— Figuradamente: Uma porção mioi-

ma, uma quantidade pequena. — Uma
pinga d'agua.

PINGADEIRA, s. f. JVasilha de reco-

lher os pingos da carne, que se está as-

sando.

PINGADO, part. pass. d? Pingar. Que
recebeu pingos. — Pingado com azeite.

— Gato pingado. Vid. Galhudo.
PINSADOURO, $. m. Vid. Pingadeira.

PINGALHETE, s. m. Preguinho seme-
lhante áquelles com que o piutor prega
o panno na grade.

— Pausinho de armar as costilhas. Vid.

Pinguela.

PINGANTE, part. act. de Pingar. Que
pinga.
— S. 2 gen. Termo popular. Pessoa

mui pobru.

f PINGÃO, ONA, s. Vid. Pingante.

PINGAR, V. a. Deitar pingos, e mor-

mente do gordura fervendo, ou resina,

por castigo. — Pingar um escravo.

— V. n. Cahir algum liquido ás got-

tas. — «E ao longo da sala em direito

das primf^iras grades estauam altos pen-

durados no ar per polés que vinham de

cima do madeiramento trinta casliçaes

muyto grandes, & muyto b^^m feitos em
cruz, e dourados, e em cada hum esta-

uam quatro tochas, e debaixo de cada

castiçal bacios muyto grandes, em que

as tochas pingauão por não pingarem
sobre a gente.» Garcia de Rezende, Chro-

nica ds D. João II, csp. 118.

— Loç. FIO.: Andar pingando; andar

mui pobre, sem branca, como o boi mui
magro, que se dessora em agua.
— Sy.\. : Pingar, esíjííar. Vid.Estillar.

PINGENTES. Vid. Pinjentes.

PINGO, s. m. Pinga, gotta, mormente
da gordura, que deita a carne assada.

— Figuradamente : Deitar pingos ?ia

fama; deitar maculas, nódoas na fama.
— Castigo de pingar os escravos com

gordura, ou azeite fervendo.
— Pingos- de fogo. — «E me fes em

juiso perguntas por três vezes em publi-

co, a que eu nunca respondi cousa que
fosse a propósito, de que elle com todos

05 mais que estjvaõ presentes se mete-

rão em muyta cólera, e disseraõ que eu

o fázia por soberba, e por despreso da

justiça, pelo qual logo alli em publico

me deraõ muytos açoutes, e pingos de

fogo com canudos de lacre, de que alli

fiquey quasi morto de todo, e assim es-

tive espaço de mais de vinte dias, om
que ninguém me julgou a vida.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. Iõ3.

— A gotta de liquido que cáe ás ve-

zes do nariz dos que cheiram rapé.

PINGOSO, A, adj. (D.j pingo, e o suffl-

xo «oso»). Que deita pingos, que pinga.

PINGUE, adj. 2 gen. (Do [aúmpinguis).

Gordo, fértil, abundante, copioso, grosso.

— Pingues porcos.

— Aliar, ara pingue; altar, ara em
que se faziam saeriQcios das entranhas

de animaes assadas, ou totalmente quei-

madas e cheias de gordura.
— Terra pingue; terra productiva,

fértil.

— Figuradamente: -LfiÊíado pingue; le-

gado grosso.

PINGUEDO, s. ?n. Termo pouco em
uso. Gordura.

PINGUELA, s. /".Varinha que sendo lo-

cada p.'la caça, faz desmanchar o laço,

e prender a caça; ó uma espécie de gan-

cho, que também se usa nas ratoeiras.

— Pontesioha de um pau atravessado.

Vid. Alpondra.

PINGUELO. Vid. Pinguela.

PINGUINKA, s. f. Diminutivo de Pinga.

PINGUISSIMO, A, adj. superl. de Pin-

gue.

PINHA, s. f. Fructo do pinheiro, que
c um aggregado de caroços mui bastos,

e conchegados, dentro dos quaes' estão

os pinhões.
— Termo do Brazil. E' uma fructa no

exterior semelhante á pinha, mss tem
internamente uma massa branca deli-

ciosa.

— Termo de náutica. E' uma espécie

de cabeça, que os marinheiros fazem no
chicote dos cabos do portaló, das esca-

das do tombadilho, meia laranja, etc,

que servem para os que sobem, e des-

cem pegar n'elles. Estas pinhas servem

para os cabos não passarem pelos furos,

ou tesouras respectivas, ficando engas-

gadas na sua pinha. As pinhas dobradas
faz'm maior cabeça, o servem para bocas
das amarras, e bocas volantes.

— Obra que os marinheiros fazem nos

chicotes dos cabos do portaló, e das bo-

cas das amarras, etc. Consisto na inter-

calação methodica e variada dos cordões,

e chamando-se singela ou dobrada, á por-

tugueza, á franceza, á ingleza, etc.

— Figuradamente: Grande porção de

cousas mui juntas, á semelhança dos pi-

nhões na pinha. Vid. Pinhota.
— Pinha da meia ; o quadrado, o ador-

no posto em lavor diverso desde abaixo

dos tornozelos até meia perna, ás ve-

zes com fio de côr, e matéria differente,

com bordados, etc.

PINHAL, s. m. Matta do pinheiros. —
«E em partes soutos de castanheyros muy-
to grandes, e pinhaes, e arvores de an-
gelim como na índia, para se poderem
fazer infinidade de navios, o segundo o

dito de alguns mercadores de quo Antó-

nio de Faria se informou, ha aly tam-
bém muytas minas de cobre, prata, es-

tanho, salitre, e enxofre, com muytos
campos desaproveitados de muito boa
terra.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 52.

PINHÃO, s. m. (Do francez pignon). O
miolo dos caroços da pinha.
— No Brazil, é uma espécie de rtcinus

emelice; cria-se em um arbusto do mes-
mo nome, cujo tronco ferido dá leite; o

fructo da casca, á semelhança de noz,

tem divisões, onde está o pinhão, massa
oleosa mui alva, em uma casquinha pre-

ta bem frágil: os pinhões espetados ac-

cendem-se, e produzem chamma e luz,

como uma candeia bem clara: comem-se
torrados, bastando para isso tres ou qua-

tro caroços.

— Ha outros pinhões de comer, nos

campos das Minas Geraes, que são com-
pridos, de casca delgada avermelhada, de

bom sabor, tanto assados, como cozidos.'

PINHEIRA, s. f. Naveta.

— Arvorete que produz as pinhas do

Brazil. que são frutas doces.

PINHEIRAL, s. m. Pinhal.

PINHEIRO, s. m. (Do latim jjinMs). Ar-

vore vulgar, muito resinosa, de que ha
varias espécies.

— Pinheiro manso; que produz fru-
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ctos próprios pura sfl comerem, e tor-

nsrem s" sapiHos.

— Pinheiro hravo; pinheiro qiifl pro-

duz fruclos que servem s6 para o fogo.

— Ha tambam o pinheiro alvar oa

bastardo.

PINHIFERO. A, adj. Tormo do Poesia.

Que produz pinheiros. Vid. Piuifero.

PINHO, 4. f. Madpjra do pinhífiro. —
Pelo qual, rnceoso olle de lhe acontecer

algum desastr<>, por so ja vir chegando

a noite, mandou piW fogo á cidade por

dez ou doze partes, e como a mayor par-

te delia era de taboado de pinho, e de

outra madeyra.» FernSo Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 65.

— firno li^Mira io e poético. O navio

que se faz da matleira do pinheiro.

PINHOADA, s. f. Pi!iliõt»s de comer,

passadds por assucar, ou confeccionados

com mel.

PINHOCA, s. f. Termo da Beira. Can-

galho.

PINHOELA, s. f. Seida com uns circu-

les avcllutlados.

PINHOLA. Vid. Pinhoca.
— Termo de historia natural. Nome

de uma concha, de que ha muitas varie-

dades; tem figura cónica, e são mui pro-

curadas em virtude das suas brilhantes e

variadas cores.

PINHOTA, s. f. Pinha de flores.

f PINICO, A, adj. Termo de Chimica.

Acido pinico ; a resina que constilue a

parle nõo crystalli?avel da colophana.

f PINICOLA, adj. Termo de historia

natural. Une vive ou cresce nos pinhei-

ros.

PINIFERO, A, adj. (Do latim 7)nií/er).

Termo de poesia. Que produz pinheiros.

— Pai: pinifero.

PINILLO DE CHEIRO, s. m. Planta of-

ficinal, conhecida também pelo nome de

endro si/lvestre.

PINIPINICHE, s. 1)1. Arvore pequena
das Ilidias occidentaes análoga á maciei-

ra ; dislilla por incisão um licor viscoso

e laticinoso, que tem virtudes medici-
naes.

PINJENTES, s. m. pi. Pedra da fórmá
de uma pêra. pendente dos brincos.

PINNATIFIDO, A, adj. Termo de bo-
tânica. Diz-se d.ns folhas, cujos lados são
recortados em muitos lobos por incisões

fundas, porém que nôo chegam á nervura
média.

PINNDLA, s. f. (Do latim pintiitla).

Termo de astronomia. Pequena lamina,
ou chapa de cobre levantada perpendi-

cularmente na extremidade de alguns

instrumentos mathematicns, como na ali-

dada, dioptra, etc ; tem um furo no
centro por onde passam os raios vi-

suaes.

— Plur. Termo de botânica. Foliolos

reenlarcs da^; folhas pinnuladas.

PINNDLADO, A, adj. Termo de bo-
tânica, biz-so das folhas compostas, cu-

jos fiiltolos estão dispostos sobre os la-

dos do peciolo coiiimum, como as bsr-

bas de uma penna: diz-se também d»f

nervuras quando apresentara uma dii-

pi)<;iti'in idftilica.

PINNULGSO. A, adj. Vid. Pinnulado.

PINO, s. w. O ponto mais elevado,

a que ch^ga o sol, eo ponto d'ond6 prin-

cipia a declinar.

— .\o pino do dia; ao meio dia.

-— Ao pino da noute ; á meia noole.

— tíer lím pino de ouro; ser mui gen-

til e garboso.

— Tem pino, pino tem; diz-se ao»

meninos, quando principiam a levantar-

se em pé, ajiidaiido-os para esse tim.

— Piuo do sapateiro; torno de páo de

pinho, para pregar os saltos.

— Pino da choca; badalo de páo<^m
bola no eitremo.
— Figuradamente: O pino da calma;

o ponto em que ella é mais ardente.

PINOTE, s. m. Salto da besta para ci-

ma.
PINOTEAR, V. a. Dar pinotes.

— Termo popular. Diz-se do que salta

de prazer, ou rciva.

PINOTERES, s. f. Espécie de marisco.

PINQUE, s. m. (Do francez jji)ique).

Embarcação de carga usada no Mediter-

râneo, e nas costas da Itália ; penque.

1.) PINTA, s. f. Nodoasinha de outra

côr.

— Herpes.
— Loc. POPULAR : Conhecer pela pin-

ta ; conhecer logo á primeira, facilmente,

por signaes externos, que mostram a boa

ou ma qualidade, ou espécie de cousa ou

pessoa, o seu caracter.

— Phir. Jogo de cartas de parar.

2.) PINTA, s. f. (Do francez pitite).

Medida antiga de liquido.

— Medida de grãos.

— A pinta de líquidos; eram três

quartilhos; e duas pintas faziam meit

quarta de alraude, quo era de seis quar-

tilhos, e so dizia meia.
— Ad.^gios e provérbios í Conhecer

pela pinta.

PINTACILGO. Vid. Pintasilgo.

PINTADO, part. pass. de Pintar. A
que se applicou cores ou tinta com pin-

cel. — »E ouue ahi huma muyto grande

representaçam de hum l\ey de Guine,

em que vinham trcs Gigantes espanto-

sos, que pareciam viuos, do mais de qua-

renta palmos cada hum, com ricos ves-

tidos todos pintados douro, que parecia

cousa muyto rica.» Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. Iá4.

—

cSâo grandes monteiros, e caçadores dal-

tenaria, meos baços de rosto, u peito

muito largos, e as molhores de bom pa-

recer, muito bem alauiadas, e engenho-

sas oro todo género de lauor, e grandes

bailhadeiras, as quaes leuão consigo a

rasa em carretas, lauradAS de maçanaria

pintadas douro, prata, azul, e outras ca-

res, cubertasde panos douro, « seda, se-

gundo a caliiadtí de cada hum.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, cap, 41.—«Como andam vossas mer-
cês era liteira, e eilas em coche? Se a

sua mesa se sf^rvia muito bem oom pra-

lis, salriro, e jarro de louça pintada de
Lisboa, como se serve agora com baixe-

las de preta, salvas àn bastirtf^ns. con-
feiteiras de relevo.» Arte de Portar, ca-

pitulo 42.

AoTiiid'enu}afi«IU»r«ei>ctadá*, '' »'*

E«> qoe Ui>U o tooip* cii|ia«rT«ii aa^ftitk» -

Dot j» pciiMilm vidro». lre«U CTiMi ., . >

Dá tux ined'jtilia i e«curiiláu tombria .

De r«tl(la< manObmrindatiitsirai,' '

Maif duridoirasqaeo«MlAe>aourmdo«. *'

• ATtnirrT, CASi., unt. 7, esp. I.

— XemAhe, ou eiià-Wxe pintado; M-
tá-lhe muito bem.
— Que tem pintas, noéoas, signaes

pequenos.
— Que nfio existe como se pinta, por

ser fora da ordem natural.

— Representado por meio de tintas, e

pincéis, ou com penna, etc.

— Loc. : Pintado ha de ser quetn me
pozer o pé diante; não ha quem faça

isso.

— Passe para pintado; seja assiM co^

mo o figuram, que o náo creio lAoljom,

nem táo máo no seu ser.

— Figuradamente: Desoriplo, repre-

sentado por meio de palavras.

— Terra pintada; terra de cores.

— (Juanto vai do vivo ao pintado;

quanto vai do natural ao artificial.

— Nem o mais pintado ; nem o tnais

avantajado, nem o mais excelUnle.

— Ve^n-lhe, ou ettá-ihe pintado ; es-

ta-lhe a propósito, está cumo se pôde

desejar. '

J— Não poder véf^ei^úknti^i^em pinta-

do; ter lhe grave oóib.

PINTAINHO, A, s. Prolo ou pinta,

que aiuda auda em ninho, « atrac da

mãe.
— Pintainhos nrtparganfa; vid. Piado.

PINTALEGRETE, s. m. Termo conhe-

cido hoj» pelo nome de casquilho.

— O que é mais «tilado no vestido e

penteado, para passear as damas; peti-

metrx, gamenho.
PINTAMONOS, t. m. Pintor ordinário,

e fraco.

PINTÃO, s. 01. Augmontativo de Pin-

to. Pinto maior e mais crescido.

PINTAR, v. a. Representar alguma fi-

gura por meio de tintas e pincéis, ou
com penna ; retratar.— «Este monstro de-

zião que era tigura do mundo qUe os

Chins pint5o is avessas, p porque todas

as cousas delle ;aõ mt-nlirosas.para des-

enganar aos que fazem ca-^o delle lhes

diz, tudo o que ha em nijm ho assi. co-

mo se dissesse, feito as avfjsas. cos peis

paracinia ecomacabeça para bíii9.»Fer-
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não Mondes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 83.

— Bordar alguma cousa, matizando.
— Termo popular. Pagar, dar á rista.

— Mostrar a alma que sente o que no

rosto pinto.

— Termo do Poesia.—Pintar no dese-

jo; desejar, imaginar o desejado.

— Applicar ouro com ferro quente.

— Mfttizar, marchetar.
— Figuradamente: Descrever por ps-

larras, ou por escripto.

A deshonra, 03 remorsos, os furores,

A saudade, a morte : fiDalmente

Pintára'i nelle quanto pode á gente

Cauzar assombros, infundir liorrores.

ABBAOE DE JAZBNTE, POSSIAS, tOm. 2, p. 95

(ediç. de 17S7).

— « Pintou-lhe a ultima tormenta, que
Neptuno suscitara contra elle, quando
partira de sua ilha; e deu-lhe a inten-

der que perecera n'este naufrágio, sup-

primindo o haver aportado á ilha dos

Pheaces.» Telemaco, traducção de Ma-
noel de Sousa, e Francisco Manoel do
Nascimento, liv. 2.

— Pintar na phantasia; representar

n'eila.

— Vir ao pintar; vir na occasião que
mais convém.
— Applicar cores, ou tintas com o pin-

cel, sem que estas representem objecto al-

gum.— «.Neste regno nenhuma casa tem
porta, saiuo as dos senhores, e pessoas

principaes, isto per priuilegio que lhes

ei Rei pêra isso dá, e diz que as portas

se uam põem nas casas, senam com te-

mor de ladrões, e malfeitores, dos quaes
elle he obrigado, como Rei aguardar seu

pouo, 6 sobre tudo os pobres. As casas

sam todas de sebe barradas de barro, do
modo, que pintei as do Xeque de Çofa-

la.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 2, cap. 10.

— P:ntar-se, v. refl. Applicar cores ou
tintas a si mesmo.
— A figurar- se.

— Pintar-se no desejo; imaginar o de-

sejado.

— Pintar se na phantasia; represen-

tar-se, íigurar-»e.

— Pintarem-se os objectos visíveis ; pin-

tarem-se na retina por meio dos raios vi-

suaes.
— Pintar-se na phantasia; represen-

tar-se a outrem.
— Pintar-se com a sombra; que op-

pondo-se á luz, deixa a imagem escura

na parede.
— Representar-se, mostrar-se, palen-

tear-se.—«Na cabeça sobre uma tira com
que rematava os cabellos um chapeo de
guedelha azul lançado a uma parte, tão

airoso, que se não podia mais pintar, vi-

nham com ell« dous escudeiros, que a

acompanhavam.» Francisco de Moraes,

Palmeirim de lagUterra, cap. 90.

lanços, onde as paixões vivas se pítitão /

Nelles 86 exprime a Nuturcia, e falia !

Mostra-se o crime, mostra-se a virtude

;

AUi vem d'alma os Íntimos arcanos !

3. A. Dr MACEDO, MEDITAÇÃO, Cant. 1.

— Pintar a azeitona; ir a amadurecer.
— Pintar a uva; ir a rouiear-se.
— Termo popular.

—

Já se lhe pinta o

bastardo; apparecem n'elle ou n'ella si-

gnaes de puberdade, nas partes naturaes.

— Pintarem as cartas^ e os dados a

quem joga; saírem-lhe boas de ganhar,

sortes.

— Adágios e troterbios : Pintar co-

mo querer.
— Não é o diabo tão feio, ou náo é

tão bravo o leão, como o pintam.

PINTARROXO, s. m. Avo vulgar, e bem
conhecida.

PINTASILGO, PINTASIRGO, ou PINTA-
XILGO, s. m. Avesinha vulgar e bem co-

nhecida.
— Arlj?ctivamente : Língua pintasirga.

PINTiiRINHADO, s. m. Termo anti-

quado. Pintalegrete, muito casquilho.

PINTINHO, A, s. Diminutivo de Pinto,

ou Pinta. Vid. Pintainho.

PINTO, s. 777. O filho dagallinha antes

de ser frango.

— Cavalio que de velho se faz branco,

sendo ruço.

— O filho de qualquer ave antes de

poder voar, e sair do ninho.
— Termo popular. Um cruzado novo;

quatrocentos e oitenta reis.

PINTOR, s. m. (Do latim pictor). O que
sabe ou exerce a pintura.

No Cadafalço infame expira o filho

Do sublime Piníor da Natureza,

Sobre-humano BuUon, que alli fulgura. .-.:
' .

J. A. DE UACEDO, riAGE3(E>iTATlC£,::iaUílt.i2i ;!

— Pintor de phantasitt; qàè pinta ob-

jectos imaginários.

— Figuradamente: O poela; o que
descreve bem algum objecto, factos, cos-

tumes, paixões.

PINTORA, s. /'. Mulher que pinta.

PINTURA, s.f. (Do latim j^íclura). Ar-

te que ensina a representar as cousas

naturaes, suas formas, figiiras por meio
de tintas.

"

_ , r
'

:3 i

íiíi'? o .7 f>'^'i;5 J -íl ío
Todas mostrap bapaeiras, todas mostrão

Pauéses dè píiifura'leda, e varia.

Em todas apparecem fortes pe"}a»

De grossa impetuosa artUbaria,

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 13.

— «Este senhor estava em homas ca-

sas muy grandes e ricas de nobres edi-

ficios (le em foros de muytas maneiras

de pinturas de ouro e de azul, lageadas

da mármore de alabastro e de jaspes, e

outras pedras muyto finas.» António
Tenreiro, Itinerário, cap. 41.

— A cousa pintada.— «Mas nem m) mo-
do da pintura, nem nas outras qualida-

des do retrato, me pareceo digno da nu-

thoridade com qufí roo olTerecernõ, por-

que era maispiutado poropiaiaõ que por

se conformar com a relaçeõ de sua his-

toria.» Frei Bflrnardo de Brito, Elogios

dos Reis de Portugal, «ontinuados por D,

José Barbosa.
— Figuradamente: O mar ornado de

bellissima pintura.
— Pintura a óleo; pintura feita com

tintas rtiiituradas com óleo,

— Pintura a fresco; pintura de tintss

delidas em agua, e applicadas ao estuque,

ou parede,

—Pintura de cáustico; pintura feita

em madfira, queimando-a em parte, e o

que fica queimado representa o objecto.

— Pintura figuUna; os vidrados de

louças de barro ordinário.

— Um quadro, ura painel.

— Pintura a tempera; pintura de lin-

ts desfeita em gomma arábia, ou coUa.
— Pintura de colorido; pintura feita

em secco com umas espécies de lápis de

cores.

— Pintura de mosaico. Vid. Mosaico.
— Pintura esgrafinda, cinçada, per-

filada, empastada, deslavada, delambi-

da. Vid. todos estes termos.
— Pintura de ÊSíijaííes; em porcelína,

ou de cores, que se vitrificam em cha-

pas, e lanainas de ouro, etc.

— Pintura de illumínacão; pintura fei-

ta de varias cores, e sombras com tintas

desfeitas em gomma arábia sobre pergami-
nho.
— Pintura com matizes bordadas no

chão da seda; com tintas impressas por

moldes nas chitas, ou chapas lavradas a

buril, estampadas as tintas em papel, se-

da, etc.

— Pintura de pennejado; pintura fei-

ta com penna de escrever.

— Adágios e provérbios: A pintura

e a peleja de longe se veja.

PINZEL, s. 7)7. Vid. Pincel.

1). PIO, s. ?n. Voz que imita o som
de muitas aves.

— Loc. popular: Estar pio ; esUr bê-

bado.
— i>7rpios; piar. Vid. Pio.

2.)PIÓ, s. );i. Voz onomatopaica das
aves gallinaceas.

—

Pagará duas gallinlias

que não dirão nem pió íie?7i cró.

3.) PIO, A, adj. (Do latim pius). Que
cumpre com os deveres da piedade filial,

e reli.giosa.

— Pias fraudes ; fraudes que se fazem
subcolor de religião.

— Legados pios ; legados deixados ou
para beneficio dos asylos. ou para bene-

ficio do publico.— <iPromettiaõ-se as Co-
mendas, antes de vagarem. Os rendimen-

tos das Capellas, os legados pios, o até

das Missas das Almas se tomavaõ a titu-

lo de empréstimo; e a restituição era em
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Ires paK«s, do tar«lp, mal, e nunca.» Ar-

te de Furtar, cnp. 18.

~-Obras pias; obrns do religião, Como
sáo esmcJHs, Tuslir iiúi, casar orphãos,

fazer sulTragios pcliis morlos, nlc. ; ou

pnra biuu-ficii) do publico, romo pontes,

albergarias, fonles, estradas, etc. — «Pê-

ra ha qual coafrarja ol Hei dom Ktna-

nuel deu de, juro cada niiiio desmola um
conto do reis, porá eiilrf liruonlo do ur-

pliãos, o qiiiiilifiiitos ruil reis pêra outras

obras pias.» l),nDÍiio do Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 4, cap. 26.
—1'inires pios; nas ri li;?iõ^s, padres

que nào seguem a vida Ulloraria por

inhabeis ou liumildes.

— Que d-imoiislra a piodado do ani-

mo.— «O Cspilão lho mandou logo es-

quipar bum Calur com dozo Msrinhei-

ros, onde o deixaremos lutando com as

ondas, ató darmos razão do snccesso,

que teve viagem tão animosa e pia » Ja-

cinlho Froiro do Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.

E quando cll.i mostrou oo wiUc • ao monte

o seu raio de prata, lutmiilo o frio,

Amaiiliecia o il<a no Horizonte

Em que a Igi e]a com rito 8,into e pio

Signala com cineroa Cruz a fronte

Dos que (eguem de Clirislo o Senhorio.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CKRCO DR
DIU, cant. G, est. 55.

—«Assim a estes lugares solitários, o

pios se retirou aquello primeyro fervjr

que se commumcava universalmente,

quando o precioso sangue de Jesus Cbris-

to, e as suas santíssimas acçoons esla-

vão presentes na memoriados homens.»
Ibidem, liv. 1, n." 28.

A Deos pfdera que os leuo A saluamcptOi ^t

B ao desrjado Reino em paz os guie

:

Ma6 não subirão tanto os i»ios rog>s

(Por causa de bir com culpas carregados)

Que cl.egissem »o ceo mostrando claro

Das diuinas orelhas ser indignos.

CORTE REAL, NAUFBACIO DE SEPÚLVEDA,
cant. G.

—Montt'. pio; instituição para prover

ás viuvas dos que para ello deiíam re-

servado nas vedorias ou. erários o soldo

de um dia de cada mez. Vid. Monte.
Hoje ha tambom jnonte pios para soc-

correr os sócios, que dão uma quota
mensal, em caso de doença ou impossi-

bilidade do trabalhar.
—Casa pia ; estabelecimento publico,

onde 'so admittem gratuitamente, e se

dá eduraçAo a um certo numero de crean-

ças pobres e orpluis dos dous sexos.

PIOADA, s. f. Termo antiquado. Peo-

nsííem.

PIOGADA, s.
f. Termo do caçador. O

rasto d,t perdiz, on do qualquer caça.
'—Loc, riG. : Máos advoíjados iwo sa-

bem seguir a piogada dos libellot ; o c\it-

so forense, qu j n'olli;s se costuma se-

guir.

PIOLHARIA, 3. f. .Multidão do piolhos.

— Fiííuradamcnlo : Multidão de gento

mesquinha.
PIOLHEIRA, s. f. Planta mui seme-

lhante nas folhas fendidas com a vido

briva.

PIOLHEIRO k, atij. Quo faz crear pio-

lhos.

PIOLHENTO, A, adj. Coberto de pio-

Hms, eliei) d'ell'S.

PIOLHO, s. »i. Insecto creado na ca-

beça, 13 no corpo da gente pouco esme-

rfl'ia, o sem aceio nem decência.— tpor-

quo na primijra noito que chegamos
fomos logo roubados do quanto leváva-

mos, sem nos dei.xarem nem huma ca-

misa, porque como a casa da prisaõ era

muito grade, e muyta a gente quo esta-

va nella (porque segundo nos affirmarão

passaváo de quatro mil presos) não avia

onde huma pessoa se pudesse assentar

que logo não fosso roubado e cuborto

de piolhos.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 85.

—Loc. popular: Melter-se como pio-

lho por coílnra ; entremetler-so impor-

tuuamento onde o não chamam.
— O piolho ladro; piolho chato, com

muitos pés, que se aforra muito Á car-

ne, tuórraentrt nos sítios onde ha ptillo.

—No Drazil dá o piolho nos animaes

cavallnres: as gallínhas tem piolhos, e

as mais aves : insecto que dá nas couves,

redondinho, nos ramos das figueiras, no
Brazil.

— Adágios e provekhios : Quando o

nó se fíz piolho, com mal anda o olho.

PIOLHOSO, A, adj. (De piolho, o o suf-

fuo "Oso»). Que tem piolhos.

PIONAGEM, s. f. Vid. Peonagem. —
«Porém Pêro Mascarenhas Cspilão da

Ordenança da gente do pé, da qual Or-

denança eram Capitães João Fi.lalgo, e

Ruy Gonçalves, começou de os apressar

do maneira, que muitos doUes desam-

pararam a pionagem, e com»>çáram de

se recolher apressadamente.» Barros, Dé-

cada 2, liv. 7. cap. 4.

PIONIA. Vid. Peonia.

PICÕES. Vid. Peão, e Peões.

PIOR. Vid. Peor, e Peior. — lE indo

el Uey cada vez pêra pior, o senhor dom
lorgo o veyo ver duas vezes, e no mais,

e sempre dambas tornou dormir a ViUa

noua, e logo pareceo ha miiytos que el

I\ey tinha o Duque seu primo declarado

por Rey pollo verem ficar em Alcácer

tão afastado, e el Rey ver tam poucas

vews.» G.ircia do Rezende, Chronica de

D. JoSo II, cap. 210.

PIORANO, s. m. A giesta brava, planta.

PIORRA, s. /". Vid. Pitorra.

PIOTE, s. m. Significação incerta. —
«E elles quo gostaô mais do ninho, em
quo se criar&õ, e levallos á guerra he

arrancar-lho os dentes; poem-se om co-

bro, deiundo seus pays nos piotes, que
para remirem soa vexação, e a de seus

filhos, lançRÕ mil linhas ; e Tendo qie i

as de int'jrces$oin5 naó montiò. apptíl-

Uõ para as do interesso. > Arte de Far-

tar, cap. 8.

PIOZ, s. f. Correi» das ares de vola-

teria trazerem noi pós.

PIPA, « f. (Do franc?z ^i>e). Vasilha

d« ter vinhos, azeito, vinagre, etc. —
«AlTon^o d'Aihoqu'!rqQe que por lhe náo
virem dar outro tal rebate, quando v io

a noite seguinte, mandou dobrar outras

pipas cheas de aréi, que vieram de Goa
per duz-ntos Canarijs, que doo a Bas-

tião Rodrigues pêra as traz»fem á% cos-

tas, por não haver bestas de serviço; e

alem das pipas, mandou fazer uma cava

de maneira quo ficaram as estancias mais
seguras.» Barros, Década 2, liv. 7, cap.

5.—«O mostro tinha na boca, que era

muyto grandit e descompassada, bum
lagarto moyo fora de mais de trinta pal-

mos de cumprimento, e da grossura do

huma pipa, cos narizes e ventas, e bei-

ços tão ch«yo do sangue que lodo o

mais corpo desta grande serpente d«lj

para biiio estava tinto dello.» Fernão

.Mendes Pinto. Peregrinações, cap. 89.

— «Ao outro dia que era se5l* feira em
amanhecendo, viraõ os nossos a vilU

cercada de todalas partes com iafiniiade

de gente, e de longo da praia feitas mui-
tas estancias do cestos, e pipas cheas

darea com suas bombardas pira defen-

derem o porto de mar, e huns mastos,

que estauaõ aruorados na praia por ba-

lisas dd entrada do arrecife derrubados »

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 2, cap. 28.

Dum tr»po beberá toda omt pipo,

EUc Ceia atS ha, naò ha Mervoda,

A qtjcpromplo iia3 vie, niõ assista.

A. D1.SIZ DA CRU2, BTSSOPC, CMHK. 7.

—Termo antiquado. Prauta, ou gaita.

—A pipa do Lisboa é meio tonel e

duas quartolas ; leva 312 canadas, oa
vinte e seis almades de drze canadas

cada almule. As pipas do Porto levam

mais.

—AoAGios E Provérbios:
—Vindima molhada, pipa asinha des-

pejada.

PIPAROTE, N-. m. Pancada dada eom
o dedo maior debaiio do pollegar, quo
soltado depois com força vai dar contra

o objecto em que se quer dar. Vid. Pa-

parote.

— Pipa pequena. Vid. Pipete.

PIPERINA, s. f. Termo de cbimica.

Principio alcalóide encontrado nas diver-

sas espécies de pimenta.

PIPI, .-. m. Ave africana.

—Termo infantil, d»si:^nando • ne-

,

cesiidade de urinar.—Fa:er pipi.

Á
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PIPIA, s. /'. Cano de csvada, etn que
as creanças assopram, e produzem som
forte e agudo.

—Passarinho de bsrro com assobio

atraz.

PIPIAM, s. m. Moeda antiga, táo miú-
da, que valia duas mealhas. Vid. Mea-
lha.

PIPIAR, s. m. O piar de algumas aves.

PIPILAR, 01) PIPITAR, V. a. (Do la-

tim pipilare). Diz-se da toz das aves pe-

quenas.

—Alguns ainda assim quprem marcar
a difTerença entre pipilar e jnpitar, e di-

zem que pipilar é a toz de alvoroço, e

pipitnr de queixa.

PIPOTE, s. m. Vasilha pequena aná-

loga á pipa.

PIPRA, s. f. Passarinho da America,

pertencente á família dos pardaes, notá-

vel pela formosura das suas cores, e me-
lodia do SPíu canto.

1.) PIQUE, s. m. (Do frnncez pique).

Arma offensiva, á maneira de lança, com
um f-rro pequeno, e agudo.

'

—Pique secco; o que vai á guerra ar-

mado de pique, sem outras esperanças

de adiantamento; soldado armado de pi-

que sem cossolete.

2.) PIQUE, s. m. Corte para picar.

Porém nem desta vez muito aqui dura.

Porque o direito braço trespassado

Em breve etpjço vio à'bam largo piqus

Que o faz que muito tempo aqui não fique.

r. DE ANDRADE, PBIMEIR9 CERCO DE DIU,

cant. 18, est. 65.

—Loc. ADV. : A pique; a prumo, per-

pendicularmente.— «E postos nó> de ver-

gadalto, e as ancoras a pique para nos

partirmos, se fez alardo geral de toda a

gente que hia na armads, e se acharão

por todas quinhentas pessoas, assi de pe-

Ii'ja coroo de serviço, em que entraváo

noventa e cinco Portugueses, todos gen-

te mãceba e determinada para qualquer

bom f'Mto, e os mais, moços nossos e

marinheyros e gent-^ da outra costa que
o Quiay Panjão trazia a soldo, os quais

também eraõ exercitados na guerra cumo
cossajros que a continuavão avia cinco

annos.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 58.

—Muro talhado a pique; muro feito

de alguma serra talhada a pique.
—Estar o íiavio a pique, ou eom as

amarras a pique; estar o navio prompto
para velejar.

—íTscada a pique; escada alcantilada.

— Figuradamente: /Tsfarapique; prom-
pto, prestes, preparado.—Sahir a pique ao inimigo; sahir

depressa, á espora titã. Vid. Apique.—Ir a pique, ou uteííer o navio a pi-

que; l)nçaI-o ao fundo, afundal-o.

—Pique d'estai; com a mesma iocli-

nação d"elle, termo applicado á ancora,

VOL. IV.—103.

para que o official que commanda a ma-
nobra, se previna, a fim de dar a vela.—Plur. Os laizes das caranguejas, re-

picar, afastar para cima da linha hori-

zontal.

3.) PIQUE, s. m. (Do francezpíc). No jo-

go dos centos, consiste em contar a mão
até 30 em jogando as cartas, sem que o

contrario tenha podido contar um só pon-
to, porque então em lugar de 30 con-
ta 60.—Plur. Jogo de quatro parceiros, aos

dons, dâo-se nove cartas.

. 4.) PIQUE, s. w. Termo de rendeira.

Papel picado conforme a amostra, onde
esláo os alfinetes que a rendeira vai cra-

vando.—Levantar um pique ; concluir uma
porção de renda do comprimento da tira

picada para dirigir o feitio d'ella.—Ter piques com alguém; ter des-

gostos, brigas.

—Figuradamente: Toque satjrico a

alguém, alTrontoso para o picar.

PIQUEIRO, s. m. O que faz piques.
— Soldado armado de piques.

PIQUE HIQUE, s. w. (Do inglez pick-
nick). Banquete, em que cada um paga
o seu escote, ou também em que cada
pessoa, ou família contribue, fornecendo
a sua parte da comida; ordioariacnente

diz-se de uma funcção que se vai fazer

ao campo.

f PIQUENO, A, adj, Vid. Pequeno.

Saberás filho meu, que em viua pena
(Por te ver yiquenoi viui antes

Que tiuesse remédio grande angustia

Contiao atormeat«ua esta alma muiba.

CORTE REAL, NAVFRAGIO CE SEPÚLVEDA,
cant. 2.

PIQUERIA, s. f. Multidão de piques,
ou piqueiros.

PIQUEI, s. m. (Do francez jjígwct). Cer-
to e determinado jogo de cartas. ;Vid.
Baralho. -

PIQUETE, s. m, (Do francez piquet).

Certo numero de soldados, tirado das
companhias com seus officiaes; costu-
mam estar na frente das linhas, ou avan-
çadas, prestes para acudirem em casos
apressados.

—Circulo produzido na agua por uma
pedra lançada sobre ella. Vid. Chape-
leta.

PIQUETO, adj. Vid. Pequeno.
PIRA, s. f. Vid. Pyra.

PIRÂMIDE, s. f. Vid. Pyramide.

Os teus Versos, Oviílio, que disputão

A duração do Nilo aos monumentos,

(Pouco Sião ns Piiramidcs ao Mundo.')

A ti se deve Itália, a ti somente.

J. A. DE MACEDO, VUGEM EXT.VTICA, Cant. 4.

PIRABEBE, s. m. Peixe do Brazil, co-
nhecido também pelo nome de voador.

PIRAHENA, s. m. Peixe, do Brasil, que
tem a forma de um robalo.

PIRANGA, s. 3 gen. Pobre, mesqui-
nho.

—Termo do Brazil. E' terra vermelha,
ou barro de louça e tijolo.

PIRANGE, s. m. Carro de três rodas
por bíuda, usado na Ásia.

PIRÃO, s. m. Termo do Brazil. Fari-
nha díi mandioca fervida em agua, ou
caldo de carne, ou peixe que se come
com o conducto; chama-se pirão escal-

dado o que fica mais glutinoso; pirão
de agua o de sgua fria: o caldo em qiíe

se faz talvez é adubado com azeite, sal-

sa, etc, e o pirão temperado como o ar-

roz com caril na índia, pirão ou atjgfú

de manteiga em vez de pão para o con-
ducto.

PIRATA, s. f. (Do latim pirata). La-
drão que anda roubando pelo mar, e of-

ferecendo-se oceasiáo faz assaltadas em
terra.

Aposento antiquíssimo e segwro

De animosos Pi/ratas roubadores,

Nobr© CO monte Tsuro, cujos braços

PedragOEos, mil voltas vão mostrando. !., .

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 2.

— 5 Digame agora
,
qual de nós he mayor

pirata, e qual merece melhor essa re-

preheus.?õ? Quiz dizer nisto, que tam-
bém ha Reys ladroens. e que ha ladroens,

que furtaõ o que lhes he necessário; e que
ba ladroens, que furtaõ também o su-
pérfluo; estes ssõ ladroens por natureza,

e aquelles o saõ por desgraça.» Arte de
Furtar, cap. 14.

PIRATAGEM, s. f. Roubo feito por pi-

rata.

PIRATARIA, s. f. A vida ou acção de
pirata.

PIRATEAR, V. n. Andar a corso, rou-
bar como piratas, amigos e inimigos, an-

dar fazendo o officio de pirata.

— y. a. Roubar á similhança de pií

ratas.

PIRATICO, A, adj. De pirata.

PIRAUSTA, s. /'. Vid. Pyrausta.

PIRENE, s. /'. Fonte consagrada ás mu-
sas.

PIRES, s. m. Prato pequeno collocado

por baixo das chávenas.

PIRETRO, ou PIRETHRO, s. m. Plan-

ta vulgar; tem as folhas quasi semelhan-
tes ás da oliveira. Vid. Pelitre.

PIRICHE, s. m. Embarcação pequena
da índia, para guerra.

PIRILAMPO. Vid. Pyrilampo.

PIRINOLA, s. f. Dado com as lettras

P, D, F, R, nas quatro faces ; joga-se fa-

zendo-o girar com um trinco dos dedos

sobre um pesinho agudo: quando pinta

P, D, perde quem o joga, e ganha pin-

tando F, R.

PIRITES. Vid. Pyrites.
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PIRLITEIRO, 011 PILRITEIRO, v »n.

Plnnla .i sHmclliança <lo pereira brava, e

mui espinhosa.

PIRLITO.í. m. Fruclo do pirlitoiro. '

PIRNALTO, A, «('/. Kltivado, altivo.

PIROETA, s. /'. (iJo frariocz jilrouem).

Termo <le dan^a. Movimento sobro um
p6 circular.

PIROGA, s. f. Embarcaçfio dos índios

amoricnilos, fsper.in ilocanrta mui longa.

PIROIS. Viit. Diccionario da Fabula.

PIROLA, s. f. Vi'l. Pílula.

!-•' PIROLO, «. m. (Do franccz parolis).

'Vid. Parolim.

-IPIROPO. Vid. Pyropo.

PIRRAÇA, n. f.
Termo popular. Cousa

feita de propósito psra afiligir.

— Fazer uma pirraça ; fazer aoinles. —
«Iluma quo era má como as cobras, es-

tá pagando as pirraças que me fez em
hama das (Isyidas dessa Corto, a outra

que me fez andar em huma ventoinha,

ouvi dizer que eulrára om prizôens mais

fortes cahindo nos laços de hum Imineii.t

Cavflileiro do Oliveira, Cartas, liv. 1,

n." 7.

PIRRHONICO, k,adj. Vid. Pyrrhonico.

PIRTIGA, s. /. (Do latim ferlica). Vara.

— Pirtiga dn prensa; vara cora que a

pronsa se aperta.

PIRTIGO, s. m. Tormo da província da
Beira. A vara mais pequena do man-
go» I.

PIRU, s. m. Vid. Peru.

PIRUETA. Vid. Piroeta.

PIRULA. Vid. Pílula.

PISA, s. f. Termo popnhr. Pancadas

com que se pisa o corpo, tunda.

PISADA, s. f. Vestígio, pegada, rasto,

marca que o pó deixa impresso.

— Loc. FiG. : Seguir as pisadas de al-

guém; seguir o mesmo transito, fazer o

que eile faz.

— Syn. : Pisada, vestígio. Vid. este ul-

timo termo.

f PISADO, part. pass. de Pisar.

E «inda que s»ngientíi leoa o rosto,

Mal tratado, pí.-ííiiio, e sem fl^jiira:

Muy bem conheceo ser do illu;tre r.dndo

De Soitolha o seu quarto amado Hlho.

COBTK BEAl., NÀIFIXAGIO DE SEPÚLVEDA.,

cant. 10.

Nào vcdo9 bom seiílior, que tomno terra?

A prcsiia. e a rcuoU.i dos armados?

Vedes foiaos abrir, onde se encerra

Tão forte .irtilliaria, c kxes soldados?

Hay inrolice, hay triste, hay dura guerra

Onde assi forno todos dcatrorados,

E a flor de Lusitânia alli |ilsii<ín,

Quo cm toJ.is as na';i5en9 eracxali;.id>.

IDEM, IBIDEM, caat. U.

PIS&DOR, A, s. Pessoa que pisa.

— Substantivamente: PisSo. Vid. este

termo.

PISADURA, s. f. Concurso de sangue,

onde se apanhou alguma pancada, que

náo feriu; apresenta, em regra, a côr

rrtia externamente. — «Se f(»i, era dos
oppositort'8. (J c<'rlo /; que o clérigo mos-
trou o corpo a pessoa grave no «nguinie

dia, o náo tioha signal de pisndura, sen-
do (juí! fis jinticadas furarn rij.is.» Bispo
do (iráo Par.i, Memorias, publirsdas por
Camillo Cjistello Branco, pag. 177.

PISAFLOIIES, s. m. Termo popular.
Adainado, fhii-.hisbeu.

PISAMANSINHO, A, adj. (Do piía, e

mansiulio). l'irio, astucioso, s*gaz, que
encobre a malícia com a capa da singe-
leza n simplicidade.

PISÃO, ,1. m. Moinho de utDá roda
dentnia, quo faz levantar e baixnr uns
paus a maneird do tJsrlello sobreopan-
no, para o tornar mais liso e firme; •'

— PilÚO. .-' : '

PISAR, V. a. Pousar os pih om ftlga-

ma cousa, e tilvcz cora d<'Sprpzo. —
«Com este Iíti vos trouxe a esta empre-
za, porque vos não fintassem outros a

gloria de tão justa vini^ança. Esta mes-
ma terra, que B)?ora estais pisando, co-

bre os ossos do vossos roínpBnhf^iros, pa-

rentes, e amigos, que a cada hum de
nós (me parece) fstáo chamando por seu
nome, contando-oos as mortes, e as fe-

ridas, que dfstes homecid.ts roccbèrfto,

wsperando por vosso esforço poderem
descansar vingados, d Jacjntho Freire dè
Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.

— Pisar os preceitos divinos ; transgro-

dil-os.

— V. ?i. — Pisar muido; dar passos
curtos.

PISCAR, V. a. — Piscar os oi/io.<; abrir

pouco ora ura, ora outro, para significar

alguma cousa.

PISCAS, s. f. plur. Grãos miúdos. Vid.

Faísca, Faisqueiro.

PISCATÓRIO, A, adj. (Do latim piscn-

torius). Concernente á pesca, ou vida de
pescadores.

"

PISCES. Vid. Peixes (signo celeste).

PISCINA, s. f. (Do latim piscina). Tan-
que d'8gaa pafa lavagem, oirbíbida do
gado. ' '

f PISCIS, s. m. Ternio de aslrohoraia.

O signo dos peixes, no zodíaco.

PISCISCULTURA, s. f. Arte do fazer

procrear os peixes.

1.) PISCO, s. »/i. Avesinha de grande-
za igufil á do taralhSo; tem' a garganta

vermelha. — Pisco do ribeiro.

2.) PISCO, A, «(f/. — 01/f os piscos;

olhos d'flquelle que os pisca a míiido.

PISCOLA, s. f. Termo de agricultura.

Numero do, arados qu'< lavram juntos.

PISCOSO, A, adj. (Do latira piscosus).

Termo de poesia. Abundante de peixe.

— Hio piscoso.

PISEO, s. )»!. [Po latim pi-^nm). Ervi-

lha maior que a ordinária.

PISO, .<. »i. Tma propina dada pel.^s

freiras, que entrara para a communi-
dade.

PISOADOR, n. m. Vid. PÍ£oeiro.

PLSOAR, V. u. Trabalhar o panno com
o pisão.

-— Biler bem o pinno ao lec«r para

ficar b-in tapado.

PISOEIRO, n. m. Homem que pisoa

pannos.
-j- PISOLITHA, s. /. Termo de minera-

logia. IVdra esplifroilal calcarea da gros-

sura d') urna 'rvilha.

fPISOLITHICO, A, adj. Que coDtAnl

písolitha.

•^ Ferro plBolíthíco; oxydo de ferro

em KrAo.

PISSA, «.
f.

(\)n íran«ez pitur). Ter-

mo ipbsi;''no. (j rn^-rabrO dos meninos,
dfslinad') p<r« urinar.

PISSAPHALTO, ou PISSASPHALTO,
s. »». (Dl (çr<'g'> pina, e a*p/ioítí*). iHis-

tura de p«z o bitume.

f PISSARRA, s. f. Vid. Piçarra. —
"Daqui nos partimos com ho rosto ao
nnroesli e caminhamos outra jornada e

fornos dormir a ontra car»ani;ara que es-

ta da outra b.inda da serra que vem do
trás a qual atravessamos por hum passo

estreyto de pedra e pissarra qtio nos

disserarli qne fdra feyio ao picam.» An-
tonif) Ti-nreiro, Itinerário, oap. 4 4.

PISSINHA, s. /. DinnmoliTo de Piasa.

PISSOTA, s. /. Termo antiquado. Pei-

xota, ou pescada.

PISTA, s. f. (Do francez piite). O ves-

tígio deixado pelo animal no logar oode
passa.

— As pégidas d'aqaeHe qae se retira.

— Syn. : Pista, vestígio. Vid. estu ulti-

mo termo.

PISTACIA, s. f. (D) latim pistaãttm).

Arvore, especíi do avelleira. '
^""'

— O frurto da «velleíra. Vid. Pittaza.

PISTANA, s. f. (Do latim pis(aiui\.

Phnta. espécie de uva brava.

PISTAXA, ou PISTACHA, s. /. O fru-

clo dn piítaçia; amêndoa medicinal.

PISTILLACEO, A, adj. Termo de boU-
ni«'a. Concernente ao pistillo.

PISTILLO, s. >/» (Do latim pi-uilUm).

Termo de botânica. Orgâo feminino em
plantis, que de ordinário occupa o cen-

tro da flor, e se converte em fructo;

compõrí-se do ovário, esiylete, estigma.

— Termo do pbarinácia. A mão do al-

mofariz.

PISTILLOSO, A, adj. Termo de botâ-

nica. — (,)iie tem pislillo.

— /'"/-ir pistillosa ; flor feminina, na

qual ha pislillo sem eslames.

PISTOLA, ,-. /. Arma de f>go peque-

na. — «.Mas como naò ha estado, nem
tempo, que escape desta praga mais, ou
menos, todos os tempos tem unhas, que
os infóstaó. assim na par, como na guer-

ra; desta diremos logo: da paz digo ago-

ra, que naô estou bem com ladroons,

(]ue fortsí^ metendo espingardas no ros-

tro, desparando pistolas, esfolando ca-

ras, como o ladraõ (iívaõ, e o Sol Pos-
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to, qae sahiaõ ás estradas mais para ma-

tar, quo para roubar.» Arte de Furtar,

cap. 18.

—Pistolas de alcance; pistolas maio-

res que as ordinárias, e que as de algi-

beira.

—Moeda estrangeira de diversos valo-

res.
,

PISTOLAÇO, s. m. Tiro de pistola.

PISTOLADA, s. f. Vid. Pistolaço.

PiSTOLETA.s. f.— Fazer pistoleta; na

conversação ou disputa, é apresentar tam-

bém a sua razão, ou quartada.
—Plur. Jogo de nove cartas, de duas

ou mais pessoas. "^

PISTOLETE, s. m. Pistola pequena.—
«Tirou proraptíimeuttí dois pisloletes e

uno punhal, salta do lt>ito e brada : «Uuem
está alii, sa der mais um passo, morre.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Çastello Branco, pagi-r

na 93. "

PISTOLOCHIAj -Mi- /"...Afistoloehia me-
nor. . ; . - • : • - :

PISTON, s. m. Instrumento de mu-
sica.

PISÚ, s. f. Arvore de madeira.

PITA, s. /. Termo do Brszil. Planta

indígena, da America, cujas folhas são do

base larga, terminadas em ponta aguda,

lija, bord.ida de espinhos: são mui pol-

posfls, e fibrosas.

PITADA, s.../. Quantidade; da tabaco

que se toma entre as cabeças dos doUs

dedos, polltígar e index, pira o levar ao

'Abre a Caixa, e tomando uma ;)iíu<!a

De mofoso tabaco, a«fiim dizia.

X. DINIZ DA, CHOZ, UYSSÕPE, caDt. 5.

v.9jih(!>i>^ rcijÉJ oCi; .\ .» ,iioíi:

!;• :::k ,u"- ,-:••!" ojfr?;'^ .>

—Figuradamente: Quantidade pequer
nissim» de alguma cousa.

PITAINHO, s. m. Vid. Pintainho.

PITANÇA, s. f. (Do francez pitance).

Porção dada a cada um em cada quar-

tel, nas communidades.
— Prato extraordiuario dado por festa,

fora do commum.
. .' ,;u j... .

:—Mfzada ou ordinaFÍa em dinheiro.

PITANCEIRO, s. TO. Homem que re-

cebe rendas do convento, para as distri-

buir segundo os costumes da ordem, aos

indivíduos delia.

PITANGA, s. f. Termo do Brazil. Fru-

cto acido, roxo, 3a grandeza, de ginja,

e mais chato.

PITANGUEIRA, s. f. Arvoreta que pro-

duz as pitangas; nasce nos areaes e mon-
tes sequeiros.

1.) PITAR, V. a. Tomar pitadas.

2.) PITAR, V. a. No Brazil, cachim-
bar. . .

PITASCA, s. f. Fructa. Vid. Pistacia,

ou Pistaxa.

1.) PITEIRA, s. f. Planta, análoga nas

íolU&s á berva babosa.

PITU

2.) PITEIRA, s. /. Usa-se n'esta phra-

se : Tomar wna piteira; embriagar-se,

embebt^dar-se.

PITHÃO. Vid. Pythão.

PiTIÁ, s. m. Arvore da America, cuja

madeira do seu mesmo nome é amarulta

depois de secca.

PITO, s, m. Frango.

—Termo usado no Brazil na signillca-

ção de cachimbo.
—Termo obsceno. O órgão genital da

creança feminina.

PITOMBA, s. f. Fructo da pitombeira.

PITOMBEIRA, s. f. Arvore fruclifera

do Brazil; os fructos dão-se em cachos,

e são um caroço coberto de uma polpa

delgsda branca, que é coberta de uma
casca grossa de còr verde e amarella.

PITORA, s. f. Guisado de talhadas de

qualquer lombo, fritas em toucinho, adu-

bado com pimenta, ele.

f PITORESCAMENTE, adv. (De pito-

resco, com o suítixo «mente»). De um
modo pitoresco.

PITORESCO, A, adj. Que diz respeito

á pintura.

—

A composição pitoresca tjm
suas regras.

—Diz-se de tudo o que se presta a fa-

zer uma piutura bem caraclerisada, e

que impressiona, e encontra simultanea-

mente os olhos e o espirito.

— Diz-se de uma physiouomia, de um
vestido, de um sitio pitoresco, quando
a sua belit*za ou o seu caracter bem pro-

nunciados as tornam diguas ou pelo me-
nos suscepliveis de se representar em
pintura.

— Diz-se das obras litterarias.

—

EiUjlo

pitoresco.

PITORRA, s. f. Espécie de peão com-
prido, que os rapazes fazem girar, dau-
do-lhe com um azorrague de trena.
—Plur. Género de conchas univalves,

conhecidas tambcm pelo nome de tro-

chiòs, de que ha varias espécies.

PITORREAR, V. a. Termo popular.

Fazer girar, diverlir-se com pilorra.

PITUITA, s. f. (Do latim piluita). Ter-

mo de medicina. Humor branco e visco-

so, segregado por certos órgãos, mormen-
te aquelle que vem do nariz e dos bron-
chios.

—Liquido aquoso o que corre lenta-

mente, que é expulso em maior ou me-
nor quantidade, já pela expectoração, já

por uma espécie de regorgilação, já pelo

vomito.

PITUITÁRIO, A, adj. (Do latim pilui-

tarius). Termo de medicina. Que diz res-

peito á piluita.

—Termo de anatomia. Membrana pi-

tuitária, ou simplesmente a pituitária;

membrana mucosa que forra as cavida-

des nasaes em toda a sua extensão.
—Fossa pituitária; fossa quadrilatera

e profunda na face cerebral do esphe-

noide.

— G/a?id«iU; ou cor^o pituitário
; ap-
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pendice do cérebro que occupa a fossa

pituitária.

PITUITOSO, A, adj. Que abunda em
piluita.

—

Um velho pituitoso.

—

Um tem-
peramento pituitoso.

— Doente da piluita.

-{- PITYRIASIS, s. m. Termo de me-
dicina. Allecçáo chronica da pelle, cara-

clerisada por pequenas nódoas vermelhas
muitas vezes imperceptíveis, e acompa-
nhada de uma desquamaçào furfuracca

permanente da epiderma.
PIUGADA, s.- /. Basto. Vid. Piogada.
PIUGAS, s. /'. Meias que cobrem ape-

nas meia perna, e mais curtas que as de
cabreslilho, usadas pelos rústicos.

—Termo antiquado. Sapatos.—S. m. Figuradamente: Um piuga;
um homem grosseiro, rústico, boçal.

PIUGOS, s. m. plur. Termo antiqua-
do. Paredes de pedra miúda em sosso.

PIVERADA, s. f. (Do francez poivra-
de).— Patos de piverada

;
guizados com

sal, pimenta, azeite, vinagre e alhos.

PIVETE, s. m. Um bocadinho de dro-

ga cheirosa para perfumar, fino, roliço,

a que se põe fogo.

PIVETEIRO, s. TO. Vid. Piviteiro.

PIVIDE, s. f. Vid. Pevide.
PIVITADA, s. /'. Vid. Pevitada.
PIVITEIRO, s. m. Vasilha onde se col-

loca o pivete a arder e perfumar.

f PIXE, s. f. Termo de marinha. Pre-
paração resinosa, com que se dá no cos-

tado, em as costuras do calafeto do na-
vio.

PIXYDE. Vid. Pyxide.
PIXISBEQUE, s. m. Vid. Pinchebe-

que.

PIXOTE, s. m. Vid. Peixota.

PIZADO, part. pass. de Pizar. Vid.

Pisado.—«E a gente immensa, que isto

via, comprava sem reparo as unturas,
que vinhaò a ser azeite com cera, e ale-

crim pizado ; e os vendedores passavaõ
avante a outra terra, deixando os com-
pradores com as bolças vazias de dinhei-
ro, e cheyas de unguentos, que naõ pres-

tavaó para nada.» Arte de Furtar, ca-
pitulo 31.

PIZAR, V. a. Vid. Pisar.

Do Sena, e Tibre, do Amo, e do Sebet»,

E do Tejo também, lhe aprazem ledas!

Depois que o Trace bárbaro, e que o Seita

Do Eurotas, e llypocrene as margens pizão.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM E.KTATICA, Cant. 4.

PIZO, s. m. Vid. Piso.

PLACA, s. f. Espelho pequeno, diante
do qual ha uma espécie de castiçaes com
bocaes para velas, ou luz de azeite.

— Antiga moeda hespanhola que valia

dez maravidis.
— Commenda, venera.

— Figurada e familiarmente: Diz-se

de qualquer moeda miúda.— Uma placa
dj seis.
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PLACABIL. Vid. Placavel.

PLACABILIDADE, s. f. (Do Utira \úa-

cabilH'iU;m). yunlidado de ser placavel,

de se nplai'«r.

PLACABILISSIMO, adj. mperl. dií Pla-

cavel.

PLACAR, s. m. Chíips, crachá, insí-

gnia qmi os coramnndadnres das três

ordons militares podem trazer iia farda,

011 casaca.

PLACARD, 8. ))i. Ordenança, edital,

cartaz quo sa fixa nas esquinas para avi-

sar o puhlico Uo qualquor cousa.

PLACAVEL, «í^'. 2 ge.n. (Do latim pZa-

cahili'<). Qao se póJe aplacar.

— Qiio sorve de aplacar.

PLACENÇA, s. f. (int. Beneplácito.

PLACENTA, s. f. (D(5 latira jilacenta).

Tormo de anatomia. Órgão ceilulo-ras-

cttlar, quo estabelece as relações entre a

mfie 6 o filho, durante a vida intra-ute-

ritia.

— Tormo de botânica. Nome dado á

parte interior do fructo de algumas plan-

tas, onde se acham as sementes.
— Espécie de bolo sovado; ou bola-

cha.

PLACIDAMENTE, adv. (De plácido,

com o suflixo «mente»). Socegadamente,

serenara»»nte. com placidez,

PLACIDISSIMAMENTE, adv. sitperl. de

Placidamente.
PlACIDISSIMO, adj. superl. de Plá-

cido.

PLÁCIDO, adj. (Do latim placidus).

Quieto, socegado, manso.

E no soc^go jilacido da noute,

Pouco a pouco, insensível se perdia.

GARRETT, CAM., Cftfit. l, Cap. 16.

i J
- D>r-vo9rhel qas serena! a' mente e plácida

,

Que as^ iilo;ts diiUnctas conser%'ava.

Não como ô d'uso ao despeitar d'um Sonho?

IDEU, IBIDEM, cant. 3, cap. 22.

Assoma a Aurora, o mádida etemento

De.icobre om tírno plácido, espelhado,

Prestes nos roxos, limpos boritootes

Peacobre ao lunge alcuntilados monUi.

J. A. DE MACEDO, O ORIENTE, Cant. 8, est. C8.

PLACIMENTO. Vid. Prazimento.
PLACITO, s. ))i. (Do latira placita). A

ceremonia, chamada do placito, na sa-

grarão dos bispos; ó o protesto que elles

fazem de viver bera, e castamente.— O placito régio; approvação, letras

de publicação, o régio prasrae.

— Prazo e qualquer contracto, pacto,

condição, promessa.
— Plur. Placitos, aphorismos ou sen-

tenças de philosophos, médicos, etc.

PLACUNA, s. f. Termo de historia

natural. Género de concha irregular,

composts de ánxs valves mui ténues e

chatas, de que ha varias espécies.

PLAGA, s. f. (Do latira plaga). Clima,

região.

I'LAN

— Termo do náutica. O? quatro pon-

tos cardinaes om que se diviie o hori-

zonte.

PLAGIÁRIO, s. m. (Do latim plagia-

rius). Knlre os anli'^os romanos o quo
j

vendia homens livres, como se fossem

escravos.

— Figuradamente : O que usa de pen-

samentos, ou eipressôes alheias, como
suas e sem as referir ao seu auctor.

PLAGIATO. Vid. Plagio.

PLAGIO, s. m. Kntre os antigos ro-

manos o farto de filhos ou servos alheios,

para os venler como escravos.

— Figuradamente : O attribuir-se pen-

samentos, expressões, ou parle das obras

litlerarias de algum auctor.

— Termo de botânica. Género de plan-

tas da f.irailia das compostas.

PLAINA, s. f. Instrumento de carpin-

teiro, que serve para alizar madeira.

PLAINAMENTE. Vid. Planamente.

PLAINEZ, .1. f. Planura, planície.

PLAINO. Vid. Plano.

Viram de Alfarrobeira infames píõíiio»

Roxos do sangue das civis discórdias.
^

GAnnETT, CAM., cant. 8, cap. 9.

PLANA, j. f. Vid. Pagina.
— Termo militar. Estado maior d'um

regimento.
— Official da prhyieira plana ; o pri-

meiro nos registros das tropas, dos prin-

cipaes do regimento.
— Segredo da primeira plana ; do sum-

ma importância, que só se diz ás primei-

ras planas.

— Peccados de primeira plana; o$

maiores.

PLANAMENTE, ado. (De plano, com o

suflixo «mente»). Claramente, som arti-

ficio, singelamente.

PLANARIA, s. f. Termo de zoologia.

Género de helminihidos.

PLANCHA. Vid. Prancha. -

PLANCHETA. Vid. Prancheta.

PLANETA, s. f. (Do latim planeta).

Termo de astronomia. Nome dado aos

corpos celestes que giram constantemen-

te cm torno do sol. — «Ho Duque Dom
Manoel irmão da Uajnha trazia sete lus-

tadores seus com os sete Planetas.» Gar-

cia de Kezende, MisceUanea, pag. 128.

Pedra, terra, e o mais tndo se acarrebt

Sobre m.ideixas d'ouro crespo e fino.

Que foi inveja ao claro, a\topl<it)f/a

Quaudo s«!)lta o seu raio matutino.

r. DK ANDRADE, PRIMEIRO CERCO Dl DIU,

cant. lt>, est. 44.

— «Chamase Ecliptica; porqu» quan-
do nella está também a Lua se daõ os

Eclipses; na Lua nova os do Sol, e na

Lua chea os da Lua. Fingirão os Astró-

logos o Zodiaco desta largura, a saber

seis grãos de cada banda da Ecliptica

pira mostrarem, que sempre os Planetas

andaõ no Zodíaco, por quanto se apir-

taô da Ecliptica por espaço dé seis grãos,

tirando Vénus, quo algumas vezes se

aparta mais.» Braz Luiz d'Ahreu, Portu-

gal Medico, pig. ãl4, J hi. — «Antes
de Galileo não se conheciáo os Satelli-

tas de Júpiter, e de Saturno, Dem o Cor-

deiro doste ultjmo Planeta.» Civalleiro

de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.* 43.

— Planeta superior; o que descreve

a sua orbita á roda do sol e da terra.

— Planeta inferior; cujs orbita está

mais próxima do sol, do que nós o es-

tamos.
— Planeta lelUcoso ; Marte.
— Figuradamente: Espécie de casula

sacerdotal.

— Planeta plicado; a casula dobraJa
sobre o ppito.

PLANETÁRIO, adj. (Do latim planeta-

rius). Termo de astronomia. Qiie dii res-

peito aos planetas.— Horas planetárias ; em qo« os pla-

netas tem Certas influencias, segundo a

crença do vulgo e da astrologia jaJicia-

ria.

— Sijstema planetário
; que trata da

ordem dos planetas, situação, movimen-
to, etc. — O sgstema planetário de Pto-

lomeu.
— S. m. Astrónomo que observa os

planetas.

— Instrumento que com muitos mo-
vimentos complicados representa as re-

voluções dos planetas.

PLANETOLABO, s. m. (De planeia, e

do grego labtin). Instrumento emprega-
do pelos astrónomos antigos para medir
o curso dos planetas.

PLANEZA. Vid. Planície.

PLANÍCIE, s. /'. (Do latim planilies).

Planura, espaço plano, razo, sem alti-

baixos.

PLANIMETRIA, s. f. (De plano, e grego

tnelron, medida). Termo de malbemalhi-

ca. Arte de medir as superfícies planas.

j- PLANIPEDIA, s.
f. Espécie de come-

dia de pouca importância que asavam os

antigos.

PLANIPEDIO, adj. Diz-se das comedias

de pouca importância usadas pelos anti-

gos.

PLANIPETALO, adj. Termo de botâni-

ca. Que tem pétalas planas.

— S. /'. plur. Planipetalas; nome de

uma classe de plantas.

PLANISPHERIO, s. m. (De plano, e cs-

phera). Dcst ripção geographica ou map-
pa universal dos dous hemispherios da
terra foita em plano e reduzida a dous
círculos que os representam.
— Planispherio celeste; projecção da

esphera celeste sobre um plano cora a

situação respectiva das estrellas e as suas

constellações.

— Instrumento de tomar a altora do
pólo.

PLANÍSSIMO, adj. superl. de Plan».
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PLANO, adj. (Do latim planui). Liso,

desembaraçado, sem estorvo.'—Fa:£r o negocio plano; fácil, sem
difficuldades.

—Termo de physica. Diz-?e dos espe-

lhos, e lentes em cuja superfície se póie

applicsr em lodos os sentidos uma linha

recta.

— S. in. Superfície que corre por

igual.

—Figuradamente: Planície.

No mais alto desta ilha se mostrara

Hum /'íiino, a que não toca bosque, ou serra,

Huma povoação quasí occupava,

A qual hura baixo muro cer a e cerra.

F. DB ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

canl.l, est. 51. , ;
.

—Planta, desenho, destrípíâb d'uma
praça, cidade, etc.

—Desenho, modelo de qualquer obra.

—Figuradamente: Projecto, desígnio.

—cVolley para as índias, e fui viver en-
tre os Bracmenes, onde formey hum no-
vo plano de felicidade.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 2, n.» 13.

—Termo de anatomia. Nome com que
se designa as superfícies entre as quaes
se considera comprehendido o corpo ani-

mal.

—Termo de mathematica. Superfície

sobre a qual se pôde applicar em todos
os sentidos uma linha recta.

—Plano inclinado; plano que forma
um angulo obliquo com o horisonle.

—Figuradamente: O mar.—O argên-
teo plano.

— Loc. ADv. : Be plano; chãmente,
claramente, sinceramente,—Absolver de plano; de todo.

—Loc. FOR. : De plano ; sem as for-

malidades do processo ordinário, sum-
mariamente.
FLANQUEIA, s. f. Termo de artilhe-

ria. Bala encadeada com outra.

PLANTA, s. f. (Do latim planlá). A
parte inferior do pé que sustenta o corpo.
—Nome genérico dos vegetaes.

' -f ;.'"; -.

o verde ramo a quem o desestrado

Caso, ou da imiga mào, ou do grão vento,

Deiíou da sua ;;íu»iía pendurado

Com grande damno seu, grão detrimento,

Murcho e secco se torna, e perde o usjdo

Seu preço, seu valor, seu Ornamento,
Tal este forte braço hoje estou vendo
Perdido o seu valor, estar pendendo.

FRANC. l)"ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 16, est. 116.

—Arvore ou hortaliça que se dispõe
n'uma parte para se transplantar para
outra.

—Plano, desenho ou traça feita para
se executar qualquer obra.— «Kstava no
terreiro do Paço huma Fortaleza, dese-
nhada pela planta de Diu. e dentro al-

gumas bombardas carregadas sem bala.

e outros instrumentos de fogo, com que
figuravão huma representação alegre dos

passados horrores.» Jaciptho Freire de
Andrade, Vida de D. João de Castro,

U?. 3.

—O pé e sui posição.

—Figuradamente: Gente, raça de po-
io, homens.
—Planta do -pé; a sola.

—Termo de architectura. A figura tra-

çada no terreno pelos alicerces de um
edifício.

—Termo de pintura. A postura a pru-

mo, ou direita da figura humana.
—Termo de brazão. E' um dos três

modos de trííer o escudo das armas.

—Termo de botânica. Corpo organisa-

do, immovel e preso ao solo por meio
de raízes.—Adagio:
—Planta muitas vezes transplantada,

nem cresce, nem medra.
PLANTAÇÃO, s. f. (Do latim plantatio-

nem). Acção de plantar.

—As plantas e lavouras feitas.

— Colónia, estabelecimento de novos
povoadores que arroteiam a terra para

cultura do tabaco, cana de assucar, etc.

PLANTADO, part. pass. de Plantar. —
«Rumecão mandou logo levantar humas
grossas paredes defronte do baluarte S.

João, asseguradas com huma tropa de

Mouros, qub por quartos fazia sentiuella,

e sobre o terrapleno hia plantando algu-

ma artelharia, para daquelle silio, em
mais proporcionada distancia, bater o

baluarte.» Jaciniho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 2.—«Em
baiio tem uma dilatada floresta de ce-

dros anciãos, que parecem nascidos com
a terra, onde estão plautados, e alçam
os densos ramos té ás nuvens. » Aventu-
ras de Telemaco, liv. 3.

Da nebulosa Hollanda em caalo escuro.

Do grão Des-Carles magettoso vulto

Kntre assombras, e Iue plantado admiro.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 2.

PLANTADOR, s. m. (Do thema planta,

de plantar, com o suffiio idôr»). O que
planta.

—Sacho pequeno de que usam os hor-

telões para plantar.

—Colono. Yid. Plantação.

1.) PLANTAR, i;. a. (Do iiúm planta-

re). Metter na terra plantas, sementes

para vegetar.—Plantar couves.— Plantar

a vinha.— Plantar os melões.—«No qual

desembarcou em huma pouoaçâo, onde
vieram ter com elle dous homens que
mandara do cabo de saô Lourenço per

terra, que faliauão arábia, pêra verem a

ilha, e saberem o que nella auia, os

quaes lhe diieram que do lugar onde
desembarcaram atte alli naõ viraõ outra

nenhuma speciaria senam algum gíngi-

ure, que nascia de si mesmo sem o plan-

tarem.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 3, cap. 1.

— Fincar em terra a prumo .alguma
cousa.

—Assentar algucia cousa no lugar que
deve occupar.

—Fundar, estabelecer a fé, a religião,

etc.—€E por isso S. Paulo não altribuia
a si, mais que o plantar das cousas, por-
que Deos ha de dar o incremento, e as-
sim o dará elle em todas vossas cousas,
como as plantardes com o zelo, que eu
confio que vós tendes em todas; e por
isso vos não espantem as grandes, nem
tenhais em pouco as pequenas; fazei

igual ponderação, e os fins delias remet-
tei-os a Nosso Senhor.» Jacintho Freire
de Andrade, Vida de D. João de Castro,
liv. 3.

— Figuradamente: Pôr, collocar.

—

«Imprudente mocidade! quão caros nos
vendeis os prazeres, cujos gomos nos
plantou no peito a natureza! E que do-
mínio em nôs não tendes, que fazeis

com quQ muita vèz prefiramos duvidar
da nossa razão, á cruel mágoa de não
poder duvidar que sois ingrata Ik Fran-
cisco Manoel do Nascimento, Successos
de Madame de Seneterre.
— Edificar.— Plantar um edificia. . ...

— Introduzir e arraigar no animo. —
Plantar virtudes.

— Plantar-se, v. refl. Conservar-se a pó
firme, occupando algum lugar.

2.) PLANTAR, adj. 2 gen. Termo de
medicina. Portencente á planta do pé.
PLANTIGRADOS, s. rn. plur. Termo

de Historia Natural. Família de ma-
máes assim chamados porque andando
firmam sobre a terra a planta toda do pé,
pelo que está sempre nú, e privado de
pello.

PLANTIO, s. m. Acção de plantar.
—Logar onde se planta e cria grande

quantidade de arvores.

f PLANTO, s. m. ant. Pranto, lamen-
tação, gemidos. — «Como se na cidade
soube de sua morte acodio a praia hu-
ma multidam de gente de mestura Chris-

'

tãos. Gentios, e mouros, fazendo por elle

grandes choros, e plantes cada hum a
seu modo, porque os mais destes o ti-

nhaõ por pai.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 3, cap. 80.

PLANTULA, s. /". Termo de botânica.
Embryão que começa a desenvolver-se
pelo acto da germinação, e no geral se

distingue a radicula, e a planura.
PLANURA, s. /•. Plano, planície.

f PLAQUE, s. m. (Do francez plaque,

part. pass. de pluqaer). Folha delgada
de metal precioso, que cobre certas pe-
ças de metal ordinário.

PLASMAR, V. a. (Do latim flasmarc).
Formar, modelar em gesso, barro, ou
terra.

— Crear, produzir.

f PLASTA, s. /'. Molle como jaassa.
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-j- PLASTECER, v. a. Cobrir, tapar com

mossa plfl-ilii:a.

|- PLaSTECIDO, part. yaís. de Plas-

leccr.

— 6'. í)i. Acçáo e eíleito do plasle-

ccr.

PLÁSTICA. «. A (Do gn^go plastikos,

do phssein, foraiar). Arle do plasmar ou

formar cousas dn barro.

PLASTICIDADE, s. /•. (Do plástico). A

qualidado du s'r plástico, de ciodolar-se

ou forriiar-so como o barro.

PLÁSTICO, adj. (Do grogo ylaslikos).

Qaa pertenço á plástica.

—One tem o iiodi'r do formar.

—Termo de pbysiologia. Nome com

que ás vozes se designa a força genera-

triz dos corpos orgaiiisados.

—Termo de eseulptura. Quo se occu-

pa em fazer imag>>ns de barro.

I PLASTODYNAMIA, s. /. Força crea-

dora qud cuustitue e desenvolvo os ór-

gãos.

-j- PLASTOLOGO, s. m. Termo de zoo-

logia, (.'leuoro de iusectos coleopteros te-

Irameros da família dos curculionides.

PLATAFORMA, s. f. Termo militar.

Obra construída de terra ou de madeira

sobre que se montam baterias du arti-

Iheria.

-T-Tarmo íamiliar. ApparencLa.

—iMacLina que serve para montar dif-

ferentes npparellios.

1 PLATAGONO, s. m. Inslrumooto gre-

go, de pt^rcussão.

f PLATANAL, s. m. (De plátano). Si-

tio plaiit/ido de plátanos.

PLÁTANO, s. ))i. (Do latim platanus).

Geuero do plantas, pertencentes ao gru-

po das ameutaceas, e da familia da mo-
noecia polyandria do systema sexual de

Liiineo.

PLATÈA, ou PLATEIA, s. /. Parto prin-

cipal do ibeatro, que liça atraz da or-

cbestra, e onde estão os espectadores.

PLATINA, «. f. (Do francez platiue).

Corpo simples, metailico, do còr brauca,

muito parecido com a prata.

—Ornato exterior de metal que se usa

nas caixas das carruagens.

—Lamina do recipiente da machina
pneumática.
•. PLATINIFERO, adj. (Do platina, e do
latim ferre, levar). Termo do mineralo-

gia. Diz-sa do mineral que conlóm pla-

tina.

f PLATONIA, s. /'. Termo do botânica.

Geuero do plantas da familia das canel-

lacoas.

t PLATONICAMENTE, ado. (Do plató-

nico, com o sufiiio «mente»). Segundo
a doutrina de Platão.

PLATÓNICO, adj. (Do latim platoni-

cus). (,>ue tem relação com a escola e

philosophia do Platão.

PLATONISMO, s. m. Systema philoso-

pbico de Platão.

PLAUSIBILIDADE, s. f. (De plausível,

l'LEB

com o siiflixo «idade*). A qualidade de

ser plaiisiv'l.

PLAUSÍVEL, aJj. <2 <jen. (Do latim

plausibilit). Digno do appiíaso, appro-

vaçáo.— «Deslustrou a Júlio César o lou-

co araor de Servilia, fazi-ndo-so o dia do

seu Triopopho o mais plausível para o

1'asquim.» Cavalleiro cl'Ulivoira, Cartas,

liv. 1, II." 29.—«Tanto mais era bem aco-

lhido, quantos motivos plausíveis acba-

vúo estas Damas n'elies para voltar de

Indo.í Francisco Manoel do NascirDOQto,

Successos de Miidame de Seneterre.

PLAUSIVELMENTE, ud». (Do plausí-

vel, com o suflixo «mente»). De modo
[ilnusivel, com applauso.

PLAUSTRO, s. m. ant. (Do latim plaus-

trum). Carro descoberto. '
.

PLAZENTEIRO Vid. Prazenteiro.

f PLAZER. Vid. Prazer.

Em obras jnuyt* p(ili<iò,'

real edificador,

ein tudo muy enteii<l'kd(>,

ein fjiuzerri comedido,

cm inontciro. c cai;ador.

exKClA DE IVZZKNPE, UISCELLANEA.

i ví' i>;ie;i .

PLAZO, s. m. ant. Contracto a piazi-

meoto das partes.

— Escripto de obrigação, e confissão

de dividia.

PLEBE, 9. f. (Do latim pleb$). Classe

baixa da sociedade. — «As torres, e os

navios os festejarão com horror do repe-

tidas salvas; e os vivas, e expectações

da plebe lisongeavão sem artilicio ao no-

vo (loverno. .\.ssim chegarão a desembar-
car em hum grande theatro, onde os

aguardava a Camera da Cidade em cor-

po de Cabido.» Jacintho Freire d'Andra-

de. Vida de D. João de Castro, liv. 1.

— «Ao valor respondeu o fruto com ma-
ravilhosa conversão de almas, quo rece-

berão com o Bautisnn) o suave jugo de

Christo, assim da plebe, como dos ré-

gulos, e magnates, todos dóceis á obe-

diência do Evangelho.» Ibidem.

— Figuradamente : Quantidade de cou-

saí vulgares, pequenas.
—ínfima plebe; populaça, gentalha.

PLEBEIDADE, s. f. (De plebe, com o

suftiio «idade»). Qualidade de plebeu.

PLEBEIO. Vid. Plebeu.

PLEBEISMO, s. JH. (De plebe, com o

suftixo «isrno»). A qualidade de ser ple-

beu.

— Uso, costume, modo de fallar, erro

da plebe.

PLEBEO, ou PLEBEU, aâj. (Do latim

plebeius). Pertencente á plebe. — Co.ííIu-

mes plebeus.

Ths ridtde om cidade corre a noa*

Do riguroso caso, c Inala ipuile

Até clivar a O*", cndo na gente

[".ebéa, e nobre causa graae espanto.

CbArl ItEXL, NÀt.'rnA.CIO DE EIPCLTCD*,

c&ut. 3,

ILtl

o (raiul* Briarau. monavaioee em coipo

Cem |r.inde« briroe vinlia >lli nXeaítwii
Til arlilir.lo trai que a toda a cnto
Htbta e nobre eaua graue Mpanto.

IllEM, IBIUKM.caiil D.

S«iattia ham (rin ecDeoraa da plthea

U«ot« p«f Ver aqoi^lla deq>«flida

Com ttiirut cora^uea, e cltioa b<nhado«

Km Ugriiuaa amor Iba aiuiUàu Crme.

LbKM, ÍB(aBi<,'caoC 6.

. .1

\

— «Tratou-se logo do funeral, náo me-
nos lastimoso, que sol*jmn>', merecendo
de todo o Estado Ugrimas illustres, e

plebeas.» J.icinlho Freire d'Andrade, Vi-

da de D. João do Castro, liv. 4.

— i'. m. U iiidiviiiío qu* néo é no-

bre, quo perteiice ã pUbo.

De todoa oa calado* ^U tstxauio

Emperajore», Itcii, grandes renhorea,

Oa hobres, e os jil$beo$ ffrni dmcnaa
lauetçfict, e naaeina «nf tob^aa.

coiiTS ntaL, KaarMkOia tm CFVI.tiém,-

oaat II.

— «Mandou dar a Cidade ao fogo^ on;
de em breves horas os nobres, e plebeos,

as plantas, e edifícios se converlOróo em
lastimosas cinzas, sem que a, natureza

ss distinguisse, lugar as separasse. > Ja-

cintho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, lir. 4.:— «A qualidade,

e o louvor de Eloquente faz honra a todos

os homens desde o Soberano até o Ple-

beo.> Cavalleiro d'01ivcira. Cartas, liv.

1, n.»20.

PLEBISCITO, s. m. (Do latim pUiU-
citum). Lei estabelecida pelo povo^ roma-
no, convocado em assembleia.

PLECTRO, s. m. (Do latim plectrum).

Instruminto próprio para fazer vibrar as

cordas dos instrumentos músicos.
— O plectro do íi)io ; o badalo.

—Figuradamente: A ptoesia.

PLEGARIAS. s. f. Vid. Preces.

PLÊIADAS, s. f. phtr. ^Do grego //íeia-

dci). Termo de astronomia. Grupo de

seis ou sete estrcllas que estão no sigoo

deTauro. Os poetas dizem que as plêia-

des eram sete, e fiziam-as filhas de

Atlas*, e Pleione.

— Usa-se algumas vezes no singular:

Á plêiada cehste.

— Figuradamente: Reunião de sete

pessoas illustres.

— Plêiada philosop)tica ; dii-se dos se-

te sábios da Grécia.

PLEITEADO, part. pass. de Pleitear.

-j- PLEITEADOR, a. m. O que pleiteia.

PLEITEANTE, udj. ? gen. (Tatl. acl.

de Pleitear. Que pleiteia, litigante, que

traz pleito.

—Substantivamente : Oi pleiteantes.

'-
(

.^•
, :

N)iõ i da tntDte piis do jraí Consulto

Que esta rrgra dictod pnidenteíiente,

QueiiaSJ JíTaS dormir « flfilKinírr.

Que iasú seria datnwtv.>4íi»«tlra.

AN'rO>aO DIKB BA C»V*, BY8SWE, caBt t.



PLEN

PLEITEAR, V. a. LUigar, contender,

disputar no foro.

— Figuradamente : Disputar.—Pleitear

a batalha.

— V. n. Litigar, trazer litigio sobre

alguma cousa.

—Figuramonte: Contender.
—Fazpr cnncert», contracto de paz.

Vid. Praitear, ou Preitejar.

f PLEITESIA, s. f. ant. Pacto, ajus-

te, concerto.

PLEITO, s. m. Demanda, questão judi-

cial
;
processo ou corpo de autos, sobre

qualquer causa. — «E no primeiro dia,

em quo Ibe deo principio, passando pe-

lo terreiro do Paço, yío huma mó de ho-

mens; chegou-se a eiies, e perguntou-

Ihes, se estsYãõ fallando sobre o seu

pleito? Responderaõ-lhe, que o naõ co-

nheciaó, n?ra sabiáo que pleito era o

seu.» Arte de Furtar, cap. 48.
—Ant. Obrigação. Vid. Preito.

—Pleito ordinário; aquelle que se di-

lata, cedendo do rigor com que começou.
— Conhecer de %im pleito; ser juiz em

qualquerpieito.
—Jxlgnr pleitos; sentencial-os.

— Ganhar o pleito; conseguir alguém
aquillo que deseja.

—Termo forense. Pleito ordinário;

aquelle que se segue por perguntas e

respostas, observando todos os termos e

formalidades perscriptas, até chegar á

sentença definitiva.

PLENAMENTE, adv. (De pleno, com o

^offixo «mente»). Inteiramente, cotflple-

tamente. — «Que todos os prazôres que
procura, sem vontade de os encontrar,

servem unicamente a inteirá-lo plena-

mente, que nada lhe c tão caroavel- co-

mo a lembrança de seus pezares?» Fran-

cisco Manoel do Nascimento, Successos

de Madame de Seneterre.

PLENARÍAMENTE, ado. (De plenário,

com o suftixo «mente»). Plenamente.

—Termo forense. Sem omillir as for-

malidades legaes.

PLENÁRIO, adj. (Do latim plenarius).

Pleno, inteiro, completo, absoluto.— «Os
Conselheiros saõ obrigados a tomar ple-

nário conhecimento de todos os funda-
mentos. í Arte de Furtar, cap. 21.

—Termo forense. Applica se ao juizo

possessorio, em que se examina cora cui-

dado o direito das partes para declarar

a posse legal a favor de uma d'ellas.

— Applica-se ao estado da causa cri-

minal, em que se recebe o depoimento
de novas testemunhas, como comprova-
ção do dt^poimento já dado por testemu-
nhas mais antigas.

, PLENIDÃO. Vid. Plenitude.

PLENILUNAR, adj. 2 gen. De pleni-

lúnio.

PLENILÚNIO, s. m. (Do latim pleni-

lunium). A lua cheia.

PLENIPOTENCIA, s. f. (De pleno, e

potencia). Pleno poder.

PLEU

PLENIPOTENCIÁRIO, s. m. (Da pleni-

potencia, com o suflivo «ario»). Minis-

tro ou agente diplomata da primeira or-

dem com plenos poderes do seu governo

para «justar quaesquer negócios ou tra-

tados com os governos das outras na-

ções.

PLENISSIMO, adj. snperl. de Pleno.

PLENITUDE, s. f. (Dj latim plenitu-

dinem). Complemento de qualquer cousa.

—Plenitude tios tempos; tempo mar-

cado para o cumprimento das prophe-

cias relativas á vinda de Jesus Christo.

—Plenitude dos tempos; fim do mun-
do.

— Plenitude do poder ; todos os po-

deres.

PLENITUDO. Vid. Plenitude.
• PLENO, adj. (Do latim plenus). Cheio,

completo, inteiro.

PLEOMONICO, adj. Termo de medici-

na. Diz-se dos remédios próprios a faci-

litar a respiração.

PLEONASMO, s. «». (Do grego píeonas-

mos). Termo de rhetorica. Redundância
de palavras para so explicar o conceito

que todavia dá alguma belleza ou ener-

gia á phrase, e n'isto diíTere da perisso-

logia ; como: eu o vi com estes olhos.

PLEONASTICO, adj. (Do grego ?jíeo-

nastikos). Que contém algum pleonas-

mo, v'

-

c

f PLEONASTA, s. m. Termo de mi-
neralogia. Variedade de ãlumináto de

magnesia.

PLEORAMA. Vid. Polyorama.
PLEORIS. Vid. Pleuriz.

f PLEROMA, s. m. Termo de philoso-

phia. Plenitude das intelligencias.

f PLEROSIS, s. m. Termo de medici-

na. Restabelecimento das forças depois

de uma enfermidade.

— Peso que experimenta o epygastrio

quando o estômago está cheio.

f PLEROTICO, adj. Termo de medici-

na. Que fú le produzir o plerosis.

I PLESSIMETRIA, s. f. Termo de me-
dicina. Modo particular de praticar a aus-

cultação mediata, com o auxilio do ins-

trumento chamado plessimetro.

PLESSIMETRO, s. m. (Do grego ples-

sein, ferir, e metron, medida). Termo de

medicina. Instrumento empregado para

praticar a percussão mediata.

PLETHORA, s. f. (Do grego plethorè).

Termo de medicina. Superabundância
de humores nos vasòs da economia ani-

mal. "
"' ''''

PLETHORICO, ndj. (De plethora). Que
tem plethora.

—

Doente phletorico.

f PLETHOMERIA, s. f.
Termo de phy-

siologia. Monstruosidade que consiste no

excesso das partes que compõem o cor-

po animal.
-{• PLETHRO, s. m. (Do grugo plethron)

,

Medida grega que equivalia a cem pés.

PLEURA, s. f. (Do grego plertron). Ter-

mo de anatomia. Nome de duas mem-
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branas serosas que revestem os pulmões

e as paredes interiores do peito.

f PLEURACHNO, s. m. Termo de bo-

tânica. Género de plantas da familia das

cyperaceas.

f PLEURALGIA, s. f. Termo de medi-

cina. Dôr nervosa do costado.

PLEURICOLOGIA, s. f. Termo de me-
dicina. Tratado sobre o pleuriz.

f PLEURISIA, s. f. Termo de medi-

cina, líid.immsçáo da pleura, que pôde

ser aeuda ou chronica.

PLEURITE. Vid. Pleuriz.

PLEURITICO, adj. (Do latim pleurili-

ctis). Que padece a pleurisia.

— Pertencente á pleura.

PLEURIZ. Vid. Pleurisia.
^

\ PLEURO... Prefixo quê quer dizer Za-

do, e que vem do grego plenron.

f PLEUROBRANCHIOS, s. m. plur.

Termo de zoologia. Família do mollus-
cos gasteropodos.

j- PLEUROCANTHO, s. m. Termo de
zoologia. Género de crustáceos trilobi-

tos.

—Género de insectos coleopteros pen-
tameros da familia dos carabicos.

f PLEUROCÉLE, s. m. (De pleuro...,

e do grego kclè, tumor). Termo de me-
dicina. Hfrnia da pleura.

f PLEUROCLASO, s. m. Termo de mi-
neralogia. Phospbato de magnesia.
PLEURODYNIÂ, s. f. (De pleuro..., e do

grego odynè, dôr). Termo de medicina.
Dôr do costado.

j- PLEURODYNICO, adj. (De pleuro-
dynia). Quh diz respeito á pleurodynia.

f PLEURODONTE, adj. Termo de zoo-
logia. Nomo dado aos reptis que teem
os dentes collocados na parte interna do
osso maxillar.

f PLEUROPHORA, s. f. Termo de bo-
tânica. Género do plantas da família das
lythraricas.

-[-PLEUROPHORO, adj. Termo de zoo-
logia e botânica. Que está provido de
uma membrana, ou t3m a sua forma.
— S. m. Género do insectos coleopte-

ros pentameros da família dos lamellicor-

nes.

PLEDROPNEUMONIA, s. f. (De pleu-
ro..., o pneumonia). Termo de medici-
na. Inflammação da pleura e do pulmão

f PLEUROPERIPNEUMONIA, s.
f. (De

pleuro..., e peripneumonia). Termo de me-
dicina, luflaraiuação simultânea da pleu-
ra, e do pulmão.

f PLEUROSOMO, s. m. (De pleuro..., e
do grego soííja, corpo). Termo de physio-
logia. Monstro que tem o abdómen fen-
dido lateralmente, e o braço correspon-
dente mal desenvolvido.

PLEUROTHOTONOS, s. m. (De pleuro...,

e do grego tonos, tensão). Termo de me-
dicina. Tétano lateral em que estão afle-

ctados os músculos de um dos lados do
tronco.

PLEXO, s. m. (Do latim plexus). Ter-
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mo do fliiítomia. TeciHo formndo por vá-

rios ramúsculos, ou filamentos iiorvo-

80S.

PLEXURA, s. f. Vii. Plexo.

PLEYADAS Vid. Plêiadas.

PLEYNTHERIA, s. /. F.ista do Alhetias,

em cujo dia cobriam o templo de Miner-

va, e não era permitlido dizer ou fazer

cousa s/uia.

PLICA, S-. /". Dobra ou dobradura.
— Acretito circuniili'io (*).

— Ttirrao do musica. Signal quo liga

as notas ou fif^uras.

— Plica ;w/(»/iJca ; certa enfermidado

qun alT>T.tR os cabellos.

PLICADO, part. pass. de Plicar.

PLICAR, V. a. (Do latim plicare). Do-

brar.

— Accontuar com plica.

PLINTHO, s. Hl. (Do grego phinthoi).

Termo de architectnra. Membro do pe-

destal; ó a parte qno fica entro a vasa,

e a moldura.— «Scgue-se a isto a vass

da colunina, que se ri^pariirá a sua altu-

ra era três partas; d(i-se htiraa ao plin-

tho, e duas se repartirão em quatro par-

tos, huma destas se dará ao bocel, que

está mais alto, o das três se façáo duas,

dando-sn huma ao bocel, que está mais

abiiio, o a outra á meya cana, que me-
dea a vasa, e os boceis. Esta se divida

em sete psrtos; de-se huma ao quadrado
de cima, e outra ao debaixo; e saiba-se,

que o ovo do plintho ha-de ser em tal

proporção cora a columna, qno tendo

quatro partes o seu diâmetro, tenha o do
plintho seis.» Padre Ijínacio da Piedade

Vasconcellos, Artefactos Symmetricos, e

Geométricos, liv. 4, cap. 9, § 28.

PLOEIRO. Vid. Proeiro.

PLOMBADA, s. /•, IVllota do chumbo,
que serve para exercitar jogando com
ella.

PLOMBAGINA. Vid. Graphite.

PLOMBEO. Vid. Plúmbeo.
PLOMO, s, m. ant. Chumbo; balas por

nictonymia.
— Jteuponder plomo por ouro; pagar

churabi) com ouro.

PLOUVER, ant. Prouver.
PLUMA, s. /. (Do latim pluma). Pen-

na, lubo natural guarnecido de pluma-
gem, que reveste as azas das aves.— «Tra-
zia huina roupa Franceza de setim car-

mezim com troçaes do ouro, que lhe to-

mavão os golpes, o como quem não que-
ria perder memorias do soldado, vestia

huma coura de laminas assentada era

brocado com seus tachões de prata, gor-

ra cora plumas, mostravão ouro as guar-
nições da espada.» Jaciutho Freire do
Andrade, Vida de D. João de Castro, li-

vro 3.

— Penna de escrever.

— Pluma e<iuiiia ; o ornato do elmo,
feito de crinas,

— A parto opposta ao cano.

— Termo do náutica. Cabo que aguen-

ta para barlavento as antennas e vergas

da- cnbr.'a.

— Cabos dados para vante, o para ró

ao pau do patarraz.

— Tolos os eabos quo se d6o para

vante fi para ri^ nas cabrilhas.

PLUMACEIRO, s. m. (D.) pluma). O
quo coiiei-rta ou vende plumas dr) ornato.

PLUMACEOLO, 5. m. Ueuniôo de (ios,

espécie de cliumaço usado ecu cirurgia

para pensar as feridas e ulceras.

PLUMACHO, g. m. Pluroagem usada
para adorno dos cavallos, ctc.

PLUMADA, s /. Termo de volateria.

Peiínas ([uo os falcões comeram e teom

no papo.
— Purga que se lhes faz com carne

envdlia era pennns.

PLUMAGEM, s. /. (De pluma). Nome
com que so designa o coiijunclo de to-

das as pennas de que so veste e adorna
uma ave.

— As plumas de adornonos capacetes,

toucados, chapcos, etc.

— Termo do volateria. Certa espécie

de aves de caça, ou a côr das pennas
pela qual se distinguem.
— Kspecio do cocar ou topete que tem

algumas aves oa cabeça.

— As pintas das panuas do peito das

aves.

— Figuradamente: Especio, sorte, gé-

nero.

— Plumagem de enxertia, Vid. Pluma-
gem.
PLUMÃO, s. m. Pennacho de plumas.

PLUMAZO,s. m.ant. Colchão OU almo-

fada grande cheia d-í pennas.

PLUMBADA. Vid. Plombada.
PLUMBAGEM, s. f. Acçáo de guarne-

cer com chumbo.
— .\ guarnição de chumbo.
PLUMBAGINA. Vid. Plomhagina.

PLUMBAGINOSO, adj. Que tem chum-
bo ou as suis propriedades.

PLÚMBEO, adj. (Do Ulim plumbeus).

Que é do chumbo, ou tem as suas pro-

priedades.

Até que permittio o Omnipotente

Rei, que no flm do cereo a plúmbeo paio

Saia lá da espingard.-i impia, funesta,

E rompa a juvenil, ousada testa.

FRANCISCO DE ANDBADE, PRIMEUtO CEBCO DB
DIU, caot. 16, eat. 40.

— Côr do chumbo.
— At/: plúmbea; livida, azulada.

— Bidla plúmbea; sello pendente de

chumbo.
PLUMILHA. .<. f. (De pluma). Peque-

na pluma, enfeite de toucado.

PLUMO, s. m. (Do latim plumbum).
Vid. Prumo.
— Figuradamente: Vir a plumo ; fri-

sando, a propósito.

PLUMOSO, adj. (Do latim plumosu.-^].

Cora plumas.

— Termo de mineralogia. Biz-sn dos

cry«t8e$ mui delgados e dispostas como
ag btrhas do uma penna.
PLUM PUDIM, on PLUM-PUDDING. s,

m. (Do inglpz plum])xnldinfj) .Manjar in-

glez, especio do pastel cozido em agua o

compo.sto do farinha, tutano do vacca,

passas dl- Coiinlhr), elo.

PLUMULA, «. f. Tprmo de botânica.

A parle, superior da plantula, ou embryâo
vegHtal, que na germinação da planta

sáe da terra e vem a formar o seu p/;,

ou hastea.

t PLUMULIFORME, adj. Que tem a

forma <lo uma ()lijma pequena.

PLURAL, íiíi;. JJo latim pluralU). Qua
raarca a pluralidado nos nomes e nos

verbos.— Terynirmçdo plural. — Suhstan-

tivo, adjectivo plural. — r«n nuw (fro plu-

ral. — «A_ió aqui nenhum de nós tinha

descoberto alora do uUra o S que V. S.

achou nesta palavra, a qual careceo até

agora do numero plural, com que V. S.

a engrandece. > Cavàlleiro d'Oiiveira, Car-

tas, liv. 1. n.o 33.

— .s'. m. — O plural; o numero plu-

ral.

— Plural de excellencia, ou regular;

na grammatica árabe, aquelle que ooo-
serva iodas as letras e vogaes do singu-

lar.

— Plural irregular ; na grammatica
árabe, aquelle em que se altera a fúrma

do singular.

PLURALIDADE, ,s.
f. (De plural, com

o Bufiiio tidade*]. Multidão, grande nu-

mero.
— Pluralidade abjolula; nas votações,

a opinião que reuoe mais votos do qat
todas as outras.

— Pluralidade reliliva; a opinião que
tem mais votos do que cada uma das ou-

tras tomadas separadamente.
— Loc. ADv. : .i pluralidade de votos;

pelo maior numero de votos.

f PLURALIZAR, v. a. ant. (De plural).

Usar lira nome no plural.

7 PLURI... Elemento de composição

que signitica muitos, e que vem do latim

plures.

1 PLURIARTICULADO, adj. Termo de

zoologia. Que &e compõe de muitas ar-

ticulflçõ-^í.

f PLUaiDENTADO, adj. Termo de zoo-

logia. Quo lera muitos di-nlfts.

t PLURIFICAÇÃO. Vid. Pluralidade.

1 PLURIFLOR, aiíj. (De pluri...,e Uor).

Que encerra muitas flores.

+ PLURILOBULADO, adj. (De pluri...,

e lobulado). Que está dividido em mui-
tos lóbulos.

7 PLURILOCULARIO, adj. (De pluri...,

a do latira loculus, cellola). Termo de

botânica. Que comprebende muitas cel-

lulas.

f PLURIPARTITO, adj. (De pluri..., e

do latim partitus, dividido). Termo de

I
botânica. Que apresenta muitas divisões
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ou córtos, ou se acha dividido em mui-
tas partes.

1 PLURIPETALO, adj. (De pluri..., e

pétala). Termo do botânica. Que se com-
põe de mnitfs pétalas.

PLURISCRIPTO, adj. Escripto por di-

versas pessoas.

— Trasladado rarias vezes.

-j- PLURISERIADO, adj. (De pluri..., e

serie). Termo de botânica. Que so com-
põe de miitas series.

PLUSQUAM, adj. lat. Mais, muito mais

do que.

PLUSQUAM PERFEITO, adj. (De plus-

quam, e perfeito). Termo de grammati-

ca. O tempo mais qu9 perfeito, e sub-

stantivamente, o plusquam perfeito ; fle-

xão do verbo que indica um passado an-

terior a um outro tempo passado.

— Que tem toda a sua perfeição.

PLUSULTRA, s. m. (Do latim plus, e

tãlra). O ponto mais elevado, a que se

pôde suhir, ou encarecer alguma cousa.

j PLUTOCRACIA, s. f. (Do latim Plu-
tus, o do grego krateia, força, poder).

Neologismo. Poder, reinado do dinheiro,

dominação dos homens ricos.

I PLUTÃO, s. m. Termo da religião

dos gregos a romanos. Filho de Saturno,

irmão de Jnpiter, e rei dos lufemos.

f PLUTONIANO, adj. Que diz respeito

a Pluião.

T PLUTONICO, adj. Diz-s-^. das rochas

de origem ignea. cují base é o granito.

— Terrenos plutonicos ; terrenos for-

mados por erupçno ignea.

I PLUTONISMO, s. m. Termo de geo-

logia. Hypolhese geológica, na qual se

attribue á acção dos vulcões a formação
das prinfipaes camadas de terreno.

-}- PLUTONOMIA, s. f. (Do grego ploy-

tos, riqueza, e nomos, lei). Termo didá-

ctico. Economia poiitica. Sciencia das

riquezas.

PLUVIAL, adj. 2 gen. (Do latim 7-;»-

vialii, àe pluvia, chuva). Que tem rela-

ção com a chuva.
— Agua pluvial; agua de chuva.
— S. m. Capa de-asperges, usada nos

officios divinos.

f PLUVIATIL, adj. Diz-se da tempe-
ratura produzida pela chuva.
— Diz-s.} também do terreno modifi-

cado pela acção da chuva.

PLUVIOMETRO, s. m. (Do latim plu-

via, chuva, e do grego 7?!e£ro)i, medida).
Termo de physica. Instrumento destina-

do a medir a quantidade de agua que
cáo cada anno em um ponto dado da
terra.

t PLUVIOMETROGRAPHIA, s.
f. (De

pluviometro, 1^ do grego graphein, des-
crever). Arte de medir a agua que cáe
das nuvens.

f PLUVIOMETROGRAPHICO, adj. (De

pluviometrographo, com o suffixo oicoo).

Pertencent.í á piuviometrographia.

PLUVIOMETROGRAPHO, ;. m. (Vid.

POBR

Pluviomelrographia). Instrumento des-
tinado a medir a quantidade de agua que
cáe da atmosphera.

f PLUVIOSE, s. m. (Do latim pluvio-
sus). Quinto mez do anno no calendário
republicano francez; começava a 20 de
janeiro e acabava a 19 de fevereiro.

PLUVIOSO, adj. (Do latim 'pluviosus).

Termo poético. Pluvial; chuvoso, que
traz chuveiros. — Clima pluvioso.

1.) PÓ, s. «!. A parte mais subtil da
terra, do vidro, da pedra moida, etc.

—

«Despois de sermos açoutados da maney-
ra que tenho dito, nos levarão a huma
casa que estava dentro na prisaõ a modo
de enfermaria, onde jazião muytos doen-
tes, e feridos, huns em leitos, e outros
pelo chão, na qual fomos logo curados
com muytas côfeições, e lavatórios, e es-

premidos 8 apertados, com pos por cima
das chagas, cõ que algum tanto se nos
mitigou a dôr dos açoutes.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 86.

— Nascerno pó; nascer em baixa con-
dição.

— Fazer em pó ; destruir, desfazer.

— Loc. POP. : Sacudir o pó a alguém

;

zurzil-o, varejal-o. — cCom as manhas
que tem fará bem de não tornar a Por-
tugal, porque ainda que elle nos diz que
se sabe sacodir muito bem, creyo que lá

lhe sacudirião o pó muito melhor.» Ca-
valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, n.° 10.
— Boceta de pó ; areeiro.

— Figuradamente : Fazer em pó e cin-

za os vícios.

— Levantar do pó; levantar de Condi-

ção baixa, ou de inlima fortuna.

2 ) PÓ, interjeição de aversão, usada

na seguinte phrase: Pó diabo, cos borri-

fos da velha!

POA, s. f. Termo de náutica. Peáaço

de cabo, cujos extremos se fazem lixos

nas lestas das velas redondas ; no seio

d'ella labora um sapatilho, que está íixo

no chicote do amante da bolina.

POADA, ii. f. Termo pouco em uso.

Pó, grande quantidade d'elle.

POAYA, s. f. Termo de medicina. Ipe-

cacuanha.

POBERTÃO, s. m. Vid. Pobretão.

POBLA, s. f. Termo antiquado. Povoa-

ção de mais ou menos vizinhos; casas,

vivendas em que alguns moram, e resi-

dem, com semelhança de povo, ou maior,

ou mais pequeno.

POBLADOR, s. m. Termo antiquado.

Povoador.

POBLANÇA, s. f. Vid. Pobla.

POBOAÇÃO, s.
f.

Termo antiquado.

Povoação.

— Direito antigo real e dominical, que
é talvez o jiís hubilandi. = Em Viterbo,

Elucidário.

POBOO. Vid. Povo.

POBRA, s. /'. Vid. Pobla.

POBRADAR, i'. a. Termo antiquado.

Povoar, pôr morador.

roíJR 817

POBRADO, s. m. Termo antiquada. Vid.
Povoado.

POBRADOR, s. m. Termo antiquado.
Povoador de terra, herdade, castelio,

etc.

—Pobrador de el-rei; magistrado, mi-
nistro, ou procurador de el-rei, que ti-

nha inspecção sobre o reparo dos luga-
res fortes, e sobre a população; e espe-
cialmente na província de Traz-os-Mon-
tes, que desde os principies da nossa
monarchia estava sobremodo inculta, e
despovoada.— «Desde Elrei D. Sancho i

até D. AÍTonso iii se trabalhou n'isto

com ardor; no foral que elle deu a Mo-
gadouro expressamente distingue entre
Vdlares velhos, que outrora já foram po-
voados, 6 vaiares novos, que nos seus
dias se haviam povoado, prescindindo se

n'alguma era se haviam ou não povoa-
do, pois então se acharam de fogo mor-
to, armas e sem gente. E d'estes Villa-

res, individualmente se lembra Elrei D.

Manoel no foral d'aquella villa de 1512.

De tudo isto so collige que estes Pobra-
dores eram mais que caseiros ou colo-

nos. O nome de Pobradores não sú se

deve aos caseiros ou colonos, que mora-
vam em algum reguengo foreiro á Coroa;
não só aos que primeiro povoaram algu-

ma villa, castelio ou terra notável; mas
ainda os que depois vieram residir, e

habitar na mesma terra, sujeitos ás leis

municipaes, ou foral, que se havia dado
desde o principio civil de til povoação.

D'csta maneira todos os habitantes eram
pobradores, não só porque dVIles se

compunha a povoação, mas também por-

que haviam succetiido nas leis, privilé-

gios, e isenções dos primeiros, a quem
ellcs foram concedidos. = Em Viteibo,

Elucidário.

I POBRAMENTO, s. m. Termo anti-

quado. Tempo ou epocha em que uma
terra, lugar, ou cidade, ou villa se co-

meçou a povoar.

POBRAR, V. a. Termo antiquado. Po-
voar.

POBRE, adj. 2 gen. (Do latim paitper).

Diz-se d'aquelle qus não tem o necessá-

rio para viver, que não ó rico.—lA que
elle respondeo, aconselhote como amigo
que não entres em nenhum desta ilha

de Ainão, nem te fies dos Chins desta

terra, porque te aflirmo que nenhum te

ha do tratar verdade em cousa que to

diga, e Cate de mim, porque sou muyto
rico.iB Dão te ey de mentir como homem
pobre.» Ibidem, cap. 45. — «Alguns di-

zem, que aquelles niercadores da Cáfila

lho deram de presente; outros que elle

mesmo se. vendeo a ElRey por se ver alli

muito pobre, e desamparado.» Diogo de

Couto, Década 4, liv. 10, cap. 4.— «Foy

logo dada a lastimosa e desastrada noua
á Raynha sua mãy, e á Princesa sua

molher, as quaes assi como a dera sahi-

láo como desatinadas a pe, e em mulas
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alhPís qiio flcharfio, o o senhor dom lor-

go filho dei K»«y com cilas, corn mtj)' pou-

ca companhia forâo como fnra do Sfus

sentidos alo chegarem á pobre e trislo

casa ondo o frincipn jnzi.i.» (Inrcia do

Rezende, Chronica de D. Jo5o II, cap.

132. — «Item. One a fjnaronts, e huma
orphfis desse a cada huma pêra ajuda

de so casarem vinte justus douro, o pêra

tirarem quarenta e hum captiuos Portu-

gueses pobres, outros vinti) justos pêra

cada hum.. de trinta, n oito peras.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 1, cap. 1.— «O que s(? estranha, e

devo rrprohender, e castigar em eiaceâo

táo justa, he o rigor, e, desaforo, cora

que alguns Slinistros vexiio as partes, e

executando-as por pouco mais de nadi,

até nos giboens, quo trazem vestidos as

pobres mulheres, e aló nas enxadas, cora

que ganháo seu sustento os pobres ma-
ridos, e até na pobre manta, com que

so cobrem, porque náo arhaõ outra cou-

za.» Arte de Furtar, cap. 51. — «Em
uma capitania òV'stas confessei uma po-

bre mulher das que vieram das ilhas, a

qual me disso cora muitas lagrimas, que

de nove filhos que tivera, lhe morreram

em três mezes cinco filhos de pura fome

o desamparo; e consolando-a eu pela

morte de tantos filhos respondeu-me:

padre, não são esses os porque eu cho-

ro, senão pelos quatro que tenho vivos

sem ter com que os sustentar, e peço a

Deus todos os dias quo m'<is leve tam-

bém.» Padre .\ntonio Vieira, Cartas (ed.

1854), n." 10.

AlU vejo Soniiii, a (i'iem Fortuna,

Porvingar-se dos dons da Natureia,

Pobre na rida (íi, na morta inglório,

Que atú lhe nega as liooras do sepulcbro.

J. A. DE MACEDO, VIACEU E.XTAT1CA, cant. '.

bre.

De poucas posses. — Fidalgo po-

E vimos de que maneira,

ho Duque Dju-cos ca?ou

c5 mo(;a pohre, estrangeira:

estando ja quas i Ireira

de Údiuelas ha tirou.

C.VRCIA DE REZENDE, MISCEI.LANEA.

—«Nos Hospitaes se contarão 302 pes-

soas feridas, e estropiadas; porem pes-

soas pobres que não tinhão mais remé-
dio que o dos Hospitaes.» Cavalleíro de

Oliveira. Cartas, liv. 1, n." 23.

—Pobre de cntendimefito ; destituído,

que tem grande falta dVlle.

—Pobre homem ; manso, do boa con-

dição. — «Kmfim, senhor, os pobres ín-

dios nos diziam que não queriaiu fazer

outra coisa senão o que os padres qui-

zcssem, e o que el-roi mandava, trazen-

do sempre el-rei na bocca ; mas Gaspar

Cardoso e os seus, parte com promessas,

parte com ameaças, parte cora lhes da-

rem deraasiadamento d») Ijí^ber, e rs ti-

rarem do S',"u jiiizn » Padre António Viei-

ra Cartas (ed. 1854), n.' 11.— «O pobre

homem concedeu lhe cinco f)u seii ín-

dios com frrxas sob condir.lo d» lh'(is

trazer logo.» Hispo do Grão Pará. Memo-i

rias, pul)li'a'las por Camillo Castello

Branco, paa. 5i03.

E o nicu togar lho cederei coto góBto.

UAnilETT, camúcs, caot. 1, cip. i^,

— Falto do necessário, de pouco va-

Foi tcdaa Chri9tn:i genta agasalhada

Km aposento ;>o(>r' , e mal composto.

Que era dos bombardeiros a mordida,

K d'outros a quem era o cargo posl j

Daquellt artilharia que espalhada

Por algtms baluartes, que a^a fiosto

Tem nnquellc logar, entis eeUtTa,

Poniue nqui a Culade ii.io chegava.

r. DE ANDRADE, miMEIRO CEftCO DE DIL°,

cant. Tl est. 35.

— Vcrdaile nua e pobre.

Cos olhos ^rrasados enx viua agua

Mostra quanta dor tem vendo a A'crdade

Despreiada abatida nni, e pohre,

De todos em geral aoorrocida.

COUTE REAL, NAUrRAOIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 10.

— Virtude pobre e acanhada.— «Está

o mundo tara mal aforado, que he a vir-

tude pobre e mal acanhada.» D. Joanna
da Gama, Ditos da Freira (ult. ed.), pag.
53.'

—Pobre de mim; o infeliz de mim.

—

«Mas ja que isto assi ho, huma só cousa

me resta agora para consolação de mi-
nhas queixas, que he ver mu ytos táo es-

candalizados da vossa amizane quanto a

pobre de mim agora se vè.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 30.

—Pobres de e^piriío : diz-se d'aquel-

les que vivem em santa simplicida-

de.

— Terra pobre; terra falta de rique-

zas naturaes, ou industriaes, commercio,
artes. etc.

—Figuradamente: Infeliz, coitado.

—

«Exaqui hum encarecimento de qualida-

de, quo me obriga a ter compaj-xão dos

pobres Deoses, vcndo-os vender as suas

terras, e as suas casas pua se livrarem

da divida que lhe pede hum h^imem mor-
tal.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, n." 33.— «Pobre eu, como diz .Manoel

João. Acaba-to Carta, o vay diser a Soa
Allesa Sereníssima que faça coniligo, e

comigo o quo quiser.» Ibidem, liv. 3,

n.» 9.

— Di? iufima condição.

Dnrou-llie rnuíto itmpi aqutU* ettada

Táo Vil, tá'j bano ep"'/rí, que enUotinba,

Sem ter n»Ua outxa g'Dle g;i>:.U>ado

Beolla a que da rede •« mamiirh*,

Por ralta do crlttal que liquidado

Seu cufko para o m.ir enipreeocAmtoha

K p^rquea lalta pri0ctp.1l «et^va

LA no lagar onde a Ilha te habitara.

r. d'asdiiaok, primeiro cerco de div,

cant. b, têU 0.

—JAngun pobre; lingoa que não tem
vocabul s próprios sufiicierites para ex-
primir muitas cousas.

— Pobre corTi'io! Inffliz. angailiado
coração 1 — «Pobre coraçJo! que mart)-
rio5 que este monstruo te faz sofrer I»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, li». 1,

n." 13.

— SubstantivamentQ : Pessoa que pede
pelas portas, mendigo, pedinte.— «E dan-
•l-inis com isto dous mazes de esmtda
como a pobres, nos encomendou mojio
que nfla curássemos de fazer viagens com-
[iridas, onde l)eos permitira fazer as vi-

das táo curtas. • Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 91.— «Fez o insisne

.Mosteiro da Batalha, os Paços de Sinira,

Santarém, Lisboa, e Almeirim. Foi «ffa-

bel, magnânimo, favorecedor dos pobres,

e grande venerador do culto Divino. De
corpo meaõ enxuto, o moi bem acomple-

sionado.i Frei Bernardo de Br ilo. Elo-

gios dcs reis de Portugal, contiouad-^is

por D. José Barbosa.— <Us mais erêo da
parecer, que se Ijnçasso psta gente nas

Ilhas de Cabo-Verde, onde os crimino-

sos, e os pobres ficaváo assegurados, es-

tes da fome, aquelles da jusliÇA. Poréu
o Governador considerando, que os ar«s,

e o terreno das Ilhas, buscados íúra da
monção, eráo conhecidamente docívos.

resolveo amparar os miseráveis no seu

mesmo navio, crendo se salvaria com el-

les, 6 porclles, dizendo, que era desbu-
manidade lançar do mar a quem fugia

da terra.» Jacintho Freire da Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 1.— «Por

esta arte fa/^enio beneficio da maldade
que urdiaõ, chupaõ em satisfação, quan-
to ha precioso em ricos, e pobres. Fa-

çaõme mercê, que lhes resislaõ, e ve-

rão, onde vaõ parar suas vidas, e fazen-

das.» Arte de Furtar, cap. 9.

—Pobre voluntário: pobre que dá, e

renuncia o que tem, por ser pobre, e

viver de esraulas, por amor de Deus.

—Pobre envergonhado ; honaem que
não pede peias ruas, uem a todos, como
os do sacco, e brado, etc.

—Syx. : Pobre, mendi<io.

—Pobre é o qj^ precisa do necessá-

rio. Mendijo é o quo pede esmola.
—O pobre suppõe um estado sempre

involuntário, e forçoso. O mendigo sup-

põe uma oociipação que pólo ser forço-

sa ou voluntária.

—.\s ídoias que representam as pala-

vras de pobre e de mendigo confuadem-
se amiudadamente, porque sa considera
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o mendigo como um homem reduzido a

uma extrema e iovoluntaria pobreza.

—O mendigo que póJe trabalhar, é

um ladrão ue profissão, que furta ao ver-

dadeiro pobre; e aquelle que com uma
caridade mal entendida, lhe dá esmola,

é um cúmplice do seu roubo.

—O facto de mendigar Dáo suppõe
absolutamente necessidade ; ha quem
raendigue por ócio e madraçaria.

—Indubitavelmente a pobreza não é

TÍleza, porém a mendicidade voluntária

é o abuso e a vergonha da pobreza.

POBREiííENTE, adv. (De pobre, com o

suftiio «mente»). De um modo pobre.

—Com pobreza, na pobreza, com ali-

mento faminto.

Mas vendo os que na terra então ^^vião

.0 destroço qneos Turcos ja levavão.

Muitas dequeUas cousas lhe impeòião

Que elles para a viagem eaibarcavão,

E com tanto seu danino isto fazião

Que vida e sangue buDS e outros derramavão;

Mas faz Cojaçofar com que esta gente

Os deixe furneccr bem poliemeute.

r. DE ANDRADE, PRIMEIRO C£RCO D2 DIL',

fajit. 20. est. Õ-2.

POBRESA, s. f. Yid. Pobreza.^ «Ou
me mandes que eu te importune sem es-

quivança de brados, com pedir de joe-

lhos prostrsdos por terra ao teu Deos,

que eu coiifero ser Deos ia todos os deo-

ses, e meihiir dos melhores, que vive

nos Ceos, qae pelos g-^midos da lua dou-
trina manifesta aos inchalos do tempo
quanto com pobresa lhe agrada a tua

santa vida, para que a ceguejra dos fi-

lhos da nossa carne senaõ engane com
8s falsas promessas do Mundo.» Fernão
Mendts Pi-ito, Peregrinações, cap. 209.

POBRESINHO, A, adj. Diminutivo de
Pobre. Muito pobre.
— Substaniivamcnte : Um pobresinho.
POBRETA, s. f. Pobresinha.

—Mulbfr miserável, mofina.

POBRETÃO, ONA, s. Pessoa que care-

ce do necessário para a sua posição e

estado.

—Pessoa que se faz pobre, e pade sem
>Decessidade legitime.

POBRETE, adj. m. Alguma cousa po-
bre.

—Substantivamente: Um pobrete.
POBREZA, s. f. Estado do pobre.

— Falta do necessário para viver.

—O movei, o haver de um pobre, seus
fatinhos, e moveis de pouco valor.

—Figuradamente: .1 pobreza d'uma
língua; a que cão tem a copia sufficicn-

te de palavras.— «S3 os CavsUos fallss-

sem o não dirião. Depois de V. M. exa-
minar os Thesouros da Latinidade para
contradizer este absurdo, que pobrezas
eiaminariâ eu?» Cavall-.-iro de Oliveira,

Cartes, liv. 1, n." 7.

—Pobreza rfe e)i(^tíji/i o ; que não é fér-

til em peusa{ueQtg«,

I

—Estreiteza, e aperto de posses, e ha-

i Teres. — «Porque vejo que não contente

!
de me pôr na minha pátria logo no co-

\ meço da minha mocidade, em tal esta-

do que nella vivi sempre em misérias, e

em pobreza, e não sem alguns sobresal-

tos e perigos da vida, me quis também
levar ás partes da índia.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 1. — «E

j
assi viubo todo o mais do discurso de

su3 vida, com muito desgosto, e em tan-

ta pobreza, que seu filho, único, legi-

.
timo, loam Fernandez Pacheco, e sua
mãi, que ao presente vivem, por lhe el-

le nam deiíar fazenda pêra sa poderem
manter como devem, passam tão estrei-

ta vida, que são constrangidos a viver,

elle nam como os seus próprios serviços

(aliem dos de seu pai) merecem, e ella

de pouco que lhe elle pode dar, e es-

molas que lhe fazem pessoas honra-
das.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, csp. 100. — «Tratou
logo de aprestar a armada, que achou
desbaratada pelas viagens, e guerras de

seu Antecessor, e pobreza do Estado, e

como as forças navaes são as mais im-
portantes, aqui se empregou tudo.» Ja-

ciniho Freire d'Aadrade, Vida de D.

;
João de Castro, liv. 1.

—Syn.: Pobreza, indigência, penúria,
\

inópia.

—Pobreza exprime a ideia de ter al-

guma cousa, porém não o bastante para

as necessidades da vida. Indigência ex-
prime a idtia da carência do necessário,

por estar uma pessoa impossibilitada de
o haver, de o ganhar. Penúria exprime
a escacez extrema em que se encontra
uma pessoa, ou familia, a quem faltam

as cousas mais indispensáveis á vida,

que paáece fomes, etc. Inópia é a pala-

vra latina que geralmente exprimo a fal-

ta, a carência do que é mister, e diz-se

das pessoas e das cousas.

POBRIGAÇÃO, s. f. Termo antiquado.
Publinação.

POBRÍSSIMO, A, adj. superl. de Po-
bre. Muito pobre. — «Pedindo de porta

em porta alguma fraca esmolla que muy-
to raramente me davão, por ser pobrís-

sima toda a gente dsquella terra.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 24.

POÇA, s. f. Cova pouco funda.

POÇA, s. /. Termo do Brazil. Yid. Ro-
dofolle.

POÇAL. Yid. Puçal.

POÇÃO, s. f. (Do latim potio). Bebida
medicinal. Yii. Calis.

1.) POGEIRO, s. m. Cavador de po-
ços.

—Homem que faz poços.

2.) PCCEIRO, s. m. Cesto alto que vai

alargando para a bocca, e serve de lavar

lã, etc, e de levar uvas nas vindimas.

POCEMA, s. f. Termo do Brazil. Yoze-

ri8, vozíS de alegria.— «Empavezada de

penas de varias côr?s, tocando buzinas,
e levantando pocemas, que são vozes de
alegria e applauso, com que gritam to-

dos juntos a espaços; e é a maior de-
monstração de festa entre elles ; com qua
também de todas as nossas se lhes res-

pondia.» Padre António Vieira, Cartas
(ediç. 1854), n." 17.

POCILGA, s. f. Vid. Possilga.

POCI55A, em vez de Por cima, ou por
fim. Finalmente, por íim.—Haver cima, dar cima ; acabar, etc.

POCINHA, s. f. Diminutivo de Poça.
POCINHO, s. m. Diminutivo de Poço.

Poro pequeno.
POÇO, s. ?>! . Cova, onde se ajunta agua,

que corre para ahi d'algum olho; cister-

na.— «Tanto que amsnheceo, que os imi-
gOs viraõ de cima do muro os poços to-

mados, logo perdèra(5 o animo.» Diogo
de Couto, Década 6, liv. 9, cap. 12.

—

«Lourenço de Brito como foi certificado

da guerra, e vio quam descubertamente
el Rei de Can.».nor mandara fazer a caua
dentre poço, e a cidade, receoso que lhe
faltasse a agoa, porque nam tinha cutra
nenbuma sensm aquella para beberem,
mandou fazer huma tranqueira junto do
poço, antre eíle, e a fortaleza, que toma-
ua também de mãr a mar.» Damião da
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 16.— lE os que furtarão a prata de
S. Mamede na Cidade de Évora, pela
mesma causa a enterrarão amaçada na
estradj de Yilla Viçosa, junto ao poço
de entre as vinhas, sem se aproveitarem
delia pêra nada.» Arte de Furtar, cap.
24.— (lOs quaes desejando tomar liogua
em terra, surgirão em um poço antes da
Povoação dos Abexins, donde mandarão
os marinheiros, que fizessem aguada,
que saltando em terra, caminbárão qua-
si hum tiro de espera.» Jacintho Freire

d'Andrade, Vida de D. João de Castro,
liv. 4.

Torna a continuar o que deixara

Sousa até então por sua enfermidade.

Até que hum dia acbou que se lançara

De mortal resalgar giãa quantidade

Nos pO'^os, com cuja agua costumara

Remediar-se a commum necessidade.

F. DE A.NDRAJ3E, PRUIEIRO CERCO DE DIU,

cant. 12, est. 29.

—Figuradamente : Um poço de scien-
cia; o que sabe muito, e encobre-se mo-
desto.—O poço da morte; o inferno.

—Nos portos do mar, o logar de fundo,
para ahi ancorarem os navios.

—Um poço de owro; uma mina, gran-
de porção.—A verdade jaz no poço ; a verdade
é difficil de achar, sem profunda atten-

ção.

—Nas minas, abertura á maneira de
poço, seguindo a veia metallica, que
'',esce para o centro da terra.
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PODA, s. /. O acto de podar arvores

ou y\ los.

— Loc. pop. : Fazer a poda a aUjuem;

dizer mal d'olle, l<!sal o.

—A obra feila po-lando.

—Loc. POP : Fnzur a poda a alguém ;

botar fora o que teno de mau, ou dizer

o que 6 tal.

PODADEIRA, s. /. — Fyi/ce podadeira ;

podão.

PODADOR, s. m. Homem quo poda

arvoros ou vides.

PODADURA, s. /'. Vid. Poda.

PODAGRA, s. f. (Do grego podos, o

agra). (i)lí nos pés, doença.

PODAGRICO, A, adj. (Do grego pous,

podo-^, « agra). Quo tem gota nos pés.

PADALIRIA, s. /. Artij medica.
— Em quanto á elymologin, vem es-

te nome do Podnlirio. celebro medico,

lilho de Esculápio, o d'aqui Podaliria,

a modioina, assim chamada por Camões.

PODÃO, s. w. Fouce de podar. Vid.

Podadeira.
— [figuradamente: Homem de idade

avançada, que serre só para podar, e não

para trabslhos, que exijam forças.

PODAR, V. a. (Do latim putare). Cor-

tar a rama das arvores o vinhas, que lhe

ó inútil.

— Podar de rabo de gato; alimpar o

bacello de toda a rama, edeixar-lhe uma
Tariíiha somente, com dous olhos juntos

ao pau velho, e segar-lhe os olhos para

cima.
— Podar depollegar, detroynheta, dei-

xando as vinlias em talão; deixando ar-

rastões, e cortando o bacello velho, aliás

arraír.

1 PODARTHRO, s. m. Termo de zoo-

logia. Articulação do pó das aves com o

larso.

-; PODARTHROCACIA, s. /'. Termo de

Medioint. Inllammação das superfícies

ósseas da articulação do pé.

PODEIDOIRO, A, adj. Termo antiqua-

do. .Vpto, bom, o capaz de podar as vi-

deiras.

PODEIDOSO, A, adj. Termo antiqua-

do. Susceptível de podar.

7 PODENCEPHALIA, s. /'. Estado dos
monstros podencephalos.

f PODENCEPHALO, A, adj. Termo de

Teratologia. — .Monslro podencephalo
;

monstro, cujo cérebro, situado fora do
craneo, transforma-se em uma espécie

dt> pedúnculo.

PODENGO, .í. )/i. Cão de menor valor e

sor que os rafeiros, caçador do coelhos,

e entra na agua.

1.) PODER, s. ))!. Força physica, vigor

do corpo, ou da alma.

AlgnnsliouTe Umbcm, que aind» na viJa

Tiveruo de seus males o castigo,

K ijae a soberb-v nrio abatida

Por mais (racú |>i;ilc.T, mais baixo iiaigo.

F. BE A.NDRÀDR, niIUEIRO CEHCO DB DIU,

caut. i, est. ò.

— Faculdade moral.— »Deiie-se levar

o casado do poder d'aqtielle virtuoso cos-

tume, i D. Francisco .Manoel de liello,

Carta deGuíu de Casados.
— Auctori Jade, valia, valimento. —

*Hos quaes dous escritos do Príncipe

com sua táo crara determinação tiuerão

no conselho tanto poder, e auctoridade,

quo em os embaixadores todos sem rnais

duuidas, nem delongas se conformarão

todos, o acordarão a entrega da senhora

Infanta, que logo entregarão.» Garcia de

Rezende, Chronica de D. João II, capi-

tulo 21.

Lisboa vimos cre!:cer

cm poijos, e em gnndeu,
c muyto SC nobrecer

em ediOcioa, riqueza,

em armas, e em iioJer.

GARCIA DE RtZENDe, U1SC1:LI.ANEA.

— lE com isto os despedio, do que el

Rei ficou muito mais atimorizado, pelo

que per conselho do mesmo Piincipe

Naubeadarim, e do senhor de Hepelim de-

terminou de com muito mór força, e po-

der do que ate alli fezera cometer o pas-

so, pêra o que se começou deperceber.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 1, cap. 90.

— Forças militares.

—

«Ao que Affonso

d'.\lboquerque respondeo, que sendo el-

le Capitão mór do quatro nãos, ElRpy
Ceifadim seu irmão lhe viera fallar fora

de sua casa em hum C^^rame, o que ao

presente era Governador da índia, que
com seus poderes representava a pessoa

d'EIRey de Portugal seu Senhor, cujo

vassallo, e tributário elle Rey era, por

tanto lhe havia de vir fallar a sua casa,

e nãoello á sua.» João de Barros, Déca-

da 2, liv. 10, cap. 5.— «E quo pelos po-

deres que levava, o não podia obrigar a

cousa alguma.» Diogo do Couto, Década
4, liv. 4, cap. 8.—íMandou el Rey a Ar-

zila loão Garces, escriuão do sua fazen-

da, com poderes, e com o Condo resga-

tarão o Alcayde em quinze mil dobras de

banda, o dez caíiuos Christâos, e vinte

cauallos bons.» Garcia de Rezende, Chro-

nica de João II, cap. 71.

Ia sabeis (ilha meu cama}4irei

A eUtey nosso senhor com grão lirmeia

E a omenage, e lé sincera llie dei.

De guardar esta sua (ortalleta.

o acontecida mal não sospeitei,

Emque agora me vejo em tal baixeis,

Nas mãos de meus imigoe vencedores.

Por terem mór poder, forcas mayores.

CORTE REAL, NAUKRAGIO DB SKPtLVEDA,

cant. 13.

— Batalha de poderá poder; batalha

em qua os inimigos de parle a parte pe-

lejam com todas as forças.

— O poder de Deus; a omnipotência
divina.—«Com tudo lho disse que nam
desconfiasse porque a força daquella ar-

mada estaua no poder de Deos verdadei-

ro, que os Portugueses criam, e adora-

uão o qual sperauam que confundiria ^l

Rei de Calecut, e faria fals«s todalas spe-

ranças que Ihn seus f-íiticeiros dauam.»
Damião de tioes, Chronica de D. Manoel,

part. 1. cap. 85.

— //tsíiíir a íoíio o poder; resistir com
todas as forças, e meios.
— A faculdade que o homem tem de

reger-se, e moderar-se com prudência

nas paixões, etc.

— Mandado, procuração, acto jurídi-

co pelo qual se concede a auctorisaçáo

para obrar, fazer.— «Com esta companhia
partio dom Garcia de Ormuz aos vinte

dias Dsgosto, deste anno de M. D. xv.

leuando poderes de Afonso dalbuquer-

que para a carga das nãos que auiam de

ir para Portugal de que lhe deu a capi-

tania, i Damião de Gces, Chronica de D.

Manoel, pirt. 3, cap. 80.

— A foier 'pneu possa; em quanto eu
poder.

— Poder absoliilo ; poder amplo, sem
restricção, nem limites.

— Poder legislativo; aqaella parte do
poder politico, a quem somente compe-
te fazer leis.

— Poder e:iecutivo; aquelle a quem
compete fazer cumprir as leis.

— ?oderjudicial ; aquelle a quem com-
pete julgar os litigios, e applicar as leis

aos casns Decorrentes.

— Poder moderador; consiste na pes-

soa do rei, que é, por assim dizer, a cha-

ve de todos os poderes políticos.

— Estado, soberano, potencia.— «Con-
fesso-vos a desigualdade tão grande en-

tre hum poder, e outro.» Jaciotho Frei-

re de An Irade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 4.— «Porque desta maneira se

conquistam e se conformam os coraçôts

dos vassallos, os quaes se vossa alteza ti-

ver da sua parte, nenhum poder de fora

será bastante a entrar em Portugal.» Pa-

dre António Vieira, Cartas ed. 1864),
n.o 5.

— Ter alguma cousa em seu poder;

ter alguma cousa á sua disposição.

— Negar-se ao poder.

Nio liverão o« Reis tributos destes

;

Ao P^der íc negou, dío-s« i Seio ncia.

J. A. DB Macedo, viaceii bxtatica, cant :.

— Não está em meu poder ; náo de-

pende de mim.
— Em poder de alguém; em mão oa

casa.

— Ter alguma cousa em seu poder ; ter

a posse d'ella.

— -1 poder; á fjrça, por valia, ou meio

de muito.
— Senhorio, jurisdioção, império, do-

mínio, sujeição.

—

«Dalli se foram a Ca-

lecut, onde depois de surtos mandario
pedir a el Rei Rodrigo reinei, e outros

Porluguezes que stauam em seu pcder,
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do que se eicnsou, pelo que por se pas-

sar o tempo da nauegação nam quisera

maií sperar.» Dataiáo de Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 1, cap. 80.

— Syn. : Poder, superioridade. Yid. es-

te vocábulo.
— Syn.: Voáer, auctoridade. Vid. es-

te ultimo vocábulo.
— Sy.n. : Poder, faculdade. Vid. este

ultimo termo.
— Syn. : Voáer, potencia, faculdade.

Poder é a liberdade, o não obstácu-

lo de fazer uma acção, sem que nada se

opponha a sua execução.

Potencia é a força necessária para cum-
prir uma acção.

Faculdide é a disposição que a natu-

reza dá em geral ás diversas espécies, por

meio das quaes torna os iniividuos aptos

para fazerem tal ou qual acçáo, nos ca-

ses em que tenham para isso poder e a

possibilidade.

O homem tem poder, porque nenhuma
das partes do seu corpo lh'o impede

;

tem a potencia, porque não carece das

forças necessárias para execulal-a ; tem a

faculdade, porque as partes do seu cor-

po que executam são aptas e expeditas

para fazel-a facilmente.

2.) PODER, V. a. Ter força physica,

para levar, suster, destruir, etc.

Eu entro sempre ao vestir

;

Porém pêra arrecadar

Ha mister graade vagar,

Podes-nie em tanto ser\*ir.

OIL VICK»TB, FABCAS.

Caido por faltar força ao cauallo

Que de muitas lançadas não podendo
Soster-se, se r«ndeo tendo debaixo

forte Capitão que alU vio clara :

Manifesta, e euidente a certa morte.

CORTE RBA.L, N.IUKRAGIO DE SKPCLViDA,
cant. 13.

— t Finalmente vendo os Mouros que
naquelles primeiros dias naõ poderão le-

uar a fortaleza na maõ, e que mães dam-
Do tinhaõ recebido que feito, e que ao
tempo da sua chegada viraõ partir dous
barcos dos nossos que andauaõ no serui-

ço da fortaleza.» João de Barros, Déca-
da 1, liv. 10, cap. 4.

Ainda podii/a contar

outrafi cousas doutras sortós,

que ha na terra, e no mar,
defíerentes no casar,

DOS costumes, vidas, mortes.

GARCtA DE REZENDE, MJSCELLANEA.

—cE encaminhando logo para onde os
seus estavão, lhe disse que bem nos po-
dião dar suas esmollas. porque elle lhes
dava licença para isso.» Idem, Ibidem,
cap. 82.

— Ter força, animo.

Os Cafres os apartão por luRares

Oude os possaõ roubar mais a seu saluo,

Ia leuão pollo mato os fortes homens
De quatro, em quatro 'ficào repartidos,

De seis em seis, de dez em doz se apartão,

lotrinsflca tristeza txlos mosti'ão

Nos sembrantas e aspectos miserauei«

A todos buma dor traspassa as almas.

CORTI RBAL, MAVrRACIO DE SEPILVEDA,

taut. IC.

— «E nam podiam falar ao ditoAbraem
Baiaa: poios muytos negócios em que
era ocupado da dita cidade e de casos,

de treyçam, que em ella erão cometidos

per grandes senhores mouros que habi-

lavão pola comarca da mesma cidade po-

lo rio Nilo arriba, e eram por elle cha-
mados.» António Tenreiro, Itinerário,

cap. 41.—«A terceira os faz leaes; por-

que se se imaginaõ cativos, e que nunca
poderão renunciar o trabalho da milicia,

vestem-se da condição de escravos, e he
o mesmo que de ódio a seus Senhores, e

ham-se como forçados da galé.» Arte de
Furtar, cap. 22. — «E nesta conformida-
de todosjuntos, como senhores cada hum
de sua liberdade, bem a podiaõ sugeitar

a hum só, que escolhessem, para serem
melhor governados com o cuidado de

hum, sem se cansarem outros.» Ibidem,

cap. 50.— »E postos naquella parte que
olhava o baluarte S. Thomé, dava huns
longes de o tomar por escala, e determi-

nando dar o assalto aos dez de Agosto,

aos nove mandou recolher a artelharia,

que tinha nas estancias; e porque desta

novidade lhe podíamos rastrear o inten-

to, tratou de nos assegurar com outro
novo engenho. j Jacintho Freire de .\n-

drade. Vida de D. João de Castro, liv.

2.— «Que com a mesma espada com que
as ganhara podia defendellas; que bem
sabia que era Hespsnhol, e Catholico,

porém que isso não lhe dava justiça pa-

ra tomar-lhe a capa.» Idem, Ibidem.

—

«Que ainda que estava resoluto em ir

descercar Diu, não podia negar as enve-
jas que tinha aos que primeiro que elle

havião de vir a braços com os Turcos.»
Idem, Ibidem.— «Lavandeiras, ramalhe-
teiras, umas que vendem, e são fregue-

zas, e com quem as criadas em um ins-

tante armam contas de rações, que lhes

trocam, mostrando que não podem viver

sem ellas, são gente bem escusada. Os
que adivinham, os que benzem. Os cho-

carreiros, e mais os dos príncipes, cos-

tumam ser atrevidos pelas entradas que
lhes dão sem tento.» D. Francisco Ma-
noel de Mello, Carta de Guia de Casa-

dos.

— Poder ser ; ser possível.

Fica a carne tam soldada,

que, quando vem ser casada,

com faca se ha de romper,

sem doutra arte poder ser

ha tal virijem violada.

BARCIA DB nEZB:<DE, MlíCELLANKA.

A mim nunca me pôde ser molesta

Esse reparo teu : os desenganos

Da minha idade tenho no meu gesto.

ABB.ADE DE JAZENTE, POESIAS, tcm.

(ediç. de 1787).

!, p. 47

— «Com tudo soubese dc-pois que po-
derá ser assi como loão machado dezia,

pela pouca gente, e ma guarda que o

ÇabaÍL3 tinha na fortaleza, porque do
noite nam ficauâo com elle senam suas

molheres, e alguns capados que as guar-

dauão, e fechauaõ as portas.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 36. — «Na livraria d'el-rei ha um
commeijto do abbade Joaquim sobre o

Apocalypse, que ha muitos annos se me
emprestou, e agora me iaiportava muito
torna-lo a vèr, podendo ser ; vossa se-

nhoria me fará mercê manda-lo entre-

gar ao padre reitor para que m'o remet-

ta.» Padre António Vieira, Cartas (ediç.

1854), n.» 27.

— Poder ter por certo; poder certiíi-

car-se.

—Ter direito, faculdade moral.— «Con-
cedemos, que naõ ha representação na
herança dos Morgados vinculados, para

andarem no parente mais chegado de

certa geração; porque naõ procede Jure

ha'redilario, mas ex concessione domini-
ca, qu? os pôde dár a quem quizer: e os

povos deraõ aos primeiros Reys o poder
Real, e á sua geraçsõ, para que os pos-

suíssem, e se diferissem como herança
sua a seus descendentes : e assim o sen-

te o mesmo Bartholo.» Arte de Furtar,

cap. 16.

— Já pôde ser ; talvez.

— Farei por poder; fszei um esforço.

— Ter vigor, energia,- constância.

—

«Desta, e outras virtudes nasceria afíir-

marem os Mouros, que fora o Governa-
dor assistido de algum poder Divino, por-

que sobre o tecto da Igreja virão buma
Donzella, cujos raios não podia soffrer a

vista, cujo aspecto lhe enfraquecia os

corações, com que deixavão as armas,
huns tímidos, outros reverentes.» Jacin-

tho Freire d'Andrade, Vida de D. João
de Castro, liv. 3.

— São podem comraigo ; não me re-

sistem, não me pólem suster.

— Xõ.o posso mais; não tenho forças,

faculdades, direito, cabedaes para despe-
zas, scfTrimentos, paciência, etc.

— Ter paciência a algum mal.
— Sor possível. — «A resolução dos

quaes elle remettia a Affonso d'Albo-

querque, a quem elle escrevia sobre is-

so, do qual podia saber sua resposta; e

a outra carta era sobre hum Mouro, que
viera a Portugal em companhia delle Ni-

coláo Ferreira, que era caçador de huma
onça, que lhe elle enviara, o quf.l se tor-

nara Christâo, e com ella o enviara ao
Papa a Roma.» João de Barros, Década
2, liv. 10, cap. 3.
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Quo morriam cada dia

mit possúos, e valia

A sfluicola mil roaes

o moyo de ti'i({0, e mao* ;

nlnjuem auflll<7 podia.

CAKCIA Dt:i<i:ZENDE, MISCEt.LANkU.

— «E maiiJou apercebT, o apurar Io-

da a genlo qun pode, c lodo o diiiliny-

ro, quo das rmidíis do llcjno se diíuia,

e outro quo andou ajuiilando, n pídin-

do empreslsdo a pessoas qu« o tiiihão.»

Idem, Chronica de D. João II, cap. 12.

— «li por não serem onlão de bidade.

porá logo poderem casar, se assenlou, e

concerlou, qon foss;m ambos postos em
terçaria na villa do Moura, que he jun-

to do estremo, em po ii-r da dila lufanta

dona Bo.ítriz, quo as ahy auia do ler a

graúdo roçado, como ti^ue.» Idom, Ibi-

dem, cap. 114.— «E mais sendo el Kej'

mancebo, e solt^-iro com esperança do
logo casar, e auer muytos filhos, como
ouuo, quo não poderia com ellos tanto

partir, tendo o si^nlior dom lorgo tros

mostrados.» Mom. Ibidem, csp. i214. —
oDesto rec.tdo mostrou el Hei dom Fer-

nando lunçar mão, nnm se lembrando
tanto como era razão das capitulaçoens

das pazi'S finitas entro os Reis destes re-

gnos, e os de Castella. coniirmad.is por
eito mesmo, o pela llainha donna Isabel

do Castella, sua moihiír ja defunta, e

doutras razoens que nam podiam uem
douiam om algum tempo esquecer.»

Damião do Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 3, cap. 22.— «Passadas estas

vistas, Didfço lopez da siqueira mandou
pedir ao Barnegaes quo lhe msndasse
dar auiarneuto pêra hura embsiiador que
el liei dom Emanuel, mandaua ao Em-
perador, o Rei do Abexi, o que ella en-
comendou ao Capitam de .irquiquo, por
uam poder alli mais esperar, o quo o
Capitam fez mui bem, dandolhe tudo
o que lhes foi necessário assi de bes-
tas, como de gente de guarda por caso
do na terra auer muitos ladroens.» Idem,
Ibidem, part. 4, cap. 45. — «O qual des-

pois de ter feita sua faznida se sayra do
porto embandeirado por yr mujto rico,

o que avendo ja cinco dias quo era par-
tido, lhe abrira o junco huraa agoa muy-
to grossa, e não a podendo vencer, Ibe
fora forçado tornar a demandar o porto
dondo partira.» Idem, Ibidem, cap. 51.—«Seguro dobaiio de minha verdade ao
Nocodd, foaõ, para que possa navegar li-

vremente por toda a costa da China, sem
ser agravado de nenhum dos meus, cõ
tanto que onde vir Portugueses os trate

como irmãos, o assiuavase ao pé, Antó-
nio do Faria. Os quais cartazes todos se

lhes guardarão muylo inteyramente, e

com toda a verdade.» Idem, Ibidem, ca-

pitulo 52. — «Porque se não estivermos
totalmente isentos d'elles, nunca pode-
remos conseguir o fim para que viemos,
da conversão e salvação das almas, e so-

rá melhor retirarmo-uos a tratar só da

rpiietaçAo das nossas.* Padro Anionio

Vieira, Cartas (odiç. 1854), n.» 10.

K a frente em seu amor se me embranquece,

A Uo sabia mortal, Uo grande o devo.

Quo msis te posKo dar? Ten9 em teu nome
A (alua, a cstiiaariu, k gloria, • tudo.

1. A. DI2 UACICDO, VlACKSI EXTÁTICA, Cant. 1.

— Poder correr rUco.
— Atrcver-se, ter força. — «Sim, que

bem quo são estas as feições dessa iofe-

tiz, que do minha Mão ma separou ; em
(juo conferem pi>róin com aquella que
m'a restiluio '/—«Madama Depréval (lhe

disso eu então) a minha bemfeitora, a

que vos sejiarou de mim, a que me ap-

proiimou do vós, e finalmente essa mu-
lher, que me deo a conhecor quanto ha

mais cruel, quanto ha mais meigo nesta

vida, c... Suzanna. Dizei-rao, filho meu,
poderei nella fallar com vosco?» Fran-

cisco Manoel do Nascimento, Successos

de Madame de Seaeterre.
— Não poder fazer em consciência;

não se achar com força para proceder

couscioDciosameute. — • E tendo causa

justa, Si se seguirem da guerra mayores
damnos à sua Republica, quo lucros á

soa vitoria, naõ podo fazer em consciên-

cia a tal guerra, porque ho obrigado a

olhar pelo mayor bera da sua Republica:

e n«ó se segue daqui ser necessária cer-

teza da vitoria, porque esta ho contin-

gente, e menor poder a alcança muitas
vezes.» Arte de Furtar, cap. 21.

— Poder-se, v. rcjl. Ser possível, phy-
sica, ou moralmente.

Hcn. Nâo se pojeni cuidar

Mal, que a geots nio adore

Louvemos seu descuidar.

Que o Qiuiido quer-se finar,

E nâo ha lii quem no chore.

GIL VICENTK, FABÇAS.

— «A qual detença deo algum fôlego

aos Mouros pêra se poder recolher; por-

que era tanta a pressa, e o lugar per
onde entravam na fortaleza .tão estreito,

e o rolo delles tamanho, que de não te-

rem os de cavallo lugar pcra entrar lei-

xavam os cavallos de (óra.i João de Bar-

ros, Década 2, liv. 7, cap. 4.

Púilíi-se-ha ver primeiro retratada

Em duro diamante outra figura,

K nelle com buril brando entalhada.

Quo a fé que vos ja dei lírm» e segura.

Se inoua, nem se aparto bum sii momento
D'onde Amor quis, e a poi minha ventura.

CORTE HEAL, NAUrBACIO OS SEPÚLVEDA,
cant. 2.

—«Em que assentarão que a cidade
senam com<losse sem primeiro encraua-
rem a artelharia que ostsua na praia, e

quo pêra se isto poder fazer com menos

sospeita deuiaô de maud&r poor fogo ao
galeam, e duas nãos qu-) foram de Hi-
rhocem, que alli estauatu ancoradas, e

que em quanto o fogo ún iasso uelUs so

poderião eocrauar as bombardas, se os

imigos por acodir ao fogo so descuidas-

sem delias.» D.tmião dti Govs, Chronica
de D. Manoel, part. 4, cap. 13.— «Aqui
tomara eu agora todos os Reys, e Prín-
cipes, Grandes, e Senhores do mundo,
para dizer a todos em segredo, como an-
dão cegos Qo ponto mais essencial de
seu governo, quo he o da suas rendas,

e thesouros, sem os quaes não se podem
sustentar em s-u st-r, nem conservar su.'s

Republicas, c familias.> Arte de Furtar,

cap. 6.

— Não poder-se ter com riio ; não
poder suster o riso, cm consequência de
algum chiste ou graça. — «Mas, minha
querida, era impossível não ser assim :

merecíeis retratada. E não se poude ter

do riso. «Mis por onde começaremos nós?
(foi continuando a fallar) truxe-vos uma
Aia, quo vos tem de contentar; que é

uma jóia.» Francisco Manoel do Nasci-

mento, Successos de Madame de Sene-
terre.

PODERIO, 3. m. O alto poder, impé-
rio.

— Terra do que alguém '• senhor, on-

de c poJeroso, onde tem jurislicçáo,

mando, etc.

— Poder, faculdade, força. — «Cobi-
çoso mais que todos os homens do ser-

viço do Lião coroado no trono espanto-

so das agoas do mar, assentado por po-
derio iiicreivel no assopro do todos os

ventos, Príncipe rico do grande Portugal

teu senhor e roeu, ao qual em ti var»ô

de coluna de aço Pêro de Faria, nova-
mente obedeço por verdadeyra e santa

amizade, para de oje em diante cse ren-

der por seu súbdito.» F. Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 13.

PODEROSAMENTE, ado. (De poderoso,

e o suffixo emente»). De um modo po-

deroso.

—Com poder, força, vigor, esforço.

—

«Per outra parto leve grande contonla-

mento da destruição do Patê luuz, por-

que entendeo que a sua vinda láo pode-
rosamente a M.ilaca, não era pêra clle

Pato Unuz lha entregar, ^enáo pêra so

fazer senhor delia.» João de Barros, Dé-

cada 2, liv. 9, cap. 6.

— Com grandes forças militares.

— Muito.

PODEROSISSIMAMENTE, ado. (De po-

derosíssimo, e o sufnxo «mente»). Dum
modo poderosíssimo.

PODEROSÍSSIMO, A, adj. superl. do

Poderoso. .Muito poderoso.—«Na de Lis-

boa entrou a sete do Março de ujil e se-

tecentos e quatro acompanhado de huma
poderosíssima armaria.» Fr> i DernarJo
do Brito, Elogies dos Reis de Portugal,

cúDtinuadi^s por D. Josi: fiarbost.
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POCEROSO, A, adj. Que tem podor

physico ou moral, eftlcaz. — «Albayzir

furtara o escudo de Mirsguarda, não lhe

dando então tanta culpa, porque a fer-

EDosura de Targiana era poderosa de

obrigar os homens fazer qualquer des-

mancho.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 88. — «Pelo que

te peço que mo jures por esta agoa do

mar que te sustenta encima de sy, por-

que se mÍQlires jurando, crê certo que

o Senhor da mão poderosa com impeto

de ira se indinará contra ty de tal ma-

neyra, que os ventos por cima e cila

por baixo nunca cessem em tuas viagens

de te contrariar a vontade.» Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 63.

Tragam t.ics olhos almas arrastadas

Com tormento suauissimo e glorioso,

A corarões e entranhas indomadas

Veni;a o seu rayo viuo, e jjodeyjso.

COUTE BKAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cont. 1.

- —Foi poderoso a fazer; teve o poder

âe fazer.

— Ser mui poderoso; poder muito.

—

«Ao qual Alie não pode resistir, por náo
ter furça pêra isso, e elle Bubac ser

mui poderoso.t Barros, Década 2, liv.

10, cap. 6.

—Estado poderoso; estado rico, que
tem forças marítimas e terrestres.

—Que tem mando, influencia, pelos

officios, riquezas, etc.

— Feroz, forte, caudaloso. — «Deste

lago, que he de vinte e oito legoas de

comprido, e doze de largo, e de grãdis-

sirao fundo, saem os mais poderosos

cinco rios caudais que ha em todo o

descuberto.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 88.

—Deus todo poderoso; Deus omnipo-
tente, que pôde tudo. — «Isto vos peço

que façaes por nossa amizade, que toda

minha esperança he em vos, e sempre
venham, e vam nossos messsgeiros, e

quslquer cousa que vos de mim com-
prir mandaimo dizer, e confiai muito
em minha amizade que vos quero gran-

de bem. Deos todo poderoso vos tpnha

em sua guarda.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 4, cap. 11.

—Valiosa, de valimento. — «A muito
alta e poderosa pessoa de vossa mages-

tade guarde Deus como a christandade

e os vassallos de vossa magestade have-

mos mister. Maranhão A de Abril de

1654.» Padre António Vieira, Cartas (ed.

1854, n." 10.

— Rico, de grandes posses.— «Porque
Dão era cousa pêra se crf*r, nem estava

era razão, tão poucos homens, como lhe

diziam, andarem naquella Armada, po-

derem escapar o poder de hum só Prín-

cipe daquellas partes, quanto mais tan-

tos, e tão poderosos, cuja potencia era

PODO

pt^r conquistar o Mundo.» Barros, Déca-

da 3, liv. 8, cap. 6. — «Desta poderosa
armada era o Baxá avisado todos os dias

por cartas do Hidalcão, e do Çamorim
l\ey de Calecú, e pelo Inezamaluco, e

pelo Acedecâo, e por outros muytos
Príncipes Gentios e Mouros, que aquy
nesta cidade trazião suas espias secre-

tas.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, capitulo 12.

Muy poderoso e ceruido

el Rey dom Enrique era,

muy gram, rico, muy querido,

fora muy obedescido

se iíouernar se soubera.

G. DE REZENDE, MISCELLANEA.

— «Fizerão os nossos algumas sorti-

das, porém de pouco eiTeilo, porque o

inimigo poderoso, e vigilante, tinha com
grossa escolta assegurados os postos aos

gastadores.» .íacintho Freire d'Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 2.— «E
se com tudo foy por estar o inimigo mais

poderoso, deve dissimular até se melho-
rar de forças: porque melhor he sofrer

dez annos de guerra furtandolhe o cor-

po, que hum dia de batalha em que
se perde tudo.i Arte de Furtar, cap. 22.

Deste pois populoso, e vasto Tmperio

Em paz empunha o sceptro poderoso,

. O Génio tutular das Bagatellas.

f,T,':0 KV,^ DINIZ DA CRUZ, HYSSOPR, cant. 1.

— «.\.ssim que, senhor, o Estado do
Maranhão atégora estava como sitiado de

dois poderosos inimigos, que o tinham
cercado e fechado entre os braços de

um e outro lado; porque pela parte do
Ceará o tinham cercado os tobajáras da

serra, e pela parte do Cabo do Norte

(que são os dois extremos do Estado) os

nlieengaibas.» Padre António Vieira, Car-

tas (ed. 1854), n.o 17.

—Substantivamente: t/m poderoso.

—

Os poderosos. — «O luzimento com mo-
deração he digno de louvor; o supérfluo

com prodigalidade c o que tsxamos. Dou-
Ihe, que não valha nada esta invectiva:

façamos outra, que poc ventura valerá

menos na opinião dos poderosos, que
ella ha de ferir de meyo, a meyo.» Arte
de Furtar, cap. 44.

PODESTADE, s. f. Magistrado de algu-

ma província, que juntamente adminis-
trava as cousas da justiça e guerra.

—Cargo que era occupado por os ri-

cos homens, ou pessoas d'esta espécie

e graduação.

PODICE, s. m. (Do latim podix). Ter-

mo de medicina. O assento, as nádegas,

o anus, o cú.

PODIM. Vid. Pudim.
PODOA, s. f. Podão de podar.

t PODOBRANCHIO, A, adj. Termo de

zoologia. Que tem branchios nas patas.
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f PODOCARPO, s. m. Género de 'coní-

feras da Austrália, cujo fructo é susten-

tado por um pedúnculo mui espesso.

f PODOGYNO, s. m. Termo de botâ-

nica. Parte carnosa e solida que suppor-

ta o ovário de certas plantas, e que se

eleva acioDa da inserção do calyx.

f PODOLACHNITE, s. /. Termo de ve-

terinária. Inflammação phlegmonosa da

porção avelludada do tecido reticular do

pé do cnvallo.

f PODOLOCiIA, s. f.
Tratado sobre o

pé, dcscripçáo do pé.

f PODOMETRO, s. m. Instrumento des-

tinado para a medida do pé, para a fer-

radura dns .'^nimaps.

-;- PODCPHTHALMARIO, adj. Termo de

zoologia. Que ,tem os olhos collocados

na extremidade de um supporte movei.

— Os crrifíareos podophthalmarios.

PODOPTERO, A, adj. (Do grego po-

das, e 2)teron). Diz-se das aves palmipe-

des, que tem os pés próprios e aptos

para a natfção.

f PODOSPERMA, s. m. Termo de botâ-

nica. Prolongamento da placenta que

serve de ligação a cada semente.

f PODOSTEMACEAS, s. f.ipbir. Famí-

lia de plantas que vivem na agua.

-j- PODOTHECO, s. m. Termo de zoo-

logia. Pelle que cobro o pé dos mamrai-

feros e das aves.

—Porção da chrysalida, que envolve

as patas do insecto.

PODRE, adj. 2 geu. Coberto de podri-

dão, corrupto.— «E em acabando de di-

zer isto espirou logo, porque como elle

estava muyto fraco, e trazia a cabeça

aberta cos miolos todos pisados, e qua-

si podres, por não ser curado, e junta-

mente a ferida cheya de agoa salgada, e

muyto mordida dos atabões, e mosqui-

tos, parece que aquillo foy cousa de aca-

bar tão depressa.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 23. — «E rou-

bando nella o tisouro dos santos, bota-

rão com desprezo seus ossos no meyo
da terra, e os contaminarão com escar-

ros podres e fedorentos, dando muytas

risadas como demónios obstinados e con-

tumazes no primeyro peccado.» Ibidem,

cnp. 78. — «Esta segunda guerra durou

per alguns dias, no tim dos quaes vpn-

do o Lascar que os portugueses sabiam

melhor o modo delia, que os seus man-

dou recado a dom loam que queria fa-

zer pazes com elle, o que elle aceptou

de boa vontade, por lhe faltarem man-

timentos, e ler os nauios da frota des-

aparelhados, e a cordoalha toda podre

por caso do inuerno que alli passara.»

Damião do Góes, Ghronica de D. Ma-

noel, part. 4, cap. 37.

—Podre de rico ; excessivamente.

—Febre podre ; febre originada da po-

dridão do s.ingue, etc.

—Figuradamente: Membro podre ;
ci-

dadão inútil e criminoso.
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— I)iz-so tambom: Podre do somno.

— Fifçuradsiíienle : Podre de somno

;

horatra «ioíniiindo 4'osla paixão.

— Fij^uiada e p^ipularnuTil): .Ser ;)et-

a;e podre ; .ser iiiulil, não prestar para

nada, não ler luerccicoenlo, ele.

—Subslniilivaineiili): (h podres de al-

guém; as frai|iii!Zíis, as babJas, f.iltas.

POBREZA, .•!.
f. Corrupção, podridú).

PODRICALHO, s. m. Tormo popular.

Cousa poiiro n rorruptn.

—Adjeclivamciito : Fedro, fraco, po-

drido.

PODRIDÃO, s. f. O estado da cousa

podr«, quH [)nr(leu a bondado natural, e

tende a doslruir-se, e passar ao estado

de corrupção.

PODRIDO, A, adj.— Olha podrida. Vid.

Olha.

— Substantivamente: Ima podrida.

—

o Além d'isso qiio queriam? que faltasse

ao caracter do Miscellanea-? Esta é como
a olha fervendo em tempo de inverno:

nabos para cima, toucinho para baixo,

gallinha aqui, acolá perdiz; lá apparece

carneiro; lá ri'b'nta um pedaço de boi;

en)fim sae o tudo subUancial d'uraa po-

drida, com quatro tomates ou pimen-
tões castelhanos.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo C«s-

tello Branco, pag. 47.

\ PODUROS, s. m. plur. Género do

insectos da ordem dos apteros, que tem
uma cauila servindo de pó ou de órgão

locomotor.

f POECILO, s. m. Termo de antiguida-

de. Fortico publico ornado de pinturas,

em A(hi>nas.

POEDEIRA,«-í/. f.—Gallinha poedeira;

gailinha qun já põe ovos.

— Doa poedeira; a que põe muitos
ovos.

POEDOR, s. 2 í/eu. (Do antiquado
poer). Fessoa que põe.

—Poedores de fogo; incendiários.

POEDOUROS, s. >ii. jL>/ií)-. Os fios que
se deitam no tinteiro para embeber a

tinta, e conserval-a, sem que escorra com
alguma inclinarão leve d'elle.

—Pannos usados pelos pintores, e que
elles embebem em tintas para se utilisa-

rom dfllrs.

POEIRA, s. f. Muito pó levantado.—«A
opinião de alguns Pilotos Portuguezes
acerca do nome Mar l\o\o, ante que fi-

zessem esta entrada nella, era, que as

ventanias que se levantavam na tTra
Arábia traziam poeiras vermelhas da côr

da terra, as quaes vinham lançar no mar,
de que elle ficava tinto; e outros diziam,

quo seiia porque a ribeira dclle toda era

chea dl' barreiras vermelhas.» João de
Barros, Década 2, liv. 8, cap. 1.

—Areia de seccar a tinta, e o areriro.

— Loc. FiG.: Leva)itar poeira; fazer

rumor, esp«lhal-o.

—Poeira de a(iuu ; miúdas gotlas le-

vantadas ao ar.

ruEK

—Loc. FiG. : Levantnr poeira; íusci-

tar tumulto, desordem.

POEIRADA, s. f. Nuvem do poeira.

— Muito
I
ó |i'Vfliitado.

—Turbilhão, tufão, redemoinho.

POEJO, f. in. Ilerva di- duas espécies.

POEMA,.-!, rn. (!)') lalim poema). Obra

poética.— liin ejiigrmnma é wn poema.
— «l>á Cata) liuraa resposta dijçaa sem
duvida alguma da gran lesa com que me-
recpo o titulo do D-fensor da liberdade.

Ainda que este discurs') he hu u dos me-

lhores lugares daquelli Poema, nem o

traduso, nem o repito aqui porque he

miiy fácil encontra-lo no I.ivro IX onde

diz.» Cavallciro de Oliveira, Cartas, liv.

3, n." 11. — «Km premio do poema Al-

fonso deram habito do Christo a Botelho;

porém, como llio não pagiram a tença,

largou o habito.» Bispo do Grão Fará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Cranco, pag. 108.

T.alvct sem 6 remor?o eçrnipiiloso

Do eloquente .^ngaslinho. Uccelienilo

Em depósito um jiiieirui de iiu« ouvira

FulUr ja t.mto, e do bomam tam fainoao

Por ecu gr.inde saber, talento e arte.

GAitiiETT, CAMõr.s, cant. 6, cap. 6.

— Particularmente: Obra em verso de

qualquer extensão.

—

O poema épico.—O
poema didáctico.— O poema sattjrico.—
O poema dramático.

— l)iz-se algumas vez^s de uma obra

em prosa, onJe se acham firções, o o es-

lylo harmonioso e figurado da poesia.

j POEMETO, s. m. Poema pequeno.
— «Numa coU^cção de poesias dinamar-

qurzas que tem por titulo — -Vi/e Diglt,

Af Schack ^talfeldl — K\A 1808. 8."o a

pag. 175 vem um poemeto intitulado Ca-

moens em versos do differentes medidas

e a modo dramático, sendo interlocuto-

res Camões, um frade, o Jáude Camões,

e vozes de anjos. Contêm 24 pag.» Gar-

ret, Camões, nota / ao cant. 9.

POENTE, s. m. (Do antiquado poer).

O ponto cardinal do céo, onde se põe o

sol.

— O que põe qualquer proposição ca
affirma alguma Ihese, ou cousa de fa-

cto.

POENTO, A, adj. Que tem pó, ou está

coberto d'ello.

POER, i'. a. Termo antiquado. Pór.

—

Poer alguma cousa na mesa.— «Quando
haõ de começar alguma guerra ajuntams-

se em huma casa quatro, ou cinco dos

mais velhos, daquelKs que sendo man-
cebos deraõ mostras de valentes, e foraõ

bons capitaens, depois de assentados,

como em coroa poendo seu visinho, ou

beberajem no meo de que bebe cada

hum o que quer.» Damião de Góes, Chro

nica de D. Manoel, part. 1, cap. 56. —
«Com cuja chegada forfio os mouros, e

Naires de todo desbaratados, seguindo-

POBT

lhe o Vicerei o alcance ate a villa, por

onde fez virar os que se a ella acolherão,

B lhe mandou poer o fogo, de que ar-

deo tola, com muitas especiarias, e ou-

tras muitas m';rcad «rias, que alli esta-

uáo pf-ra a carga das nãos de Meca.» Ibi-

dem, part. 2, cap. 24.

—Poer em estado. Vid. Estado.

— Allegar, trazer algum exemplo oa

confirmação do que se diz.

—Poer contra alguém ; demandar, re-

querer.

—Poer no rotto e fa.''-; caiar o rosto

a mulher.

A* Portugiuu honrada*

ti moa poc deabonra a rer

no rosto e f.ice ivj'-r

e trazer auerdugadaa,

e também viobo b«L«r.

C. DE ntZCKDB, MiSOLLAHCA.

— Poer-se em desordem; desorJena-

rem-se, fazer tumulto, alvoroço.— «E por-

que no conselho que tiueraô, assentou o

Vicerei que elle auia de ir diante de to-

dos cometer a nao do Mirhocem, consi-

derando os capitiens, que se elle peri-

gasse seria causa de se lodos poerem nra

desordem, se foram a sua nao pedirllie

que em maneira nenhuma o nara fei^s-

se.» Damião de Góes, Chroaica de D.

Manoel, part. i, cap. 39.

— Poendose o sol; desapparecendo .

ao occidente.—«Nuno fernand-z, depois

de ser em Almedina deixou alli Cide

Iheabent*fuf e tomando seu caminho pê-

ra Çafira, chegou a cidsdii t#rçafeira em
se poendo o Sol, onde foi recebido con
muita al-^gria, e o mesmo se fez a dom
loào em Azimor, porque as nouas que

se logo espalharam antes de chegarem

foraõ. que eram os mais dellos mortos,

e capliuos.» Damião de Góes, Cbronica

de D. Manoel, part. 3, cap. 50.

POESIA, í. f. (Do grego poiésis). Arte

de fazer obras em verso.

Celeste dom da l\>rsia I Ah I Nnnca

Nas trevas M etbafisicaa a'«ntmiba

!

Do pó da lf:6coU as Gr.içaa a« intimidãd.

J. AGOSTIXBODESIACEOO, UXOITA^ÃO. CJnU 1.

— Diz se dos dilTerentes géneros de

poemas, e das dilT^rentes matérias tra-

tadas em verso. — Poesia épica, h/rica,

dramática. — Poesia tnoral, familiar, —
Poesia profana, íagrada.

—Absolutamente : Qualidades que ca-

racterisam os bons versos.

— Figuradamente : Diz-se de tudo o

que ha de elevado, e de tocante n'uroa

obra darie, no caracter de belleza duma
pessoa, e mesmo n'uma producçáo na-

tural.

—Arte do faier versis, versificação.

—

Poesia harmoniosa.

POETA, j. /'. (Do latim poeta). Homem
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dado á poesia. — «No Soneto impresso

que remeto a V. M. verá que os Poetas

Laureaiios da Corle. de Yienna, de ruja

ordem ho o Autor do Soneto, não anlja-

rão alé agora que o significado de Co-

mas spja próprio para as crinas dos Ca-

vallos, pois que ha d(jUsannos o empre-

garão dizendo a sua Magestade Imperial

Cesárea e Calholica.» Cavalleiro d'01ivei-

ra, Cartas, liv. 1, n.*' 7. — «Assentei do

restituir o nome exacto do galeão, que

ora Sancta-Fe. iN'elle imbarcou em So-

falla o nosso poeta com Diogo do Couto

e os outros amigos que o libertaram das

garras de Pedro Barreto.» Garrett, Ca-

mões, nota A' ao cant. 3.

—Homem que compondo ou não, tem

85 faculdades poéticas.

— Poeta de agua doce; o poeta medío-

cre, ou o não poeta.

POETAÇO, s. m. Augmentativo de Poe-

to. Grande poeta, fallando ironicamente.

POETAR, V. n. Fazer poemas.

POÉTICA, s. f. (Do latim poclica). A
arte da poesia.

—Por extensão : A poética das hellas-

artes; a explicação do que ha de eleva-

do e ideal nas bellas-artes.

— Figuradamente: A explicação do

que ha do eleva lo na natureza viva ou
morta.
— Arte poética.

—

A poética de Horá-

cio, de AriHoteles.

POETICAMENTE, adv. (Do poético, e

o suflixo «mente»). Da um modo poé-

tico.

—Segundo a arte da poesia, segundo
o seu estylo.

POÉTICO, A, adj. (Do latim poeticus).

Que diz respeito á poesia, que lhe é pró-

prio.—Licenças poéticas; liberdades de que
os poetas usam nos versos contra as re-

gras ordinárias da lingua.
—Composição poética; parte da com-

posição, que tem por objecto a invenção

do assumpto, dos episo^lios, accessorios,

independente dos processos technicos.
—Ddlezas poéticas; bellezas da poe-

sia, talvez diversas, e ainda impróprias

dos prosadores.
—Numen poético; o engenho e juizo

poético, ou que formam o poeta.

POETISMO, s. m. A classe dos poetas.

—Os poetas.

POETIZA, s. f. Mulher entregue á pee-

sia.

—Mulher que compõe poemas.

POETIZAPx, V. n. Fazer poesias.

— Poetar.

f POEYRA, s. f. Vid. Poeira.—«Hou-
ve outro menino que se inclinou a co-

mer a poeyra fina, que se acha sobre

os movfis quando se não alimpão em
muito t'^rapn.» Cavalleiro d'Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.o 16.

POGEJA, ou POGEIA, s. /". Termo an-

tiquado. A mealha, moeda antiga.

POIA, s. f. Vid. Poya.

POIAL. Vid. Poyal.

POIAR, ou POYAR, ou POJAR, i\ a.

Pôr, desembarcar.— i Acs quaes dous Ca-
pitães entregou as duas barcaças da Ci-

dade que sili tomaram, pêra nellas poia-

rem sua gente em terra.» Barros, Déca-

da 2, liv. 7, cap. 9.— V. n. Desembarcar.
POIDOURO, s. m. Trapo, pelo meio

de cuja dobra passa o fio, que se vai do-
bando.

POIMENTO. Vid. Poymento.
POINHÃO, conjunctivo antiquado do

verbo Pôr, em vez de Ponhão.
POIO, s. m. Vid. Poyo.

POIR, V. a. (Contrahido de PoHr). Po-
lir roçando.

—Figuradamente: Gastar roçando, la-

vando, etc.

—Vid. Polir.

POIS, conj. causal. Visto que, porque.—«K quando ElR-^y de Ormuz houve as

terradfls, não esqueceo a Fero d'Albo-

querque dizer-lhe que per alli veria quan-
to tinha ganhado em se fazer vassallo

d'EIRey seu Senhor, pois a seu rogo

aquelle Capitão do Xeque Ismael dera a

que lhe tinha tomado, e mais assentara

com elie de não fazer damno em cousa
sua.» Barros, Década 2, liv. 10, cap. 1.

— «Grande deve ser a tua cegueyra, pois

cofiado em boas palavras, gastas a vida

em laõ más obras, não sey se gracejará

Deos comtigo nn dia da conta.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 77.

A esse lujar moititero guiando

Vay, hum momento mais não quer deterse

Deixemos a jornada, pois deixamos

Com pena us dous amantes tão crecida.

J. CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

CSDt. 2.

—«Mandou primeiro dizer ao Conde
de Olivença, que pois seu genrro leua-

ua sua molher, e filhos fora destes re-

gnos, que elle desejaun que ficasse nel-

les a quem elle galardoasse seus serui-

ços.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 45.

—CoDJuocçào conclusiva. Logo, por-

tanto.

Alerta, Lara, pois- .ilerta, alerta;

Que o direito aos que dormem naõ soccorre:

E cumpre aos litigantes ser espertos.

A. DINIZ DA cnuz, HYSSOPK, cant. 5.

f POISADA, s. f. Vid. Pousada.

Próximo o dia não tardou no oriente

;

Volve ao paro o guerreiro. Era partida

Para Lisboa a corto. Na poisada,

Cuidoso da delonga, o missionário

Com anciã o aguardava: ambos caminho
Da lusitana capital se foram.

GARRETT, CAMÕES, Cant. 'J, Cap. 17.

POISAR, V. a. Vid. Pousar.— «E olles

com muito temor nos disseram que era

este lugar auia mnytos Liões e que de

noyto matavam as bestas das cáfilas que
ali pousavam, mas em toda a noute n.nm

vimos nenhuma fera pelos muytos fo-

gos e vigia que tivemos.» António Ten-
reiro, Itinerário, cap. 4.

POISO, s. m. Vid. Pouso.

Ditosas—se jamais fio d'areia

Na voadora ampulheta me ha corrido

Horas que taes se chamem.—N'esse poÍ!}0

De suave tristeza me accudiam

Á memoria as Icmlirani^as do passado,

Magoadas co'as ideas do presente,

De involta com receios do futuro.

GARRETT, CAMÕES, cant. õ, cap. 13.

POITÃO, s. m. Arvore de madeira.

POJA, s. f. Ponta, corda de virar a

vela.

POJADURA. Vid. Pejadura.

POJANTE, part. act. de Pojar. Que vai

com vento em popa; que navega com
maré favorável e propicia.

POJAR. Vid. Poiar. — «O que vendo
Afonso Dalbuquerquo mandou pojar gen-

te nos bateis, pi^ra matarem daquelles,

os que podossem, o que executaram bem
a sua vontade, com tudo os da nao Me-
ri a nam desempararam, porque posto

que estiuesse destroçada da nossa arte-

Iharia, o capitam era mui bom cauallei-

ro, e tinha muita e boa gente consigo.»

Damião de Góes, Chronica de D. iWa-

noel, part. 2, cap. 33.—«Guarneceo llu-

mecão as estancias, o pôz o grosso do

exercito nas partes onde lhe pareceo,

que poderia pejar a nossa armada, sem
que a confiança lho fosse impedimento
a disciplina. Desta sorte esperou a inva-

são dos nossos, á resistência promplo, e

na batalha incerto.» Jacintho Freire de
Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 3.

POLA, s. f. Voz com se costuma cha-

mar as gallinbas, pola, pola, pola, de-

rivado do francez poule, que significa

gallinha.

—Polas das arvores; ramos inúteis,

que brotam do pé, ladrões. Vid. Poldra

(termo de agricultura).

—A preposição por o o artigo a por

euphonia, trocado o r em l pela figura

antithese. — -São posso lá ir pola causa

já citada. Vid. Pela.

POLACA, s. f. Termo de marinha. Ve-

la que serve como de estai do traquete,

e que pela sua posição só se iça em oc-

casião de temporal, ou quando se capêa :

iça em estai próprio, que se faz fixo

com volta e malba do gurupés, junto ao

pó do pau da bujarrona, e o outro chi-

cote vai gurnir a um moitão que se acha

cosido, pela parte inferior, aos váos do

traquete do lado.

POLACO, A, adj. Da Polónia, polonez.

—Substantivamente : L'm polaco. —
Uma polaca.— «O vinho porem quo este
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Polaco bobe, e quo obriga a bol)er a lo-

dos os qiiH so auháo na sua companhia,

além d»? ser oiciiuiigo do eriteiniimenlo,

he a mina da fabrira dos rnortaes.» (la-

Taliiiiro fl'01iv(Mra, Cartas, liv. 1, n." 22.

1.) POLAINA, s. f. Insígnia qiio de-

viam Ira/.or na caberá as alcoviteiras,

qiiH nôn foram degradadas.

2.) POLAINAS, s. /. plur. Meias do

panno do liiilio encerado, com pala que

se abotoara por um lado, e chegam ató

ao peito do pé ; calçam-so sobre as meias,

e por fora do sapato. Os soMados e os

aldeões tem por costumo trazel-as de

panno do lã grosso.

POLAR, aój. 2 gen. (Do latim poU-
ris). yiie pertence aos poios, que eslá

perto dos poios.
— Esirella polar; a ultima das estrel-

las, formando a cíud.i da Ursa njenor,

assim chamada por ser a esirella roais

prosima do polo celeste septemlrion«l.
— Círculos polares; nome de dous pe-

quenos círculos da esphera, parallelos

ao equador, a 23" 27' 57" de distancia

dos poios do mundo, um ao norte, e ou-

tro ao sul do equador.

—Termo de gnomonica. Quadrantes
polares; quadrantes, cujos planos são

parallelos a algum circulo maior que
passa pelos poios.

—Termo de geographia. Mar polar;

parte do Oceano Glacial, ao norte da
America septemlríonal.

— Diz-se dos poios do magnete, da

ígulha ruagneiica, da pilha galvânica.—Carvões polares; carvões emprega-
dos na produe^-áo da luz eléctrica.

POLARIDADE, s. /'. Termo de physi-

ca. Propriedade que tem o magnete ou

a agulha magnética do se dirigir para

um ponto fixo do horisonte.

—Termo de marinha. Propriedade que
tem as massas do ferro exisleiíles na ex-

tremidade de actuar sobre as bússolas, o

alterar-lhe a direcção.

—Estado de um corpo ou de um ap-
parelho eiu que se manifestam dous po-

ios opposlos.

—Acção das forças separadas que se

neulralisam reunindo-se.

[ POLARIMETRO, s. m. Termo de
pbysica. Apparelho destinado a determi-

nar se um corpo desvia o plano da po-
larisação para a direita ou para a esquer-
da, e quantos grãos o f,iz girar.

POLARISAÇÃO, s. f. Termo de pbysica.

Modilicaçáo particular dos raios lumino-
sos, em virtude da qual, uma vez refle-

ctidos ou refractados, se tornam incapa-

zes de so reflectirem ou refraclarom no-
vamente em certas direcções.
—Angulo de polarisação ; angulo que

deve fazer o raio luminoso incidente com
a superfície rellectidora, para que seja

polarisada o mais completamente possí-

vel.

—Plano de polarisação
;
plano segun-

do o qual foi reflectida a luz que se acha
polarisadi por rell^aflo.

—Polarisação (ia luz por reflexão;

polarisação que consiste em que todo o

fascículo luminoso reflectido por uma
superfície poli la .sob um angulo de in-

cidência de 35" 25' não pó le mais ser re-

flectido por outra supeflicjc, que eoron-
tre sob a mesma incidência, visto esta

superfície ser perpendicular ao plano ria

reflexão do fascículo sobro a primeira
superfície.

—Polarisação por refrarção simples;

polarisação que c(msiste em que fazen-

do atravessar n'nro fasciciilo luminoso
uma pilha do placjs de vidro em logar

de a reflectir sobre um gelo sob o angu-
lo do 35" 25', o fascículo emergente re-

cebido sob e?te mesmo angulo por um
gelo perpendicular ?io pidno de emer-
gência não é mais refl.Tlido, e eitinguc-

50, o que 6 o caracter da polaris"ção.

—Polarisação por dupla refracrilo ; po-
larisação que consiste em que todo o

fasíículo luminoso birefractado por um
crystal ó polarisado por este mesmo fa-

cto, qualquer que sejt o angulo scb que
encontro o crystal.

—Termo de botânica. Tendência que
manifestam sempre a radicula o a gem-
mula em se dirigir, durante a germina-
ção, em dous sentidos differentes e dia-

metralmente oppostOS.

f POLARISADO, ptrt. pass. de Pola-
risar.— /.Kr polarisada.

POLARISADOR, A, adj. Que polarisa.—Ajipiirclho polarisador.

POLARiSAR, V. a. Termo de pbysica.
Faz-r tomar aos raios luminosos a dispo-
sição chamada poiírisnrão.

— Polarisar se, v. rejl. Diz-se também
das partículas, que subnaellidas á acção
da pilha galvânica, se decompõem, e se

transportam aos pulos d'esta pilha.

POLCIGÃO. Vid. Pocilga.

1.) POLDRA, s. f. Kgua nova.

2.) POLDRA, s. f. Termo de agricul-

tura. Vara que rebenta do pé da arvore;
serve para mergulhias ou transplanta-
ções arranc«ndo-se com o raizame.—Plur. Vid. Alpondra.
—Figuradamente: Errar as poldras;

errar o caminho, ou os meios de alcan-
çar alguma cousa, á maneira d'aquelle que
ao passar algum regato nu lamaçal erra

as poldras, e cáe na agua e lama. —
«Contarey hum caso, que me veyo ás
mãos ba poucos dias. e apoya tudo isto

bellamente. Veyo hum pertend^nte da
líeira requerer hum officio, se não era

benelicio; trouxe duz^nt^s mil reis, que
julgou lho b.i5tava para seus gastos

:

dispendeo-os em peitas: errou as pol-
dras a todos corao bisonho, e aehou-se
em branco, e sem branca na bolça ; mas
rico de noticias para armar melhor os
páos em outra occasiaõ.» Arte da Fur-
tar, cap. 47.

1.) POLDRO, «. w. Vid. Potro.

2.) POLDRO, A, adj. Termo antiqua-
do. Novo, boçal.

—Sem ensino, rule, rústico.

POLÉ, s. f. Ilollani, moutôo, espé-

cie de pilHS-a p-quena, em que gira a

sondari-zí, quando se suspende o pru-

mo: usa-se nos navios
— .Montão com duas roldanas na mes-

ma caixa.
—DHia de. polé ; espécie de besta, op-

posta á de garruiha.
—Dir tratos de polé ; nsavam-se em

terra para levantar ao alto d'clla os cri-

minosos atados á corda, e deixal-os cair

a t.rra.

POLEA, 5. m. Termo do Malabar. A
gente bsíia, não nobre, em opposiçâo a

naires.

POLEAME, s. m. Termo dn marinha.
O complexo de todos os moutfies, cader-

naes, bigoias, pates-ras. l^bins e polés,

qin entram no apparelho de qualquer
navio.

— Poleame de /'lííorar; aquelleem que
gornem os cabos empregados na marca-
ção; compõe se de cadernaes e montões,
papoilas, p^tescas, lebres e pnlés.

— Poleame siírrfo ; o que serve ordi-

nariamente para os cnb^s fixos ; compõe-
se dos caçoulos e lebres dos enxerlorios,

das sipatas dos estais e dos cabrestos,

e das bigotas que aguentam as enxár-

cias.

POLEEIRO, s. ))i. Officia! de obras de
pólen roí\

POLEGADA, s. f. Medida de drz- li-

nhas geométricas, ou um dedo e meio.

—A duodécima parte de um pó geo-

métrico.

— Vender com polegada; dando uma
polegada alem da jista medida.

1.) POLEGAR, adj. m. (Do latim pol-

le.i j.—D^.do polegar; d"do que t*>rraina

a mão ou o pé no la lo opposto áquelle

em que está o mínimo. — «E querendo-
Ihes mais por desordenada crueldade

cortar ambos os dedos polegares dss

mãos, nos pedirão com infinitas lagri-

mas que por este verdad^yro Senhor era

cujo serviço andamos, enxergassettos em
nós o favor do S'>u bsfo.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 87.

—Subitantivsmente: O polegar.

2.) POLEGAR, s. m. — O polegar da
vide; o pé mais curto e forte da vide

podada, do qual rebenta a vide com mais

força

.

—Polegar do leme; a parte onde váo

os machos que mais o seguram.
— Polegares de vitella ; guizado.

POLEIRO, ,«. m. L<igar onde se rero-

lliem .is gallinhas, e as varas 8lrave,<ss-

das, onde pousam ; as varas das gaiolas,

onde pousam os pássaros.

7 POLEMARCHIA, s. f. Encargo, fun-

eõ'S do p;deiTiarco.

POLEMARCO, ou POLEMARCHO, s.m.



POLI

(Do grego polemarkkoíi). Entre os anti-

gos gregos, commacdarite <la armada.
POLEMICA, s. f. Vid. Polemico.

POLEMICO, A, adj. (Do grego líolemi-

kos). (jue pertence a disputa por escri-

pto.— Um escrivão polemico.
— Obras polsmicas; obrss que se fa-

zem nas disputas lillerariss, para sus-

tentar uma opinião contra outra.

— S. /'. Disputa por escripto. — Uma
polemica ardente.

POLENTA, s. f. (Do latim poZefiía). Pa-

pas de ferinha de milho, apolvilhadas

de queijo raspa io.

PÒLEO, A, adj. Do polo.

P0LG.4R. Vid. Pollegar.

POLGUEIP.AS, s. f. phir. Os cabos da

verga da besta, onde entram as extre-

midades da corda. Vid. Empolgiteiras.

1.) POLHA, s. f. (Do fraucez poule).

Termo antiquado. Galiinha.

—Figuradamente : Moça, mulher pu-

blica, meretriz.

2.) POLKA, s. f. Na espadilha, jogo, é

um signal que indica certo numero de

tentos, por não estar contando muitos,

e a que chamamos hije ficha. Vid. Fi-

cha.

POLHACRA. Vid. Polaca.

POLHASTRO, s. m. (Do latim j^^llas-

ier). Gran<ie frango.
— Ser polhaslro ; andar ás polhas, ser

azevieiro, maganão.
—Figurada e popularmente: Rapa-

gão.

POLHEIRA, s. f. A primeira saia, que
cobria o arco de levantar, usâda dos que
traziam guarda infante.

POLEINHA, s. /'. Um jogo de nove car-

tas.

POLIAKTEÊA. Vid. Polyanthea.

POLIARCHIA. Vid. Polyarchia.

POLIGE, s. m. O dedo polegar.

POLICIA, s. f. (Do lalim^johíia). Aper-

feiçoamento de nação cultr. e polida, nas

obras de mecbauiea, no saber, artes li-

boraes, no governo e administração in-

terna da republica, mormente no que
respeita ás comncodidades, isto é, lim-

peza o aceio; á fartura de viveres e ves-

tiaria, e á segurança dos cidadãos.— «E
andauão os capitães naquell^ tempo tão

prouidos das policias, e cousas qua ago-

ra de (â leuão pêra regalo das pessoas,

que não se achou em toda a sua nao
hum panno de linho pêra o curarem por

todos vestirem algodão, de maneira que
o Yiso-Rey lhe mandou huma camisa
velha pêra os pannos da cura.» João de

Barros, Década 2, liv. 3, cap. 6.

—O tratamento decente, cultura, ur-

banidade dos cidaòãos, o fallar, o ter-

mo, as boas maneiras e corlezia.

— Brincos, .lindezas, obras de curioso

lavor, e manufacturas de luxo.

—O aceio, limp.'za, alinho.

—O aceio das casas, moveis, bím la-

vrados, e edifivlps.

rOLI

—Objectos de luxo das nações poli-

das e civiiisadas. — «E muitos em levar

quali:juer cousa destas, por a não haver
em sua terra, ganhavam ruguiarmente a

trinta, e quarenta por cento, ante faziam
seu emprego em especiaria, drogaria aro-

mática, cheiros, seda, e mil géneros de
policia por ganharem dobrado.» Barros,

Década 2, liv. 6, cap. 1.—Melter em policia uma nação; civi-

lisal-a, urbauisal-a.

— Intendente geral da policia. Vid.

Intendente.

— Cousas de grandissirnas policias.

—

«Ho presente era os mais singulares ar-

neses, e cubertas de azeiro de cauallos,

e outras cubertas de pintura, tudo o mi-
Ihtir que ate então se. vio, e assi outras
mujtas sortes de armas, e arcos, e ou-
tras cousas de muyia valia, e grandíssi-

mas policias, que el lir-y muyto estimou,

e recebeo o presente em salla para isso

concertada, e com muyta solemnidade,
de que mostrou receber grande conten-
to.» Garcia de Rezende, Chronica de D.

João II, cap. 170.

— .Movimento. Diz-se d'aquella parle

da administração, qua está encarrega-
da da execução das leis pohciaes pro-

mulgadas para procurar aos habitantes
de uma cidade, uma existência commo-
da, e tranquilla, apesar dos esforços da
sua violência, e das agitações do amor
próprio, 6 das paixões.

Deos e el Rey nõ sã servidos,

hos pouos sam destruyJoj,

La policia damnada,

lia republica roubada,

e hos pobres oprimidos.

G. DE REZENDE, lllSCELLANEA.

— <i.\s casas entre si desunidas, e in-

dependentes humas de outras, sem mais
policia, união, ou medida que a que en-

sinava o gosto, ou poder dos moradores.
Com tudo os p.iteos, e eiraJos de cada
casa representavão juntos huma mages-
tade barbara, como de homens que edi-

ficavâo com maiur amnição, que archi-

tectura.» Jscintho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 1.

— Policia correccional; aquella parte

da administração da justiça, que conhe-
ce e puna os delictos pouco graves, aos

quaes a lei impõe certas penas leves.

— A repartição a cujo cargo está este

ramo de administração publica.

POLICIADO, part. pass. de Policiar.

— Oue tem pulicia, onde existe poli-

cia.

—

Cidade policiada.

— Syn.: Policiado, ciuiiísaíio. Vid. es-

te ultimo termo.

POLICIAL, adj. 2 gen. Que diz respei-

to á policia quer publica, quer de algu-

ma corporação, grémio, instituto, ete.

— iJíceiít) policial ; direito que pres-

creve as bis da policia; direito que exer-
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ce aquelle que tem esses direitos, o' exer-
cício dVlles.

POLICIAR, V. a. Polir, ou introduzira
pnlicin.—Policiar ton pai:, inna cidade.
POLICRESTO. Vid. Polychresto.
POLIDAMENTE, adv. De um modo po-

lido.
^

— Com polidez, urbanidade.— Com policia, cultura.

POLIDEZ, s. f. Urbanidade, modos po-
lidos usados entre gente culta.— Syn. : Polidez, civilidade. Vid. este
ultimo termo.

1.: POLIDO, s. m. Polimento.
2.) POLIDO, part. pass. de Polir. Ali-

sado pela fricção, limado.— «Costumavão
os Soldados daqueile tempo trazer nos
cintos humas raachadiahas mui polidas,
que servião de cortar as driças, e enxar-
ceas dos navios de preza, e também de
arrombar caixões, e fardos ; este era o
uso, o outro era coberta.» Jacinlho Frei-
re de Andrade, Vida de D. João de Cas-
tro, liv. 4.

— Feito com policia.

— Civilisados, urbanos, que não são
rudes.

Depois foram tam polidos,

tam ricos, tam atilados,

tam doces, e tam luzidos,

e tam checs desraaltados,

cabelleiras, e tingidos.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

—«A gente he boa, simprez e conuer-
ssvel, nam naufgam nem tem disso o
vso, tem almadiss em que pescam, e an-
dam de longo da costa a remo de huns
lugares aos outros, usam azagaias muito
delgadas guarnecidas de ferro com que
tirsõ darremesso, isto era o antigo desta
ilha quando aos nossos descobrirão, e
foi depois por slguos annos, mas jagora
ssõ mais polidos, e astutos no modo de
pelejar e tratar do que o dantes erão.»
Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,
psrt. 2, cap. 21.— «Era no tempo que a

o Duque tomou de grande cerca, quadra-
da, de muito trato, habitada de muita
gí^nte nobre, mercadores, e outra popu-
lar, em que averia mais de cinco mil fo-

gos, sem os dos ludeus, que serião qua-
trocentos. A gente era polida, e bem ata-

uiada, assi homens, como molheres, e

mui dados a viços.» Idem, Ibidem, part.

3, cap. 47.

— Que usa das policias, louçainhas,
adornos e enfeites galantes, e custosos.
— Polido nas letras; limado, culto.

— Discurso polido ; discurso limado,
bsm correcto, culto.

— Substantivamente: O polido dos
trajos.

F;iUo, sim, tio apparato dos banquetes,

No polido dos trajos, e a?çembieas,

Dos Jardins no boro gostn, e dos Palácios.

A. DINIZ DA CRi;?:, n\gsoPE, cant. Ti.
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— Syn. : Polido, civilisadi). Vid. esta

u'timo VDcnljiilo.

POLIDOR, A,». (Do latirn politor). Pes-

soa qiii) l>ruiie.

— Instrumento com que se bruno, c

piilo.

POLIDURA, s. /. Polimiuito.

POLIEDRO. Vul. Polyedro.

POLIEIRO. VkJ. Poleeiro.

POLIGAMIA, s. /'. Vid. Polygamia.

POLÍGONO, s. m. Vid. Polygono.

POLIGRAFiA, .s'. /•. Vid. Polygrafia.

POLILHA, .s. /'. Bicho croado na roupa,

e a como ; traça.

— Insecto que dá no tabaco enrolado,

e o (isirnga.

POLIM.

—

Ardar á pepolim; andar so-

bre um .só pó, aos sallinbos, andar em
polins. Vid. Pepolim.

POLIMENTO, s. m. A acção de polir.

— Tiiits de alvaiade com óleo graxo,

a qual os pintores assentam com um cou-

ro de luva nos encarnados das imagens.
— {) lustre da cousa polida.

— Polimento de língua: a cultura no

faliar.

POLIMITA. Vid. Polymita.

POLIO. Vid. Poterio (herva).

POLIORCETICA, s. /'. (Do grego po-

liorlcèo). Arte do fazer os assédios.

— Adj. Que pertence d arte de fazer

os assiMiios.

1 POLIOaCETO, adj.m. Termo de His-

toria grega. Tomador de cidades, sobre-

nome de Demétrio, filho de Antigono.

f POLIOSE, s. f. Termo de Medicina.

Descoloração dos pellos.

PÓLIPO. Vid. Polypo.

POLIPODIO. Vid.Polypodio.

POLIR, V. a. (Do latim polire). Tornar

unido e brilhante a força de attrito.

—Figuradamente: Ornar o espirito,

adoçar os costumes.
— Tornar civil, polido.

— Dar o polimento dos pintores.

— Sys.: Polir, alisar. Vid. este ulti-

mo termo.
— Syn.: Polir, lima)-. Vid. esta ulti-

ma palavra.

POLITICA, s.
f. (Do latim /jo/ííú-n). Ar-

te de governar os estados, sciencia do
estado.

— Sciencia de regular, e aproveitar as

relações do estado, ou naçSo com as na-

ções estranhas.

— Governo.—«Logo naqnella mesma
tarde chamou os Ministros da fazenda

Real, e ouvidos os fundamentos que ti-

veráo, deo parte da matéria aos homens
mais scit-nies nas leis, e na politica da-

quelle Estado, os quaes, sem discropan-

cia, resolverão ser cruel o Decreto, e re-

pugnante a piedosa intenção de nossos

PrÍ!nipt>s.» J.KMUlho Freire de Andrade,

Vida de D. João de C.ístro, liv. 1. —
«Pretender avassalar huiu Soborano ao

outro he politica criminosa, desprezada

da raí.\o, e abominada pela consoieucia.

iMJl.k

Unir os .Soberanos em harmonia ditosa,

dependendo da acção divina, seria a

miiyor virtude humana.» Cavslleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n.» 11.

— Policia, urbanidade, cortezia. —
«Poucos visitaram Mendonça, e esses de

baixa condição, porque os grandes, quan-

do v(;>iin um amigo na di^sgraça do riíi,

seguem a politica de o abandonar.» Bis-

po do Grão I ara, Memorias, publicadas

por Caiuillo (Iflstcllo Branco, pag. 126.

POLITICAMENTE, atiu. (De politico, c o

suflixo «mente»). De um modo politico.

— Com urbanidade, conforme as leis

da politica, do estado.

POLITICÃO, s. )/i. Grande politico.

POLITICAR, V. n. Discorrer na scien-

cia ou artes politicas, fazer de politico, e

de commum usar da finura da arte, o

astúcias dos políticos.

POLITICO, A, utij. (Do latim polilicus).

Que diz respeito á politica.— «Com a in-

dustria, e com a despeza resgatou a vi-

da de seus Vassallos, e neste politico se-

gredo despendeo thesouros com publica

ulilidaie.» Frei Bernardo do Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados

por D. José Barbosa.

Que * mio, que o ToJo rege, ás Artes marca,

Qul do seio (lo Nada, a voz do Eterno

CUama á vidajioíiliaios Impâiios,

E outra vei da existência os leva ao Nada.

J. A. DE UACEDO, VIAGEM IXTATICA, CaJlt. 4.

— Arilhmelica politica ; applicação

dos cálculos arithmeticos aos objectos,

aos usos da politica, como ás rendas pu-

blicas, ao numero dos habitantes, a ex-

tensão e valor das terras, aos tributos, e

a tudo o que constituo a riqueza de uma
nação.
— Economia politica; sciencia que

trata da distribuição, e do augmento
das riquezas, e qua tem por objecto in-

dagar os meios de melhorar a sorte das

sociedades humanas.
— Direito politico; parte da sciencia

do direito, que trata da constituição de

um estado.

— JDirtíiícis políticos, ou cicicos; actos

que a constituição attribue a cada cida-

dão, quando cila lhe concede a faculda-

de do dar mais ou menos directamente

seus votos para a administração do go-

verno.

— Que sabe politica; estadista.

— Máximas politicas; certos axiomas

ao uso dos homens do estado.

— Polido, urbano, cortez.

—

Assembleia

politica.

— iSijilema politico ; systema que diz

respeito ao governo do estado, e as suas

relações recipro>;as.

— Substantivamente: Um grande po-

litico.

POLKA, s. f. Espécie de dança origi-

nada da 1'olonia, que esta hoje muito em
moda em todos os paiies clvilisados: é

l-OLL

urna dança a dous tempos. O cavalheiro
pegando na dama pela cinta com a mão
diniita, dá-lbe a outra n.áo, e gira com
ella dando o passo da p >lka.

— l'usso da polka ; dão-se alternati-

vamente com ambos os pés trt^s tempos
sobre, quatro, no quarto tempo o pé fi-

ca li-varilado, e é tile que começa as

panradns seguintes.

POLLEGADA, s. f. Vid. Polegada.

POLLEGAR. Vid. Polegar. — • Todavia
por não ficarem sem castigo, posto que
iiáo perderam a vida, perderam as ore-

lhas, narizes, mão direita, e dedo polle-

gar da esquerda, que lhe AÍTonso d'Al-

boquerque mandou cortar tanto que tor-

nou pêra Goa.» João de Barros, Década
2, liv. 7, cap. 5.

POLLEN, í. m. (Do latim polUn). Ter-

mo de botânica. Matéria fecundante dos
vogelaes, constituída por pequeníssimos
grãos, geralmente amarellados, livres e

distinctos uns dos outros, ^'alguns ca-

sos, os grãos do pollen, contidos n'um
loculo estão entro si unidos, produzindo
uma massa solida que toma a forma de

loculo. Os grãos do pollen são ordioaria-

mento globulares ou ovóides, mas n'al-

guns casos tem a forma polyedrica. A
sua superfície é umas vezes lisa, e ou-
tras vezes apresenta eminências symetri-

camente dispostas ; o seu volume varia

de dez a cento e trinta avos do millime-

tro cubico. Cada grão do pollen é um
utriculo formado de duas membranas:
a mais externa d'eslas é espessa e pouco
extensível, pelo que rasga facilmente, e

a mais interna é mui íina, transparente

e extensível. Na cavidade de cada grfio do
pollen existo um liquido mucilaginoso,

denominado fovilli, no qual se distin-

guem com o microscópio muitos corpús-

culos dotados de movimentos variados.

O pollen ateado pela humidade incha.

A sua membrana externa, que é pouco

extensível, rompe-se então num ou mais

pontos, e a membrana interna sáe alra-

vez das aberturas oíTerecidas, formando

outros tantos tubos finíssimos, chamados
tubos pollinicos, cheios pela fovilla. Tal

ó o pheuomeno que se verifica quando o

pollen toca no estigma (parte superior

da carpella) naturalmente humedecido

por um humor viscoso. Pôde também
produzir-se artificialmente o mesmo phe-

nomeno, pondo o pollen sobre uma su-

perfície humedecida.
-{ POLLENINA, s. f. Termo de chimi-

ca. Resíduo de pólvora da lycopode es-

gotada pela agua, álcool e potassa, que
se considerou como um principio imme-
diato dos vegetaes.

POLLEX, s. m. (Do latim pollex). O
dedo pollegar.

POLLIAME, s. in. Vid. Poleame (ter-

mo de náutica).— Para o apparelho dí

ipialijuer navio lí necessário salitre, en-

xofre p^ira pólvora, polliame, azeite, ele.
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— «E desembarcando alguns dos nossos

em terra, comprarão logo com muyta

pressa todas ss cousas de que tinhaõ ne-

cessidade, como foy salitre, e enxofre

para pólvora, chumbo, pilouros, manti-

mentos, amarras, azeite, breu, estopa,

madeyra, taboado, armas, zargunchos,

psos tostados, vergas, paveses, euleaas,

calbao, polliame, driças, e ancoras, fi-

zeraõ agoada, e se proverão de esquipa-

çaõ de gente do mar.» Fernão Mendes

Pinto, Peregrinações, cap. 58.

POLLICITAÇÃO, s. f. (Do latim polU-

citalio). Termo de Jurisprudência. OlTe-

recimento nào acceitado por aquelle a

quem foi feito.

[ POLLINAÇÃO, s. /; Termo de botâ-

nica. Emissão do pollen das plantas.

-j- POLLINICO, adj. Termo de botânica.

Que diz respeito ao pollen.

f POLLINIFERO, A, adj. Termo de

botânica. (Jue contém pollen. — Loculo,

vesícula poliinifera.

1.) POLLO, s. m. (Do latim pullus).

Termo de Volateria. O falcão novo de

aquelle anão.
— Alguns dizem que é todo e qual-

quer animal recem-nascido e pequeno.

2.) POLLO, A, adj. Termo antiquado.

Novo, novel.

3.) POLLO ; contracção da preposição

por, e o artigo o, e em vez de por o. Yid.

Polo. — «E a requerimento da Raynha
de Castella leuauão o Príncipe tirado

pollo natural, que era o mais fermoso,

e gentil homem que no mundo se sabia.

El lley, e a Raynha de Castella, e o Prín-

cipe seu Qlho, a Princesa, e Infantes, e

toda a Corte estauào na cidadã de Seui-

Iha.i Garcia de Rezende, Chronica de

D, João II, cap. 114.— «Pollo que des-

tes que ja vivem f)râ da China alguns

tornam em seus navios a n&vegsr pêra

ha china debaixo do emparo dos Portu-

gueses: e quando ham de despachar os

direitos de seus navios tomam hum Por-

tuguês seu amigo a quem dam algum
enteresse, pêra que em seu nome lhe

despachem os direitos.» Frei Gaspar da

Cruz, Tratado das Cousas da China, cap.

23. — «Estes homens de que atequi nam
soube: ja spy que ha gente do Chincheo
hia a seus navios ao mar a fazer fazen-

da, pollo que ja sey que sam mercadores

e nam ladrões como me tinham escripto

que eram.» Idem, Ibidem, cap. 26.

— O mesmo se deve entender de pol-

ia, em vez de por a.— «Senhor, o Prín-

cipe nosso Senhor, manda dizer a vossa

Senhoria por nós, que elle chegou oje á

Cidade de Euora, e soube como vossa

Senhoria aqui estaua com tenção de pol-

ia menhãa iiir dar huma vista á Cidade,

e que elle por amor de vós, e desejar de

vos ver, vos qu;r tirar desse trabalho,

que vos agradecera muyto quererdeslhe

esperar aqui, que elle polia menhãa se-

rá com vossa Siíohoria: o Mestre lhe

respondeo.» Garcia de Rezende, Chroni-

ca de D. João II, cap. 10.— «E acabado
assi este solemne, e triste saymento, el

Rpy vindo por casas sanctas, e denotas,

fsztíndo muylas e muy grandes esmolas

polia alma do Príncipe, se tornou a San-

tarém, onde logo determinou a hida da

Princesa pêra Custella, pêra que dom
Anrique tio dei Rey, e o Bispo de Cor-

doua eram ahy vindos, porque por con-

diçaoi do contrato do casamento ella o

podia fazer.» Idem, Ibidem, cap. 135.

POLLUÇÃO, s. /'. (Do latim pollutio).

Expulsão da matéria seminal, semina-
ção. — PoUuções nocturnas.
— Pr.ifsnação, que se causa.

— Figuradamente: Impureza.
POLLUIDO, part. pass. de PoUuir.
POLLUIR, V. a. (Do latim polluere).

Profanar. — PoUuir os templos, as egre-

jas.

— Manchar, sujar com pollução.

— Figuradamente: Deshonrar, macu-
lar.

POLLUTO, A, adj. Maculado, mancha-
do, immundo.
— Profanado.
— Figuradamente: Comciencia pol-

luta.

— Pessoa poUula; pessoa que tocou

em cousa contaminada, que tem pollu-

ção ou a soíTreu de outrem no seu corpo.

POLMÃO, s. m. Yid. Fleimão. Incha-

ção de golpes, de pancadas.
POLME, s. m. O pé, o sedimento de

vegetaes em pó, ou macerados na agua,

ou outro liquido.

— Figuradamente: Fazer alguma cou-

sa polme ; fazêl-a em pó. desfazèl-a.

— Figuradamente: Desbaratal-a.

POLMOEIRA, s. f. Vid. Pulmoeira.

1.) PÓLO, s. m. (Do latim polus). Ca-

da uma das duas extremidades do eixo

do mundo, em volta do qual a esphera

celeste pare«e mover-se em 24 horas.

Deixa Colombo as praias da Liguria,

Ao rompeate Le5o da altiva Uespanija

Novos Impérios dá, thesouius novos :

Américo seu nome eterno imprime

Do Globo á parte máxima, que corre,

Desde o Poio do Sul, do Norte ao Pólo

:

Ah! Nunca os passos avançaras tanto !

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 4.

— Sub os poios ; nas regiões polares.

— As duas extremidades do eixo da

terra que correspondem aos dous poios

do céo.

— Polo árctico ou boreal, o que fica

do lado do septemtrião.
— Polo antárctico, ou austral; o que

é diametralmente opposto ao polo ár-

ctico.

Hum rogido espantoso vai correndo

Desdo Anthartico Pollo ao teu oposto.

Arremessasse lanças pellos ares

De congelada peira ssa a£oa eiiuolta

Com espantoso Ímpeto, e ra?gadas *

As densas negras nuues, rayos cospem.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 7.

Deve cumprir-se o Oráculo Sagrado,

Que no volume Divinal s'encerra,

Da Fé se escutará sonoro brado.

Donde o Jordão fluctua aos fins da Terra

;

Cliegao momento ha séculos marcado,

Fulgura o dia, a sombra se desterra,

N'hum Polo, e n'outro Antárctico, e Calisto,

A lei s'escute, e se conbeça Christo.

J. A. DK MACEDO, ORIENTE, cant. IO, est. C7.

—Altura, ou elevação do polo; o arco

do meridiano comprehefidido entre o

polo e o horizonte do lugar ondo elle

está.

— De um a outro polo
;

por toda a

terra.

— Poios do frio; nome dado a dous
pontos do homispherio boreal onde a

temperatura média é mais baixa que por

toda a parte, e que estão situados um na

America boreal, e outro na Sibéria asiá-

tica.

—Cada uma das duas extremidades do
eixo em volta do qual gira um corpo es-

pherico ou elliptico.

—Termo de geometria. Ponto colloca-

do em relação a umacircumferencia qual-

quer como é o polo do globo com relação

ao equador.

—Poios do magnate ; pontos pelos quaes
attrahe ou repelle o ferro e o «ço.

—Polo magnético da terra ; ponto ideal

ao qual é appiicada a resultante de to-

das as atlracçôes magnéticas que se exer-

cem de um mesmo lado da linha neu-
tra.

—Diz-se das duas extremidades da pi-

lha galvânica.—Polo positivo.—Polo ne-

gativo.

—Nos crystaes onde se produz a pyro-

electricidade, poios eléctricos, os dous
pontos onde se produz a electriridade.

— Plur. fig. Os dous principaes pon-
tos em que alguma cousa se estriba.

2.) POLO; a preposição por, e o arti-

go o, em vez de por o. O mesmo para

pola. — «Logo aquelle dia pola menhaá
foram armadas tendas novas pêra o Su-
fy muyto ricas e muy grandes, anlre as

quaes avia huma onde elle eslava, estre-

mada de grandeza.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 17.

—Pol-o; em vez de o jjoz.— Zangou-
se com o homem, e pol-o no meio da
rua.

j POLOGRAPHIA, s. f. Descripção as-

tronómica do céo.

f POLONO, A, adj. Natural da Poló-

nia, que é da Polónia. — «Nesta cidade

de Cracouia achei Christopharo Schelouis-

co, que então era Vicerei dambalas Po-
lónias, por el rei ser absente, e loam
tarnouio capitam da cidade, e fronteiro

mor dos confins dentre Polónia, e tarta-

ria, homem de muiia authoridade, a
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quom cl Hoi dom Emanuel armou caval-

leiro com outros dous R-inlis homons Po-

lonos, no anno du do M. D. ivi. em Lis-

boa, na •'{,'rij'» du S<un (liam, como se

dirá em sou iugir, do qual por esta ra-

záo fui ou bom fi-slpjndo por alguns dias. »

Damiúo do Gofis, Chronica de D. Manoel,

pari. 1, cap. 101.

—Subslnnlivaraonto : I'in polono.

POLOTO, s. »)i. Termo da Ásia. Arre-

mata^úo iricnnal da várzea, ou annual,

em Salsete.

POLPA, s. /. (Do lalim pulpa). A par-

te mais carnosa do corpo animal, quo

nfio tum o«sos.

—A polpa lios dedos; a carne grossa,

nas purlfs o|ip'islas ás unhas.
— Figuradamente: Polpa das fruías;

lugir onde lia mais que comer, sem ca-

roços, nem pelles.

— Figuradamente: A polpa de um es-

tado; a substancia, grossura.

—Polpa dii perna; a barriga d'ella.

POLPAÇÃO, s. f. Termo de pharmacia.

Operação quo tiMn por objocto reduzir a

polpa certas substancias yegetaes, e pas-

sal-ns pelo peneiro.

POLPADOR, s. ))i. Termo de pharma-

cia. Espfcie de espátula larga, com que

50 obriga a passar pelo peneiro certas

polpas vegetaas.

POLPÃO, s. m. Augmentalivo de Pol-

pa.

POLPAR, V. a. Termo do pharmacia.

Reduzir a polpa qualqu t substancia ve-

getal p:ira \iso pbRriuací-ulico.

POLPO. Vid. Polvo, o Polypo.

POLFOSO, A, adj. Vid. Polpudo.
— I\'rui0 de botânica. Folhas, raízes

polposas; follias, rfiizes, qao tem consis-

tência niolle e succulenta.

POLPUDO, A, (idj. (jue tem polpa.

—Fruta polpuda; do muita carne.
—Peceijos polpudos

;
pecegos que nâo

tom caror.is.

POLTRÃO, ONA, adj. Que não tem co-

ragem, fraco, irierto.

—Subslantivameuto: Lhn poltrão.

3Á o sol, esm.iUando com seus ratos

A alegre terra, entr.iva ils furtadílas,

Das cenaJas jancllns pelas fisgas,

E os importunas moscas começavaõ.

Com seu lento su^^urro, o com os curtos

AguiUiOes, que nas cxras lhes cravavaò,

Os poltrões a acorUar, que inda dormiaõ.

ANTÓNIO DIN17, DA CBUZ, HVSSOPE, Canl. 4.

— Em quanto á elyraologia, a mais

verosirail é que vem do latim polUx

truncas, dedo pollegar cortado, por cau-

sa de que os horoi^ns que queriam esca-

par ao serviço militar, sob o dominio

dos impt-radores romanos, cortavam a si

um dido poilogar.

POLTRONA, s. /'. Sella do arçõrs bai-

xos, e o (letraz quasi raso.

— Cadeira de b-aços, move', e qre

roLv

o(T';r<ce Iodas as commodidades para «e

estar a gosio.

POLTKONEAR, v. n. Tiírmo pouco em
uso. Mosirar-io polirão, íazer a vida de

poltrão.

POLTRONERIA, s. /. Vicio do pol-

trão.

—Cobardia, falia de coragem, pusil-

laaimidade.

—Acção que denota falta do coragem.

— E' um miserável, ftz mil poltrone-

rias.

—Inorcia, granoe preguiça.

— Aversati ao trabalho.

POLVARIM, s. m. Termo antiquado.

Pólvora miúda para escorvar.

—O frasco do trazer pólvora.

POLVARINHO, s. m. Frasco de levar

pólvora a caça. Vid. Polvorinho.

—Termo de náutica. Frasco de corno,

ou de metal, em que se guarda pólvora

para escorvar a artilheria.

POLVERINO, A, udj. Ue pólvora.

PULVERIZAÇÃO, s. f. lleducção dos

cor(ios duros e seccos a pó.

POLVERIZAR. Vid. Polvorizar.

POLVERIZAVEL. Vid. Polvorizavel.

POLVILHADO, pari. pass. de Polvi-

lhar.— «Este pao de cabulejra, he o ho-

mem mais polvilhado que vi na minha

vida.» Cavalleiro de Oliveira, CarUs, liv.

1, u.» 10.

POLVILHAR, »;. a. Lançar pós sobre

alguma cousa. — Polvilhar comida com

cantlLa, asiucar, moUarda, etc.

POLVILHOS, s. m. plur. Os pós dei-

tados na cabeça, feitos de Ingo macera-

do, ou gomma de mandioca, brancos.

—Hguradamente : í'ó buo do assucar,

canella, etc.

POLVO, s. m. Termo de zoologia. Peiíe

de muitas peruas com umas excrescências

redondas, pelas quaes se aferra nas pe-

dras : tem a cabeça arredondada, e de

considerável volume, distii^la do resto

do corpo, dous olhos volumosos, e a

bocca rodeada de oito a dez teuiaculos

carnosos, que lhes serve para a locomo-

ção e preuensão. O trunco é cobeito por

um manto, tem a forma de um sacoo es-

pherico ou oblongo, o qual coulc^m to-

das as vísceras, e é aberto anteriurmf nte.

O seu apparelho çircuUtorio é mui com-

plicado o contém três dilatações cordi-

formes. Respiram por guelras, situadas

de cada lado do corpo no fundo do sac-

co constituído pelo manto. O estômago

é complicado. K" peixe marinho, nutre-

se principalmente de crustáceos e pei-

xes. — oVaj-se o ofdcial, sem l<'var por

principio de paga mais que as medidas,

e atucíças, de que lhe híõ de medir o

corpo como hum polvo, se discrepar hum
ponto do tanta costura.» Arte de Fur-

tar, cap. 23.

— Btxifja de oVio de polvo; bexiga

que uo meio abato como as da vac-

CÍD8,

roLv

PÓLVORA, í. f. Termo de arlilheria.

Composição de enxofro e carvão reduzi-

da a K^aos, mais ou menos miuios, que
se iiillaioiíia facilmente com explosão, e

serve a carregar as peças de ariilh^ris, e

armas de fogo, para e\pellir as balas, ou
metralha. — «.Na qual espera que EIKejr

fazia, e ver elle bwiiz Fi^rnaadt-s buma
láo principal rua despejada, entendeo o

que era, de que logo >iram sioal estar

semeada de abrolhos, e cslerpt-s de pe-

çonha, a fora outro maior dsmno que
elle náo rio, que era minada de pólvo-

ra, com que náo ficara homem vivo.»

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 5.— «Jor-

ge Br>t.-lho venio quão desbaratado este

Jao licava, e que tornando sobre elle

com pólvora o podia mflt.r no fundo,

veiu-se logo a Malásia dar conta disso a

Roy de Brito, por Fernão IVres náo ser

ainda lá.» Idem, Década 2, liv. 9. cap.

5.— «Todos se agachem porque náo en-

xerguem elles de longe pessoa nenhu-
ma, e entaõ veremos o que elles deter-

minaõ ou querem com nosco, e as pa-

nellas de pólvora eslpjfio muyto pres-

tes, porque cõ ellas e ás culilladas me
parece que se ha isto de averiguar, e

cada hum esconda br-m o murraõ por-

que naõ vejaõ fogo, e lhes pareça que
dormimos todos, o que tudo so pô» por

obra assi como elle o ordenou cõ muvta
j

prudência e acordo.» Fernão Mendes fin- 1

to, Peregrinações, cap. 40.— «E lançan- '

dolhe de cima algumas panellas de pól-

vora, os lizeraô lançar a todos an mar,

e saltarão logo na lanteaa Sfis ou sete

soldados com outros tantos marinheyros

e se senhorearão delia, na qual dopois

foy necessário tornjrem a recolher os

tristes que andavão na agua bradando

que se afogavão.» Ibidem, cap. 47.

—

«Nella se acháraõ em fazendas mai» de

três milbões, em dinheiro mais de tre-

zentos mil cruzados, dous mil quintaes

de pólvora, e tudo o mais á proporção.»

Frei Beroarlo de Brito, Elogios dos Reis

de Portugal, continuados por 1). José

Bsrbosa.—«E as-sim o melhor qui^ pôle

concertou Ires batt-is velhos de humas
nãos de Marcadores, que atli tinham fi-

cado, e com trinta SdJados Portugue-

zes, que tinha, providos de escopetas,

alcanzias de pólvora, e lanças de fogo

i^porque não tinha arlelbariai partio pelo

rio asima a enconlrarse com o inimigo.»

Conquista do Pegú, cap. 4. — «Nos al-

mazens dei Rei se achou muito cobre,

aço, ferro, chumbo, estanho, enxofre,

salitre, pólvora, armas e outras muni-

çoens de guerra, e muita enxárcia de

nãos, o que se tudo tomou pêra el Rei,

e do despojo das mercadorias que se to-

maram na cidade, coubt^ram a parte dei

Hei mais de duzentos mil cruzados, afo-

ra o que se roubou, que foi o mais subs-

tancial.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, pari. 3, cap. 19, — «O que
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assi f-zeraõ deixando hum can&l de pol-

uora que spguia ds parede ate a forta-

leza, os quaes recolhidos, se lhe pos o

fogo, qae apagou nas estancias qae alli

tinhaõ os imigos e delia deu nas casas

dei Rei, e pela cidade de maneira que
pelo vento ser grande, o nam po^eram
os mouros vencer.» Ibidem, part. 4, cap.

80. — «Ordenou logo D. João Mascare-

nhas humas cadeas grossas, que do mu-
ro alcançassem á ponte, das quaes p?n-

dião muitas saccas de gunes envoltas em
pólvora, salitre, e outros materiaes fá-

ceis ao fogo. as quaes lançadas, atearão

na ponte com tsl tjraveza, que logo a des-

fizerâo.» Jacintho Freir»? ci'Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 2.— »Era

de Turcos esta primeira tropa, que ar-

reraetlérão confiados, como a dar a vi-

ctoria ; porém os nossos quebrando en-

tre elles algumas panellas de pólvora,

os iiz-râo retiritr abrazados. Com a mes-
ma fúria chí^gárâo outros, que depois de

peleijarera algum esp«ço, voltarão lam-
bem como os primeiros, sangrados do
nosso ferro.» Ibidem.

Muitos feridos que isto não podião

Se mandarão levar ao baluarte,

Porque para morrer este escolhião

Por logar mais decente que outra parte;

03 que das espingardas se servião

Por todo o logar fraco elle reparte,

E a pouparem então mais os convida

A poUcora, que o imigo, sangue e vida.

r. DE AKDRADE, PBlMimo CERCO DE DIU,

cajit. 20, est. 23.

N'hum alto qat d'alli distabte estava

Mais de seiscentos passos, se bem conto,

Hum Mouro appareceo, que meneava
Huma espingarda, e os vinte olbando pronto,

Inda que assaz de longa, os enxergava

;

Põe no rosto a espingarda, e o subtil ponto

Direito nelles põe, e faz que logo

A pólvora o furor sinta do fogo.

IDEU, IBIDEM, cant. 20, est. 6S.

— «He Bichinho a que mil homens não
farião papo quando elle os comesse, po-

rem elle em lug.^r de se sustentar com
homens os sustenta a elles, e os defen-

de, alimentando-se somente de pólvora,

o de bailas de todo o calibre, que sen-

do hum gasto muito grande se faz por

conta da F.ísenda Real.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 49.— «E de-

terminanilo ao mesmo t^mpo lacrar hu-
ma garrafa de agoa de Barbadas que li-

nha tarobera sobre a mesa, me distrahi

em tal forma que em lugar de lacrar a

rolha da botelha lacrey a rolha do bar-

ril de pólvora, sobro a qual fiz hum tão

grande fogo que estive em perigo de en-
trar em huma distracção nue fosse eter-

na.» Ibidem, liv. 3, n." 18.— «A pólvo-
ra, as bailas, os canhões são comprados,
e bom se vê o irpoto com que servem
e o estraga que fazem nos inimigos; e

msii natural é em muitos homfns o in-

teresse que n'estes instrumentos a mes-
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ma natureza.» Padre António Vieira,

Cartas (ed. 1854), n." 5.

— Figuradamente: E' uma pólvora;

é mui ardpDle, mui ardido.

— A da bombarda, mais grosseira que

a da es;)ingârda.

— Loc. FiG. : Gastar pólvora em sal-

vas ; esperdiçar, baldar meios para obter

algum hm, e mormente lisonjis, etc.

—Figuradamente : Pólvora c)-i<eí.

Sente também de todo ir-se acabando

A poluora cruel, com que a espingarda

Nos ares o mortal chumbo soltando

Faz que a morte ende elle entra pouco tarda

:

Vê todo o outro arteíicio ir ja faltando,

£ o fulminar continuo da bombarda

As longas lanças ter tão maltratadas

Que delias a mór parte erão cortadas.

FRA.VC. DE ANDR.ADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. n, est. 30.

POLVORENTO, A,adj. Que se está des-

fazendo em pó. á nianeira de farinha.

POLVOFilNHO. YiJ. Polvarinho.

POLVORINO, A, adj. De pólvora.

POLVORISTA, s. m. Uomem que faz

poivor».

POLVORIZAÇÃO, s. f. Vid. Polveriza-

zão.

POLVORIZADO, part. pass. de Polvo-

rizar.

POLVORIZAR, ou POLVERIZAR, v. a.

Reduzir a pó, pisando.

— Figuradamente : Dissipar, destruir.

—Derramar pó sobre alguma cousa.

POLVORIZAVEL, adj. 2 gen. Termo
de ph.irmacia. Que é susceptível de re-

duzir-se a pó, ja moendo, já pisando.

POLVOROSA, s. f. Termo familiar,

usado n'esta locução : Dar com tudo em
polvorosa; desbaratar os seus bens.

—Pôr os pés em polvorosa; fugir,

desapparecer.

POLVOROSO, A, adj. Cheio de pó.

POLY. Tor«o oriundo do grego, e que

significa muito, ou muitas.

-j- POLYACIDO, adj. m. Termo de chi-

mica. Diz-se das bases de que uma par-

te (molécula) satura muitas partes (mo-

léculas) de acido.

POLYADELPHIA, s. f. Termo de bo-

tânica. Classe do svstema de Linneu que

encerra as plantas de vinte estames ou

antes reunidas por seus filetes em mais

de dnus fascículos distinctos n'uma mes-

ma ílòr hfrmíphrodita.

-j- POLYADELPHITA, s. f. Silicato múl-

tiplo, formando massas compostas de se-

mantes arredondadas, o diversamente co-

radas, descoberto nos Estados-Unidos.

-j- POLYADELPHO, A, adj. Termo de

botânica. Que pertence á polyadelphia.

—Phnt 's polyadelphas.

f POLYADENE, adj. Termo de botâ-

nica. Qae t-^m glândulas numerosas.

FOLYANDRIA, s. f. Estado de uma
mulher casada com muitos homens.

—Termo de botânica. Classe do sys-
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tema de Linneu, que encerra as plantas

providas de vinte estames ou roais, in-

seridas n'um pistillo simples ou múlti-

plo.

1 POLYANDRIGO, A, adj. Que perten-

ce á p' ly.^ndria.

-;- POLYANDRO, adj. Que tem muitos

maridos.

—Termo de botânica. Que pertence á

poly.^n Iria.

POLYANTHÊA, adj. f. (Do grego pohj,

e anihos). Collt^cção de flores, titulo da-

do por alguns auctores ás suas obras.

POLYANTHEO, A, adj. Que tem varias

Dores.

7 POLYANTHROPIA, s. f. Estado do

género bun;anu considerado nas diffe-

rentes raç=.s que o compõe, em opposi-

ção a raiTn.^iUhropia.

POLYARCHIA, s. f. Governo de mui-
tos piincipaes, cuj'. soberania reside em
muilo>.

f POLYARTICDLAR, adj. 2 gen. Ter-

mo de medicina. Que affecta muilas ar-

ticulações.

—

líheumaiismo polyarticular.

t POLYãTOMICO, A, adj. Te.^mo de

chimica. Diz-se das combinações que se

efleeluam na relação de muitos equiva-

lentes dos corprs que se unem.

—

Os al-

cooes polyatomicos.

f POLYBASICO, A, adj. Termo de

chimica. — Ácidos polybasicos; ácidos

cujas combinações se eilectaam na rela-

ção de muitos <>quiva!entfs das bjssfs.

f POLYBASITA, s. f. Prata sulphu-

rada, contendo uma certa quantidade de

arsénico, de cobre, de ferro, etc, oriun-

da do Mt^xico.

POLYCALANDRIA, s. f. Classe de flo-

res hermaphroditas com estames mais de

diz, apegados ao calvx.

\ POLYCARPELLADO, A, adj. Termo
de botânica. Diz-se do fructo que resul-

ta de muitos carpellos soldados entre si.

f POLYCARPO, adj. Termo de botâ-

nica. ()ú<í produz indefinidamente fructos

antes de morrer.

POLYCCOCA, adj. f. (Do grego pohj,

e kokkos). Termo de botânica.— Capsula

polycooca; capsula que tem muitas cel-

lulas bcjudas, com uma única semente
em cada uma.

f POLYCEPHALO, adj. Termo de bo-

tânica. Diz se de uma planta cuja inflo-

rescencia é formada de um grande nu-
mero de capilulos.

POLYCHOLIA, s. f. Termo de medici-

na. Suoerabundaacia de hilis.

PGLYCHRESTO, A, adj. Termo de phi-

losophia. — Experiência} polychreslas
;

nome dado ás exp"rien''ias próprias para

se fazerem conc^b^r a'outrss.

—Termo de cbiroica e de pharmacia.

Composições polychrestas; cujos elemen-

tos ou princípios, de natureza mui va-

riada, podem tirar nódoas.
— Sal polychresto; diz-se do uoa sal

purgativo.
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-j- POLYCHROISMO, s. m. Termo de

pli}sii;a. riicnouifrio apresentado por cer-

tos corpos crysl«llis«(los Irdnspariínlp.s,

que olli«<l()S por rcfracçAo, ou coUocados

entro o olho o a luz, manifestam cores

dilíerentes segundo o sentido cm que

ella os penetra.

POLYCHROITO, '. m. (Do grego poíy,

o cUnw). Termo de chimica. Principio

COloranln (lo «('«frão.

I POLYCHRÓMIA, s. f. Kstado do um
corpo fujís parles oíTerecera graduações

diversas.

POLYCHROMO, adj. Termo didáctico.

Que Ifiu muitas cAri'S.

—Termo de antiguidade grega. Diz-so

dos primeiros pintores, quo pintaram

com muitas rores.

— N. »i. Termo de chimica. Corpo

crystallino achado na quassia e outros

vegetaes.

f POLYCLADA, adj. Termo de botâ-

nica. Diz se do uma planta que deita

muitos ratnos.

f POLYCLADIA, s. /'. Estado do uma
planta que deita mais ramos que o ordi-

nário.

f POLYCONICO, A.adj. Quo tem mui-

tos cones.

f POLYCOTYLAR, adj. 2 gen. Termo
de zoologia. Que tem muitos respira-

douros.

POLYCOTYLEDONEO, A, adj. Termo
de botânica. Sementn polycotyledonea;

semente que tem tros ou mais cotyledo-

nes.—Plantas polycotyledoneas; plantas

quo lenj variados cotyledones, ou folhas

seminai's.

-;- POLYDACTYLO, adj. Termo de his-

toria n.Hliiral. Que tem muitos dedos.

POLYDEOTEOS, s. m. piur. Termo do

pharmacia. Nome dado na classificação

dos extractos pdo Código Pharmaceuti-

co Lusitano áquelles que não podem ar-

ranjar-se em alguma das quatro secções

cm que os dividiu, de alcaloideos, resi-

nideos. amarideos, o saccaroideos.

POLYDYPSIA, s. f. (Do grego poly, e

dipiia). Termo de medicina. Sede ex-

cessiva.

POLYDOCHANDRIA, s. f. Termo de

botânica. Classe de flores hermaphrodi-
tas com estames mais de dez, apegados

ao rocf-ptrtculo.

POLYEDRICO, A, adj. Que está em fór-

lua de polydro.

PCLYEDRO, s. ))i. Termo do geome-
tria. Corpo solido de muitas faces.

—Adj.— L'í)i(( fujura polyedra.

— Afilie polyedra; lente cheia de fa-

cetas, quo multiplica 05 objectos em tan-

tos, quantas são as faceias.

-;- POLYEMIA, s. f. Termo de medici-

na. ri>t!iiira sanguínea.

POLYGALA, s. /'. (Do grego poly, e

gala]. Plania quo so chama lambem hcr-

va do leite.

POLY

—Gen-íro numeroso da familia das po-

iyfUleas.

[ POLYGALACTIA, s. f.
Termo de mc-

dicifja. SviMTflbundaiicia de leite.

f POLYGALEAS, s. f.
plur. Familia

de plantns cujo typo 6 o género p"ly-

gala.

f POLYGALICO, A, adj. Termo de chi-

mica.— Acit/o polygalico; acilo acre en-

contrado na polygala senega, e outras

plantas.

-j- POLYGALINA, s. f.
Termo de chi-

mica. Vid. Polygalico.

POLYGAMIA, $. f. (Do grego polyga-

mos). Estado do polygamo.

—Termo de direito canónico. Estado

de um homem que é casado muitas te-

zes, quo tevo successivamente muitas

mulheres.

—Termo de zoologia. Diz-so também

com resp 'ilo aos animaes.

—Polygamia simultânea; diz-se quan-

do um marido tem varias mulheres, ou

uma mulher vários maridos, ao mesmo
tempo. Não ó permittida pelo catholi-

cismo.

—Polygamia sitccessica ; diz-se quan-

do uma mulher tem msridos em segun-

das, terceiras, ele, núpcias. E' permitti-

da pelo catholocismo.

—Termo de botânica. Nome dado no

systema de Linueu a uma classe encer-

rando as plantas que tem sobre um mes-

mo pé flores bermaphroditas, e flores

masculinas e femininas.

-j- POLYGAMICG, A, adj. Que diz res-

peito a pdlygamia.

-j- POLYGAMITO, ». m. Membro d'uma

seita chtistã que permiltia a pluralidade

das mulhert-s.

POLYGAMO, A, adj. e s. Homem ca-

sado com muitas mulheres, ou mulher

casada com muitos homens ao mesmo
tempo.
—Termo do direito ca(jpnico. Diz-se

de um homem que cisou muitas vezes,

ou que desposou uma viuva.

— Diz-so das espécies animaes nas quaes

ura só macho basta para muitas fêmeas.

—Termo do botânica. Diz-se do uma
planta quo produz ao mesmo tempo flo-

ses bermaphroditas e flores unisexuaes.

—Termo de chimica. Corpos polyga-

mos; corpos cujas combinações tem sem-

pre logar na relação de muitos equiva-

lentes de cada um dos corpos que se

unem.
POLYGANO, s. »i. Herva. "Vid. Poly-

gouo.

POLYGARCHIA, s. f. (Do grego pohj, e

arcliós). Governo em que a aucloridade

publica está nas mãos do muitas pes-

soas.

[ POLYGASTRICIDADE, s. f. Existên-

cia de muitos estômagos que se julga-

ram recotihecer nos infusorios.

-}- POLYGASTRICO, A, adj. Termo de

I
zoologia. Que tom muitos estômagos.

POLY

-;• POLYGENICO, adj. Termo de mine-
j

ralogia. Que é produzido por fragmen-

tos reuniíos de rochas diversas.
'

— Que diz resofilo ao polvg^nismo.

I POLYGENISMO, «. m. .'^yslíma se-

gundo o qual se admilte que as raças

humanas acluaes descendem de muitos

pães.

j POLYGENISTA, s. 2 gen. Partidário

do poly^enismo.

•;- P0LYGINGL7N0, s. m. Termo da

zoologia. Modo de articulaçáo das válvu-

las de certas conchas bivalves.

POLYGLOTO, ou POLYGLOTTO, A. adj.

(Do grego jiulijghi, lios). Que está escri-

plo em muitas linguas.

—

Diccionario fo-

lyglotto.
— s. f. Biblia escripta em muitas lin-

guas.

—Que sabe, quo falia muitas liogaas.

— .S. m. — EkU homem c um poly-

glotto.
— Dizse das aves que tem um canto

mui variado.

I POLYGNATHEANO, A, adj. Termo
de teratidogi.i. .l/oiKíros polygnalhea-

ncs; monstros que u'uma das suas ma-

lillas tem suspensas maxiUas disfor- J

mes. ^
-j- POLYGONAL, adj. -2 gen. Termo de

geometria. Que apresenta nuitos ângu-

los.— l.'>n campo polygonal.— Terrenos

polygonaes.

— Diz-se d'aquella figura cuja base é .

um polygono.— /^risína polygonal.

—

Py- 1

ramide. polygonal. 1
-j- POLYGONATO, s. m. Termo do bo-

tânica. Qje é guarnecido de um grande

numero de nós.

1.) POLYGONO, s. m. (Do grego poly,

e gonia . Termo de geometria. Figura

que tem muito? ângulos e muitos lados.

O circulo, a ellipse, e geralmente toda

a figura regular ou irregular, curvilínea,

se pude considerar como um polygcno

de um numero infinito do lados.

—Polygono regular; polygono que lem

os ângulos e os lados eguaes.

—Termo de fortificação. Figura quo

determina a forma geral do esboço do

uma praça de guerra.
—Adj.—Figura polygona.
—Em ariíhmetica, os números poly-

gonos são a somma das progressões co-

meçando p la unidade.

2.) POLYGONO, s. m. ^Do gtego poly.

e gony). Planta rasteira que lança has-

leas cheias de nós. que lhe servem c»jmo

de joelhos, conhecida vulgarmeole pelo

nome de lien-a dos poisarinhos, ou her-

va andorinha.

I POLYGONOMETRIA, s. f. Termo do

geometria Medida dos polygouos.

POLYGRAFHIA, í. f.
(Do grego poly,

e graplii:). l'arle de uma bibliolheca, ou-

do se ordenam as obras dos polygra- l

pbos. I

.Vrte de escrever por cifra.
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— Arte (ío d^?cifrar o quo está escripto

em cifra.

t POLYGRAPHICO, A, adj. Qup, per-

tence á polysrraphia.— Ob?-as polygraphi-

cas.— Alphiibpto polygraphico.

POLYGRA.PHO, A, s. (Do grego poly, e

gyaphos). Pessoa que escrevo sobro va-

rias mstfirifls.

POLYGYNÍA, s. f. (Do grego poly, o

gi/nè). Termo de botânica, listado d'uma
planta cujas flores encerram muitos pis-

tillos.

POLYGYNO, A, adj. Qaa tem muitos

pistillns cm cada flor.

POLYHEDRO. Vid. Polyedro.

j POLYHYDRITA, s. f. Silicsto do per-

oxydo de f^rro que contéoi trinta para

cem de agua.

POLYHYMNIA, ou POLYMNIA, s. f. (Do

grego pobj, o hymnos). Uma das nove

musas, a que presidia á rhetorica.

POLYMATHIA, s. f. (Do grego pohj, e

manlhanò). Instrucçáo variada.

POLYMATHICO, A, adj. Que diz res-

peito á pnlyinalbia.

— Escola polymathica ; escola onde se

ensinam muitas scicncias.

-{• POLYMATHO, s. m. Pessoa que es-

tuda muitas sciencias diversas.

f POLYMELIA, s. /'. Termo de terato-

logia. Preseni;,a de membros supernume-
rarios nos snirnaps.

f POLYMELIANO, A, adj. Termo doTo-
ralogia.

—

Monstros polymelianos ; mons-
tros caracterisados p^la inserção de um
ou maií membros accessorios.

fPOLYMERO, adj. Termo dechimica.
Cooipostos polymeros; compostos que
contém os mesmos elementos na mesma
quantidade rflaliva, mas não na mesma
qur.ntidado absoluta.

POLYMITA, adj. í? gen. (Do grego po-

hj, e mitos). Túnica ^oljmiia.; túnica te-

cida de fios do varias cores.

POLYMITICO, A, adj. Vid. Polymita.

f POLYMNIA, s.f. Uma das nove mu-
sas, a que presidia á poesia lyrica.

— Planeta telescópico descoberto em
1854.

POLYMORPHIA, ou POLYMORPHISMO,
s. m. Qualidade do ser que se apresen-

ta sob muitas formas.
— Termo de chimica. Estado particu-

lar, pelo qual as mesmas substancias af-

fectam fór;nas cryãtallinas ou particula-

res mui diíTerentes entre si, sem mudar
de natureza.

—

O polymorphismo do enxo-

fre.

POLYMORPHO, adj. (Do grego pohj, e

morpltê). Que tem muitas formas, faltan-

do dos mineraes.

POLYMYTHIA, s. f. (Do grego pohj, e

mi/thos). Termo de Poesia. Falta de uni-

dade, ou simplicidade na fabula do poema.
— Poema sem unidade de acção na fa-

bula épica, ou dramática.

POLYNOMIO, s. m. Termo de Mathe-

matica. Toda a quantidade algébrica com-

posta do mais de dous termos distinctos

pelos signaes mais (-|-) ou monos (— ).

fPOLYNOTO, adj. Que teno muitas
notas.

—

Instrumento polynoto.

f POLYODONTE, adj. Termo de zoolo-

gia. Que tpm dentes numerosos.
POLYOICIA, s. f. Termo do Botânica.

Yid. Trioicia.

7 POLYONYCHIA, s. /. Termo do Tera-

tologia. Anomalia caracterisada pela exa-
geração do numero dss unbas.

PGLYONYMO, A, adj. (Do grego poly,

e onyma).—Cousa polyonyma; cousa que
tem vários nomr-s, que a significam.

j- POLYOPHTHALMO, adj. Termo de zoo-

logia. Que tem um grande numero de
manchas coloridas.

-[ POLYOPÍA, s. f. Termo de Medicina.

—Polyopia monocular ; estado da visão

á quem ou além da accommodação natu-
ral, em que cada olbo vê imagens múl-
tiplas.

f POLYOPTRO, s. m. Termo de Phy-
sica. Vidro alravez do qual os objectos

parecem multiplicados mas mais peque-
nos.

POLYORAMA, cu PLEORAMA, s. m.
(Do grego piro). Kspecie de panorama on-

de os quadros moveis peneiram um no
outro, mudam de contorno, e se transfi-

guram nos olhos do espectador.

7 POLYOREXIA, s. f. Termo de Medi-
cina. Fome excessiva, seguida de um es-

tado de languidez após a comida e do-
res de estômago.

-j-POLYPAGO, adj. Termo de Teratolo-

gis.

—

.Monstros polypagos ; monstros que
tem duas columnas vertebraes comple-
tas e independentes, com uma maxilla

inferior dupla.

-j- POLYPEDIA, s. f. Termo de Terato-

logia. Anomalia no numero dos fetos per-

tencf^nte-s a uma mesma gestação.

POLYPEIRO, s. m. Termo de Historia

Natural. Habitação de zoophytos, conhe-
cidos sob o nome de polypos, que alli

vivem agrupados e agarrados como a um
tronco commum.

f POLYPETALIâ, s. f. Estado de uma
corolla polypetala, ou de uma planta de

flores polypetalas.

POLYPETALO, A, adj. Termo de Botâ-

nica. Que tem muitas pétalas. — Corolla

polypetala.

POLYPHAGIA, s. f. Termo de Medici-

na. Fome insaciável que conduz a tomar
muitos alimentos, sem que a saúde se al-

tere.

f POLYPHAGO, A, adj. Termo didácti-

co. Que come muito.
— Que come de tydo.

f POLYPHARMACIA, s. f. Termo de

Medicina. Prescripção de um grande nu-

mero de medicamentos.
-j- POLYPHARMACO, A, adj. — Medico

polypharmaco ; medico que tem o habi-

to de prescrever um grande numero de

medicamentos, ou cujas fórmulas são so-

brecarregadas do substaQcias ínédicí,-

mentosas.

IPOLYPHONIA, s. f. Termo de es-

criptura assyria. Pluralidade de sons e

articulações ligada a um mesmo signal

vocal.

fPGLYPHONO, adj. Termo de Physi-

ca. Diz-se de um echo que repete os sons

muitas vezes.

— Que tem o caracter da polyphonia.—Signaes assyrios polyphonos.

-j-FOLYPHGRO, s. m. Termo de Botâ-

nica. Receptáculo commum de muitos
ovários.

POLYPHYLLO, A, adj. (Do grego jwly,

o j)/ií/í/on). Termo de Botânica. Que se

compõe de numerosos foliolos, que tem
muitas folhss.

t POLYPIFORME, adj. 2 gen. Termo
de Medicina. Que tem a forma ou a ap-

parencia de um polypo.

—

Concreções po-
lypiformes.

POLYPO, s. m. (Do latim pohjpns). Ter-

mo de Historia Natural. Auimaes de cor-

po molle, contractil, cylindrico, tendo a

bocca superior e anterior guarnecida de

tentaculos radiados; apparelhoda diges-

tão; apparelho inti^rno da reproducção.
— Termo de Medicina. Excrescências

carnosas, fibrosas, etc, que podem des-

envolver-se em todas as membranas mu-
cosas.

— Concreção fibrinosa que se forma no
coração ou nos grossos vasos, e d qual

se altribue muitos sytnptomas.
— Polvo, peixe.

-} POLYPODÍA, s. f. Termo de Tera-

tologia. Género de monstruosidade que
consiste na presença de pés supernume-
rarics.

1.) f POLYPODIO, adj. Termo de zoolo-

gia. Que tem muitos pés.

2.) POLYPODIO, s. m. Planta da fami-

lia dos fetos, cujas raízes so ligam por
um grupo de fibras ás pedras o aos tron-

cos das arvores.

f POLYPOSIA, s. f. Vid. Polydipsia.

POLYPOSO, A, adj. Termo de Medici-

na. Que é;da natureza do polypo.

—

Tumor
polyposo.

-j- POLYPTERO, adj. Termo do zoologia.

Que tpm muitas barbatanas.

t POLYPTOTON, s. m. Figura de dicção

que consiste em empregar n'um perío-

do uma mesma palavra sob muitas for-

mas prammaticaes de que é susceptível.

"i-
POLYRRHIZO, adj. Termo de Botâ-

nica. Que tem muitas raízes.

\ POLYSARCIA, s. f. Termo de Medici-

na. Nutrição, gordura excessiva.

f POLYSCELIA, s. f. Termo do Tera-

tologia. Género de montruosidada cara-

cterisada pela presença de uma perna

supernumeraria.

f POLYSCOPIO, adj. Termo de Óptica.

Diz-se de vidros, que tendo muitas face-

tas multiplicam a imagem dos objectos.

— Substantivamente: Um polyscopio.



834 1'ULY ro»A ruUB

f POLYSEPALO, A, >idj. Tormo de Bo-

tânica. <^uo ó coinposlo do muitas sepa-

las.

f POLYSIALIA, s. f. Termo de Medi-

cina. l''liixo abuiiijante do saliva.

-[- FOLYSFERMIA, s. f. Tormo de Bo-

tânica. Multiplii^idado das sementes.

POLYSPERMO, A, atlj. (Do grego po-

lijs, e sjierma). Termo de botânica. 0^6
dá ou encerra muitas sementes.

f POLYSPORO, udj. Termo de botsni-

ca. (jiiH encerra niuitos esporos.

f POLYSTACHYO, A, adj. Termo de
botânica. One It-m numerosas espigas.

f POLYSTEMONO, adj. Termo de bo-

tânica. (JuB tem muitos eslames.

-j- POLYSTICO, A, adj. Termo de his-

toria natural. Oue apresenta órgãos dis-

postos em muitas classes.

f POLYSTOMO, A, adj. Termo do zoo-

logia. Uue tem um grande numero de
trombas.

—Termo de botânica. Diz-se de plan-

tas parasitas que enailtem numerosas li-

brilhas.

—Que tem muitas coberturas.
— 6". >n. Género de vermes intestinaes,

cuja bocca tem muitas aberturas,

"POLYSTYLLO, A, adj. Termo de botâ-

nica. Que tem muitos estyletes.

POLYSULPHURETO, s. m. Termo de
chimica. Diz-se do sulphureto combina-
do com eniofro, em proporções numero-
sas o variadas.

POLYSYLLABO, A, adj. Quo é de mui-
tas syllabas.

— .^^ m. Fm polysyllabo.

1 POLYSYLLOGISTICO, A, adj. Termo
de lógica. — Rjiciocinio polysyllogistico;

raciocínio composto de uma cadeia de
syllogismos.

t POLYSINDETON, s. 7>i. (Do grego
polysindelon). Figura do rhetorica que
consiste em ligar a oração com muitas
coDJuncções.

POLYSYNODIA, s. f. (Do grego M'/,
e syiiodos). Systema de administração
que consiste em substituir cada minis-
tro por um conselho.

i POLYSYNODICO, A, adj. Que diz res-

peito á polysynodia.

i POLYSYNTHETISMO, s. m. Caracter
de uma lingua, em que differentes acci-

dentes o circumstancias, em logar de se-

rem exprimidos por palavras separadas,
se exprimem por modificações das pró-
prias palavras.

POLYTECHNICO, A, adj. Que abrange
muitas artes, muitas scieucias.—Escola polytechuica

; escola onde
se instruem os estudantes destinados a

entrar nas escolas especiaes do arlilhe-

lia, minas. etc.

i POLYTHALAMO, A, adj. Termo de
zoologia. Que c interiormente dividido
em muitos limbos. — Concha polylba-
lama.

POLYTHEISMO, s. m. (,Do grego pobj,

e ilteos). S)stema de religiio quea-imit-
te a pluralidade dos deuses.

POLYTHEISTA, s. 2 gen. Pessoa que
prof'-ssa o pnlvlbeisrao.—Adj. — l't)jiul'i(-n>;s polytheistas. —
Heli<jiõi"í polytheistas.

t POLYTRICHIA, s. f. Termo de me-
dicina. .Su()iTaljundaneia do cabellos.

POLYTRICO, «. m. (Do grego jwbj, e
trix). Uorva, uma das espécies das ca-
pillares.

—Adj. Termo do historia natural. Que
c guarnecido do pellos longos e abun-
dantes.

t POLYTROPHIA, t. f. (Do grego j>o-

lij, tlroplio). Termo de medicina. Abun-
dância ou excesso do alimento.
—Actividadu excessiva da nutrirão.

t POLYTROPIA, s. f. Termo de mine-
ralogia. l'henomeno oíTerecido por cer-
tos cryslaes cujas laminas successivas
tem suas secções principaes inclinadas
uma sobro a outra, sob ângulos diffe-

rontes.

t POLYTROPICO, A, adj. Que perten-
ce á pdiytriipia.

POLYTROPO, adj. Termo de mineralo-
gia. Dii-se de um crystal que olíerece o
pbenomeno da pnlyiropia.

I POLYTYPAGEM, s. f. Processo para
multiplicar uma folha escripla por meios
que pertencem ao género da gravura, ou
da lypographia.

POLYTYPAR, i'. a. (De poly, e typo).
Fazer a pnlyiypjgem.

f POLYTYPO, adj. Termo de historia

natural. Diz-se de um género que en-
cerra muitas espécies.

—Tormo d'artes. Que resulta da poly-
typagem.

f POLYURIA, s. f. Termo de medici-
na. Emissão excessiva da urina.

f POLYURICO, A, adj. Que diz res-

peito a polyuria.

POLYVALVE, adj. 2 gen^ Marisco que
tem mais de duas conchas, ou peças
d'ella ; que é de muitas válvulas.

t POLYXENO, s. m. Nome dado á pla-

tina naiiva ferrifera.

-;- POLYZOICIDADE, s. f. Caracter dos
animaes que são polyzoicos.

POLYZOICO, A, adj. Termo de zoolo-
gia. Diz-se dos auimaes que virem aggre-
gados.

t POLYZONA, adj. Termo de historia

natural. Quo é marcado do muitas zonas
coloradas.

POMA, s. f. Globo ou esphera geo-
graphica, ou celeste com os signos.

—Pomaca)ii/i7; movei antigo, que se
usava para aquecer as mãos.
—Figuradamente : Mamas, peito.

—Termo antiquado. Relógio.

— Espécie de bola de metal, ou de vi-

dro, quo se Í4Z para diversos usos.

POMACEAS, s. f. plur. Uma das sec-
ções ou familias nas quaes se divide o
grande grupo das rosáceas ; abrange aquol-

las cujo ovário ó completaoieote coberto
pelo toro.

POMADA, í. f. (Do francez pommadi:).
I'rej)a;açã ) pharmaceutica ou de perfu-

maria obtida pela mistura do uma gor-

dura animal com uma ou mais substan-
cias medicinaes.

—Termo pouco usado. Variedade e co-
pia de pomos, e de fructa.

POMAGEM, s.
f. Classe de pomos. Vid.

Promagem, que fsz diflerença.

POMAR, s. m. Horta de arvores de (ru-

cta.

—Lindos pomares adornam este quin-
tal.—fUe terra muyto fria no inverno e

do muytas neves tem muylos pomares
de fruyta omo em Espanha: he do se-

nhorio do Sufi, aqui durmimos huma
noyto, o nos parlimns ao outro dia e ca-

minhamos três jornadas e chegamos a
outra cidade quo se chama Sultunia.»

António Tenreiro, Itinerário, cap. 13.

— tNesta terra nos agasalharam em hu-
mas ricas casas com grande jardim e po-

mar dentro de fruyta como em Espanha
onde estevemos alguns dias descansando
do trabalho do caminho he o governa-
dor desta cidad-» nos mandou dar sem-
pre ho necessário de mantimentos ceva-

da e feno pêra os cavalos. E passados

alguns dias nos partimos fera ha Corto

e campo do Sufi.» Ibidem, cap. 15.

—

< Deixa vâo-se vèr de longe muitos jar-

dins, pomares, e edificios polidos, que
mostravão a delicia, e grandeza de seus

habitadores; seria a Cidade de quatro

mil visiuhos, com dous fartes, e alguns

reductos que defendiáo a entrada do por-

to ; e dado, que a facção era para mui
discursada, resolveo o Governador entre-

prendella.» Jaeintho Freire d'Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 4.

—Pomar de espinho; de arvores que
os teem, como as laranjeiras, limoeiros,

ele.

—Pomar de caroço; de fruct-iras de

promagem, como pecegos, ginjas, amei-

xas, ele.

POMAREIRO, s. m. Homem que guar-

da u pomar, que o cultiva.—Adj. — Fi-uctos pomareiros; fructos

cultivados em pomares, em opposição aos

incultos; que são agácultados como os

legumes bortados.

1.) POMBA, s. /'. A fêmea do pombo.
— «H»ja correspondência igual de am-
bas as partos: isto he, que o Príncipe

pague, como o soldado serve, e acodi-

ráõ logo innumeraveis a servillo, sem ser

necfssario buscallos : porque nisto saõ

como as pombas, que acodem todas ao

pombal, onde acbaõ bom provimento, o

fogem da casa, onde as depennaõ.> Ar-

te de Furtar, cap. 22.—Adj. /.— climas pombas; almas in-

génuas, simples, cândidas, innocenles.

2.) POMBA, s. f. .Nos engenhos de fa-

zer assucar, colher grande de cobre, qua
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serve de passar o melado da caldeira pa-

ra o parol de esfriar, para onde se pas-

sa para as talhas de engrossar em mel,

ou cozer.

POMBAL, s. ))!. Casa da creaçáo das

pombas.
POMBE, s. m. Género de vinho feito

de milho.

POMBEIRA, s. f. Usado n'esta phrase :

Levantar a nau a pombeira ; levantar a

ancora para sair de foz em fora.

POMBEIRAR, V. n. Fazer vida e exer-

cício de pnmbeiro.

POMBEIRO, s. m. O escravo, que vai

pelos sortÔHS do Brazil fazer commercio

por auctoridade, e em proveito do se-

nhor, e anda talvez comprando outros

escravos.

— O escravo que vende peixe nas ri-

beiras, e parte os lucros com o senhor.

—U lingua que ia comprar e regatear

Índios para escravos no Maranhão.
POMBINHA, s. f. Diminutivo de Pom-

ba. Pequena pomba.
— Pombinha sem fel: nome dado á

pessoa innocente, incapaz de damni-

iicar.

— Plur. Herva e flor, conhecida nas

pharmacias pelo nome de aquilina ou
aquilegia.

1.) POMBINHO, s. m. Pombo pequeno.

—Termo de pintura. Côr de pintores

feita de alvaiade, lacre e cinzas, que na

paleta se vão mesclando.

2.) POMBINHO, A, adj.— Olhos pom-
binhos; olhos graciosos, namorados; ou

de côr azul pombinho, ou sobre o claro.

1.) POMBO, s. m. Ave domestica vul-

gar.—Pombos torcazes ; são os que tem
no pescoço um collar de varias cores,

como rolas, jurutis, etc.

2.) POMBO, A, adj.—Cavallo pombo;
cavallo diverso do branco, nevado, e pa-

recido ao branco do cysne.
—Homem pombo; homem coberto de

cabello branco, alvo.

PÕÊR. Termo sntiquado. Yid. Pôr.

POMERIDIÂNO, A, adj. (Do latim po-
meridianus)

.

— Horas pomeridianas; ho-

ras que se seguem depois do meio dia.

POMES, adj. m. (Do latim pumex).—
Pedra pomes; pedra porosa, esponjosa,

que sahe dos volc»ies; serve de gastaras
asperezas maiores.

POMIFERO, A, adj. (Do latim pomifer).

Termo de poesia. Que traz pomos.

—

Oii-

tomno pomifero.
— Que dá pomos. — Arvores pomife-

ras.

POMINHA, s. f. Diminutivo de Poma.
Pequena poma.—Pominha de ouro.

POMO, s. J>i. (Do latim poyynim). Toda
a sorte de maçãs, peros, camoezes. —
«Seus aíTagos ssõ rapozas de Sansaõ as-

tutas, que no cabo levpõ fogo, que abra-

za. Sua formosura he a dos pomos de

Pentapoli, por fora dourados, e por den-

tro corrupção, e fumo, em que põem seu

termo todas as couzas do mundo, que
nóõ tem outro fim.» Arte de Furtar,

cap. 70. — «Hum pomo de ouro poz to-

da a Corte Celeste em rumor, fazendo

de três Deosas que vivião antecedente-

mente em boa iotelligencia, três inimi-

gas irreconciliáveis.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n." 11. — «Outro

pomo de ouro occasionou a fatalidade

de se render Athlinte a Hipomene, e is-

so he o que não soccederia somente por

virtude do amor, que ella tinha conce-

bido por aquelle amante.» Ibidem.

Já nesse pleito ouvi, (se bem me lembro)

E no pomo fallar: (lhe volve o Lara)

MiiS o tal Monsieur Paris foi um asno;

(Perdoe a sua ausência) se na causa

De ser Juiz a sorte me coubera,

Daria mal, ou bem a minha sentença,

Conforme o meu bestunto me ajudasse,

Sem em nada gravar a Consciência.

A. DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 5.

Quem tal expressará, quem taes bellezos,

Na silice ou painel ou brandos versos.

Pintar ja soube?—Não a viu tam bella

Graças pleitar pelo invejado pomo
o real pastor de Priamo.^Escondidos

Por delgado sendal outros incantos...

GARRETT, CAM., cant. 7, cap. 18.

—Pomo vedado ; comida que Deus pro-

hibiu a Adão que comesse.

—Figuradamente: Vomo vedado; cou-

sa grata, que é prohibido gozar.

POMOLOGIA, s. f. (Do latim pomum. e

do grego lagos). Termo didáctico. Des-

cripção diis pomos, tratado dos fructos.

-j- POMOLOGICO, A, adj. Que diz res-

peito á pomologia.

7 POMOLOGO, s. m. Auctor de uma
pomologia.

POMONA, s. f. Termo do polytheismo

latino. A deusa dos fructos.

—A reunião das arvores fructiferas de

um paiz.

—Termo de astronomia. Planeta teles-

cópico descoberto em 1854.

—Figuradamente : A estação do outo-

mno.
POMPA, s. f. (Do latim pompa). Ap-

parato magnifico e sumptuoso.— «Toda-
via quando viram o grande número de

velas, as bandeiras, estendartes, trom-

betas, e pompa da frota, e sobre tudo a

trovoada da artilheria, que durou per

espaço de meia hora, assi como lhe foi

triste cousa a vista das veias, assi a sua

musica, e muito mais triste a imagina-

ção em que havia de parar aquelle tão

temeroso espectáculo a elles.» João de

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 2.

E por dar méis prazer aos Convidados,

De Cavallinhos fuscos, depois deila.

Na vaga falia, com soberba ;>o»if>a.

ANTÓNIO DIKIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. C.

D'esse pae venerando— esse Fabrício

Da lusitana kistoria, renovando

Sob os arcos Iriumphaes da Ínclita Goa
Altas pomiHis de Roma, e altas virtudes

Que só geraram Lusitânia e Roma !

—

GARRETT, CAii., cant. 3, cap. 17.

—Pompa fúnebre; todo o apparato de
um enterro. — «Neste tempo que aquy
chesamos estava el Rey celebrando com
grande aparato o popa fúnebre de tan-
geres, bailos, gritas, e de muytos pobres
a que dava de comer.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 19.— «N'esta

hypothese lhe fizeram exéquias na cathe-

dral com pompa e generosidade de mis-
sas geraes como as poderiam fazer a Fi-

lippe V, seu monarcba.o Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Castello Branco, pag. 112.— Pompa de companhia. — «Na qual
prática estiveram pouco espaço sem tra-

tarem de outra cousa, remettendo AÍTon-

so d'Alboquerque o mais pêra se verem
de vagar, depois que descançasse de tão

comprido caminho como fizera, e com
isto o espedio, sendo levado per Dom
Garcia á sua pousada com a mesma pom-
pa de companhia como o trouxe, ao qual
AíTonso d'Alboquerque mandou fazer to-

da a desppza de sua pessoa, e casa em
quanto alli esteve.» João de Barros, Dé-
cada 3, liv. 10, cap. 4.

— Figuradamente: Brilho, faliando do
estylo, da linguagem. — A pompa das
palavras. — «Segue-se a minha pompa.
Dei duas risadas quando cheguei a es-

te ponto da carta de V. P., duas ri-

sadas como as de frei Lourenço Justi-

niano, que não deviam coisa alguma ás

gargalhadas do meu amigo o sr. princi-

pal Almeida.» Bispo do Grão Pará, Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 29.

— As vaidades brilhantes do mundo.

Fezerão grandes cruezas,

grandes desbumanidades,

roubaram suas riquezas,

suaspom|)(ii:. vaidades

ibe tornaram em tristezas.

G. DE REZENDE, MISCEILANEA.

—Diz-se também : Renunciar a Sata-

naz as suns pompas e obras.

POMPADOURA, s. f. Cotinga da côr de
purpura. Vid. Cotinga.

POMPAROSO, A, adj. Ostentoso, ma-
gnifico, esplendido.

j POMPEANO, A, adj. Que pertence a

Pomppo.—O partido pompeano.
— Substantivamente: Partidário de

Pompeo.—Os pompeanos.
POMPEAR, v. 71. Tratar-se com osten-

tação e luxo.

POMPEZ, adj. 2 gen. Termo de náu-
tica. Vid. Ovem.
POMPHOLIX, s. ))!. (Do grego ^jomjj/io-

U:i-). Nome dado por alguns chimicos an-
tigos 80 oxydo de zinco sublimado dos
modernos.
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— Termo (l(i modicinn. Krupçfio bo-

IhosB.

POMPOSAMENTE, aih<. (Do pomposo,

e o siiflixo «raonte«). Com pompn.
pomposíssimo, a, uilj. miim-l. de

Pomposo. MiiilD pomposo.
POMPOSO, A, tidj. (L)o lalim pompo-

sus). (Jau loíO poiupa.
— Uiz-s-) das pessoas ou dos objectos

persoiii(ii;»(ios.— Virá pomposo.— tSiia

entrada foi cousa furmosa pêra ver, por-

que eram Ires emlisixailores, hum da

ordem dos Baroens, que tinham o pri-

meiro lu^ar, e os outros dous doclores

em 1>MS, os (|uaes traziam buma magui-
fica, o pomposa companhia.» Damião do

Góes, Ghronica de D. Manoel, pari. 3,

cap. 57.

— Por analogia, que tora o caracter da

pompa o da magnifioencia.

—

7'ííí(Íos pom-
posos e vãos.

— Figuradamente: Que se exprime em
termos cheios de pompa.
—Klo(jios pomposos; grandes elogios.

— Esplendido, magiiilico, osleutoso,

cheio de pompa.

No mais subida ciiMO então dascubro

Deste fulgente Olympo eryaido hum Templo,

Cuja pomposa, estranhu arcliitectura

Nem alma conccbC-o, nem olhos virão,

Nem (lelle idilia dilo, nem dar podéráo,

Seindi 09 de Monfl», e Palmira aos ares

Levantassem aa cúpulas douradas,

Como inda os tiuos mármore:; quebrados

Entro os desertos arcaes nos clamão.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

POMULO, s. m. Termo de anatomia.

O vaso que fórma a parto mais promi-

nonte da face, por baixo do angulo ocu-
lar.

PONÇÃO, s. m. (Do francez i^oinçon).

Punção, instrumento de ferreiros o es-

pingardeiros, de furar ou marcar peças
íle prata, ouro e de punçar.
PONCELLA, s. f. A douzella, e por ex-

cellencia a de Orleans em França. Vid.

Pucella.

PONCHE, s. m. (Do inglez pwnc/i).

Mistura de chá, aguardente ou rhum,
com sumo de limão e assucar, que se

faz queimar.

—

Os diversos ponches.
PONCHEIRA, s. f. Vaso onde vem pon-

che para se dividir nos copos a quem
está na companhia.
PONCIONISTA, s. m. Homem que faz

pouçôt'S ; o que os npplica ás peças.

PONÇÓ, s. m. (Do francez ponceau).
Côr de fogo mui forte e viva.

PONDERAÇÃO, s. /'. (Do latim ponde-
ratio). A acção de ponderar.—Meílilação. relli'xao, atlcnçáo.

PONDERADAMENTE, adv. (De ponde-
rado, e o sulTixo a mente»). Com refle-

xão, com pouderação.

PONDERADO, part. pass. de Ponderar.
— «Porque ponderado bem o successo

daquolla hora, e a confusão e grande

perigo em que todos se vião, o monos
era perder o animo, o siso, e o enten-

dimento, quanto mais a falia.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 74.

— «A mesma exprnssáo que he nobilís-

sima em buma lingoa, soccde muitas

v.*zHs ser riiicula em todas a» outras.

Faiando Plínio das qiiali lades corpóreas

de Trajano, di/. dopois do as ler nume-
do, c ponderado. Nonne lamie lãieiiue

Priíici/inm o^tentanl.t CavalUiro d'Uli-

veira. Cartas, liv. 1, n." 21.

PONDERADOR, A, s. Pessoa que pon-
dera as cDiis.is, qu>? as medita e avalia.

PONDERAL, a<lj. '2 gen. Que diz res-

pnilo ao peso.— Uma quanlidade ponde-
ral.

— Parles pondcraes ; dose feita por
pesos.

—Liòra ponderal; libra do p^so de
dozo onças, pela qual se pesam na bo-

tica os medicamentos, e corpos solilos,

dilTerençando-se d'esto modo da libra

mensurai, pela qual se medem os líqui-

dos.

1.) PONDERAR, V. a. (Do latim pon-
dcrare). Pesar as. cousas, meditar, con-

siderar.

—Expor, ponderando.
— V. n. Pensar, meditar, relleclir.

—

«Parece-me inútil ponderar, pois que o

sabeis, que o fogo que devorou a dita

pobre Parisiense havia de ser tão peno
trante como o de hum rayo, pois que
reduzio a cinza os ossos que o fogo

violento das forjss não pó le destruir

nem calcinar que em muito tempo.»
Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n."

15. — «Quanto mais a dita se me avizi-

nhava, tanto ponderava com pavor os

discrimes que poderiam retarda-la, ou
talvez para sempre destrui-la. Escrevò-

ra-rae Adolpho, dando-me parte do quão
rápida fora a sua viagem, e eu coniava
des-socegada os dias.» Francisco Manoel
do Nascimento, Successos de Madame
de Seneterre.

2.) PONDERAR, u. n. Pesar, fazer pe-
so.

PONDERATIVO, A, adj. Que pondera,

que medita.

—Que exaggera, encarece, ligando im-
portância.

PONDERÁVEL, adj. 3 gen. Digno de
pouderação, de meditar-se, de refle-

cti r-se.

PONDEROSO, A, adj. (Do lalim pon-
derosus). Que tem um peso considerá-

vel.

—Digno de ponderação ; de importân-
cia ; que faz força.

PONDO, s. m. Em Moçambique, peso

do meio arrátel de calaim, que corre por

seis vinlcns.

PONDRA. Vid. Poldra, e Alpondra.
PONEDOR. Significação incerta.

PONENTE. Termo antiquado. Poente.
Vid. esta palavra. "

—Termo de náutica. Poente, opposto
ao oriente, a direcçú<) para ou le se põe
o Sol. — «A nella hurna serra pequena,
qu(.' de huma banda t';m vii;iro Uenxo-
fre, e da outra huma mina do sal em
|)edra, i|ii>t as nao; lenam dalli por las-

tro, tt-m dous portos de muito b >m sur-
gidouro, pêra nãos grandes, hum da
banda do Leuante, e outro do Ponen-
te.» Utmíiio de Góes, Cbronica do D.
Manoel, part. 2, cap. 32.

—Os ventos do poente.— «Poréna vin-

da a cslrella, ellcs venláram láo poucos
dias, que sabido do porto com toda a

frola, fião pode ir mais avante que tó

humas Ilhas, qu>) estam já no mar lar-

go, onde os ponentes lhes deram do
rosto, e o detiveram alli vinte e dous
dias.» Barros, Década 2. liv. 8, cap. 2.— «Peró vindo os ponenlss, que come-
çaram n quinze de Julho, sihio AlTin-

so ilAlboquerque ton toda a frola, lei-

xando aquetla Ilha Camaram seru herva
verde, nwm cousa viva, e assolado quan-
to nella havia sem licar pedra sobre pe-
dra.» Idem, Década 2, lir. 8, cap. 3.

— As terras occiJenlaes, em opposi-
çáo a oriente.

PONGIMENTO. Vid. Pungimenlo.
PONTA, s. f. iDo lalim punclum). A

extremidade agnda de qaalqaer corpo.— «E quando vio a ponta da lanchara
dellley que começava apparecer detráj

do cotovelo, de improviso sem saber o
que vinha detrás, deo huma grita com
os seus, e maudou desparar a arl-lharia

que trazia, a qual ainda que era miúda,
ella, e as espingardas dos seus derriba-

ram logo alguus dos rem^iros da lan-

chara d"EIK»;y.» Birros, Década 2, liv.

9, cap. 7.— «E depois de ser Ut-y tomou
por deuação da ordem assentar o escu-

do das armss de Portugal sobre ha CHVS
verde, com as pontas delia fora do es-

cudo na bordadura, como ainda em suas
obras, e muy excellenlo sepultura no
Mosleyro da Batalha oje em dia se vo.»

Garcia de Rezende, Chronicade D. João
II, cap. 57.— tE assi maudou mudar os
cinco escudos de dentro, porque os dous
das ilhargas andauão alrauessados com
as pontas dub-iixo pêra o do meio, que
parecia cousa de quebra, e os pas loJos

derejrlos com as pontas pêra baixo, da
maneira cm que agora andão.» Ibidem.
— <llum trazia nas mãos o estandarte

do suas armss, com pontas, e outro
huma sua espada muy rica, metida ua
bsiuba com a ponta para cima alta na
mão direyta, e oulro huma carapuça de
seda forrada darniiiihos posta em hum
bacio de prata laurado de bastiães. > Ibi-

dem, cap. 71). — <Nam me diram, do
dou lo lho vieraô lautas colgaduras de
damasco, e léla, lautos bjfeies guarne-
cidos, escritórios marchetados, com pon-
tas de abada em cima? Deiáo os firtus

om fome canina?» Arte de Furtar, cap.



42. — íReaodeo falando do Senhor Vi-

tri, diz qut) andando á Caça matara

huma Lebre desta qualidade, cujas pon-

tas aprez^iutára a Kl-Rêy de Inglaterra.»

Gavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1,

n.'' 12. — «Ksse he todo o damno que
lhe podem fazer : arranha-la ou mor-
de-la lhe será difllcultozo

;
porque en-

contrando para cada unha huma ponta

e para cada dente hum corno, he neces-

sário ser bem corno, e bem ladrão o que
se atrever a marrar contra todos os cor-

nos desta carta.» Ibidem, liv. 1, n.° 12.

—«A huma pequena estatua de cera que
so punha sobre o Altar, se pegavãu seis

pontas de fita de três cores diversas, e

fazendo andar a figura três vezes á roda
do mtsaoo Altar, se davão três nós em
duas pontas de litas que tivessem a mcis-

ma cor, dizendo-se que se davâo nós no
Amor.» Ibidem, liv. 1, n.° 29.

>—Ponta de temi; a porção, ou coto-

velo de terra, que se estende ao mar,
sem elevação, diííeriado n'isto do cabo.—«Antigamente a mais célebre povoa-
ção que havia naquella terra do Malaca
era huma chamada Cingapura, que em
sua lingua quer dizer faha demora, a

qual estava situada em huma ponta da-
quella terra, que he a iLais austral da
Ásia situada em altura de meio grão da
parte do Norte, segundo nossa gradua-
ção.» Barros, Década 2, liv. 6, cap. 1.—Faca de ponta de diamanU; faca

adiamautada, e mui rija.

— Mui pequena porção.
— A ponta Occidental da Africa; a

extremidade occidental da Africa.

De Europa tira os olhos, lirma os fixos

Na ponta Occidental de Africa, è junto

Do estreito que ambos mares comunica:
Abile, e Calpeve, sinais de Alcides.

Ambas as Mjiuntanias ve presentes

:

A Cesariense ornada co famoso
Altíssimo Atlialante, e a que de Tingis:

Por nome lhe ficou a Tingitana.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 2.

— Extremidade. — lE logo mandou
abrir huma cava do arrayal pêra a forta-

leza ao comprido, e na ponta delia orde-
nou huma tranqueira muito forte que
ficava quasi abordada aos muros, e pêra
ella se passou Dom Rodrigo de Menezes
com trinta homens: mas como ficava

mais baixo que a fortaleza, de cima dos
muros lhe ferirão muita gente de-espin-
gardadas.» Diogo de Couto, Década 6,

liv. 9, cap. 11. — «E vellnjsndo desde
huma hora ante menham,- quo sajmos
do porto, fomos com ventos Donauças
ao longo da costa até quasi a vespora, e
sendo ja tanto avante como a ponta do
Gocão, antes de chegarmos ao ilheo do
arrecife, vimos três vellas surtas.» Fer-
não Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 5.— <E lhe trouxe também por escrito a
informação da ilba do ouro, quo me el-
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le muyto encomendara, a qual, segundo
todos dizem, jaz ao mar deste rio de Ca-
laudor em cinco grãos da parte do Sul,
cercada de muytos baixos, e de grandes
correntes, e que pôde distar desta ponta
da ilha de Çamatra, até cento e sessenta
legoas pouco mais ou mtjnos.» Idem, Ibi-

dem, cap. 20.—«Com cuja morte os seus
dtís&coroçoarão da tal maueyra, que que-
rendo voltar para huma ponta que cha-
mavão ISatoquirim, com tenção de ahy
feitos lodos em hum corpo, se fazerem
fortes até vir a noite, em que determiua-
vâo de se acolherem, o não puderão fa-
zer, porque a corrente da agoa, que era
muyio grande, os diviaio em muytas
partes.» Idem, Ibidem, cap. 32. — aE
como a çariação da noite era muyto gran-
de, e o escarcdo arrebentava todo em frol,

não enxergou o baixo que estava entre o
uheo e a ponta do arrecife, e varando
por cima delle, deu taniauha pancada,
que a sobrequilha lhe arrebentou logo
por quatro lugares, com parte do couce
da quilha debaixo.» idem. Ibidem, cap.
til.—«A qual cidade de Adem he formo-
sa de vista, e de bons edeficios, posta
ao pe do huma serra que se vem meter
no mar, na ponta da qual esta situada,
b tão cercada do agoa que fica quasi em
ilha, a serra he tão seca, que nam nas-
ce nella erua, nem aruore por ser toda
de rocha viua, o nam chouer nesta ter-

ra se não do dous em três annos.» Da-
mião do Gooi, Cliruuica de D. Manoel,
part. 3, cap. 43.—«Com que se recolhe-
rão de longo da aldeã de benamaresque
he a principal da quelia serra, situada
na ponta delia, desta aliea, e doutras
veziuhas saíram alguns mouros de pe, e

de cauallo quo seguiraõ dom Emanuel
ate o tujaliubo, ouae os nossos pararam,
esperando por alguns da companhia que
ainda nam eram recolhidos. > idem, Ifli-

dem, part. 4, cap. 42.

— Astúcia, finura para enlear outrem,
e fraudar. (Vid. Pontaria, e Pontista).— i'eça de ornato antigo.

— Com outra ponta; de outro golpe
de lança, bote, estocada.

— Ter boa ponta de lingua; fallar

bem.
— Ferida de ponta; em acção de im-

pellir a arma, para ferir de ponta.— Fazer pontas a ave; na volateria,

voar a um, ou outro lado, com varias

direcçõcís, para cahir melhor sobre a ralé.— DonztlLa sem ponta de miolo ; áon-
zella sem grão de juízo.

— As pontas do ensaiador; umas pa-

cas de cobre com pontas de ouro, do vá-

rios quilates; e tocando o ouro, que se

vai a ensaiar, na pedra de toque, e ro-

çando na mesma pedra a poma, avaliam
o quilate pela comparação da còr.

— Armado de ponta em branco; ar-

mado de sorte que a lança ou espada
tope sempre em arma que cubra o corpo.
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— Vir-se das pontas; não podeY sus-
ter-se nas pontas dos pés, vir-se abaixo,
faltando dos velhos que vão em grande
decadência de saúde. Diz-se também
vér-se nas pontas.
— Loc. : Andar de ponta com alguém ;

andar procurando a occasião de lhe fa-
zer mal; disputar com elle por qualquer
cousa.

— Trazer alguém em ponta; ter-Hie
opposição, 6 dal-a a conhecer quando se
olferece occasião.

— /ograi- pontas; atirar lanças e pi-
ques, etc, contra o muro.— Dar das pontas das azas, ou dos
pés; fugir, acolher- se, voar.— As pontas do animal cornigero; os
cornos.

— Pór, ou tomar alguém de ponta
;

começar a ter-lhe opposição.— Figuradamente: Pôr-se nas pontas
dos pés; ensoberbecer-se, ufsnar-se.— Ouro de 43 pontas; que corresnon-
de a 20 + '/,.

^

— Bandeiras de ponta. — «Por duas
vezes que o combateram com estes oito
castellos, e damb.ss os desbaratou, dou-
Iho sete bandeiras de ponta, ao derredor
deste scudo, três vermelhas, e duas bran-
cas, e duas azues, por sete combates que
lhe el Rei do Calecut deu em pessoa, e
em todos sete o desbaratou.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1

cap. 100.

PONTADA, s. f. Dôr aguda em qual-
quer parte do corpo; diz-se ordinaria-
mente da dòr de ilharga, ou pl»^uritica.
PONTADO, A, adj. fig. Alinhavado.
PONT'AGUDO, ou PONTAGUDO, A, adj.

Agudo na ponta, que termina em ponta
aguda. Virl. Ponteagudo.

1.) PONTAL, s. m. Termo de náutica.
Altura do n.^vio desde a quilha até á pri-
meira coberta.

— O que vai de uma coberta á ou-
tra.

— Pontal do porão ; altura desde a fa-
ce superior da sobre quilha, até á face
debaixo do váo grande.— Pontal para a vante, on para a ré;
o que vai do bordo do navio para a
proa, ou para a popa.
— Ponta de terra que sáe ao mar.

—

O pontal de Cacilhas.

— Plur. Termo de serrador. Na pro-*
viacia da Beira, os dous páos bifurcados
em uma das extremidades destinados a
apoiar o rolo da madeira que se vai ser-
rando.

2.) PONTAL, ady-. 2 gen.—Pregos pon-
taes; pregos de pregar o pontal grande
do navio.

PONTALETE, s. m. Termo de marinha.
Páo a prumo para conservara estructura
ou o contorno de qualquer madeiro.— Pontâlete, ou forquilha de mosque-
te; peça do ferro, collocada debaixo do
guardamão, e cr&vada na muralha, para
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suster o ppso dos mosqueies, aliás sus-

tidos por forquilhas.

PONTÃO, s. /'. (Do latim ponto, onis).

liarca chala e eslreila, quo serve para

formar as quo cLaniam pontes de ba-

teis. Vid. Bicha.
— Kscora para suster muro, ou pare-

de cortada por baixo. Vid. Ponlalete.

— Fonte pequena do madeira.
— Navio do grande porto, que serve de

presiganga. — «Estes saõ, os que com
grande affoilezs, e confiança, metem a

saco a Republica, cujos sacos vasaõ para

encher taleigos, que já medem aos al-

queires : e isso bo o menos, o mais he o

volume iramenso de outras droga?, de

quo enchem sobrados, que haõ mister

espeques para suslfnlar o pezo, sem te-

mor da forca, que fura melhor fabricarse

desses pontoens.p Arte de Furtar, capi-

tulo 62.

PONTAPÉ, s. m. Pancada com a ponta

do pó.

PONTARIA, s. f. A acção de endirei-

tar a arma de arremesso, ou o tiro con-

tra o alvo, a que o dirigimos.— «Os Mou-
ros tirarão logo huma bandeira branca,

e arvorarão outra vermelha, a que suc-

cedoo lirarem os nossos algumas bom-
bardadas, com pontaria tão incerta, que
uáo fizeráo damuo. D. Álvaro mdeou com
todos os seus a Fortaleza, que mandou
commelter por escala por dilTerentes par-

tes, assegurando os que subião com a

espingardaria debaixo; e porque era a

carga continua, não ousavão apparecer

os Mouros.» Jacinlho Freire d'.Vndrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 4.

— lermo antiquado. O usar de pontas

para damnificar a outrem.
— Desviar-se da pontaria ; desviar-se

para parte onde a pontaria se não possa

dirigir, nem chegar a tiro.

— Estar, ficar em pontaria
;
por alvo,

aonde o pôde ser de qualquer tiro.

— Figuradamente: t) alvo.

— Figuradamente : Estar, /içar em pon-

taria; de todas as settas das calumnias,

e alvo das maledicências.

PONTE, ,s. /'. (Do latim pons, lis). Cons-

trucção de ferro, do pedra, levantada de

uma margem a outra de um rio para o

atravessar.— «Por quanto os bateis, que
haviam de ficar di'baixo da ponte, fica-

ram por sargentes do que houvessem
mister de huma. e outra parle, queren-

do entrar na Cidade a de dentro da pon-

te.» João de Barros, Década J, liv. C,

cap. 4.— «Per o qual modo na outra par-

lo da ponte, ainda que não foi com tijo-

lo, fez outro tal repairo, e a guarda del-

ia dco a D. João de Lima, Duarte daSil-

va, Fernáo Peres d'AndradG, e Simão de

Andrade seu irmão.» Idem. Década 2,

liv. 6. cap. 5.— «Tomando deiles os nian-

liuienlos que puderam recolher, puzeram
fogo aos cascos, e assi deram em huma
Aldeã de pescadores, nas quaes cousas,
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o assi em esbomhardoar os caminhos per

ondo a gente da Cidade se servia na pas-

sagem da ponte pêra a terra lirme, se

andaram detendo Ires, ou quatro diis,

té que per recados de Atíonso d'Albo-

querque, que os mandou chamar, se par-

tiram.» Idem, Década 2, liv. 8, cap. 4.

—«Porém o da ponte, que no meio del-

ia o recebeu, o encontrou tão duramente,

que elle e o cavallo vieram ao chão : e

tomando uma lança das muitas, que es-

tavam encostadas ao caslello, remetteua

D. Uossuel, que lhe dizia quo se guar-

dasse.» Francisco do Moraes, Palmeirim

d'Inglaterra, cap. 49. — «Affirmaráonos

mais os Chins que linha dez mil teares

de seda, porque daquy vay para lodo o

reyno. A cidade em sy he cercada de

muro muylo forte, e de boa car)laria,

ondeiem cento e trinta portas para a ser-

ventia da gente, as quais todas tem pon-

tes por cima das cavas.» Fernão Mendes

Pinto, Peregrinações, cap. 88.—«Tanto

quo o Principe foy em Touro, por o gran-

de fauor que el Uey seu pay, e todos com
sua vinda receberam, porque el Key dom
Fernando tinha cercado o Castello de

Zamora, determinarão logo de yrem cer-

car a Cidade da outra parte da ponte, ho

que logo fizeram, e deixou el Key com a

Kaynha em Touro o Duque de Hragan-

ça, e o Conde de Villa Keal com a gen-

te que compria.» Clareia de Hezeude,

Chronica de D. João II, cap, 13, — «K

assi juntos foraõ correr ao casipo Dsl-

cacer quibir alem da ponte, onde os mou-
ros eslauão sem receo dos Chrislàos, on-

de ate então gente de guerra dos Chris-

làos não chegara.» Idem, Ibidem, cap.

76.— «Este banquete auia de ser em hu-

ma grande casa de madeira que el lley

pêra isso mandou concertar junto da

ponte, no qual tempo huma Moura Per-

seana, que tinha eslalajem na cidade,

mandou dizer a Diogo Lopez, per hum
Duarte Kernandez alfaiate, que pousaua

em sua casa, e sabia a lingoa Pérsia, que

lhe queria fallar em segredo, em cousas

que lhe muito imporlauam, pêra o que
ella mesma iria a sua nao de noite, por

nam ser vista dos da cidade, se lhe elle

desse pêra isso licença.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 2.

— a Mas posto que quisesse logo fazer

outra tranqueira da outra bandada pon-

te quo vai pêra a mesquita, e paços de!

Hei, nam pode, por lhos imigos rt»sisli-

rem mui brauamenle.» Idem, Ibidem,

pari. 3, cap. 18.—«O que feilo, pondo
Afonso Dalbuquerque boa guarda neile

se foi perá ponte (que de todo ja linha

despejada António dabreu) em basca dos

que foram cometer a mesquita, onde os

imigos de muito apressados deiles naõ
i-ntraram, de modo quo foi tomada sem
se neila achar pessoa que a podesse de-

fender. » Idem, Ibidem, part. 3, cap. 19,

— «.No fim deste mesmo anno de M, D.
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xiii. s<> ajuntaram dom loáo coutinho, e

dom Duarlo de meneses, «entraram pe-

lo campo l)alcacer qu<*bir, hos quaes pas-

sando a ribeira da ponte pelo pè Dalgar-

rafa, correrão o canip'> de Alf-Eiariíe à

mâo squerda de Alcácer onde mallarão

alguns mouros, e captiuaráo trinta e se-

te, e loroarão mil, e setecentas cabeças

de gado v»cum, emais de cinco mil de

meudo.» Idem, Ibidem, pari. 4, cap. 22.

—«E para que elles enlcnJaõ, quo sa-

bemos lambem o respeito, que se lhes

deve, e que naõ ha diplomas, que en-

contrem esta doutrina, direy claramen-

te, o que ensinaó os Th(«ologo$ n^sta

parle, e he, que saò obrigados os Ecole-

siasiicos a concorrerem igiialroenl.e para

os gaslos públicos das calçadas, fontes,

pontes, e muros: porque todos igual-

mente se servem, e aproTeitaó destas

couzas : e ha de ser em ires circanslan-

cias.» Arte de Furtar, cap. 39.—«Hmn
homem moço, e de grandes esperanças se

achou dubayxo da Ponte do Londres com
as algibeiras cheyas do chumbo, que pi-

pressamenle met^o n^llas para se afo-

gar.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, n.o 41.

— Ponte suspendida; ponte de fio de

ferro, cujas extremidades são fixadas ás

duas pilaslras, ou columnas ("e cada lado.

— No engenho de assucar, a peça em
que assenta, e se volve a moenda.
— Termo de Náutica. Coberta do na-

vio, espécie de bailéu; por isso se dizd«
duas, ou trfs pontes.
— Ponte do so<. — «Fez villas na ilha

da madeira os lugares da ponte do Sol,

da Calheta, e os separou da lurdiçam da
cidade do Funchal. Fez villa do lugar do
porto do ludeu na ilha terceira com no-

me de Sam Srbasliam, e osepsrouda jur-

diçam da villa Dangra.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, cap. 86.

— Ponte levadiça ; ponte de madeira que
nos rios, ou canaes se levanta, e abre em
duas metades para dar passagem aos na-

vios.

— Ponte, Itfvadiça; ponte que atraves-

sa fossos feita a modo de sobrado, que

se ergue, e abaixa á vontade, para dar

entrada nas praças, castellos, etc. Vid.

Levadiço.

Qualquer portJ, ou estreita, ou eíporosa.

Que dá desta Christ<«, liei moiadA

Sataidn li i Cid.ide irreUgiosa,

Com grosso muro foi lofo cerrada

:

Lá na cara também funda e lodesa

XSo fíi ja a leT«di.;a j .»iíe estrada.

Dentro na fortnlera posta fica.

E tudo o mais que importa se fabrica,

nuxasco db axdradc, pRutuno
DIU, cant. 13, est. Tb.

PONTEADO, part. pais. de Pontear.

PONTEAGUDO.nd/. Vid. Pontagudo.

PONTEAR, v.a. Cozer com pontes lar-

gos.



FONT ro.NT roNT S39

— Marcar com pontinhos alguma li-

nha, perfil, figura para dirigir depois a

mão, ou o pincel no debuxo.
PONTEIRA, s. f. Significa o mesmo

que canteira.

1.) PONTEIRO, s. m. Hasteasinha agu-

da, para apontar as letras, que se vão

lendo, e talvez fazer o compasso nos co-

ros. Os ponteiros coraes são muito maio-

res, e de metal.
— Peça de f.^rro do canteiro, de qua-

tro quinas, para abrir buracos na pare-

de.

— A pessoa que descobre e encaminha
outrem para achar, descobrir, prender

alguma cousa, ou pessoa que se occulta.

— Vento que vem pela proa do navio,

ipteiramente contrario.— «Os outros Ca-

pitães erão António Pereira, e Christo-

vão de Sá; e porque na costa da ludia

teve a Capitania os ventos ponteiros, es-

garrou, e não podendo ferrar. Goa, foi

tomar Angediva; donde mandou aviso ao

Yiso-Rei para o prover do necessário,

visto ser-lhe forçado invernar em aquel-

le porto.» Jacintho Freire de Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 4.

— Penna ou peça que serve de ferir

as cordas da viola, cylhara, etc. Vid. Ple-

ctro.

— Agulha que mostra as horas no re-

lógio.

2.) PONTEIRO, A, adj. Termo deNau-
lica. Que vem pela proa, e é de todo

contrario.

PONTEYRO,s. m. Vid. Ponteiro.— «E
fazendonos á vella cos três juncos, e com
a lorcha em que viéramos de Patane,

costeamos a terra com ventos ponteyros
de hum bordo no outro, até hum mor-
ro qu3 se dezia Tilaumera onde surgi-

mos, porque acorrente da agoa era con-

tra nós.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 47.— aE tornando na vol-

ta do mar, iuda que co vento algum tan-

to ponteyro, em doze dias de navegação
trabalhosa costeou toJa a fralda da terra

de ambas as costas de Sul e Norte, sem
em todas ellas ver cousa de que se pu-
desselançar mão.» Idem, Ibidem, cap. 52.

PONTIAGUDO. Vid. Ponteagudo.
PONTICO, A, adj. (Do latim Pontus).—Mar Pontico ; o mar Negro.

PONTIGDLA, s. f. Termo de fortifica-

ção. Pontesinha feita ao lado da pon-
te levadiça, para servir de uoute, pin-
guela.

PONTIFICADO, s. m. Dignidade do pon-
lifice

— O tempo durante o qual um papa
está na cadeira de S. Pedro.

—

Sob o pon-
tificado de Leão X.

—Figuradamente : O ser chefe de qual-

quer religião.

1.) PONTIFICAL, adj. 2 gen. (Do latim

pontijicalis) . Que pertence aos pontífi-

ces.

—Entre os romanos, comidos ponlifi-

caes ; comícios aos quaes se chamava o

grande ponlifice.

—Que pertence á dignidade do bispo.

— Vesiidos, ornatos pontificaes.—Dignidade pontifical ; dignidade do
soberano pontífice.

2.) PONTIFICAL, s. m. Livro que con-

tém as diflerentes orações e ordem das

ceremonias que o bispo deve observar,

particularmente na ordem, confirmação,

e outras funcções reservadas aos bis-

pos.—Um pontifical ; as vestes sacras usa-
das nas missas, e maiS officios pontifi-

caes.

— Fazer wm pontifical ; dizer missa
de pontifical.

—Capa de longa cauda, e capello for-

rado de carmezim, ou arminhos, de que
o bispo usa na sua cathedral, etc.

o rico pontifical,

que la foy de Portugal,

tomado pelos soldados,

e Bispos forão jogados

.tos dados, e jogo tal.

GARCIA DE REZENDK, MISCELUNEA.

— «Onde perante todolos Cardeaes, e

embaixadores que estauam em Roma,
recebeo o presente do Pontifical, e ou-
tras jóias, o que andou de roam em rr!5m,

sem ficsr Csrdesl, uem embaixador que
o nam visse com espanto.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 56.

—Ritual das ceremonias pontifícias, e

episcopaes, quando celebram em publi-

co os officios divinos.—De pontifical ; revestido em hábitos

pontificaes.

PONTIFICALMENTE, adv. (De pontifi-

cal, e o sufflio «mente»). Com as ce-

remonias próprias ao ministério de bis-

pe ; com 03 hábitos pontificaes.

PONTÍFICE, s. m. (Do latim pontifex).

Ministro do culto de uma religião.

—Bispo, arcebispo, patriarcha.

Dauâono a conhecer latinas letras,

Que Pelagio dezião ser, em tempo
De Arcádio Emperador, e delnnocencio

Puiitifice, de tal nome o primeiro.

Aquele infernal, fttlso Persiano

Inuentor de blaspheraia abominauel,

Vio com grão multidão dos que seguião

Seu parecer, e hieretica doctrína.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 11.

— «E nos últimos avisos que vieram
de Roma se escreve também que outro

filho de um rei d'aquellas partes, con-

vertido a fé, se fora apresentar ao pon-
tífice, e pedira ser recebido na compa-
nhia, em cujo noviciado já ficava feito

religioso.» Padre António Vieira, Cartas

(ed. 1854), n.o 22.

— Entre os romanos gentis, eram os

summos sacerdotes dedicados a alguma
divindade; eram maiores ou menores, e

a todos presidia o ponlifice máximo, ou
summo; elle só entrava nos penetraes.
— Summo pontífice; o primeiro de

entre os bispos, e o pastor universal do
rebanho de Christo, o successor de S.

Pedro, bispo de Roma, vigário de Chris-

to. — aSanctissimo em Christo, Padre
Beatíssimo Senhor, Senhor nosso lulio

Segundo, pela divina Providencia Sumo
Pontífice. Vosso devotíssimo filho dom
Afonso pela graça de Deos Rei de Ma-
nicongo, e senhor dos Ambudos, Guine,
maoda beijar vossos beatíssimos pes com
muita devação. Bem cremos Beatíssimo

Padre, que tem vossa Sanctidade enten-

dido como el Rei dõ loão de Portugal,

segundo do nome no começo.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, cap. 39.— «Vestirão galas os Reis, e

a Corte, e determinarão dia para dar

graças na Capella com offertas pias, e

Reaes. Houve hum douto Sermão, em
que se disserão do Governador encó-
mios, e virtudes. El Rei deo conta da
victoria ao Summo Pontífice, e aos maio-
res Príncipes da Europj, que todos lhe

congratularão, como a mais illustre fac-

ção do Oriente.» Jacintho Freire de An-
drade, Vida de D. João de Castro, liv.

4. — «Mas muitas vezes naõ convém in-

terp )r o Summo Pontífice sua aulhori-

de, para que naõ se sigaõ outros incon-

venientes mayores, qual seria rebellar

contra a Igreja a parte desfavorecida : e

em tal caso naõ saõ obrigados os Prín-

cipes a esperar definiçoens do Papa, nem
pedillas, e podem levar a cousa por for-

ça de armas; e fica de melhor partido

para a consciência o Príncipe, que naõ
deu occasiaõ ao Papa, para se abster no
juízo de tal demanda.» Arte de Furtar,

cap. 21.— «E se alguém cuidar, que só

de Deos, e não do povo, recebem os

Reys o poder, advirta, que esse he o

erro, com que se perdeo Inglaterra, e

abrio a porta ás heresias, com que se

fez Papa o Rey, admíttindo, que recebia

05 poderes immedíatamente de Deos, co-

mo os Summos Pontífices.» Ibidem, cap.

50. — «Primeira: Porque as coisas que
vossa magestade foi servido resolver, to-

das foram examinadas e consultadas com
as pessoas mais timoratas, e de maiores

letras que vossa magestade tem em seus

reinos. Segunda : porque esta consulta

e resolução se tomou depois de serem

vistas todas as leis antigas, e breves dos

summos pontífices, consultas do conse-

lho ultramarino, e todos os mais docu-

mentos que podia haver na matéria.»

Padre António Vieira, Cartas (ed. 1854),

n.o 15.

PONTIFÍCIO, A, adj. (Do latim ponti-

ficius). Episcopal. — Ceremonias pontifi-

cias.

—Do summo pontífice.
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PONTILHA, s. f.
— Sapato» de ponti-

lha di: couro; s«p«tos do ponta ngiifla.

—

«Cdiíôo çapntos de pontilha de couro ou

do s''dn : tr»znra eia as c/ibi'r«s loucas

brancas fott-ndas sobro uiis barrpifts vorrao-

Ihoscom humas trombas vfrmollias e as-

sim como andam b^m ataviados de vesti-

do ho andaô darnias. s. turrados, e ada»

gas, arco;, torquiscos, ofrochas, sam gran-

des froclu^yros trazem huns oscudns a

que chacDiío cofos de sr^da o dalgodam:

taõ fortes que os nam passa nenhuma
frecha e continuamente trazem estas ar-

mas na paz.» António Tenreiro, Itinerá-

rio, cap. 1.

— Ilonda ou franja do prata, ouro, se-

da, etc, muito estreita, que setve para

ornar, e Riiartiocer.

PONTILHEIRO, A, s. (De pontilha,

o o suflixo «eiró»). Pessoa que faz pon-

tilhas.

— Adj. Figuradamente: Quo suscita

questões em cousas de pouca monta. —
Génio pontilheiro.

PONTINHA, s. f. Diminutivo de Pon-

ta. Pont.i pequena.—«Dom loam saben-

do o que psssaua se apressou quanto po-

de ato chegar as pontinhas, onde achou
os mortos, e Aluaro nunrz ainda viuo.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 4, cap. 76.

— Loc. pop. : Ergucr-se, pôr-se nas

pontinhas dos pés com algiiem ; levantar-

se com elle.

—Loc. POP. : Andar de pontinha com
alfjuem ; ter peguilhos, ou birra com
elie.

PONTINHO, s. m. Diminutivo de Pon-
to. Ponto pequeno.—Pintura de pontinhos; pintura feita

com pontos de tinta, miniatura.

PONTISTA, s. i> gen. A pessoa mal as-

tuciosa talvez, que usa de pontas e pon-
taria. Yid. Pontaria.

PONTO, s. m. (Do latim punctum).

Termo de geometria. O elemento de to-

da a grandeza contínua ; do pontos cons-

ta a linha; não tem certa grandeza, mas
concebe-se como o menor, que uma pen-
na bem lina pôde formar.
— Dia, hora e tempo preciso. — «O

Marquez de Montemor estaua nas Alca-

çouas, e o Conde de Faráo no de Mira,

e poUo auiso que logo ouuerão da prisão

do Duque, sem mais esperar, na mesma
ora e ponto que o souberão fogirão, e se

poserôo em saluo, e acolherão a Castel-

la.» Garcia de Rezende, Chronica de D.
João II, cap. 44.

E SC toJos vam a púiitt",

he por mm (uzer huum conto

niuyto moor c*o gaUrim.

CANC. DS nEZENDK, tom. 1, pag. 4i.

Hum potitõ não esteis parada

Que a joroada

Muito em brevo lie fenecida

i$o atteutais.

GIL VICENTE, AUTO PA ALMA.

ro\T

Oit hum quo como a ini da m.'<nlii viaiam,

Oi paBiiarí.i'> a^m duuid;i, c que eapefem,

Que trarftojuntamentt outro nauio

Pdra ser a paasada com mai^ preaaa,

o que o Cafra prometi: aujeil» o bouaa,

Toma-^e a recolher o tempo aguarda,

E em quanio a noite v»y por aeu» eapai;o»

Paaaando />oiilo<, horaa, e momcotoa.

COnTC ll«AL, NAUrAAOlO DE »I1'ULVE0A,

cant. IS.

—Termo do astronomia. Certos pontos

imaginados no ceu, notados pira os cál-

culos, o observações astronómicas.

— Nota orthographica, qne se faz as-

sentando a penna de ponta no papel,

para signilicar o termo, e perfeito aca-

bamento da sentença ou periolo.

— .Na optics, dioplrica o catoptrica, o

ponto d'ondo partem, reflectem e se re-

frangem os raios da luz.

— Km escriptos ou impressos, signifi-

cam muitos pontos, seguidos juntos de

uma palavra, que se supprime, ou o res-

to da oração principiada, e que se não

termina por pijo, comedimento, ou ou-

tro qualquer motivo, ou parte de ura

texto que é inútil trasladar por inteiro.

—Nos livros hebraicis. os pontos tom

logar de vogaes, e no meio de uma l"tra

hebraica, ura ponto é signal que a dita

letra 6 dobre.

— Ponto de admiração, Vid. Admira-
ção.

—Ponto de interrogarão. Vil. Inter-

rogação.

—Na musica, o ponto coUoca-se atraz

de uma figura, para denotar que vtU
ametade da precedente.

—No diamante, o que serve de guiar

o lapidarin para que as facetas se cor-

respondam bem; está no fundo do bri-

lhante.

—Nos dados, as pintas negras que tem

em cada face.

—Pontos das cartas; O valor que se

dá ás figuras, como o rei vale dez pon-

tos no trinta e ura.

—Modos de contar nos jogos, aquel-

les lanços ou modos, com que se ganha
;

assim dizemos : Tenho mais ou menos

pontos jit) jogo da bola ou bilhar.

—Ao jogo da banca, o que aponta a

ella; o quo pára ao banqueiro.

— .\s cartas que se dão ao ponto, e

sobro que elle põe as suas paridas.

— .Vssumpto, sujeito.— eSaem-se todos

para ftSra, e entra o louvado: cõmunica-

Ihe Sua Magestade a duvida : resolre-a elle

fazendo-se de novas no ponto, que traz

estudado : e affirma que os conhece a to-

dos melhor que as suas mãos.» Arte de

Furtar, cap. 37.— «Pois cm Góes (acn-

dio elle) naò se falia em outra couza.

Assim passa, quo cala hum cuida que

só delle, e no seu negocio se deva fal-

lar. Senhores requerentes, levem daqui

averiguado este ponto, para saberem, de

quem se haõ de queixar.» Ibidem.— <De

tudo o que tenho dito se collige, que

ro^T

com a minha Ortigrjphia tal, c qml
estarey sempre dt parte de V. M. sobre

ponto 'ia Ostentação d^s Senhoras Mo-
Iheres, não só em ilefezi <ío s^u juiso,

mas na de todas as suís ei':ellentes qua-

lidades, isto porem do sorte que remon-

lando-nos como Dédalos, nos não des-

penhemos como lí-aros.» Cavalleiro de

Olireira, Cartas, liv. 1, n." 7.— fli pro-

cedendo esta do amor somos obrigidosi

crer que lodos os que arano «fio ciosos.

Este he o pomto em que me quereii oa-

vir, e sobre este ponto somente se fun-

dará agora o meu discurso.» Ibidem, liv.

1, n.* 13.— *0s R»liifiosos exercitío ha-

ma violência que dura sempre : Obrigai

a suspend^r-se, o a fiiar-se em hum
mesmo ponto, a inconstância do enten-

dimento humano; c por meyo dos ro-

tos Eolemnes que prophessáo. se obrigSo

á necessidade de conservar huma virtu-

de perpetua.» Ibidem, liv, 1. n." 28.

—

f Porem náo sey se a nossa Jurisprudên-

cia ho conforme nesto ponto cora a Ro-

mana, aio la que não duvido de que as

Leys que temos contra os que dão ve-

neno, podem receber aqui huma applica-

ção muy natural.» Ibidem, liv. 1, n.° 30.

— Grau.— «Náo attingiu o alto ponto

de misturar o olil com o doce, antes

caiu Unto. que enxafunlou na immun-
dicie, e dev^-riam s^r suas opTís imita-

doras da fortuna de s<»u aulhor, que es-

pirou tragicamente no fogo em Lisboa,

por desertor da lei de Christo.» Bispo

do Grão Pará, Memorias, publicadas por

Camillo Castello Branco, p.ig. 120.

—O principal, o substancial.

—Os espaços eguaes marcados na cra-

veira do sapateiro, para se medir o lon-

gor do pé.— Calçar sei^ pontos.

— Figuradamente: Ttrr mais pontos

do di'vi'lo : ser eiaggersdo.

—Ponto de arribif^; nos fechos, peça

que serve de fazer que o cão das armas

de fogo não passe mais atraz depois de

armado.
— Ter hein poíto, on mal pato o pon-

to; mirar bem ou mal ao alvo, a flgum

intento bom ou mau.
— As malhas das meias.
— Loc. pop. : Não dar ponto sem n^

;

não fazer nada sem esperança de recom-

pens,"!.

—O boláosinho que tem a espiniarda

no cano junto á bocca, para dirigir a

pont.'(ria enfi.ído com a mira.

—Ponto (<'i costura; a obra, que as

costureiras fozem com a agulha, e fio

cosendo.

1

— .Modo particular de tecer sedas, fa-

zer meias.

—Loc : Aqui bate o ponto; aqui bate

o priíicipai.

—Estado.

—Termo de cirurgia. Dados com linha

e agulhas, para unir os lábios da ferida,

ou incisão.
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— Loc. FIG. : Quebrar os pontos n uma
mulher; de?lloral-a.

— Pontos falios ; união dos lábios da

ferida por meio de liras de eicplcslro

adhesivo.

— Partia, questão. — «E o outro põto

foy. dizerlhe que porque el Rí^y de Por-

tuga! seu senhor er.i com verdadeyra

amizade irmão de el Rey da Cbina, vi-

nhão elles a sua terra, como também os

Chins por este resp^^ito custumavão yr

a Malaca, oude ersõ tratados cem to-

da a verdade, favor, e juslira, sem se

Ibes fazer sgravo nenhum. » Fernão

Mendes Pinlo, Peregrinações, csp. 64.

— oE ainda que o MáJarim ambos es-

tes ponlos não sofreo bem. todavia este

dorradeyro de dizer que el Rey de Por-

tugal era irmão de el Rey da China, to-

mou tão mal, que sem ter mais respei-

to a cousa alguma, mandou açoutar os

dous que levarão a carta, e cortar-lhe

as orelhas, e os tornou assi a mandar
com a resposta para António de Faria

escrita num pedâço de papel roto que
dezit assi.í Ibidem. — «Fiquei pois des-

amparada e só, no meio Q'uma revolu-

ção, na qual rão faltarei, senão nos pon-
tes que tem relação comigo. Recebia al-

gumas Csrtas de Adolpho, que de con-
tinuo me dava a esperar que voltaria;

mas que de continuo se demoraví.» Fran-
cisco Manoel do Nsscimonto, Successos
da. Madame de Seneterre. — «As quaes
entregaram ambas a Afonso dalbuquer-
que, meti !as cada humn em huma cai-

xa de prsta, que lhes laojbem deu em
lingtia Portuguesa huma patente feita per
loão estam escriuara darmada com toda-

Iss clausulís, e pontos necessários a con-
firmação destas pazes, que deste modo
foram por entim concluiíías, e assenta-
das. t Dimiâo de Góes, Chronica de D.

Manoel, pirt. 2. cap. ^3.

—

«Esta cjbeça
do Xeque mandou Nuno fernandtz poer
em hum pique sobre huma das portas
da cidade, pela qual os Mouros dauam
muito dinheiro, mas elb a nam quis dar
se nam no concerto dís pazes quo de
ahi a poucos dias fezeram os Árabes de
Xerquia, em que hum dos pontos prin-
cipaes, foi que lhe auia de dar a cabeça
deste Xeque, porque fora antreílss hum
dos mais honrrados, e milhor cauallei-

ro.» Ibidem, part. 3, csp. 34.

—Tempo, momento, instante.

Viiose liuns dias trás outro», vão correndo
As horas, por momentos apressados;

E como sombra vaã, se passaõ todos

Ou como sonho escuro, ou leue vento.

A Dona Lianor su, e ao charo esposo

Se mostrf.o dilatados, e auorrecidos,

Breues pot^tos lhe são cançados anncs;

E o tempo duro em 6m, lento, e tardio.

CtRTE REAL, NAUFRÁGIO UE StPULVEDA,
cant. 2.

E vio ligeiras nãos que nauegindo

Com socorro galerno, e tempo aaiigo

voi.. rv.-106.

De supito cubertas de terribel.

Medonha escuridão, e acerbo fado

Com desestrada voUa se escondião

Xo salgado elemento embrauecido,

£ os tristes nauegantes condenados

Num p'jíito a miscrsuel, cruel morte.

IDEM, IBIDEM, Caut. 2.

Vem fermosura minha, e se castigo

Duro me queres dar, não te mo escondas.

Nem.me deixes assi morto num ponto

Que cõ morrer de hum golpe, não te vingas.

Mas firma nos meus olhos esses rayos,

Fermosos como o Scl, como elle puros,

Darmeas cada momento cem mil moites.

Se te prezas cruel de vingatiua.

IDEM, IBIDEM, Cant. 6.

O riguroso braço alto leuanta,

E a danosa, cruel espada e.«grime.

Aguarda pello ponto em que com força

Sobre elles descarregue o impio golpe.

Seis dias se detém neste conselho

Que no iníelice fim foi homicida

Mas passado o seteno, dào reposta

Qaal pêra morrer elles lhes conuinba,

ídkm, ibidem, cant. 12.

— «E dÍ5to tenho na minha maõ hum
papel, ou regimento, que já atraz to-

quey, digno de sa imprimir pelas mui-
tas cousas desproporcionadas, que con-
tém, e por ser da maõ, e letra delRey
Fiiippe o Prudente, que nestes pontos
mostrou, que o naõ era muito.» Arte de
Furtar, cap. 16.

Aqui, c'o rosto um pouco carregado,

Conclave despede; e logo chama
A vistosa Lisonja, que n'um ponto

Cem caras, cem vestidos, cem figuras,

Cem linguas lomi, e muda brevemeiHe

De palavras, c tom, segundo o gosto

Dos que o governo tem, e assim lhe falia.

A. DINIZ DA CRUZ, HYS30PE, Cant. 1.

— T'i>, chegar a ponto; vir, chegar a

propósito, ao tempo conveniente.

— Uccasião, estado, gráo.

Alli estaua também (despois que o Reino

Afonso gouernou) aquella historia

Ao viuo retratada, em que a Rainha

De Castella se ve no ponto extremo

Deuisaõse as nefandas ligaduras.

Que a Sarracina Magica ordenara:

Slouida pella faha concubina,

Que preso a elRey ti'azia de amor torpe.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 13.

— «Entendo, digo outra vez, que pôde
ser, c o confesso; porem os Religiosos

são perpetuamente verdadeyros, sendo-o

ate quando não importa que o sejão, que
he até áqueile ponto que nós dizemos

que se pó (e mentir com boa intenção.»

Cavalleiro de OliveiíH, Cartas, liv. 1, n."

28. — «E como a vaidade não exclue a

anciã de ajuntar dinheiro, só dessa eu
tinha á cerca delle verdadeiros sustos;

dado também que eu não era mais mo-
desta em certos pontos, nem menos des-

lumbrada em quanto a vestidos e touca-

dos. Por quanto, estará senhora de q'uan-
to uma mulher pôde desejar para humi-
lhar ss outras, e só esperava insoíírida

o instante de spparecer com todo o splen-
dor.» Francisco Manoel do Nascimento,
Successos de Madame de Seneterre. —
«Vinha o padre muito sentido com esta

arribada dos padres, mas ella me ani-
mou do maneira, que no mesmo ponto
se me assentou no coração, que eu ha-
via de ir com elles; e assim o comecei
logo a intentar, mettendo o negocio em
consciência, e descarregando sobre a de
sua magestade, e alteza, a condemnação,
ou conversão de muitas alrcas, que de
eu ir, ou ficar, se poderia seguir.» Pa-
dre António Vieira, Cartas (edic. 1854),
n.o 12.

— Termo, fim, suspensão no curso,

expediente dos tribunaes, dos negócios.
— «Mas posto que geralmente succedeu
assim, não faltou quem entrasse nas sus-

peitas, e desse ponto ao paço, d'onde em
amanhecendo me veio recado para que
fosse fallar a sua alteza: fui, e porque
estavam para o sangrar, disse-me que
esperasse para depois da sangria, tudo a
fim de me deter; m^s eu me sahi, e me
fui embarcar a toda a pressa.» Padre An-
tónio Vieira, Cartas (ediç. 1854). n." 12.

—Termo usado nas escholas. Erros na
lição, que se dão. — «E quando vaõ a
alinhavar as resoluçoens, escapaõ-lhe os

pontos, e ombaraçaõ-se as linhas, que
tinhaõ lançido huns, e outros; e perde-

se o fiado, e o comprado, e o vendido
;

e vem a ser mais difficultoso encami-
nhar hum desarranjo d'este3, que come-
çar a demanda de novo.» Arte de Fur-
tar, cap. 38.

—Na Universidade, a matéria que sa-

be era sorto, para sobre ella se fazer o

exame; o estud.^ínte vai tomar ponto com
um lente que lh'o vai dar, ou assistir

a tirar a si3rte da urna; na sorte está

apontada a matéria, sobre que princi-

palmente hs-do ser perguntado, ou que
ha-de analysar nos estudos jurídicos, e

actos da formatura.

—

O estudante está

de ponto.
— A consistência dada á calda do as-

sucar.

—

Assucar em ponto.

—O livro das marcas, que fez o mes-
tre de obras, ou o apontador d'ellas; a

acção de marcar o que vem, ou falta ao

trabslho : na casa real, ha arsenaes o por-

teiros, que dão os pontos, ou nota dos

dias servidos, ou falhas, que fez quem
deve servir, para vencer o jornal, ou
moradia, e ordenados por inteiro, ou
minguando quando se monta da mercê,

jornal, etc, pelos dias de falhas.

— Na província da Beira, é a grande

correnteza dos rios.

— O estado perfeito a que chega algu-

ma cousa, que se prepaxa, mormente ao

fogo.

—Termo do náutica. O calculo da la-
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titude 6 longilule que dotormina com
eiacçâo o liifçar <lo globo onde so acha

o navio, toiios os (lios so eslim» o pon-

to do navio, quando s«3 observa o sol ao

mpio dia; lanibf<m é o bilholo que dão

ao commandanle os oífiniaos o pilotos.

— Ol)ji'clo, alvo, intuito dos .nossos

desejos.

— Fif^nradniueiite : Pelo seu ponto; pe-

lo seu i'ali;ulo, [wlns su.is conlns.

—Ponto lie. honra. Vid. Pundonor.

—Ponto (/(• ifiiupemão; o ponlo sobre

que o corpo eslá suspenso.

—Termo de poesia. O ponto finuio

;

o mar profundo.

—Ponto ('e snslentrição ; o ponto so-

bre que o corpo descauça.

—Ponto do (;s('u/o; cousa do conside-

rai.ão, pi>rlencenle ao bem, conservaeão,

etc, do estado.

—Termo dff pintura. Ponto de visla;

o ponto que o nrlista escolho para os

objectos om perspectiva ; lugar oudo se

pôde ver bem o objecto, ou onde o ob-

jecto se deve colloear para melhor ser

visto.

—Figuradamente: Ponto de vhta ; ver

um olijecto deb.iixo de diversos aspectos,

ou por mnis do unia face.

—Estarem pontos; estar em riscos de.

— «K pofíjue vóiou os povos com tnes

tributos, que chefçou a quintfvr as fazt^n-

das a seus vasssllns, se lhe nlevanlaraõ

Portugal, r.alalunha, Nápoles, Sicilia, ele.

e porque faz i^ui-rra a Prnnra, ea outros

Reynos, o Kslados, que lhe iiaõ perten-

cem, por sustentar csprirhos, esta era

pontos de dar a ultima boqueada á sua

Monarquia.» Arte de Furtar, csp. 15.

—Meio, termo.

—

I.cnr tudo por pon-

tos Íícíiíkíos.— o|'oró AfTonso d'Alboquer-

que levou tudo per pontos brandos, té

que se assentou que KlKey iria a sua

casa, e havia de ser cora condirão, que
nella não estivesse gente armada, fi)-

menle os Cai)itáes sem armas, o que lhe,

AlTonso d'All)oquerque concedeo, com
tanto que a outra gente de fora das ca-

sas havia de estar armada, por quanto
ElKey era costumado por guarda de sua

pessoa, quando sabia fora, levar seus

frecheiros, e homens de armas.» João

de barros. Década 2, liv. 14, cap. 5.

— Ponto de verdade; pouco de ver-

dade.— «Pólo ser (disse elle então) que
em tudo o que me disse não haja um
ponto de verdade; diss<i-vos o que ouvi.

i'or quanto. Senhora, se antes de sabir

de França, vosso filho amava, e que esse

sou amor ainda hoje augraenta a triste-

za que experimenta alTastado de sua Mãe
e do sua Pátria, custoso ó de crer, que
elle cuido em se cnzar. (jue nunca des-

ampara os homens a esperança ; maiór-

mente quando o coração esta vivamente

alTeiçoado.» Francisco Manoel do Nasci-

mento, SuccessÕs de Madame de Sene-

terre.

PONT

— A pontos taes; a termo» tacs. —
«Desde qun este amor riâo consiga, que

lo dôs, com elle, por ditoso, sem elle

viver p<isso, mas sem a tua estima não:

razão essa p»la qual tão impaciente es-

tou do v(k-le; não creias puòm que é

por aíTecto; que louca eu fora se quiz.'s-

se beni a quem assim me trata. K' cóle-

ra, mas quem a causa, é... amor. Que

não to assofí arins tu a pontos lies, se

excesso de amor não militasse era ti.»

Francisco .Manoel d:i .\'.iscim'»nto, Suc-

cessos de Madime de Seneterre.

— Resvalarae o tempo por pontos

iguaes.

Quatro perfpilAs voltas tinha d:i4o

O clariflstmo Ptiebo, a quarta l>p)i:rra,

E começindo'a quinta, dor.c diai

Da casa onzena ja ttntia corn«lo.

tempo re^ii^1ando»e por portton

I(5uaes, o coRtumedns ja no oiiindo

Mostrado tlnlia caso* diltcrontes

Noscome<;os, e Hos ledos ou tristea.

CORTE nKAt-, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. &.

— Termo de náutica. O que o mari-

nheiro da com a agulha, quando cose o

psnno ; distingue-se duas sortes de pon-

tos: um ponto corrido, fi outro ponto de

peneira; o ponto corrido 6 aquelle com
que ajuntam os pnnnos de que a vela se

eom[:õe, embaintiadurns, ele. ; e o pon-

to de peneira é aqiiello que dáo para

subjugar os forros, a fim de não fazer

bolso.
—Rodar por pontos apressados.

Gr.anda escândalo fci eer.'>l a todos

O desestrado fim do varão nobre

Dcscjaiiào casli^:o, que lic;ísse

Do tão uefando crioio por exemplo.

O teoipo auaro amigo de mudani;.as

Fez tratavel, e brando o.duro caso,

E rodando por pontos apressados,

Das memoriaii varreo hum mal tam grade.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 3.

— Pontos azues : em lingua pérsica.

—«Destes e doutros artigos conthcudos

nas ditas capitulaçoens, se fezeraõ duas

patentes, huma escripta em papel com
letras douro, e pontos azues, em lingoa

Pérsia, para ficar a Afonso dalbuquer-

quo, e outra em lingoa Arábia pêra man-
dar a el Hei dom Emanuel, e esta era

do huma lamina douro, do tamanho de

huma folha de papel, abertas as letras

ao boril, com humss brochas douro.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 2, cap. 33.

—Ponto de chegada ; o logar onde ler-

-mina a viagem, á visla do calculo que
resulta da demarcação do objectos co-

nhecidos.

—Termo dj náutica. Ponto de parti-

da; o luRar onde começa a viagem, e

que se obtém pela demarcação de obje-

rONT

ctos conhecidos, e medi«nte o respecti-

vo calculo.

—Termo de náutica. São diversos o$

que se empregam na factura das veias;

laes são do costura, de hniiiha, de pe-

neira, de higorrilha, 6 án palombadura.
— Duus pontos; o signal de pontua-

ção, que divide o perioio om duas par-

les geracs, uma antecedente e outra con-

sequente; cornprehendendo cada uma
d'ellas todas as outras divisões e subdi-

visões, marcadas com virgula, e pontoe
virgula.— tTiro V. M. a consequência,

o tire tamb?m todas as Cruzes de que
osíá choyo o .Memorial, porque nos lu-

gares era que V. .M. as emprega são mais

necessários dous pontos do que huma
Cruz.» Cavrillriro de Oliveira, Cartas,

liv. 1. n.o -2\.

—Ponto final; signal de pontnarfio,

que se emprega para denotar um senti-

do completo, podendo este comprohcn-
der-se n'uma ou mais orações.

—A ponto ; opporlunamente.
—Prestes, em som.
—A ponto; próximo.
— Estar a ponto; estar disposto, e es-

perando hora. ou signal certo.

—.lo ponto de fazer alguma couia ;

ao acto, quando se vai a faze|-a.

—De ponto em branco. Vid. Ponto

em branco.
—A um ponto; juntamente, ao mes-

mo tempo.
—De ponto em claro.

—Ao ponto que; logo qne.—A ponto; com pontualidade.
—De todo o ponto; totalmffnte. '

— Loc. ADV. : Em bom ponto; sáo,

em estado de boa saúde.
— Em ponto; exactamente, precisa-

mente, ao justo.

—No mesmo ponto ; logo, no mesmo
momento.
—Em sen ponto; em seu auge, ou

antes perfeição, e como deve ser.

—Homem de pontos; homem brioso,

de pundonor.
—Dar ponto ; assignar logar e hora

para concorrer.
—Homem de pontos; homem poo-

loso.

— Fatiara ponto; rir a ponto; fallar,

vir a propósito.
— Ir de ponto em brayico para algum

porto; ir directamente, sem declinar a

outra espécie.

—Narrar ponto por ponto alguma cou-

sa; narrar circuiustanciadamenle.
—Baicar de ponto ; descer do estado,

do tom, das pretençôes alias.

— Tende ponto; tá. calai-vos.
—Dõr os pontos altos; pretender, ar-

rogarse deS''oro«di lamente.
— Suíiír de p?nto alguma cousa; en-

grandecei a, exaltai a. ei.iggeral-a.

— Não vacillar um ponto na fé; Gear

firme.
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—Siihir de ponto; esforçar a voz na

musics.
—Pôr ponto ; calcular approxiuiada-

mente.—Pôr-se aos pontes com alguém; al-

tercar, questionar, disputar.

—Figuradamente: Suhir de ponto; cres-

cer, augraentar-se.
—Ftllar a ponto e a favas conladas

;

juslamenle, exactamente, e a propósito.

—Perder ponto
;
perder tempo, occa-

sião.

—Não perder ponto a jiada; não per-

der a opportunidade.
—Não perder o ponto de alguma cou-

sa; não a perder de vista, não a esque-

cer, nem perder o tento d'ella.

— Tomar alguma cousa por ponto; fa-

zer d'ella seu ponto de houra, ou fa/cer

consistir u'ella a sua houra, e depeuder

d'isso.

— Vir, chegara ponto; vir, chegar a

propósito, 80 tempo conveniente.

PONTOADO, A, adj. Termo de botâni-

ca. Salpicado de poutos, fallaudo do re-

ceptáculo das folhas e das sementes.

PONTONEIRO, s. m. Soldado da com-
panhia de artífices, na arlilheria, que

nos transportes move os pontões, e cui-

da d'elles nos armazéns.

PONTOSO, A, adj. Que tem pundonor,

brioso, que tem um ponto de houra.

— Caprichoso, pundouoroso.
PONTUAÇÃO, s. f. Vid. Ponctuação.

PONTUAL, adj. i! gen. Exacto etu fa-

zer 8S cousas a hora, e do modo devido,

ao ponto dado, a seu tempo, aproposita-

damenle. — «Haverá quasi um mez que
nae ai hei u'uma Casa onde alguém dis-

se que se via obrigado a ir a Londres,

oiíde eu sabia que todos os Francezes

estavão registrados; por tanto lhe pedi

com anciã que se informasse de M. de

Síuneterre; que, no caso que o visse,

lhe fallassc: e elle me prometteo pon-

tual cumprimento desta minha commis-
são; perguutando-me logo, da parte de

quem tom&ria essas noticias, «Da vossa

parle, Madama? (me disse).» Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.

—Pundonoroso, cheio de brio, brioso.

—Feito com exacção.

—Que vem ao termo prefixo.— «Con-
tinuava a obra da Fortaleza com tanto

gosto dos Oiliciaes, e jornaleiros, que
crescia sem tempo, sendo tão poutuaes

as pagas dos servidores, e soldados, que
haviáo, que só para o Governador estava

o Estado pobre.» Jaeintho Freire d'Ao-

drade. Vida de D. João de Castro, liv. 3.—Syn. : Pontual, exacto. Vid. esto ul-

timo vocábulo.

PONTUALIDADE, s. ff Caracter do que
é poiítuf.l.

—Ferftila exactidão. — «Poderia ser

assim: Que bum Ministro, que tinha por

•oflkio pagar quartéis de juios, e tenças

a lodo o munilo, foy sonegando muito a

titulo de naõ haver dinheiro ; o em pou-

cos snnoscom esta, e outras industrias taõ

maliciosas, como esta, «juntou mais de
cem mil cruzados, de que deu oitenta

mil a ElUey nosso Senhor, gabando-se
que os poupara aos poucos, e que eraõ

frutos (melhor dissera furtos) da pontua-
lidade, e primor, que guardava em seu

Real serviço.» Arte de Furtar, cap. 27.
— «Por fim d'esta, como protestação da
fé, quero dizer e confessar a vossa re-

verendíssima, que tudo o que nos bons
principios d'estâ missão se tem obrado,

se deve mui particularmente ao zelo, di-

ligencia e industria do padre procura-
dor geral Francisco Ribeiro, e tudo são

effeitos de sua grande caridade, e pon-
tualidade com a qual nos assistiu, en-
caminhou e superintendeu a tudo de
maneira, que sem elle se não pudera fa-

zer nada.» Padre António Vieira, Cartas

(ed. 1854), n." 12.

PONTUALISSIMG, A, adj. superl. de
Pontual. Muito pontual.

PONTUALMENTE, adv. (De pontual,

com o suffixo «mente»). Com pontuali-

dade.— «iMas deixando esta matéria, que
me pôde fazer odioso com gente grande,

o poderosa, e eu quero paz com todos, as-

sim como trato de os por em paz com suas

consciências; só nos Reys, o Príncipes

grandes tomara persuadir bem esta ver-

dade, que paguem pontualmente o que
devem, se querem que lhes luzão mais
suas rendas.» Arte de Furtar, cap. 6.

PONTUDO, A, adj. Que tem ponta.
—Figuradamente: Áspero, agro.

— Ví/i/to pontudo; vinho forle, ou que
começa a ter ponta de azedo, que prin^
cipia a aviuagrar-se.

PONTURA, s. f. Vid. Punctura.
PÔO, s. m. Tsrmo antiquado. Arèa fi-

na que Sá lança ua escripta para enxu-
gar a tinia.

—Plur. Especiaria, adubos, temperos.
—Vid. Pó.— «O saneia Maria, se man-

dei a todos que se fossem a comer, por-

que vos nam fostes, e me vindes enchen-
do de poo: respondeo o loam Goo, o

disse : Senhor, os que tinhão de comer
se foram, e os que aqui vem não tem
que comer: e el Rey lhe disse: Prome-
tovos loão Goo, que eu volode: emuy-
to cedo, o logo aquelle dia a tarde o
mandou chamar, e lhe deu a comenda
da Freirea em Euora, e aos outros fez

mercê.» Garcia de Rezende, Chronica

de D. João II, cap. 90.

POPA, ou POPPA, s. /". (Do latim pífjj-

pis). Parte do navio, opposla á proa,

onde está situada a camará, o onde o

leme, por meio- da competente mano-
bra, lhe oá a direcção convenienttj.—«E
porque o lugar per onde os nossos po-
diica commetter entrar na fortaleza era

de vssa, e a testa do secco da terra so-

béiba a tLodo do alcantilada, puzeram

os juncos com as popas em secco. hum
junto do outro de maneira, que ficavam
hum baluarte com muita arlilheria que
tinham.» Barros, Década 2, liv. 9, cap.
2. — «Chegadas as Ires embarcações a
pouco mais do tiro de basta da nossa
lorcha, nos rodearão por popa e por
proa, e depois de a terem muyto bem
vista se tornarão a ajuntar como que de
novo fazião conselho, em que gastarão

pouco mais ou menos hum quarto do
hora, o spos isto se dividirão em duas
partes, as duas embarcações msis pe-

quenas por popa.» Fernão rdeudes Pin-
to, Peregrinações, cap. 40. — «Neste
tempo chegou o Prematá Gundel ao jun-
co grande em que hia António de Faria,

e aferrandoo cõ dous arpeos talingados

em~cadeas de ferro muyto compridas o

teve atracado do popa o de proa, onde
se travou entre elles huma briga muyto
psra ver, a qual despois de durar espa-

ço de msis de meya hora, os inimigos

pelejarão cõ tanto esforço que Anlonio
de Faria se achou com a mayor parte

da sua gente ferida, e cõ isto por duas
vezes em risco de ser tomado.» Ibidem,
cap. 6(>.— «As nãos estauam juntas hu-
mas com as outras, as popas em terra,

o diante das proas por repairo os lemes
alrauessados, o encadeados huns com os

outros ao lume dagoa.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, pari. 1, cap.

99.— «E os outros todos feridos se lan-

çaram na fusta, pelo mesmo lufjar per
onde sobiram, aliem destes começaram
outros denlrar pola popa da carauella.»

Ibidem, pari. 4, cap. 50.

Hum Manoel, hum Pedro, e juntamente

Hum Anlonio defende a proa aguda,

Com hum Lopo, hum Diogo alli sómento

Em guardar a redonda popa estuda

;

Em meio desta nobre e forte gente

Fica posto o Sultão, que a cõr já muda,

E o que da fortaleza tinha o mando
Estava entào cora elle praticando.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,'

cant. 7, est. 25.

fiel Langarcam, e 03 que cahírão

Lá para a popa entào, tendo iniinita

Dòr por aquella mal que a seu Rei virão,

Que a terrível vingan^^a ja os incita,

Tanto quo do seu Rei a voz ouvirão

Coutinho salteão, e o Mesquita

Com imigo furor, com ira immensa,

Mas em ambos acharão graã defensa.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, est. 29.

—Popa arrazada; popa favorável, cor-

rendo para a direcção opposla áquella

onde sopra o vento.— «Trazia o inimigo

duas galés diante que davão escolta a

outra muita fustalha; as quaes como
acharão soldados, aos que imaginaváo
mercadores, quizerào voltar; mas como
o rio era muito estreito, e ellss vinhâo
arrazídas em popa, o tião pudéráo fa-

zer, sem que priaieiro lho chegassem os
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nossos.» Jacintlif) Freire d'Anflrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 4.

— Vento em popa ;
pi;la popa.

— Vir CM popa; sor fsvoravi;! psra al-

gum fim, ou boa conclusão.

— Arribar em popa.— «Tinha parlido

de Baraiin I). Álvaro do Castro com cin-

coonta navios, (assitn charaavão qiiaos-

qucr b.iixois na Iiidia ; ainda (\\i'i scjão

carnvolas latinas, ou embarcações de re-

mo;) e como vinliâo ompacbados com
munii.ões, o bastiraontos, não podendo

sodnsr mares lúo grossos, tornarão a ar-

ribar em popa destroçados, e abertos,

tomando diversas angras, e enseadas, on-

de o temporal os lançava.» Jacintlio Frei-

re do Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 2.

— Figuradamente: Vento em popa;

vento favorável.

— Errar de popa a proa; errar total-

mente.
— Ir alguma cousa vento em popa; ir

correndo o seu curso favoravelmente.

POPINA. Vid. Taverna.

POPLEXIA. Vid. Apoplexia.

POPLITEO, A, adj. [Uo latim poples,

ilis). Termo de Anatomia. Que diz res-

peito ao jarrete.

—

Arleria poplitea.

POPULAÇA, s. f. A baixa plebe, gen-

talha.

POPULAÇÃO, s. /'. Nomd coUeclivo que

designa a reunião dos indivíduos que

habitara um certo o determinado terri-

tório. Vid. Povoação.
— Reunião do homens do mesmo paiz,

da mesma condição.

POPULACHO, s. m. Vid. Populaça.

POPULADO, part. pass. de Popular.

Termo antiquado. Povoado.

1.) POPULAR, adj. 2 gen. (Do latim po-

pularis). Que ó do povo, que diz respei-

to a elle, que pertence ao povo. — Õ/)í-

«í((i) popular.—»E tantas importunações

teve na matéria, que entrando no. Paço

matou o Conde ás punhaladas, e com
grande applauso do l'ovo, que acodio em
seu favor, foi acclamado público defen-

sor da libi!r,-lado, e sem outra ordem mais,

que aquelle furor popular, se fizoraõ mui-
tos insultos, o mortes na Cidade de Lis-

boa, e em outras do Reino.» Frei Ber-

nardo do Brito, Elogios dos Reis de Por-

tugal, continuados por U. José Barbosa.

—«Mas D. João, que nenhuma cousa ti-

nha por grande, querendo tratar com
desprezo suas mesmas obras, fugio das

honras populares ao retiro de Cintra, ou
tão modesto, ou tão altivo, que não ava-

liava suas acções por dignas de si mes-
mo.» Jacintho Freire de Andrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 1.

Moveu logo isto riso em cada estancia

E em todos se julgou por lombaria,

Mas veiido-o importunar com grande instancia

Nenhum na sua ^t.uicia o consentia,

Tomondo que isto abolo a gr;\a constância

Quoem todi n popular j«nte se via.

roru

A i|iul sempre em cr'°!r tem ftcilid ide,

Nem tem renpeilo «iKum, mii» que a vontade,

r. u'ANunAOE, pntMiuno cehco de diu,

c«nl. 17, eet, K>.

— Modo de faltar popular; modo de

fallar próprio do povo.

— Governo, estado popular ; estado on-

de a auctoridado existe entro asináosdo

povo.— «M«n('ou vir a si o governo po-

pular da Cidade, ao Vigário (ieral da ín-

dia, ao (luardiáo de S. Francisco, a Fr.

António do Casal, a S. Francisco .Xavier,

e aos Ufticiaes da fazenda dei Rei, a quem
fez esta falia.» Jainiuho Fr.-ire de Andra-

de, Vida de D. João de Castro, liv. 4.

— Eloquência popular ; eloquência pró-

pria para fazer impressão no povo.

— Que é usado, espalhado entre o po-

vo.—«Não sey o que devo julgar de hu-

lua historia semelhante, porem acho-me
muito disposto para crer, qU'i aborrecen-

do llDracio a Canidia, confirmou este ruí-

do popular, para fazer que ella fosse tão

odiosa aos outros como era a ello mes-

mo.» Cavallciro de Oliveira, Cartas, liv.

1, n." 30.— «A innocencia, e a confian-

ça que a acompanha devem conservar-se

em tal forma superiores aos ruidos po-

pulares, que não se movão mais a estes,

do que as Estrellas se movem aos ventos

que se formão na Região mais inferior

(lo ar.» Idom, Ibidem, liv. 1, n.° h\.

— Erro popular; erro de que o povo

está crente.

— Homem popular; homem grato, é

bem quisto do povo; homem seu par-

cial.

— Tornar runa sciencia popular; es-

palhal-a por todos os lugares, tornal-a

accessivel a todos os espíritos.

— Doenças populares; certas doenças

epidomicas ou contagiosas que correm

entre o povo.
— Vulgar, bom par^i o povo, que náo

se eleva acima do alcance do povo.

— Diz-se dos modos, da linguagem.
— k>. m. O coramum dos homens, o

vulgar, a multidão, a plebe.— «Os quaes

ao entrar das ruas acharam algua resis-

tência mas os inimigos como homens que
viào que o sobre que se mais auia de pe-

lejar era ja perdido, se somiraô per ou-

tras ruas, ficando muitos delles mortos

nellas, o muito mais do popular, assi ho-

mens como molheres, e miniuos, que fo-

ram tantos que corria o sangue pelas

ruas.» Damião de Coes, Chrouica de D.

Mauoel, part. 3, cap. 49.

2.) POPULAR, V. a. Termo antiquado.

Povoar.

POPUL.ARID.ADE, s. f. (Do latim popu-

laritas). Caracter de uma pessoa que se

faz amar do povo por maneiras aliáveis

e insinuantes, ou por promessas exces-

sivas ; cooducta própria para ganhar o

favor do povo.

— Favor publico, credito entre o povo.

FOR

-; POPULARIZAÇÃO, í. f. (Do franc^-z

poiíuiirisiitioni. A<;lo do popularizar. —
A popularização das sciencias, de uma
ideia.

-j- POPULARIZADO, ;>«rf. pasi. de Po-
pularizar.

—

A geologia popularizada por
lirillnjnlm dfscobertas.

POPULARIZAR, ou POPULARISAR, v. a.

(Do francfz popular iser). Propagar en-

tre o povo, tornar popular.—Popularizar
uma o]iinião, uma sciencia.

— Conciliar o favor publico.

— Popularizar-se, v. refl. Tornar-se

commii.ii. es(ialhar-se entre o povo.

POPULARMENTE, adv. (De popular, e

o suflixo «mente»). De um modo popu-
lar.

— Segundo a approvaçáo do poro.
— Conforme a capacidade e gosto po-

pular.

— Kntre o povo.

POPULEÃO, adj. m. (Do latim popu-
leus). Termo do Pharmacia. — Unguento
populeão; unguento composto em gran-

de parte dos gommos do álamo negro,

que saem na primavera.

POPULEO, A.,adj. (Do latim populeus).

Do alsmo.
-{ POPULINA, s. f. Termo de Chimica.

Matéria crystallisavel encontrada nas fo-

lhas e casca do álamo.

POPULOSISSIMO, A, adj. superl. de I

Populoso. Muito populoso.—«E foi este 1

resgate uma boa prova das novas ordens '

de vossa magcstade, a favor dos Índios,

que os padres lhes foram publicar, e com
que elles ficaram mui contentes e ani-

mados, e já são partidos por ditTerentes

braços do rio a levar a mesma nova aos

de suas nações, algumas das quaes são

populosissimas, e se esperam por este

meio grandes conversões.» Padre Antó-

nio Vieira, Cartas (ed. 1854), n." 15.

POPULOSO, A, ndj. (Do latim populo-

sus, do populus). Muito povoado.

—

Paiz

populoso. — Região populosa.— «Esta ci-

dade de Tauriz he fermosa de ediScios,

e populosa, em que a muitos Christãos

Armemos, dos quaes o embaixador foi

bem visitado o tempo que alli esteve, que
foram vinte dijs.» Damião do Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 4, cap. 11.

Quando o Príncipe, nobre e valero?o

Sultão Madra(.<xao (de cuja 1 mba
Este cruel BauJur, falso, enganoao,

O terceiro apot elle, ao Heino vinbi^

Sobre o Camb.*io Iteino poputofo

O mando, o sceptro inteiro, e o poder tioha,

Foi cercar hum lofar lã nessa terra

De Mandou, com que então traiia guerra.

r. DE ANDRADE, PRIMEIRO dBOO DE DIU,

cant. b,tst. 11.

— Rios populosos ; rios acompanha-
dos do povoações, de muita navegação

comraercial; de embarcações onde vivem

famílias como nos da China.

1.) PÔR, V. a. (Do latim ponere). Gol-'
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locar.— «Queria, senhora, que me disse-

seis que esperança terá mioba vida, pois

a que me sosteni té agora, é a em que

me pozestes vós, que Ião confiado me
fez, que poude passar os dias e suster-

me contra o cuidado que me atormenta.

Quem tão bem ssbe mostrar o que quer,

disse Dramaciana, cão se ha o de tratar

com esquecimento.» Francisco de Mo-

raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 135.

Eólo lhe responde, ó valerosa

Princesa, por tão pouco não te afflijas.

Nem ponhas era balança a tua belleza

Com essa que vai Ião pouco, e se presume

Jgaalarse contigo, terá o pago

Conforme ao temerário pensamento.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPL'LVEDA,

cant. 7.

FauoreciJo estana o Sousa e posto

Em grão contente, e vida descansada,

,\b:istado de bens, logrando nelles

Táo fermosa, e tão branda companhia.

Com supita mudmça a pos em tanta

E tal tribulação, tendo presente

A cada passo a morte que descanso

Lhe fora, por não ver tanto mal junlo.

IDEM, IBIDEM, cant. 8.

Qnando de Cafres huma turba horrenda

Com tão grande alarido que o ceo rasga

Se deixa vir por Íngremes ladeiras.

Com braueza frechando os curuos arcos.

Cerrase o Lusitano esquadrão, pondo
Os que saõ mais ousados na dianteira,

Estes, inda que poucos, bem se atreuem -

Reprimir o furor dos inimigos.

IDEM, IBIDEM, cant. 9.

— «Para o qual nos he necessário fa-

zermonos prestes muyto depressa, como
quem forçadamente ha de passar outro

muyto múr trago que este em que nos

agora vemos, tomando cõ paciência isto

que da mão de Deos nos he dado, e cão
te desconsoles por cousa que vejas, e que
o temor te ponha diante, porque consi-

derado bem tudo, pouco vay em ser mais
oje que a ratinham.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 23. — aNão sou
dino de me ouvires, que tirei os olhos

de mim, e os ponhas em ty e no muyto
qu.'} te custamos todos por tua infinita

misericórdia; após estas palavras dersõ
todos huma tamanha grita de Senhor
Deos misericórdia, que não avia homem
que não pasmasse de dòr e tristeza.»

Idem, Ibidem, cap. 61.

Maldito pouo christão,

que sem causa pos ha mão
em tanta cousa sagrada,

hos que raatã com espada

com espada hos matarão.

GARCIA DE nEZENDE, JIISCELLANKA.

— «Em este mesmo tempo, e anno,
ouuo o Príncipe de Pêro pantoja, que
lhas deu, as fortalezas de Zaguala, e Pe-
dra boa do mestrado de Alcântara, em
que logo pos seus alcaydes, e capitães,

e por ellas lho deu em Portugal a villa

de Santiago de Cacem.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. João II, cap. 16.

Eila com isto menos se entristece,

Antes tanto poder teve a esperança

Que ja tornando em si desspparece

A tristeza, em que a jyõz sua lembrança

:

Também tudo o que via então parec«

Que com a ví-r mudada fez mudauçi.

Porque quanto ella triste antes tornara

Com v«-U agora alegre se alegrara.

FRAhX. D'ANDRADE, PBIMXIRO CERCO DZ DIU,

cant. 4, est. 49.

— «Ponhamos exemplos nas matérias

tocadas, e conhecerá todo o mundo os

ladroens, que furtaõ mais, quando to-

maõ menos.» Arte de Furtar, cap. 7.

—

«Punhaõ olheiros Castelhanos nas nos-

sas Alfandegas, naõ os havendo Portu-

guezes nas de Castella em nosso favor,

sendo hum ministro Castelhano tido por

menos limpo de mãos, que cem Portu-

guezes : e applicava-se a hum só delles

mais ordenado, que a todos os Ministros

nossos do Tribunal, em que se punhaõ,

e se lhes pagava desta Coroa.» Ibidem,

cap. 17. — «Hequeria-lhe a mulher que
tal não fizesse, porque o cidrão era fogo

para quem se achava n'aqaelle estado.

Respondeu então : Bem sei que é fogo,

que bem abrazado me tem ; mas deixai-

me vèr se acaso tem o cidrão a virtude

do cão damnado, cujos cabellos, se os

põe na mordedura que elle fez, dizem
que a sara logo.» D. Francisco iMauoel

de Mello, Carta de Guia de Casados. —
«Adolpho, Adolpho, mais que muito o

vejo, que só para o amor é que não ha

impossíveis. Ponde, sem vaciliar, no nu-

mero dos motivos que vos impellem, o

gesto de mais cedo a tornar a vèr, de

vos logrardes dos abalos que lhe ha-de

inspirar o ver-vos, e gozar em íim fol-

gadamente da dita de ser amado.» Fran-

cisco Manoel do Nascimento, Successos

de Madame de Seneterre. — «Onera me
pozera junto de vós, Senhoral que re-

cebesse as vossas consolações, e com mi-

nha coragem vos alentasse! Nestes hor-

rendos instantes é que eu sinto quanto
o amor me des-camiohou, ao vêr-me tão

affastado de minha Mãe; tomai animo e

vivei para vosso filho, que hoje em dia

só por vós suspira ; e que não daria por

cusio grande a vida que desse por en-

tremeiar com as vossas as suas lagri-

mas.» Idem, Ibidem.

Ouve a Toz de hum Filosofo, que sempre

Paz em balança igual Choupana e Tbrono;

Que o ente racional n'homem contempla,

mesmo berço, e tumulo, e mais nada.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXT.\T1CA, Cant. 2.

— Figuradamente: Dispor, plantar,

— Melter, empregar. — «Alem deste

Elephante auia outros ajaezados do mes-

mo modo, todos com espadas atadas aos

dentes, a ferocidade dos quaes píJs tan-
to espanto em alguns dos nossos, que de
medo se começarão a retirar, mas Fer-
não gomez de lemos, e Vasco fernandez
Coutinho se deixRraõ estar quedos.» Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 3, cap. 18.

Tal vejo cada hum dos valerosos

Peitos que a galeota agasalhava.

Que vendo huns esquadrões tão copiosos

A'gura tanto o perigo arreceiava,

Mas tanto que dos ferros sanguinosos

Começa dâ sentir a fúria brava.

De tamanha ira e esforço fica cheio

Qué fjz temer a quem lhe pôz receio.

_

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 11, est. 31.

Passsdo este combate não repousa

dia inteiro a gente Portugueza,

Mas também se dispõe a fazer cousa

Que aos imigos fará pòr-se em defeza.

o Capitão raundou Gaspar de Sousa,

Nobre varão, a quem a mór empreza

Se pôde encommendar com confiança.

Que ponha a sua gente em ordenança.

IDEM, IDIDEM, cant. II, est. 74.

— Pôr fogo; incendiar, deitar o fogo.— «Somente áquella parte per que elles

podiam tornar á fortaleza, mandou pôr
nella fogo pêra ficar por defensão entre
elle, e os imigos, em quanto os nosass
a esbulhavam, temendo que andando
neste fervor de esbulhar tornassem so-

bre elles ; mas como todos levavam mais
cuidado eiu salvar as vidas, que na fa-

zenda que lhes ficava, tiveram os nossos
largo tempo de pn^ar á sua vontade.»
João de Barros, Década 2, liv. 9, cap.
1.—«Onde matarão alguns dos nossos,

que descuidados de tamanha treição es-

tauam dormindo, e posarão fogo a algu-
mas nãos, e nauios que ahi estauão, que
fez pouco danno por estsrem molhados
dagoa que èhouera aquella noite.» Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 4, cap. 35.

— Nem lira, nem põe; não importa,
nem faz ao caso, nem lha muda as con-
dições.

— Nem põe, nem tira; nem augmen-
ta, nem*diminue. — «E se vé a mavor
nobreza com a mayor baixeza em hum
sujeito, em huma formiga. Baixezas ha,

que naõ andaõ em uso, porque saõ sú

de nome: o nomes ha, que naõ põem,
nem íiraõ, ainda que se encontrem, por-
que se compadecem para diílerentes ef-

feitos.» Arte de Furtar, cap. 2.

— Pôr mãos á obra; começal-a.
— Pôr a mesa; estender a toalha, é.

prover dos apparelhos.
— Apresentar.—Pôr de comer a todos.

— Pôr em conselho qualquer delibera-

ção. — «E de prover nas cousas de Ma-
laca, e Maluco começou a tratar destas,

e pondo as em conselho se assentou «que
se mandasse acodir àquelle negocio com
cabedal, e que se fossem buscar os imi-
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gos aonde estivpssem, e que se arriscas-

se tuln alò os lançar fora, porque vis-

Si^m quo loilas as vi-zus qiio a rjlUs viiís-

som (IS pi)iltiri»õ hir l)uscflr.» Diogo de

Couto, Década C, liv. *, cap. 9.— tApos

islo ilie tmuiiíram o prosenle cora que

folgou muilo, e sobro tudo cora o arnês

darmas brancas, e couraças, o que f-íito

mandou que llio trouxessem do juitar,

mas antes que se elle assentasse poseraõ

do comfr a lodolos da sua guarda, e con-

tínuos de casa.» bamiio de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 4, cap. -íO.

Pôr cobro, ou em cobro; vid. Co-

bro.— «O que Lopo de brito dissiraulou

com ellos, mandando recados aos gouer-

iiadores do lugar, que posessem nisso

cobro, mas os solda los, que pela mor

parte tem mais por costume murmurar,

qui) b-^ra A\zi'r, lançau.-im islo a couar-

dia.» Damião de Goos. Chronica da D.

Manoel, part. 't, cap. 62.

— Depôf.

—«Vencestes, cavaUeiro; as xtmiaponho.

Fíçarilui heis foilo do homem, que imitada

De muitos não sorA. Meu repto ú nullo.

Por vencido me dou em leal bjitalha :

De mim dispondo.»

GABRETT, CAM., Callt. 9, Cap. 1.''.

— «Mais de um exemplo anterior au-

ctorisava a crer que i/esta ameaçada re-

cusa se continha a idóa de irem pôr as

suas lanças ao servir > de D. Beatriz do

Cistelia.» Alexandre Herculano, Monge

de Cister, cap. 12.

— Dopositar. — «Naõ sey, se ponha

aqui huma confiança admirável, que naõ

podia cr»-r até que a vi. Bem he que sai-

ba Sua Magestade ludo, para que o emen-

de com srfu Real zelo, e para isso digo.»

Arte de Furtar, cap. 02.— «Cahira sem

sentidos, e eu tomi'i-a em 'braços até a

pôr no kito ; toquei a campainha, acu-

dirão, derão-lhe soccôrro,—de cujo tinha

eu tanta necessidade como ella, por quan-

to cahi n'uma cadeira de braços, sem

movimento e sem falia» Francisco Ma-

noel do Nascimento, Successos de Ma-

dame de Seneterre.
— Deitar, lançar.—«Vede alabia, dis-

se ás outras a Baronesa Niberga, com
que nos quer dar com o mel pelos bei-

ços, depois de nos pôr o .sal na moley-

ra.» CavaUeiro d'01iveira, Cartas, liv. 1,

n.» 10.

— Pôr os olhos em alguém; fitar-lhe

03 olhos. — «O outro levantou o rosto,

e pondo os olhos n'elle, disso, eu vou

tal que nem vos ouvi, nem sei se me fal-

lastes, e se outra cousa vos parece cs-

taes enganado.» Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, cap. 81.

— Impòr.

Guardava a NatureiA a I.ai constante,

Que{>o: desde o comC<;o ao Uio undoso.

POR

Qiia «lie no curso nucUrido obMrral

.Md c<|u:i<;''ic:<i algoljric** a endiodem;

Ilasgilo-se em fim myulcribiias soinliras.

I. A. DK HACCDO, VIAOEII KXTATlCA, Cant. k.

— Imputar, altribuir.

— Suppôr, imagiirar, fingir.

/«>!«:. Olhae «e o levou o Rato,

fero. 1 nda ndu ten lea candsa ?

I'unliu per c.ijo i\\ia algaem

Vom como eu vim aijur»,

E vós aeicuras a talbora;

Parece-vud que sora bem ?

GlI. VICKNTK, FABÇA».

— Pôr a ferro, e fogo; malar, quei-

mar, df-^-lruir.

— Pôr alguma lei a si mesmo; ha-

ver-se por obrigado, ter como regra obri-

gatória o fazer ou evitar alguma cousa.

— Apostar.

— Fazer estar.

— Fazer consistir.

— Pôr a tnão em alguma cousa; em-

prehendel-a o íaiel-a, começal-a ao me-

nos.— Pôr termo; terminar, acabar, fin-

dar. — «Em vez de lamentar estes ho-

mens quasi soçobrados, iuvejava-lhe a

fortuna. Brevemente, dizia eu comuiigo,

porão termo aos trabalhos da vida, ou

aportarão á sua pátria; mas ai! que eu

nem uma, nem outra cuusa posso espe-

rar!» Telemaco, traducção de Francisco

Manoel do Nascimento, e de Manoel de

Sousa, liv. 2.

Pôr tropeços d victoria; apresen-

tando obstáculos á victoria.— «O Gover-

nador ainda peleijava no Campo, solli-

cilo da victoria dos seus, certo na sua,

quando lhe chegou aviso, que a Cidade

estava já rendida. Mas Uumecão, pondo

tropeços á victoria, tornou a rebentar,

como mina, com oito mil soldados, or-

denando-se cm forma de dar, ou esperar

nova bat-tlha; que era o poder tão grau-

de, que tias relíquias do seu estrago ftz

outra nova guerra.» Jaciutho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 3.

— Pôr nota a alguém; pôr-lhe defei-

tos, taial-o de alguma cousa.— «Pois pa-

ra conseguir huma illustre victoria, não

faltou o valor, faltou o conlhcto ; brtm

quo desta tão generosa resolução, se fi-

zerão em llespanha juizos ditlerentes,

pondo-lhe nota aquelles que a todas as

acções não vulgares chamão temerida-

des : porém eu creio, que ainJa os que

mais condemnárão esta acção, lomárào

ser os authores delia.» Jacintho Freire

de Andrade, Vida de D. João de Castro,

hv. 1.

—Pôr alguém mal com outro; indis-

pôl-os.—«Também he occulla a treta, de

quem põem mal com ElRey a poder da

mexericos o Capitão, que vem de alem-

mar muito rico, para que n&õ lhe de aa-

ruR

dioncia, e o traga desfavorecido, até quo

solicito busca caminh'), para se coiigraçir

com seu Senhor : e como o do boas iii-

formaçoens he o melhor, traia de biis-

car quem lho desfaça as mas, e apuye

sea credito: e naõ ffllta logo quem lhe

diga.» Arte de Furtar, csp. 5ú.

—Pôr um o<:o; parir.— «No meyo da

noylo começou a grilar fingindo as do-

res, e a novidade de estar pondo hum
OTO.» CavaUeiro d'Oliveira, CarUs, liv.

1, n.° 54.

—Pôr ao sol; abrir, estender, expor.

—Vòr duvida; expor duvida, fazer dif

ficuldade.

—Pôr de parle; separar.

—Pôr alijuma couia de smí algibeira,

ou de sua casa; para supprir o custo,

ou despeza nío suflieienle, que se deu

a quem põe o resto.—Pôr a proa a algum lugar. Vid.

Proa.

—Pôr casa; guaruecel-a do moveis,

para habitar n'ella.

—Pôr loja, tenda; abrir.

—Pôr cerco, ou sitio. Vid. Cerco, e

Sitio.

—Pôr (í vista; pôr diante dos olhos

onde se possa ^ér.

— Figuradamente: Pôr d« parte; abrir

mão de alguma cousa, des:oulinuar o

trabalho.

—Pôr muito tempo a fazer alguma

cousa ; gastar, empregar.

—Pôr luto. Vid. Pôr-se.

— Figuradamente: Pôr ó vista; tornar

comprchensivel, representar.

—Figuradamente: Pôr alguma cousa

de sua casa; accrescenlar, por exagge-

rar, mudar as circumslancias, ou ornar.

—Pôr em condição alguna clausula;

de que depende a substancia do contra-

cto.

—Pôr em deposito; depositar.

—Pôr em paz; pacificar, pôr amigos

os que eram até alíi inimigos.

—Pôr em effeito ; eíTeiluar.

—Pôr o cuidado em alguma cousa;

pôr n'ella a atlonção.

—Pôr para alli ; apresentar.

—Pôr por escripto; lançar por escri-

plo.

—Pôr preço; taxar.

—Atio pôr nada por diante; despe-

zas, obstáculos, incoaTeoienles atteodi-

veis.

—Figuradamente: Pôr para alli; re-

conhecer alguma cousa como certa.

—Figuradamente: Pôr pelas ruas da

amargura; dizer muito mal dalguem.

—Loc. rop. : Pôr os cornos a alguém.

Vid. Corno.

—Pôr o pó no pescoço a alguém ; op-

primil-o com muilo rigor.

—Pôr os pés ao caminho; fugir.

—Pôr os olhos em alvo. Vid. Alvo,

adj.

—TòT por lerra; derribar, derrocar.
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—As aves põem; as aves deixam os

seus ovos no niaho.

—Pôr jjeíío á corrente. Vid. Peito.

—Lcc. FiG. : Pôr os pés d parede; tei-

mar, obstinar-S8.

—Pôr na rua alguém; lançal-0 fora

de cass, cxpulsal-o, despedil-o.

— Pôr por terra; desacreditar.

—Pôr o peito d artilheria ; encjral-a

sem medo, comtneltel a, expor-se-lhe.

—Pôr aspes em alguma parte; ir lá.

—Pôr na rua um preso; soltal-o, fa-

zel-o ssír da prisão.

—Figuradamente: TÒT peito á corren-

te: itictter hombros á empreza dura e

difficil.

—Pôr fora; expulsar.

—Pôr em fugida; afugentar, obrigar

a fugir.

—Pôr em execução; executar, cum-
prir

—Pôr-se, V, refl. Collocar-se.

o rústico Tão leua hum bastão grosso

De selualica, dvira.secca Anzinha;

Uaiuoso, e dennjado se põem junto

De hum passo estreito dõde o esquadrão chega,

A Rachado, escondido, como quando

O besteiro que a res ganchosa espera

La no tempo da brama, em certo posto

Examinado delle, e de antes visto.

COnTE UEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 9.

— «O que vendo dom Aluaro receoso

que lho matassem, por estar so, fez vol-

tar os guiões, e elle fes o mesmo com a

bandeira, na qual volta mataram trinta,

e tomaram hum muito honrrado, que se

chamaua Musa benfada filha dale mu-
me, os outros vendosse maltratados da-

quelle primeiro encontro se afastarão

pondosse todos juntos a ver o que os

nossos faziam, que dalli foram tomar

hum vao porque dom Aluaro fez passar

os captiuos nas ancas dos cauallos.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 4, cap. 39.— «Será licito o desafio

com authofidade publica, como quando
a batalha, e vitoria de dous exércitos

se põem em dous soldados escolhidos

por consentimento de todos, como em
David, e o Gigante : porque a causa he
justa, e o poder legitimo: e sendo licito

pelejar todo o exercito, também o será

a parte delle ; com tanto, que naõ seja

evidente a vitoria no todo, e a mina na
parte.» Arte de Furtar, cap. 21.

—Pôr se á mesa; sentar-se á mesa
para comer.

—Pôr-se em fugida; fugir.— «E pos-

to que ambos com espanto, e medo de

verem genlo taõ desacostumada se pos-

sessem era fugida, tomarão hos nos-

sos hum delles, e ho trouxeraõ a Vas-

quo da Gama, com que se recolheo ale-

gre às nãos, cuidando que se entende-

ria com alguma das lingoas, que leua-

ua, mas em toda ha frota não houue
pessoa, que ho podesso entender se não

por acenos, e sem medo, nem receo có-

rneo, e bebso de todalas iguarias, que
lhe deraõ, com dous grumetes, a quem
Vasquo da Gama mandou, que lhe fezes-

sem boa companhia.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, capi-

tulo 35.

— Loc. pop. : Pôr-se na perna; fugir,

dar ás de Villa-Diogo.

—Pôr-se em seguro; pôr-se são e sal-

vo. — «Mas por outra parte quãdo vejo

que do mejo de todos estes perigos e

trabalhos me quis Deos tirar sempre em
salvo, e pôrme em seguro, acho que não

tenho tanta razão de me queixar por to-

dos os males passados, quãta do lhe dar

graças por este só bem presente.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 1.

—Pôr-se o sol; desapparecor ao oc-

cidente. — «Houve aquella noite bailes,

e folias; festins que a singelleza de Por-

tugal antigo levou ao Oriente. Aqui es-

teve o Governador dous dias, assistido

de todos os Fidalgos, desemparando a

Martim AÍIonso de Sousa até aquelles,

que como creaturas suas, tinha fi'ito de

nada, aprendendo a ingratidão Oriental

dos índios, que apedrejão o Sol quando
se põe, e o adorão quando nasce.» .Ia-

cintho Freire d'Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 1.

—Pôr se-lhe diante; apresentar-se-lhe

na frente.— «Se houvesse Príncipe, que
facilmente se retratasse, allegando que
naõ he rio, que naõ haja de tornar a

traz? Respondera-lhe que ha três R. R.

R. que naõ tornaõ a traz, por mais mon-
tes de difficuldades, que se ponhaõ dian-

te : e saõ.í Arte de Furtar, cap. 30.

—Pôr-se na dianteira; pôr-se á fren-

te. — «O Capitão favorecido da vitoria,

ou porque o chamava o seu derradeiro

dia, sem mais consideração, com esses

que tinham os cavallos menos cansados,
poz-se logo na dianteira.» Barros, Dé-
cada 2, Hv. 6, cap. 8.

—Pôr-se a ave; pousar.

—Pôr-se a cavallo ; cavalgar.

—Figuradamente: Pôr-se a cavallo;

vencer.

—Pôr-se a chorar ; dilatar-se a cho-
rar.

—Pôr-se a rir; dilatar-se a rir.

—Pôr-se a fazer alguma cousa; occu-

par-se n'isso.

—Pôr-se d capa. Vid. Capa.
— Pôr-se empe; levantar-se o que es-

tá sentado.

— Resolver-se.

—Pôr se a perigo; expôr-se a elle.

—Chegar depressa.—Puz-me depressa

em duas horas no Porto.

—Reduzir a algum estado.

—Pôr-se os astros; esconderera-s9 no
horisonte.

—Pôr-se hem com Deus; recoileiliar-

se com elle, arrependendo-se seriamente

das culpas commettidas.

—Pôr- se te/n, onmal a cavallo; mon-
tar com boa, ou má figura, e manejal-o

bem ou mal.

—Figuradamente: Pôr-se d capa ; não

proceder, mas d@morar-se esperando oc-

casião opportuna.
—Pôr se em fazer alguma cousa; in-

sistir, emp?nhar-se, applicar-se a ella

deveras, começar a trabalhar n'ella.

— Pôr-se na rua; sair a passeio, com
diligencia de empenho.
—Pôr-se a andar; retirar-se d'algum

logar, fugir.

— Pôr-se de seda; vestir-se de seda,

ornar-se, enfeitar-se.
— Syn. : Pôr, assentar, collocar.

—Do verbo latino ponere fizeram os

antigos poer, que depois se modificou

em pôr, cuja significação é mui genéri-

ca, o se limita em alguns casos pelos

dous verbos assentar e collocar; o seu

respectivo valor comprehender-se-ha bem
comparando-os com os verbos francezes

mettre, poser, e placer, aos quaes cor-

respondem.
—Põe-se uma cousa era qualquer lo-

gar, de qualquer modo; assenía-se quan-

do S3 põe cora acerto, e da manesra con-

veniente; colloca-se quando se põe no

devido logar, com proporção e syraetria.

Põe-se uma pedra no chão, na parede,

etc. ; assenta-se a cantaria para fazer o

edificio; colloca-se uma pedra rara n'um
museu de mineralogia.

—No sentido figurado, assentar desi-

gna cousa que serve de base a outras;

o collocar refere-se á disposição e boa

ordem com que as cousas se dispõe.

—Um orador assenta certas proposi-

ções que são o fundamento do seu dis-

curso, e colloca n'elle os argura^ntos e

ornatos do. modo mais vantajoso para

obter o fim que se propõe. A lógica de-

ve guial-o no modo de assentar as pro-

posições fundaraentaes; a oratória dá-

Ihe regras relativas á ordem com que

deve collocar os argumentos.

2.) POR, preposição que d'antes se dis-

tinguia de per, como se observa em al-

guns clássicos.

— Designa a causa, motivo.

— Significa o espaço de tempo.

—Designa a cousa a que outra se subs-

tituo.

— Designa o agente.

—Designa o logar por onde se vai.

Como quando se ve por estendido

Campo, grão muitidão de grossas reses,

E outros rebanhos mil de simplez gado

Fugindo com clamor alto, e tristonho

Da fúria cora que o Rio inchado, e solto

Por grandes inuernadas vem cubrindo

Cora grande estrõdo d'agua turua o cSpo

Leuaodo com rigor, tudo o que alcança.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 7.
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— Ini^icn o prpço.— Vendcuse este re-

lógio por I9f.'i<l() reis.

—O estado.

—

Abandonaram- me e dei-

xaram-me por morto.

— í/m por um; cada nrn do por si.

—A posson era cujo favor s» faz al-

guma cousa.— Orar a Deus por vivos e

defuntos.

—O porfie; o futuro.

—Designa a causa.

Que por jogar o Wislh, e dar nerondiu,

As rendas diiisipava do Mosteiro
;

Que por isso, no Kanlo Refeitório,

A Fome cruelmente os cootuinia.

A. DINIZ DA CBIZ, UVSSOPE, CSnt. 2.

— Eiprime o motivo. — «Eu fallpi a

sus Alteza ena AíTonso de Il'jas, e por

vosso respeito lhe Bzéra logo a morcè,

que lhe eu pedi, mas porque (como di-

go) manda dizer ás pessoas que andão
na índia, que este anno não manda lá

nenhum despacho, dfforio o de AlTonso

de Rfjss para o anno que vem, e diz

que para então lhe fsrá mercA.» Jacin-

tho Freire dn Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 3.

—Eitar em ahiuma parte por capitão;

estar fazendo as veies do capitão, com
os mesmos sttributos que ell^í.— «E sur-

gindo as três na barra do Diu a cinco de

Setembro do mesmo anno de 1538 Antó-

nio da Sylveira irmaõ do Conde de Sor-

telha Luyã da Sylveira, que entaõ ahi

estava por Capitão, as festejou e recebeo

com assaz de alegria, gastando largamen-

te com todas de sua fazenda, assi em
dar de comer a mais de setecentos ho-
mens, como em outras mercês de dinhey-

ro e esmolas que f^zia continuamente.»
Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 2.

— Ir por alguém: ir buscal-o.

— Designa a substituição de uma cou-
sa por outra.

Velho. Quem?
Moça. Br.^nca Gil.

Velho. Como?
Maça. Com cenftçoutee no lombo,

E huma carocha iior capella.

E ter mão

;

Leva lio bom cora<;ão,

Como SC fosse em folia.

GIL VICE.STE, FARÇAS.

— Contar tudo por e.cienso ; contar
tudo cora toda a extensão, extensivamen-
te.— «A quem remeto o lector, por nello

contar tudo por extenso, e do que toca

a fe, religiam, e costumes desta gente
do Abexi tenho ja feito summariaraento
mençam nesta chronica, e per extenso
no liuro qu» disse compus em lingoa La-

tina, ao qual tambera remeto o lector.»

Damião do Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 4, cap. 45.

—Exprime o meio.—«E depois de cor-

rerem assim o Reyno quasi todo pela

póita, achou se o senhor Conde do .'íi-

ganos no fim da jornada com mais de

três mil cruzados grsngeados por esta

arte, com que aroiou tn-s dotes para as

três filhas, como fo foraó três Condes-

sas.» Arte de Furtar, cap. 05.

—Esperar por alguém ; aguardal-o.

De todos os que flcXo le derpede

o capltjo mostrando saudide :

A bordada ribeira chega, onde

Hum ligeiro Catiic, por tilo aguarda,

A dona Lianor hum rico toldo

De roxa, e branca ^eda assombra, e cobro

Ea sua feminil c«mp:iDlia junta

Em torno delia vai alli auentada.

COaTC HEAL, NAVFHACIO PB SEPÚLVEDA,

cant. 6.

— Deu-lhe w>/i golpe pelo rosto; isto

é, no rosto, e com alguma extensão.

— Designa os membros da divisão.

—Entrar ^OT alguma pessoa, ou cou-

sa; ir dentro buscal-a.

— Eram viyUe por todos; o numero
total eram vinte.

— Dizer alguma cousa por alguém;

dizer alguma cousa a seu respeito, «m
allusão a elle.

—Por parte d'alguem; em seu nome,
como agente, procurador, etc.

— Temos por nós a lei; temos a nosso

favor a lei.

—Pelos annos de /7.V); correndo os

annos. pouco mais ou menos.
— Designa o modo.— Vencer por for-

ça, ou por astúcia.

— Figuradamente: Vor outro lado; por

outra face em que se considera a cou-

sa.

—Por cada anno; em cada anno.

—Por ordem; em virtude d'ella.

—Por orrfeoi; ordenadamente, com or-

dem, na serie e modo regulado.

PORÃO, s. m. Termo de nautio». A
parte mais funda do interior do navio,

comprehendilo entre a sobrequilha, e a

primeira coberta de popa á proa, onde
vai o lastro e a carga.

PORCA, s. /. Fomea do porco.

—Páo do lagar, qu ; atravessa os dous

malhaes.

—Nos engenhos do assucar, 6 a peça

onde anda a garganta do eixo grande.

—Uma espécie do jogo antigo prohi-

bido.

— .\ obra de madeira, que está pega-

da ao sino; o tem utilidade para quan-
do se quer dobrar.

—Porca do parafuso: a peça com ros-

cas espiraes, fundas, angulosas; a peça

onde ella embebe as suas roscas. Na im-

prensa ha uma no someiro grande do ci-

ma, ondo encaixa a arvore de ferro.

—Loc. : Sii/iiií-//ie!a porca mal capada;

Dão obteve o que esperava, achou-se en-

ganado.

— Porcas da atafona: peça que anda

pregada na trave d'ella; tem um ferrão

onde anda o peão.

— I.oc. pop. : Aqui torce a porca o ra-

bo; aqui está a maior difficuMade.— I'lur. Termo de nsutica. Páos gros-

sos, que atravessam o carro da pftpa, e

vão ai^flbir nos pés mancas.
PORCAÇO, A, s. Augmonlativo de Por-

co, e Porca.

FORCADA, s. f. Vara de porcos.

— Termo popular. Obra porca, mal
feita.

PORCALHÃO, ONA, adj. Augmenlativo
de Porco, e Porca.

—Substantivamente: í7mporcalh5o.

PORCALHO, s. m. Termo antiquado.

Leitão, porco pequeno.
PORCALHOTA, s. f. Termo antiquado.

Leiloa.

PORCARIA, ». f. Sordilí^z, sujidade,

immundicia.— «Paulo Luras na lt"laçáo

das suas Viagens Tom. I. pag. 355 diz

que as molheres do Egypto inferior são

extremamente limpas sobro tudu nas suas

casas, o na presençi de seus maridos, e

que assim differem das Senhoras da Eu-*
ropa, as quaes servindo-se do mais pre-

cioso que tem para faserem as suas visi-

tas, vivera ordinariamente nas suas ca-

sas com muita negligencia, e algumas
veses com muita porcaria.» Cavalleiro

de Oliveira. Cartas, liv. 2, d.° 85.

—Loc. : Dizer porcarias; proferir ter-

mos torpes, obscenos; fallar cousas que
causam asco.

— Comer porcarias; golosinas noci-

vas.

— Figuradamente: Consa mal feita,

acto porco.

PORCARIÇO, A, s. Pessoa que guarda

porcos. Vid. Porqueiro.

PORÇÃO, s. f. (Do latim portio). A pu-
to de algum todo.—Porção de circulo.—
«Não só o Ab»struz digere o ferro. Já

houve hum homem que por tempo de

seis mezes comeo duas vezes cada s-^ma-

na bastante porção de cobre, do ferro,

e de prata, não lhe sendo possível saciar

o seu apetite nesse tempo com os ali-

mentos ordinários.» Cavalleiro de Olivei-

ra, Cartas, liv. 1, n.« 16. — «O cardeal

Sousa desejou unir á sua grande quinta

uma pequena porção de terra de um
cavalheiro de Villa Franca de Xira, que
sempre resistiu. Os parentes Arronches

o outros diziam: «morra o homem I »

Bispo do Grão Pará. Memorias, publica-

das por Caroillo Cistello Branco, pag.

155. — «Donde, no principio da qaeixa

sò convém o uzo de medicamentos re-

pellentes; para que o humor que actual-

mente corre se divirta, e a parte se cor-

robore para que não receba : noaugmen-
to porem se devera com os repellentes

miiturar medicamentos discucientes, òu
rezolventes; mas de sorte que ainda os

repellentes vençaõ, e sejiõ. em mayor
quantidade ; porque ainda neste tempo
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corre ninyor porçaõ de humor á parte,

do qu>* hrt aq:ielle que ja está embebi-
do, o infiltrado nn mesma parte.» Braz

Luiz d'Abreu, Portugal Medico, § 136.

Por tudo altenla o cauteloso Gama,

Recea em tudo pérfida cilada
;

Com acenos a turbi immensa chama,

Tendo da paz a senha despregada:

Chegão-Be ás Nãos. o interprete lhes clama

Com voz de todos súbito escutada,

Que peregrino conhecer deseja,

Etn qu'JgQota pofrão do Globo esteja.

j. A. DE MACeoo, ORIENTE, cant. 5, est. 67.

— O interesse que se faz ao capelião

de uma capella, ou a ecclesiaslicos por

alguna serviço, oftício, ele.

— Termo do mon.islica. Pitança nos

contentos, regra, rsçáo.

—Porção legitima. Vid. Legitima.

—Porção confjrua. Vid. Côngrua.

PORCELANA, ou PORCELLANA, s. f.

(Do francez porcelainé). Espécie de con-

chas uniralves.

— Louça do Japão, da China, ou a

que se fabrica na Kuropa a imitação d'el-

la em França, Allemsnha, etc, louça da

índia. — «No qual bem largamente nos

podiamos aparelhar, o prover de tudo o

de que tivéssemos necessi^lade, na en-

trada do qual estiva huma aldeã peque-

na que se chamava Xamoy, povoada de

pescadores, e de gente pobre, mas que

daly a três legoas pelo rio acima estava

a cidade onde avia muyta seda, almizcre,

porcelanas, e outras sortes de fazendas

que de veniaga se levavão para diversas

partes.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 55.—«Então se começarão
logo huns e outros a meter pelas casas,

e António de Faria so foy ás do Manda-
rim, que quiz por seu quinhão, onde
achou oito mil taeis de prata somente,

e cinco boyoens grandes de almizcre que
mandou recolher, e o mais largou aos

moços que hiaõ com elle, que foy muy-
ta sela, retrós, cilins, damascos, e bar-

ras de porcelanas finas, em que todos

carregarsõ até mais não poderem.» Ibi-

dem, Cíip. 65.

Ah ! se esta injuria soUro, com despreso

Entre a gente será meu nome ouvido

:

Nem em casas armadas de damasco,

Ou de panos de raz, onde espumando

Na rica transparente jíOrcefaHíi.

De Caracas se serve o Chocolate,

Rod.i o Chá, o Callé, se joga o Wisth,

Terei, como costumo, entrada livre.

A. DIMIZ DA CRUZ, HYSSOPE, cant. 2.

— Vaso feito d'es5a louça, imitante a

uma grande tigela: havia-os também de
prata.

PORCELANITE, s. /". Termo de mine-
ralogia. Coqailhagem fóssil do género
porcelana.

TOL. IV. — 107.

— Jaspe porcelana, de côr cinzenta de
peroLi, e cinzento azulado.

PORCINO, A, adj. Dá porco.

PORCIONARIO, A-. m. Beneficiado, o
qud serve a egreja com renda ecclesias-

tica.

PORCIONEIRAS.s.
f. Uma chaveta que

se introduz nas duas rodas dianteiras do
coche, em cada uma a sua.

PORCIONISTA, s.2gen. Estudante que
paga o sustento ao collpgio onde assiste.

PORCIUNCULA, s.f. (Do húm portiun-
cula). Festa em que ganha jubileu aquel-
le que visita as casas de S. Francisco em
certo dia ; e quantas vezes entra a orar,

tantas indulgências ganha u'esse dia, e

visitações.

— Termo pouco em uso. Porção pe-
quena.

PORCO, s. m. (Do latim jwrcus). Ani-
mal cerdoso, bem conhecido. Diz-se pro-
priamente depois que tem três annos,
pois antes d'isso tomam nomes diversos,

como farroupos, marrões, etc. — «Onde
ha outros muitos animaes muyto piores

inda que as aves, comosaõ alifantes, ba-
das, hões, porcos, bufaros, e gado va-
cum em tanta quantidade, que cousa ne-
nhuma que os homens cultivem para re-

médio de sua vida Ihedeixãoem pé, sem
se lhe poder tolher por nenhuma via.»

FernáoMendes Pinto, Peregrinações, cap.
41.—«Vestiu-se á castelhana o ministro,

e montado em bom cavallo com um só

criado capaz, foi ajustar uma compra de
porcos com o Toscano ; e, não se fazen-
do o ajuste entre ambos, mandou cercar

a casa, e o segurou, havendo tiros sem
mortes.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,
pag. 126. — «Westa terra visitei, chris-

mei, preguei e estive quatro dias admi-
rando a copia de caça que vinha do mat-
to, como adens, motuns, marrecas, e

porcos.» Idem, Ibidem, pag. 192.
— Porco espim, ou espinlio; espécie de

ouriço da Africa. Vid. Espim.
— Peixe porco; peixe que tem foci-

nho como o de um porco ; tem de com-
primento três a quatro pés, e serve so-

mente para fazer azeite.

— Porco de dez covados ; nos foraes

antigos valia dez covados de bragal, ou
seis alqueires de trigo.

— Porco de três sesteiros ; o mesmo que
o de dez covados.

— Porco de um lenço; valia um bra-

gal ou sete varas.

— Termo antiquado. — Porco espim;
na milicia dava-se este nome á evolução

em que o esquadrão calava as armas pa-
ra todos os lados.

— Loc. popular: Deitar pérolas a por-

cos; dar cousjs preciosas a quem as não
sabe estimar.

— Porco branco; propina do quatro
mil reis, que pelo Natal era costume dar-

se aos ministros da mesa da consciência.

— Porco montt: ; o javali, o porco que
se cria nos montes.

Porco montez.

Este animal se recolhe •

.4.5 matas mais escondidas,

E lá lhe vão dar feridas.

GIL VICENTE, FARÇAS.

— «Desta pouoaçaõ navegou de longo
da costa ato chegar a humas ilhss, a que
pos nome do saneia Clara, por as achar
no mesmo dia. alli sahio em terra, eou-
uo da gente a trnco de algumas cousas
que lhes deu arroz, inhames, milho, va-
cas, carneiros, e muita carne de veado,
e porcos monteses do que tudo a muito
naquella ilha donde partio aos liij dias

do mes Doutubro, sem tomar parto «te o
regno de Matatana.» Damião do Góes,
Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 1.

— «De que mais erão veados, gazellas,

carneiros, cabras, bodes brauos, adiues,

lobos, e porcos monteses, e alguns ussos,

e outras alimárias, depois quo o xeque
foi dentrddo cerco, derribou muitas del-

ias as frechadas do que enfadado, arrin-

cou do huma cemitarra.» Idem, Ibidem,
part. 4, cap. 10.

— Adjectivamente : Sórdido, immua-
do, sujo.

—

Trajos porcos.
— Figuradamente: Próprio de porco.

— Vida porca.
— Que fiz as cousas com pouco aceio.

PORÇOLANA. Vid. Porcelana.
PORD AVANTE. Vid. Perdavante.
POREA, s. m. Uma potagem, que fa-

zem em Lisboa as religiosas da Madra de
Deus.

POREJAR, V. n. Verter pelos poros.

POREM, odo. Termo antiquado. O mes-
mo que por isso, pelo que.

— Usa-se como conjuncção adver-
sativa na accepção de todavia, comtudo,
não obstante, apesar d'isso, e\C.— «E po-
rém elle hia dilatando estas vodas quan-
to podia a fim deter comsigo muita gen-
te, como homem a que o temor dava sus-

peita, que mui cedo havia mister todas

estas ajudas.» João de Barros, Década 2,

liv. 6, cap. 1.— «E neste mesmo tempo
mandou outra embaixada a ElRey de
Pégu per Ruy da Cunha; e assi elle, co-

mo António de Miranda foram em navios

que alli vieram de Pégu, o porém Antó-
nio de Miranda ficou em Tanaçarij, que
era d'ElRey de Sião, poro seu senhorio

ser de mar, o per alli entrou per terra té

Sião.» Idem, Década 2, liv. 6, cap. 7.

—

«Porém quando amanheceo, que elle vio

a maneira da força que elle Lacsamana
tinha feita, ficou espantado, e teve-o por

homem de grande espirito, e industria :

cá não somente fez cousa que havia mis-

ter muita gente, e munições pêra a com-
metter ; mas ainda foi tão c.iladsmente,

que de o não sentirem cuidava elle Fer-

não Peres que fugira pelo rio assima com
parte da freta.» Idem, Década 2, liv. 9,
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cnp. 2.— « K (lespois lic, audar a liriga hiiro

pouoo Iravflflfl, lingiiidu os Aclieus Ira-

qunza so lhes vieraõ retirando pêra a

tranqiifyra omlo ns dias atrás o Ití-y H i-

ta lho tomara as (foz^) pc(;as do artilharia,

o scgiiiiidoos hum Cspiláo dos Batas d<ís-

marifladninfiito, o som ordem, p.)r Uin

parecer ([ii'} ia tinha a victorin ciTla, os

rnfiteo por deritro dos vsllos, porem os

iaiiuigos lhe toriiarnõ aly a fazer rosto,

o so clef-Tidifio TaitTosflineiite.» Feri)uo

Mondi's l'ii)lo, Peregriuações, cap. 17.

—

«Na Corto houvo sobro esta elcií.áo di-

versos sentimentos : alguns a noIarAo por

enveja, e outros por costume; tanto, que
nas virtudes em que lhe náo polião achar

faltas, Ibe arj,'uião excessos: foi porém
tão bum avaliada dos mais, u dos melho-
res, quo ol Hei so alegrava de Inver acha-

do bomt'tu (eito á vontade de todos.» Ja-

cintho Freire do Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 1.— aISo b.^luarto S.João
se resistia á violência do ferro, sem to-

mara do fogo. 1'eleij'ivão os inimigos li-

biaraonle, ató que lues chegou osínaUle
se dar fogo a mina, rolirando-se a hum
mesmo tempo todos; porém o temor
igual, e súbito ims d;>se(ibrio o engano.
Bradou logo o Capitão Mór dizendo, que
deixassem o baluarte, para qur! sem dam-
no reljHntasse a mina, já conhecida na
improvisa retirada do inimigo.» Idem,
Ibidem, liv. 2.— «Porém D.João deCas-
tro sem diMxar-so vencer do amor do fi-

lho, nem dos medos do tempo, resolvro

enviar o soccorro; o que entendido pe-
los soldados, o Fidalgos, se lhe vierão

offerecer, ainda aquíillcs que pelos annos,
o aiithoridado já estavão escusos.» Idem,
Ibidem.

fPoyém que olle inípcJira c(Toitu.ir-s«

O que e.st.i ijonte ciilão dotoriciuava.

Dizendo que melhor ora Iniscar-se

Uemcdio áqucUe aperto em que se achava

;

E quanrtonão podesse remcdiar-se

ISntàa esse remédio lhes ficava

Da morte que buscar rpieria a^ora,

(Jue para morrer nunca fulta Imroa hora.

KHANCISCO UK ANnnADK, PRIMEIRO CKIVCO DK
Diu,cant. 11, est. 8".

Tikdo t.<z emflm prestes qu»nto via

Que cumpre A defeosâo da fortaleii,

De sorte que vir cousa não podia

(Jue c;'n!ie confui^ão ou incei toza.

Logo cUe CO*03 da sua companhia

Os logares visita em que ha frarpieza.

Lembrando a cadi hum o quo he obrigado,

Potyni isto eru em todoâ escuajtde.

IDEM, IBIDEM, cant. 19, est. 10.

—«Este destino he táo commura que
raramente so evita. Duvido porem (juo

essa infelicidade vos compriibenda, ejul-

go que se todos os ausentes tivesstím os

vossos merecimentos que uonlinm a ex-

perimentara.» Cavalleiro delHiveira, Car-

tas, liv. 1, n." Al. — «lia mais de me)

a

hora que imagino em faser i"ita, e quan-
to mais mo animo para merecer os lou-

vores que mo daes quanto m»is vejo que
mos nào deveis. Mil cousas vos dissera

agora desta ({ualidade, porem em lugar

do todas filas vos digo somente qui a

minha viagem está disfeita.» idem, Ibi-

dem, liv. :j, n." 12

—

«Dista sorte fica-

ram habitando toda a ilha, sem habita-

rem nenhuma parte d'elU, servindo-lhes

porém em todas, os bosques do muro, os

rios do fosso, as cosas de atalaia, o ca^la

nheeiígniba de sentinidla, o as suas trom-
betas do rei)ale.» l'adre Autonio Vieira,

Cartas (ed. 1854), n." 17.

PORENDE, (ulv. Termo antiqua lo. Por
isso, porijuanto, por tanto, a vista do
que, por esta razão, por isto, por esta

causa.

PORFIA, .s. f. Pertinaz disputa de pa-

lavras.

—

tAiiloriio do Faria aceiKiu então
aos soldailos que levass tu mão do jogo,

o da porliaque tinhâo, e escondessem as

pei;«s que estnváo rifando, porque as não
conhecessem aquellcs homens, qnooste-
riáo em cola de ladrões.» F-frnao Men-
des Pinto, Peregrinações, cip. 44.—«A
quo ella respondeo, ora, ja que sois es-

ses, esperay alé quo vos digo o que esta

gent') quor determinar do vós, e torna-
do para ondo os seus estavão, que seriào
ja a eito tempo mais do cem pessoas, es-

teve com elles om grandes porfias, por
íim das quais tornou com hum seu sa-

cerdote, vestido numas operl.iudas muy-
to cõptidas de damasco rox->, que he o
ornamento da dignidade suprema entre
elles, o qual trazia hum molho «iespigas

do trigo na mão.» Id-rn, Ibidem, cap.
82.— «Sdhio da barra, o torneando a Ilhi,

como lhe foi ordenado, se rocolheo sem
preza, e como os soldados do valor s«náo
conteiitão com obrar bein, siMião ditosa-
mente, tornou o Corrêa ao mesmo nego-
cio cinco vezes (mais desconlindo, que
obídiento) a tentar afortuna; mas como
o quo parecia caso, ora mysterio, orde-
nou ou permittio o Ceo, que o valoroso
soldado fizesse da ompreza porfia, o qual,
como se a desgraça fora culpa, so accu-
sava a si mesuio.» Jncinlho Fn-iro de An-
drade, Vida de D. João de Castro, liv. 2.— /,';/( porfias com o )iiar ; lutando
com elle.

— Con.slancia em proseguir na dili-

gencia.—«Com esl'í ardor solTrerào ope-
sti da batalha muitas horas, perdendo
oitenta dos Si'us, sobre cujos corpos
peleijavão, incitados da dor, o da inju-
ria (los companheiros rciirtos. IVdeijarão
em íim com tal porfia, que sustiniárão
aquella parto do buluart:', ondo so com-
batia, e nelle arvoíarão bandeiras, cobrin-
do-secora vailos, o estacadas.» Jacintho
Freire de Andrade, Vida de D. João de
Castro, liv. 2.

— Loc. .\uv. : .i porfia; porliadamen-
te, a quem nudhor.— «K postos iodt>s es
navios em ala, arrancão a hum sinal que
lho fazem, o vaõ remando à porfia, com

taroanuos gritos, alaridos, p vozatias,

quo parece que o roundo se funde, « o
priíiifiro que chi^ga, Ifva o [ireço.» Dio-
go de Couto. Década fi, liv. 7, cip. 9.

PORFIADAMEME, adv. (De porfiado,
com o sufiiio «mentei). C';m porfia.

—

í.Míis insistia Rumecôo na obra láo por-
fiadamentc, que por cima dos mortos
fazia sobir outros, que aiiida que vio-

lentados, veiiíião o perigo com a obe-
diência. (Chegou era fira por m*io de
tão custoso trabalho a igualar a cava.»

Jacintho Freire d'An<irado, Vida de D.
João de Cistro, liv. 2.

PORFIADO, ;(ar(.7)ass. de Porfiar. Ern

que houve porfia, o trabalti>) aturado,

para vencer «la parte dos deus cootcu-
dores.

—

Estudo porfiado.

Com seu eiemplo mootra, e no« rUsc«bre

Qij«i o melhor era ignoto, e que podemos
Com por/iado eatudu d'cnlre as lombru
Da mage^itíiba NaU^eu hum dia,

Dcspedai.ado o vAo. á lot Itste-lo,

(Elle o caminho moitr». e o vai tnlbaDdt)

K astim tcormos >la verdade o tanso.

J. A. DE MACEDO, ViaCESI EXTÁTICA, Caot. 2.

—Homem porfiado em fazer alguma
cousa; bomem que insisto por effeiíual a,

removendo todos os obstáculos quo se

lhe apresentarem, o[ipondo-sti d'<*8lo mo-
do á realisBçno d'e!U.—Inimujo porfiado; inimigo que an-
da á porfia.—«Ninguém se deve liar mui-
to ua piz feita com inimigo porfiado

;

porque a malicii, o a ambiça<5 com pro-

testo do paz se valem deeai;an(í», «cau-
telas, poores que a guerra.» Arte da
Furtar, cap. li).

PORFIADOR, A, ndj. Pertinaz, teimo-
so, quo porlia muito.

PORFIAR, t'. a. Insistir em dar razões

alteruadameot>>, por muito tempo, para

alcançar alguma cousa, e melhorar nelln.
— «K parecendonos que seriào gelvss, ou
tarradas da outra costa, fomos guinando
a ellas a vella, o a remo, porque ja nes-

te t>>nino o vento dos hia acalmando, e

cõ tudo porfiamos tanto nesta ida, que
ein espaço do quasi duas horas nos cho- J

gímos tara perto delias que lhe enior- I
gamos toda a apellaçâo dos remos, co-

nhteemos que eram g.sl-otas di- Turcos.»

Fernâ) .Mendes Pinto. Peregrinações, cap.

5.— «Porque mo dósto a conhecer a im-

piufeição e desagrado d'um amor quo
não tiuha do ser perpetuo; o es desdi-

tas quo accompanhão violentas aíT-^ições

quando não são reciprocas? E por quo
molivo uoDa ciíga inclinação, e desabri-

dos f»dos porf.ão peio ordinário em nos

det'*rn:iii.<r em favor daqurllas que po-

rião siiaalT'ição cm outra pessoa?» Fran-

cisco Mano> 1 do .N.isiimenlo, Successos
de Madame de Seaelerre.
— figuradamente; Porfiar sobre algu-

ma cou->a; proscguir, Iciaudu pur veu-

cela.
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POBFIDO, s. m. Uma espécie de raar-

DQore. ri)ais ou tucnos purpúreo, e salpi-

cado de varias cores; é o mais duro dos

mármores. Vid. Porphyro.

PORFIL. Viíl. Profil.

POP.FIOSISSiMO, A, aJj. superl. do

Porfioso. Muilo porfioso.

PORFIOSO, A, adj. Que gosta de por-

fiar.

—Incessaate, continuado. — Porfioso

traballio.

PORFIRIÃO, s. m. Ave aquática, mui-

to estimada dos auligos pela belleza das

suas ponnas, de côr roxa, yerdo, ou

azul.

f PORISSO, locução conjunctiva con-

clusiva. Por tanto, por conseguinte.

—

«E diz bem, que sentio grande força in-

trínseca no direito da Senhora Dona Ca-

tliarina, porque força extrínseca nsõ a

havia nella: antes com paz, e socego se

punha na razaõ, que Filippe naõ quiz

admittir, nem ouvir: e porisso chama-
mos violência á posse que tomou ; com
que na verdade perdeo todo o direito,

que affectava.» Arte de Furtar, cap. 16.

— «O ofticio do Príncipe ho procurar,

que seus vassallos vivaõ em paz: e por-

isso quando o juraõ, leva na maõ di-

reita o Sceptro, com que ha de gover-

nar o povo em paz.» Ibidem, cap. 19.

— «Os mais guerreiros Reys do mundo
se ajudarão de estranhos, que sempre

saó comparados comnosco
;
porque lá

naõ ha Frades, nem Freiras, e porisso

saõ tantos como mosquitos, e acodem
muito bem ao cheiro dos nossos ramos.»

Ibidem, cap. 29.— «Muitos excedem na

agudeza dos pareceres que daõ, mas na

execução delles saõ tsõ ineflicazes, que
os perdem. E porisso digo, que he me-
lhor terem todos lugar no Conselho, pa-

ra se ajudarem, e supprirem huns aos

outros, e ficar tudo boai.» Ibidem, cap.

30.— «Bem sey, disse o moço, que esta

casa naõ tem Igreja mais que o adro,

que he v. m. ao mejo dia; e porisso

eutrey em suspeitas, se viraõ cá enter-

rar squelle finado: e confirmey-me de

todo, porque a gente, que o traz, vem
dizendo, que o levaõ á essa, onde se

naõ come, nem bfbe, nem ha cama,

mais que a terra fris.» Ibidem, cap. 41.

—«Cada hum quer, que se lho assista

ao seu negocio, como se outro não hou-

vera ; o daqui nascem as queixas, que
porisso saõ muito desarrpzoadas. í'a Vil-

la de Góes veyo a esta Corto certo ho-

mem de bera com huma appellaçaõ em
caso crime.» Ibidem, cap. 48.— «Res-

pondem, que sabe melhor o furtado, que
o comprado : e naõ ponderaõ, que o

amargor da restituição hp. mayor, que a

doçura do furto ; e porisso dissemos,

que he grande tolice furtar, o que se

ha de restituir.» Ibidem, csp. 65.

—Usa-so também como conjuncçáo

causal.

PORMEIO, s. m. Metade para um, e

metflde para outro.

f PORMENOR, adj. 2 gen. Circums-

tancÍAdo, minucioso. — «Não posso en-

carecer a vossa senhoria quanto estimei,

o se estimou n'este coilegio, a relação

pormenor do exercito que sua excellen-

cia tem prevenido para esta campanha.
Fizoram-s6 muitas copias para irem a

todos os collegios d'esta banda, que se-

lão de grande animo para todos, e tam-

bém para que se siiba o que nem todos

publicam.» Padre António Vieira, Car-

tas (ediç. 1854), n." 28.
— Subst. m. Vid. Promenores.

PORNO, s. m. Prego grande com que
se pregam as embarcações.

1 ) PORO. Termo antiquado. Vid. Pelo.

2.) PORO, s. m. (Do grego poros). Bu-

raquinho quasi i.Tiperceptivel na pelle do

animal, por onde sao o suor; diz-se por

extensão do buraquinho que existe em
todas as qualidades dos corpos, por on-

de se faz a exhalação, se embebem os

líquidos, por onde permeia a luz, reçu-

mam os líquidos, os saes, etc. — Os po-

ros da fecunda terra.

Assim rios caudaes cerrem dos montes,

Gyrão nos 2^oro$ da fecunda terra,

Levando ás plantas vegetal sustancia.

Ou nióto, ou fogo, os alimentos cúze.

J. A. DE MACEDO, TIAGEM E.KTATICA, caUt. i.

POROROCA, s. /. Termo do Brazil. Vid.

Macarsío.— «Eram sem conto estas aves

equivocas; porém, não houve remédio

senão esperar para o outro dia, e n'elle

esperam<i3 também quo passasse a poro-

roca.o Bispo do Gráo Pará, Memorias,

publicadas por Camillo Castello Branco,

psg. 173.

POROSIDADE, s. f. O caracter do que
é poroso.

—A qualidade de ter poros.

POROSO, A, aJj. Que tem poros.

— l)iz so da supprfieie, que é crivada.

PORPÁO. Vid. Prepáo.

f PORPHYDO, s. m. Vid. Porfido.

PORPHYRISAÇÃO, s. f. Acto de por-

phyiisar; est.ido do que é porphyrisado.

f PORPHYRICO, A, adj. Que contém
porphyro, que tem a apparencia d'elle.

— Estruciura porphyrica; estructura

das rochas, que no meio de uma massa

principal, encerra mineraes isolados, mais

ou menos imperfeitamente crystsllisados.

-j- PORPHYRISADO, part. pasn. de Por-

phyrisar. — Substancias porphyrisadas.

PORPHY.RISAR,ouPORPHYRIZAR,i'. o.

Termo de pharmacia. Reduzira pú mui-

to fino urr.a substancia qualquer.

PORPHYRO, s. m. (Do g-^ego porphy-

ra). Vid. Porfido.

PORPÕEÍ.I. Vid. Perponte.

PORQUANTO, locução conjunctiva. Vis-

to que.— «(.)ue, porquanto as aldèas es-

tão notavelmente diminuídas, os índios

se unam do modo que parecer maia con-

veniente, o em que os mesmos índios so

conformarem, e se redusam a menor nu-
mero de aldeãs, para que sejam e pos-

sam ser melhor doutrinados, e quo as

ditas aldeãs assim unidas se ponham nos
sítios e logares que forem mais accom-
modados, assim para o serviço da repu-

blica, como para a conservação dos mes-
mos Índios.» Padre António Vieira, Car-

tas (ediç. 1854), n.° 13. — «E, se aper-

tarem muito, direi que não errei, diante

de Milton, de Adísson, de Schakspeare e

de 0!itros ínglezes que sabem da poda;
porquanto sendo esta obra mosaica, isto

é miscellania do embrechados, veste-se

de muitas cores como capa do retalhos

em tempo de mascaras ou theatro de Pa-

ris.» Bispo do Grão Pará, Memorias, pu-

blicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 57.

1.) PORQUÊ, s. in. Razão, causa, mo-
tivo.

— Os porquês; as causas, as razões

sufficientes.

—Sem porquê; sem causa, sem mo-
tivo.— Os porquês; nome de uma poesia

ou libello sfltyrico, porque começavam
os artigos pela palava porquê.

2.) PORQUE, loc. conjunctiva em que
pela figura ellipse faltam os nomes cau-

sa, razão, motivo: usa-se interrogando

muitas vezes. — «O que elle recebeo

brandamente, porque não se queria ir

detendo na satisfação destas cousas, es-

perando que á tornada de Malaca per

aquelles portos faria huma correição de
suas culpas.» Barros, Década 2, lív. 6,

cap. 2. — «E a causa foi, porque appa-
recendo Fernão Peres a tiro delle, man-
dáram-lhe os Mouros quo tirasse; e por-

que o não quis fazer, posto que o amea-
çavam com o que lho fizeram, quis an-

tes salvar a «Ima que a vida.» Ibidem,

liv. 9, c.ip. 1. — «A qual alvorada Fer-

não Peres cuidou que dava a gente da
terra áquelle tempo per industria delle

mesmo Lacsamana, porque cuidássemos
nossos estar elle allí, e que de seguros

disso não o iriam commetter senão ma-
nhã clara, e elle com isto teria mais
tempo pêra remar pelo rio acima.» Ibi-

dem, cap. 2.—«Porque quem lhe mata-

ra dezasseis Portugueses, o trinta o sois

moços e marinheyros Chrístãos, não era

razão que passasse tão levemente sem
algum castigo, porque se assi não fosse,

cada dia nos fariaõ huma, e cutra, e

cento semelhantes a esta.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, csp. 38.—«E
tomando o caminho para Lisboa, onde
el Rei estava, foi avisado que levasse

comsigo gente do guerra porque seus

contrários tratavão de lhe tirar a vida.»

Frei Bernardo de Brito, Elogios dos Reis

de Portugal, continuados por D. José

Burboss. — «E seruindolhe a viracam
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clíBgou a tflmpo bom nocessario, porque

os iniigos liiibúo passaiJu a caranKlIa ao

lum« (iagoa a fori.a do bomb/ircladas e

desfoitis as arrombadas, e assi as do bi-

tel, e por mar, e per Icrra combjtiãoos
nossos com taato iiupelo, quo Sd olle

nam chogara ao lurapo, quo chogf)u, o

passo fora entrado, mas cm chngsudo
liou nas costas dos imi^ns.» Damiúo de

Góes, Chronica da D. Manoel, part. 1,

cap. 87.— oK li.ivondo-si) todos por per-

didos, o bombardeiro, o hum soldado

que liião do proa, lançarão as mãos ao>

romos pêra se snlvarcm na galo, porque
antes qu^rião liijar cativos que alTo^a-

romse.i) Diogo lio Couto, Década (i, liv.

10, cap. 1. — «Mas a reposta estava á

mão, e clara ; porque fostes cauía do
damno por inteiro com a ajuda, quo
destes a vossos companheiros, consta-

vos do furto, o não vos consta da resti-

tuição.» Arte de Furtar, cap. 65.— «Cora

os quaes se experimenta já o valor e fi-

delidade d'esta narão, porque alguns d'el-

les qu) entre nós havia, foram os que
maior guerra liberam aos hollandezes,

quando occuparam esta cidade, até os

lauçarom fora d'ella.D Padre António
Vieira, Cartas (ed. 1854), n." 18.

—Porquanto.

—Em vez de para (jue.—«Acabada de
segurar esta serventia, mandou AlTonso

d'Albi)querc[ue a Manuel d'Acosta, que
ora Feitor de toda a Armada, que levas-

se todalas mercadorias que tinha, e se

mettesso na fortaleza, porque vissem os

Mouros que também havia de servir de
casa de commercio, como de fortaleza.»

Barros, Década 2, liv. 10, cap. 3.

—Como.—«Meu Filho, eu nunca puz
reparo nos devores que á cerca de vós
me incumbião; que fáceis m'os tornava
a minha ternura, e porque erào para
mim continua serie de delicias; oncar-
regando-rae porém de Suzanna, contrahi
com Deos obrigação de vigiar seus cos-

tumes, e assegurar sua ventura.» Fran-
cisco Manoel do Nascimento, Successos
de Madame de Seueterre.

—A preposição por, o o pronome re-

lativo que.—«Após isto perguntado hum
dos dous Portugueses, porque o outro
ostava como morto, cujos filhos eráo
aquelles mininos, e como vierâo ter ao
poder daquello ladrão, e como se elle

chamava, respoudeo que o ladrão tinha
dous nomes, hum do Christão, o outro
de gentio, o de gentio porque se então
nomeava era ISecodá Xicaulem, o o de
Christão era Francisco de Saa.» Fernão
Meudfs Pinto, Peregrinações, cap. 40.

PORQUEIRA, s. /'. Casa de porcos.

—Acto porco, sórdido, vil.

—Mulher que cria porcos.

POHQUEIRO, s. m. Homem que cria

ou guard« porcos, porcariço.

PORQUERIÇO, s. m. Vid. Porcariço.

PORQUERIZO. Vid. Porcariço.

PORQUETES, s. m. plur. Termo de
iiautii:a. .Sjo uns sup|ilemento3, ou meios
gios, que servem de encher o carro da

popa.

PORQUIDADE, j. f. Porcaria.

—Caracter do que á porco, do que náo
tem ac>'io.

PORQUIDÃO, $. f. Vid. Porquidade.
PORQUINHA, *. /. Dimiautivo de Por-

ca. Bácora.

—Porquinha de Sinio Anlão; bicho
de couta, iriS'"íCto vulgír.

PORQUINHO, *. m. Diminutivo de Por-

co. Pequeno pirco, leitio. — tO Cuade
Choraça, que he aqurlle que acodio com
o baratinho logo que lhe deráo o Porqui-
nho, está com as costas quentes, e ha
dias que não sahe fora de noite por náo
apanhar algum resfrialo.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 1, n.» 10.

—Molho de linho em rama.

— Adjectivamonle : Diminutivo de Por-

co, a.— F.de menino c mi(í<o porquinho.
PORRA, s. f. (Do latim porrus, alho

porro). Dava-se outr'ora este nome a

uma clave, que era um páo curto, com
cabeça, ou peça semelhante de ferro,

com que se brigava, psra massar as ar-

mas, onde era difticil entrar lança.

— Modernamente considera se como
um vocábulo obiceno, e designa o mem-
bro genital do homem.
PORRACEO, A, adj. (Do latim porra-

ceus). Côr de porros, côr verde.

PORRADA, s. f. Termo popular. Pan-
cada dada com a porra ou clava.

—Figuradamente: Arrecadar a pou-
cas porradas; arrecadar com pouco custo.

—Loc. ADV. : Termo antiquado. De
porrada; de pancada, de um golpe.

— Figurada e popularmente : í/ma por-
rada de. vinho; uma boa vez d'elle, que
tolde e tombe a quem o toma.
—Loc. : Dar porrada de cego.

—Qualquer guizado em que entravam
alhos porros.

PORRAL, s. m. Agro de porros.

PORRÃO, s. m. Um vaso de barro lon-

go e estreito, com seu bojo em baiio,

para ter agua, ou para garapas, nas ca-

sas de distillação, o n'elle3 se fermenta
o mel com agua que se ha de distillar.

PORRAZO. Vid. Porrada.

PORREGER. V. a. (Do latim porrigere).

Termo antiquado. OlTerecer, apresentar.

PORRETA, s. m. Termo popular. Ho-
mem pouco prestavel, sem espirito, nem
animosidade.

—Homem grosseiro, estúpido, torpe.—Plur. Termo antiquado. Alhos por-

ros, a cujo guizado, caldo ou salada se

deu este nome.
— Folhas do alho porro.

PORRETADA, s. /. Pancada de por-
rete.

PORRETE, s. m. Diminutivo de Por-
ra. Caihamorra.
—Termo do Brazil. Caceie.

PORRIGINOSO, A, adj. (Do latim por-
ritju). T-rmo de medicina. Diz-se da ti-

uh» furfuTAcea.

PORRILHAS. í. f. plur. T.^rmo de al-

vciíaris. Moléstia das bestas, imitaote ás

ovas.

PORRIM. .Significação incerta.

PORRINHA, s. f. Diminutiro de Por-
ra. Cachamorrinha, espécie de arma de-
feza, e pruhibida.

—Hoje considera-se como termo obs-.
ceno. p"quína porra.

PORRO, s. m (Do latim pomu). Es-
pécie de alho vulgar, ou cebola iosulsa,

e sem o pico da b occa.

— Termo de medicina. Carne duri,

callusa, viscosa, crcada no lugar da fra-

ctura, depois da parte do osso liraJa,

ele.

—Adj jctivamenlo : Alho% porros.
PORSELANA. Vil. Porcelana.
PORSEVE. Vid. Perseve.

PORSOVEJO. Vid. Persevejo.

PORSUIVAN. Vid. Passavante.

1.) PORTA, s. f. (D., latim poria). Pa-

ca de madeira ou de ferro, que se re-

volve sobre gonzos, psra cerrar ou abrir

a entrada da casa, edifício. — Abrir a
porta. A porta consta sempre de arco,

ou de verga em cima. lumiar e ombrei-
ras, uma das quaes é a couceira, outra
o batente.

Fica«-Tos or» com Dm» :

Cerrae a porta s<ibr« váti

Com vossa canileiasinba
;

E siquaes sereis tús roinba,

Entonces veremos nó?,

//ter. Panoa con he^o eu

Qaa levara outro caminho.

61L VICKNTE, FABÇAS.

—(C os que ficaram em baixo no pa-
teo, mataram quatro homens, e Pêro Pes-

soa, que foi o primeiro que acudio á

porta, o qual estava com o ferrolho na
mão pêra a f char aos Jáos, que Maie-
liz trazia nas costas em sua ajuda.» Juáo
de Barros, Década 2, liv. 7, cap. 6.

—

«AfTonso dAlboquerque lhe disse que
olhasse o que dizia, porque sobre aquel-

la sua palavra acceitava u refresco; e em
resposta delle, disse que dissesse a Mi-

ramirzan, que se elle queria est.ir na
graça, o amizade d'EIRey de Portugúl

seu Senhor, abrisse as portas, e recebes-

se sua bandeira, e se submeltesse á sua
obediência, como faziam os Príncipes da
índia, que com elle queriam estar em
paz.» IJem, Década 2, liv. 7, cap. 7.

—

«Feita esta obra, foi-se AtTonso dAlbo-
querque p^r onde e.itrava KlRey, dizen-

do aos Capitães, e gente que estava com
D. Garcia: Jn tudo lie feilo. e mandou-
Ihe que rijamente entretivesse a gente

de llaez Haraed. que vinha detrás d'EI-

Uey, a qual vendo que lhe cerravam a

porta, remettèram rijo a elia, entenden-

do o que hia dentro.» Idem, Década i,
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liv. 10, cap. 5.— lA qao outros respon-

derão, não seja assi ja que por nossos

peccados os temos das portas a dentro,

não entendão de nós que como inimigos

nos receamos delles, porque mais de-

pressa se declararão com nosco, mas com
sembraute alegre, e palavras brandas lhe

perguntemos o que querem, porque sabi-

da a verdade dellos a escrevamos logo ao

Hoyaa Paquir a Congrau onde agora es-

tá.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 41. — «Chegando os nossos a

pouco mais de tiro de espingarda das

cavas que estavão por fóra do muro, nos

sayraõ por duas portas obra de mil até

mil e duzjntos homens, segundo o esmo

de alguns, dos quais os cento até cento e

vinte eraõ de cavallo, ou para milhor

dizer, de sindeyros bem magros.» Idem,

Ibidem, cap. 65. — tO Cliim rodeou a

irmida, e entrou nella por huma porta

travessa, e abrindo a em que estava An-

tónio do Faria, elle com toda a gente

entrou dentro na irmida, e achou dentro

nella hum homem velho, que ao parecer

seria mais de cem annos, com huma vesti-

dura de damasco roío muyto comprida, o

que no seu aspeito parecia ser homem
nobre, como despois soubemos que era.»

Idem, Ibidem, cap. 76. — «E fazendo

perguntas a hum dos dous que hia mais

em seu acordo, e cõ grandes ameaças se

mentiss-', respondeo, que era verdade

que hum santo homem de uma daquel-

las ermidas por nome Pilau Angiroo, che-

gara ja muyto de noite á casa do jazigo

Reys, e batendo muyto apressadamente

á porta dera hum grito muyto alto di-

zendo.» Idem, Ibidem, cap. 78. — «A
cada porta destas estava hum porteyro

com dous alabardeyros para darem razão

de tudo o que entra e sae. Tem doze

fortalezas roqueyras quasi ao nosso modo
cõ bíluaries e torres muyto altas, mas
não tem artilharia nenhuma.» Idem, Ibi-

dem, cap. 88.— «Este, alem de ser muy-
to feyo, estava com ambas as maõs me-
tidas na boca, que a fazia tamanha co-

mo huma porta, e com huma ordem de

dentes lá dentro no concavo delia, e com
a lingoa negra do mais de duas braças

botada para fora, que também era cousa

muyto temerosa de ver, e que fazia arri-

piar as carnes.» Liem, Ibidem, cap. 89.
— «E como aqui ninguém come, nem be-

be, nem tem cama, bem digo eu, que cá

o trazem ; e que fiz bem de fechar as

portas, pois assaz bastaõ os defuntos,

que cá jazemos mortos de fome, que he
peor que de maleitas.» Arte de Furtar,

cap. 41.— «Dizei ao senhor Mestre, que
estão aqui Diogo da Sylaa e dom loão

de Sousa com hum recado do Príncipe

pêra sua Senhoria. Sahyo o Mestre á

porta da tenda, e perguntou o que que-
rião, e dom loáo lhe disse.» Garcia de
Rezende, Chronica de D. João II, cap.

16.— «E el Rey por loam Fernandes set

homem honrado o quis primeiro amoes-
tar, para que não se ommendando lhe

dar hum grande castigo, e o mandou lo-

go chamar, e não curou de muytas pa-

lauras, somente lhe disse: Corregedor,

olhay por vos. e da maneira que viueis,

que me dizem, que tendes as portas cer-

radas, o as mãos abertas. K não lhe dis-

se mais, porque conflava de si que isto

soo abastaua.» liem, Ibidem, cap. 104.

— »0 que lhe confirmou muito mais ver

em chegando ao pagode cinco sinos so-

bella porta principal, postos em campa-
nairo, apar dos quaes estauão huma co-

lunna darame do altura de hum grande
masto de nao, e no capitel delia hum
gallo também darame.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 40.
— «E quis sua boa dita que na primeira

feira que se fez vieram vender, e com-
prar os principaes de Abida, emqueen-
Iraua Abdemula, homem de grande au-

thoridade entrelles, e assim outros de

Garabia, Dom Nuno como os teve na ci-

dade mandou cerrar as portas, e ajun-

tar a gente que auia de leuar que furam

duzentos, e sessenta caualleiros Portu-

gueses, e sessenta piães besteiros, e es-

piugardeiros.» Idem, Ibidem, part. 4,

cap. 44.— sO Rei visinho, com palavras

de lastima, e agrado, lhes acceitou a of-

ferta, ou fosse ambição, ou humanidade.
Escolheo entre os seus mil soldados be-

neméritos de facção tão grande, queren-
do ser o mesmo Rei companheiro, e Ca-

pitão de todos. Partirão no silencio da
noite, e chegando á Cidade, lhe derão os

conjurados huma porta, por onde entra-

rão, fazendo-se senhores do Castello com
leve resistência.» Jacinlho Freire d'An-
drade. Vida de D. João de Castro, li-

vro 4.

Apoz isto lhe diz que elle queria

Deixar a embarcação, saltar em terra

A dar-lhe ali;aa3 cousas que trazia,

De que hua he de refresco, outra de guerra :

Que tenha aberta a porta lhe pedia

A qual da sjla a entrada impede c cerra,

E para que elle possa ir lá seguro

Co' os seus o fivoreça lá do muro.

r. DK ÍNDBADE, primeiro cerco de DIU,

caat. 14, est. 10.

—«O Ciúme he tão forte, e tão pode-
roso no natural de muitos homens, que

já houve alguns, diz Tertuliano, que ao

menor ruido que o vento ou os ratos fa-

zião á porta da sua camará sospeitavão

que suas molheres erão roubadas.» Ca-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, n." 13.

— aJiam tem nesta terra portas no veram
por ser a terra muyto quente, e tanto

que muytas vezes abafam os homens : e

eu sou testemunha de vista. Este loguar

estaa ao longo da costa, e he ainda do
senhorio de Ormuz.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 2.— «E eu com o padre
Luiz Pessoa tomei mulas em Belém, e

me parti a Lisboa : á porta do paço achei

o mestre do navio do Maranhão, que me
disse o mandara chamar el-rei para lhe
dizer, que o havia de mandar enforcar,

se em o seu navio fosse o padre António
Vieira.» Padre António Vieira, Cartas
(ediç. 1854), n." 12.

Neste momento sua Senhoria

Á poria chega, e o graõ Consulto, ao ve-lo,

Logo o rústico dei.\a, e Tai busca-lo.

A. DINIZ DA CRU7., HYSSOPE, cant. 4.

—«Um fiacre nos estava esperando á

porta, e no caminho se travou com ou-
tra carroagem, quebrou-se, mas por ven-
tura nossa sahimos illésos: somente o
susto fez que toda estremecida foi for-

çoso que entrasse n'uma loge onde a
mercadora teve a condescendência de me
dar os soccorros necessários, e mandar
buscar outra carruagem.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
— Abertura em muro, ou parede para

dar entrada, e saída em cidade, villa,

ediQcio, etc.— «Recolhidos assi os nos-
sos pêra dentro das tranqueiras, os Mou-
ros os leuaram de roldão ate has portas
da cidade, mui mal tratados.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 49.— íCasar Elcabir a que nos cha-
mamos Alcacerquibir esta situada junto
do rio Luco, o qual crece tanto denxur-
ro que entra muitas vezes polas portas
da cidade, a qual dizem os mouros que
edificou Msnsor Rei, e Pontífice de Mar-
rocos.» Idem, Ibidem, part. 1, cap. 70.
— «O conde por este Aroaz ser mui con-
tinuo em suas entradas, e mui bom ca-
ualeiro, e tam manhoso que muitas ve-
zes vinha de noite ate as portas da vil-

la, mandaua sempre gente de cauallo em
guarda dos atalaias, os quaes o atalaia de
Aroaz vio sair todos juntos.» Idem, Ibi-

dem, part. 4, cap. 29.— »No cães o es-
peraváo os Cabos da milicia. Nobreza, e

Regimentos da Cidade, com os quaes en-
trou a primeira porta, onde hum Verea-
dor na lingua Latina lhe orou discreta-

mente, discorrendo, como por beneficio

de seu valor tínhamos humilhado o mais
soberbo Sceptro do Oriente, cujas ruinas
serião de sua fama os elogios maiores.»
Jacintho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 3.

— Porta da casado Senhor; portado
templo.

Chegavam aos cancellos do convento,

E o missionário disse:— aCavalleiro,

Da casa do Sonlior, aberta aporia.

Não passarei sem ir ante os altares

Meu tributo de gra(;as ofl'recer-lhe.

GARRETT, CAM., cant. 2, Cap. 4.

— Figuradamente: Entrada, passo.

—

«Os inimigos, como o sucesso da mina
lhes havia aberto para a victoria huma
tão larga porta, determinarão este dia
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concluir a empreza, iiicit8'ios «lo Gono-

ral, e da occssiái), pclnijaudo já como
fdvoruriílus.» Jaciíilho Freiru d'Aridrad(3,

Vida de D. João de Castro, liv. 2. —
• Ksta vuz S9 derramou cotu láo íbíicus

('íctíos, qua os nossos outra t«z unidos,

buscúrúo sua l)an(lfira; n os inimigos li-

rnidos, ou crijiuios, forão perdendo o

c»mpo, sendo esla voz do (ienural a por-

ta por onde entrou a violoria. Aqui li-

zoráo 03 nossos estrago, coino do vence-

dores, e o (juo era ardil, já parecia ver-

dade.» ideu, Ibidem, liv. 3.

Nftfl ricA», o faustosas ftSMOibleat

Nad tenho i^orta franca ? NhO me faiem

Os cirGunst»iUes todos mil lisonj.iH?

Naõ corrom npoz mim? m\ò me festcjaò'.'

Pois como BOlTro que a l^xcellcnriii altiva

A seus pt^s mo derrube, e me atropello?

Que triunfe do mim impunemeote?

ANTO.SIO DINIZ DA CRUZ, HYS30PE, Cant. 2.

Tu deves rccelier, teu génio enchendo.

Não de metro suuve, ou brandiu rimas.

Com que do mar soberbo o Ilerúo decantas,

Que os portas pôde abrir do ignoto Oriente.

]. A. DE MACEDO, VIAGEU EXTÁTICA, cant. 1.

Tu mesmo, 6 Galllco, tu mesmo, ó Newton,

Nu labyrlntho das cruzadas Linhas,

Náo mais atinas co'as douradas chaves,

Que d'au^usta Verdade as portuit abrem,

Doutro em cujos Alcaçares se ^uardão

As Leis da Natureza, c squs arcanos.

IDEM, IBIDEM, cant. 'i.

— 1 Sou eu, amigo;

Cavalleiro, sou eu. Vinde; ijuetira

Píirta abiimos emfím: ver-voa deseja

K ouvií-vos o monarcha. >

—tA iniml>

GAnnETT, CAMÔE3, Cant. 5, cap. IV

— Das portas o dentro; dentro de ca-

sa.— «Foi casado com dona Leanor de

Noronha, filha de dom loam dalmeida
Condo Dabraules, leae grande casa de

criados, douzellas, e oscrauas brancas

quo servião sua mulher das portas a

dentro.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 3, cap. 40.

— Figuradamente: Logar que dá en-

trada, ou saída. — «Porque alóiu de não
ler cousa, em que huma herva lance

raiz, faz-se dous, e tros ânuos que não
chove per toda aquella Comarca, e quan-
do vem esta agua, he do trovoada que
passa logo ; e ainda que houvesse algum
arvoredo na parle contra o mar, he tão

lavado dos ventos do LsvantJ que entram
pelas portas do estreito, que tudo seria

escaldado como nascesse.» João de Bar-

ros, Década 2, liv. 7, cap. 8.— «Aquyse
quiz entremeter na pratii-a hum dos nos-

sos por nome Nuno Coelho, e lhe disse

que se não agastasse por tão pouco, a

quem ello respoudeo; mujto mais pouco
lie o temor que tu tens da morte, pois

gastas a vida em feitos tão çiijos, quão
cuja eu crejo que estará tua alma das

portas desse munluro da tua carne para

dentro.» Fernão Meiii)<-s l'into, Peregri-

nações, cap. 77. — «Elles riavegáo da-

queila pirle de Africa, qufs corre do Ca-

bo de Uoa-Ksperanra alt'; as portas do

Kstreito do mar Koio, doiiiiriauUo por

aquella parte Moçainbiqu , Çofala, (Jiii-

loa, u Moiiibiri : o discorrendo o Cabo
de Guardafú, olhando para as Kar^antai

do mar Roxo, Adom, Xael, llerit, Ca-

iem.» Jacinlho Freire de Andrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 2.— <Ja nes-

te tempo estava arrasada a Fortaleza, e

os 1'orluguezos, em lugar de muros, de-

fendião suas mesmas ruinas; o inimigo

dentro dos baluart-^s ás portas da victo-

ria ; os rnanlimentos, buns erão pelo

tempo corruptos, outros, pi-la qualidade

nocivos, de que resullavão doenfss de

Ião má qualidade, que os sãos rocebião

maior damno do contagio, que da hosti-

lidade.» Idem, Ibidem, liv. 2.

Olha as portas do estreito, que fenece

Nd reino da aecca Adom. que confloa

Com a serra d'Aizira, petlra viva.

Onde chuva dui ce<iS se n.io deriva,

CAM,, LLS., cant. 10, est. 9i.

—«Que as molheres sejáo Terdadeyras,

ou falsas- no conceyto de V. M. he couza

que as não põem por portas, o he couza

que a mim nada me importa, porem des-

mentir-me V. M. e negar o que disso no

Jardim do Arcebispo, ho couza que me
dá com hum páo na paciência, e quo me
faz perder as estribeiras.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 2, n." 10.— «Pare-

ce-me quo consigo do meu discurso rans-

trar-vos que as almas grandes sab'm
pela força da sua razão resistir aos Ciú-

mes, que apenas deyxâo chegar ás suas

portas, sem consontir quo lhes entrem
era caza, onde como inimigos declara-

dos arruinarião os donos delias.» Ibi-

dem, liv. 1, n.o 13.

Não In portas em todo aquelle assento

Km que está o moUe Somno agasalhado,

P.ira que da couceira o movimento

Não faça o seu ruido costumado ;

Tudo o que pôde ser impedimento

Ao Somno, dalli estava desterrado

;

K esta porta que estava sempre aberta

Nenhuma guarda tem liei c certa.

r. DE ANDRADE, PBIMElRO CERCO DE DIV,

cant. 16, est. (34.

Saudimos a dura MoS8.imbique,

/'.Tf,! do Oriente que a .\sit lusitana

Parece unir aos africos domínios.

Por onde. desde a Europa, .As partes quatro

Se dilatou o porluguez imporia.

OABRETT, cauúes, cant. \, cap. 9.

—Termo de artilheria. Porta-oaríw.io ,•

canudo do sola de largura conveniente a

poder conter o cartuxo d^a peça em que
serve, o pendurado a liracollo, mediante

uma correia ; serve para n'> lie se condu-
zirem of cartuioi d>-sde o |iaiul aléjau-
to a pei;a, ria occasião do combate.

— Porta do Ume; a sua maior largu-

ra, 110 sentido de popa á ptòa : chauam-
Ibe sufrão.
—A porta oHomana; a corte ollo-

mana.
—Chamar n porta por alijuem ; ir

buscal-o, e baler-lbe A porta nomean-
do-o.
—Tomar entre portas. Vid. Entre

portas.

—Figuradamente: Casa.—Jm porta em porta; de casa em
casa.

— .!•> portas do inferno; o poder do
demoniu, na linguagem da Escriptura.

—Figuradamente: Loc. adv. : A' por-

ta; perto, á mão, próximo.
—Passar á porta, OU jieía porta de;

passar-lhe mui pe-rlo.

—Caminho, entrada, priacipio.

—

Abrir

porta ao furio.—Pôr alguém por portas; reddzil-o á

miséria.
—Andar por portas; mendigar.
—Porta secreta, ou falsa; porta para

se entrar ou sair occultamente, c a fur-

to, além das principaes.

—Portacoc/ieiVa, de carro; porta larga.—Chegar ás portas da morte; estar

moribundo.— tEu, senhor, como tenho
dito 8 vossa senhoria, três Tezes ch<'guei

ás portas da morte n'esta minha doen-
ça, do que tornei a arrib.^r, íóra do to-

da a esperança, por mercê do Deus. Sir-

va-sa sua Divina Magestade que seja pa-

ra o saber servir, ainda que pouco pos-

so, mal convalecido, e com receios de
recair, porque não póie a minha fraque-

za com a intemperança d'estes ares, e
com os rigores d'este segundo cárcere

de Coimbra para onde me manlaram,
não sei por que culpas.» Padre António
Vieira, Cartas (ediç. 1854), n.» 23.—Estar tis portas da morte; estarem
idade decrépita, nos fins da vida.

— Porta levadiça, ou de alçapão; a

que se levanta ao ar.

—Uma porta $e me fecha, outra se

me abre: ter mais recursos, meios, que
o beneficio que sj me nega, ou me falta.—Chamar á porta por alguém ; ir

buscal-o, e bater-lbe á porta nomean-
do-o.—Deixar, legar, doar porta cerrada ;

deixar, legar, doar tudo o que se en-
contra de portas a dentro.

—Porta das graças ; na ordem domi-

nicana, a que dava serventia da egrrji

para o claustro.—Tomar as portas; náo deixar entrar,

nem sair por ellas : na monteria, é ata-

lhar os passos ao veado, etc, por onde
se salvam.
—De porta cerrad-t o demónio se fuar^

da; quem se não abre, uéo dá entradt
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ás seiucrões, não cae, o demónio náo

entra com elh, não se corrompe.

—Loc. : Atirar com a porta, dar com
a porta nos narizes; fcchal-a de golpe,

e por desfeita a qyem sáe, a quem quer

entrar, ou espera na casa de fora.

—Dar com a porta 7ia cara a alguém;

fechal-a.

—Porta trazeira; porta situada na par-

to posterior ou no fundo da casa.

—Porta de traição; a pnrta de ssír ou

entrar sem ser visto do inimigo.

— Figuradamente: Porta trazeira; lu-

cro indevido, além das gages do ofticio,

e seus emolumentos, ordenados que se

pagam de publico, ase lucram pela dian-

teira.

—Porta trazeira; porta falsa, escusa.

—Figuradamente: Porta trazeira; o

cú, o trazeiro.

—Figuradamente : Ganhar pela porta

trazeira; ganhar por meios illicitos.

2.) PORTA, adj. f.
— Veia porta; veia,

a maior do corpo humano, que nasce da

cavidade do fígado, e se derrama pela

bexig.i do fel, ventrículo, fígado, intes-

tinos e opiplnon.

PORTABANDEIRA, s. m. O soldado

ou ofíicial que no regimento leva a ban-
deira.

PORTACLAVINA, s. f. Peça de couro

onde o cavslleiro suspende a clavina.

PORTACOLLO, s. m. Pasta que os ra-

pazí^s levam á escola a tiracollo.

— Pasta de papeis, ou postillas.

— Livro em.que o letrado assigna, que
recebeu os autos que se lhe continuaram.
Vid. Protocollo.

PORTACRAVINA, s. f. Vid. Portacla-

vina.

PORTADA, s. f. Porta grande de edi-

fício, com ornatos.— «Na portada se vião

dous Ifões dourados, sustentando em
huma, e outra tarja as Roelas dos Cas-

tros sempre illustros, agora triunfantes.

Junto ao caos corrij hum dilatado bos-

que de arvoredo, que com interrompidas

sombras mitigava o calor, sem occultar

o dia.» Jacinlho Freire d'Andrade, Vida
de D. João de Castro, liv. 3.—«Com a

elevação do sitio se descobrirão portadas
de cantaria lavr.ida, onde a correspon-

dência de torres, e janellas mostravão
de seus habitadores o poder, e artificio.

Kra o trato d;» terra, de finíssimas sedas,

droga, que daquelle porto se navi-^gava a

muitos do Oriente.» Ibidem, liv. 4.

—

«N'uma das paredes que corriam lateral-

mente, em relação ás portadas, via-se

um pequeno arco tarabym ogivaí e cujo

vivo não excederia a decima parte da
arfa dos dons arcos maiores.» A. Her-
culano, Monge de Cister, cap. 10.

—Portada de cortinas; são duas per-

nas e UTta sanifa para armar uma porta.

1.) PORTADO. Vid. Portal.

2.) PORTADO, part. pass. de Portar.

Desembarcado no porto.

PORTADOR, A, s. Pessoa que leva al-

gum recado, ou carta, carga, etc.— «Pe-

ço-vos que me remetaes a copia dolie

pelo portador, e se não ha copia mere-

ço o originai que verey, e restituirey no
tempo em que ordenares.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 31.

— Pessoa que apresenta letra, apólice,

ordem a pagar. — «K eis aqui papel, e

tinta, e lanterna de furta fogo, o he de

noile; cora todo o encarecimento a sua

mulher, ou ao seu caixeiro, que entre-

gue logo logo à vista ao portador dous

mil cruzados em ouro : e assim so estaô

a pé quedo, até que volta hum delles

com a resposta em eITeito.» Arte de Fur-

tar, cap. 23.

—

"Assim que a v. m. ca-

berá a maior e principal parte do mere-
cimento d'esta santa obra : e todos nós

ficaremos com nova obrigação se rogar-

mos a Deus pela vida e saúde de v. m.
que o Senhor guarde por muitos annos,

como hovemos mister. Por ser a hora

que é, não vou levar este papel, mas es-

timarei que V. m. mande dizer por pa-

lavra pelo portador quando o irei bus-

car. Collegio 5 do Julho de 1652.» Pa-

dre António Vieira, Cartas (ediç. 1854),

n." 6.— sE que em confiança d'esia sua

palavra e promessa ficava esperando por
elles, ou por recado seu, para ir ás suas

terras, e que em tudo o mais dessem cre-

dito ao que em seu nomo lhes diriam

os portadores d'aquelle papel.» Ibidem,
n." 17.

PORTAESPADA, s. f. O mesmo que
talabarte, talim, boldrié: é gallicismo su-
pérfluo.

PORTAESTANDARTE, s. m. Homem
que leva o estandarte.

PORTAFRASCO, s. m. Correia do que
se leva pendente o polvorinho.

PORTAGEIRO, s. m. Arrecadador da
portag.'ra.

PORTAGEM, s. f. Tributo pelos cargos

de cousas miúdas, que entrara pelas por-

tas da cidade, e passam pelas pontes,

rios, e ficam no logar para venda e con-
sumo. Distingu8-se da 2^'^ssagem, embo-
ra pareça confuniir-se.— «D. Afonso etc.

Carta de Fernam lop^z guarda das escii-

pturas da Torre perque o dito senhor
pelos grandes trabalhos, que elle a to-

mado, e ainda a de tomar em fazpr a

Chronica dos feitos dos Reis de Portugal

lhe pos de mantimentos em cada hum
mes em toda sua vida em a sua porta-

gem de Lisboa quinhentos reaes de man-
timentos.» iJamião de Góes. Chronica de
D. Manoel, part. 4, cap. 38.

—O lugar onde este tributo so arreca-

da.—A portagem de Coimbra.

1.) PORTAL, s. m. O frontispicio do
odificio, onde está a porta.

— Passo, entrada para ;algums parte.

2.) PORTAL, adj. 2 gen. Termo de

medicina. Concernente á veia porta, veia

do abdómen.

PORTALAPIS, s. m. Caixa onde anda
o lápis para se não quebrar. Alguns dão-

Ihe o nome de lapizeiro.

—Peça do compasso, onde so introduz

o lápis, para se riscar com elle.

PORTALECER, v. n. Termo antiqua-

do. Subir ao cume da montanha; appa-
recer no mais alto da porlella, ou gar-

ganta de um monte, d'onde so desco-

brem as fraldas de uma serra ; achar-se

de repente em alguma parte sem ser es-

perado.

PORTALECIDO, part. pass. de Porta-

lecer.

PORTALIRA, ou PORTALYRA, adj. Ter-

mi' de poesia. Que tem lyra, e a toca.

PORTALÓ, s. m. Termo de marinha.

Lugar á vante da enxárcia grande, ou
também á ré, por onde se faz o serviço

do navio, entrando nelle, e sahindo por

escada, ou segurando-se aos cabos do

portaló.

PORTAMACHADO, s. m. Soldado que

leva machado, para abrir caminho em
mattos, etc, além da arma.

PORTAEÍANTO, s. m. (Do francez por-

temanteau). Espécie de mala, em que se

leva o capote, ou outro f.ito, mormente
na jornada. Temos mala ou maleta para

substituir esto termo, que se considera

como gallicismo supérfluo.

PORTAMENTO, s. m. Vid. Porte, e

Proceder.

Ao ar, aa-porlamento, á vista, ao moto

Súbito conheci quç os Snbioa erão,

Que as sempiternas Leis da Natureza

Em pró dos outi os conhecer tentarão.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant, 1.

—Termo de musica. Mudança do voz,

com que se passa de um tom superior

para ura infrior.

PORTANOVAS, adj. Novelleiro.

PORTANTE, part. act. de Portar.

PORTANTO, Inc. conj. Por consequên-

cia, por isso. Vid. Tanto.

PORTÃO, s. m. Porta grande de quinta,

pslacio, etc.

PORTAPAZ, .s. f. Peça com uma cruz,

qua SI' dá a beijar em certas missas.

PORTAPENAS, adj. 2 gen. Termo de

pofsia. Oue traz penas.

PORTAR, V. n. Levar, conduzir por

agua a um certo e determinado lugar,

aportar.
— Portar o navio pela ancora; tirar

por ella, quando o navio arfa muito es-

tando ancorado, o tsrabem simplesmen-

te quando a égua vjsa ou enche, de mo-

do que o navio obedeça á sua veloci-

dade.

— Portar-se, v. refl. Haver-so, proce-

der.—Portar-se bem, ou mal.— «Chega-

do aosdczi.ito annos, vt'iido-se mais cri>-

cido iio brio, qu'( na idade, fugindo se

embarcou para Tangi^r; onde contra o

estylo daquellas Praças, assistio nove
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annos, como quflm qaoria fazer vida do

que era só caminho. Km iodas ís occb-

6Íõi.'S dnquiilla guerra se portou com es-

forço igual ao sjnguí), e maior que os

nnrios, merecendo congratulações dos pa-

rentes, envi^jas dos soldados.» Jacintho

Freire do Andrade, Vida de D. João de

Castro, liv. 1. — «Oi quo combalião no

bnluarli\ pfla ambição de sor pri-neims

era facção láo illuslro, so portavão com
mais ardor, quo os outros; e como erào

Janizaros, o Turcns, queriro só para si

a gloria desle dia. IVumecâo mandou nas

outras estancias reforçar o assalto, para

cora a diversão, em pod«r tão pequeno,

facilitar a entrada.» Ibidem, Iít. 2. —
«Mnis humano se portou hum meirinho

nesta Corte do Lisboa, que cooi hum do-

brão, que lho sérvio do negaça, caçou

mais do hum anno tudo, o que lho foy

necessário psra o sustento do sua casa.»

Arte de Furtar, cap. 14.

1.) PORTARIA, s. /'. Porta do convento,

e o portal junto a elle. — «.Mais clara-

mente se íizjraô em Évora as unhas in-

visirois do certos ladroens, quo hs mais

de vinte e cinco nnnos deraõ de noite no
Mosteiro de Santa Clara, era cuja porta-

ria dentro no claustro tinha dt'p(Jsitado

hum Mallez dez. ou doze mil cruzados

em dinheiro.» Arte de Furtar, cap. 53.

2.) PORTARIA, s. f. Letras patentes

que dão os capitães, governadores com
despachos, passaportes, elo.

— Tributo, ou senso antigo, pago por

manter porteiro próprio.

—Mandado porescripto, dado ao por-

teiro para o executar.

— Oflício. execução feita por porteiro.

PORTATHYRSO, adj. m. Termo de poe-
sia. (Juíí traz o thyrso por insígnia.

PORTÁTIL, adj. -2 gen. Que se pôde
transportar sem difliiuldado, em virtude

do seu pouco peso, ou volume.

Com leu.intadas mãos, com altas votes

Gm lagrimas enuottas a diuina

Veiierauel figura adorào todos.

Todos dizem senhor misericórdia.

Leua M.woel de Suusa oitenta e quatro

Valentes Portugueses na dianteira

De escrauos leua hum cento que nas andas

Vi>rtaíiU'f, e leues se reuezão.

COHTK RRAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 8.

-Aliar portátil; altar não fixo, leva-

diço.—Torre portátil
;
que se pôde trans-

portar.—Aliar portátil ; altar, que por pri-

vilegio se levanta ou arma, onde quer

o privilegiado, para n'elle se dizer missa.

— Livro portátil ; livro de pouco to-

mo.

f PORTAVOZ, .<. 1». Termo de náuti-

ca. Bosina ppquiMia com que o ofticial

manda a manobra, nos navios de gran-

de porte, tornando se muito necessário,

PUIIT

em occasião de mau te.mpo, para se pc-

dereui entender as vozes.

PORTE, «. in. U carreto.

—Termo do náutica. Carga, capaci-

dade.

—Termo de proceder, conducla, com-
portamento, governo.

—U quo se paga pelo carreto.

— líuportaucia, consideração. Vid. To-

mo, Couta, Se.r, e Valor.

PORTEIRA, s. f. Mulher que tem a

chavo da portaria nos conventos, e que

assisto a'eiles.

—A cancella dos cercados para pastos;

das barreiras.

— Tassagem com cancella. .

PORTEIRO, í. m. Homem que está á

porta das casas, paços, tribunaes, e con-

vénios, para fallar a quetu vem a elles

;

homem quo as fecha o abre.
—O porteiro divino; o Papa.
— Uíu musculo.
— O pregoeiro dos leilões, e almoedas

judici&es, o qual faz lambem citações e

execuções, tsies porteiros eram régios,

ou do senhores, e prelados, dados por

el-rei, para seas cobradores do renda

com aucloridade de cilar e penhorar, o

que faziam por mandados, a requerimen-

to da parle, ou por si, quando o deve-

dor ia fugindo, como hoje poio qual-

quer, elevanloo fugido ao juiz, a quem
aules nào poderá recorrer.— «li se estas

pessoas forem ciladas na Villa fora da

Audiência, levo o Porteiro de cada pes-

soa dous soldos, salvo se forem herdei-

ros, e testamenteiros, quo levará quatro,

porque som duas pessoas; o se o Portei-

ro for a algum lugar citar alguãs pes-

soas na petiçom dalguem, per mandado
do que he Juiz, ou Corregedor, fora da

Villa, e for no Termo, leve do cada le-

goa quatro reaes pola hida, e dous

por.... Ord. Affons., liv. i, til. 19, § 2.—
cE assi foy dous dias ver comer el Key,

que pêra isso se vestio ricamente, e a

sala armada de rica tapeçaria, e com dor-

sel de brocado, e muyla, o muy rica

prata, e seus ofticiaes mores com reis

darmas, e porteiros de maça, e mujtos
ministros, e danças, trombetas, e ataba-

Itís, tudo fojto em grande perfeição, por-

que el lley nas cousas que tocauào a

seu estado era sobre todcs muy cerimo-

nial, e perfeito.» Garciade Rezende, Chro-

nica de D. João II, cap. 78.— «Ella em
uma mula muy ricamente arrayada, e

as damas em mulas com ricas goarni-

çóes, o diante delia muytas trombetas, e

atabales, charamelas, sacabuxas, muy-
los porteiros do maça, e reys darmas
dei Uey, e da Kaynha de Castella, vesti-

dos do ricas sedas, e bem encaualgados,

e seus mestres salas, veador, e mordomo
mór ricamente vestidos.» Ibidem, cap.

123.

—Porteiro-wiT.— «E foi o tiro táo vi-

clorioso, que o tomou per huma coxa,

PORT

com que o canallo o leuou arrastando

por também ir ferido, e Uas elle foráo

os frecheiros vendo seu capitáo cspada-

çado, que deu lugar aos nossos se em-
barcarem do vagar: a morte do qual el-

Iley muito senlio, por ser o seu portei-

ro trôr que dissemos.» J- éo de Barros,

Década 2, liv. 2, cap. 5.

—

«Eenláo vi-

nhfio miiytos porf-iros do maça, muytos

ofliciaes, lodos ricamente vestidos, e en-

cauilgados, e após files o porteiro mor,

depois quatro mestres salas, e atras o

mordomo mor, tolos com opas ro<;ag«n-

les do ricos brocadas, e tellas douro com
ricos forros, o após elle vinháo muylos

cauallos á destra com riquíssimos para-

mentos, e muy singulares armas, e os

moços d<'strib"yra quo os leuauáo todos

vestidos do brocado.» (larria de R^i^n-

de, Chronica de D. João II, cap. 128.

PORTELLA, j. f.
Portal.

— Portella da entrada ; portella que

dá na estrada, porteira.

PORTELLO, s m. Diminutivo de Por-

to. Entrada, p.isso estreito.

—Portello do galeno; por onde se en-

tra n'el|e, n seu porlaló.

PORTENTO, J. m. (Do latim port^Uum).

Cousa rara, extraordinária, nova, mara-

vilhosa.

o mesmo digo do temido .\lineida.

De quem Vossa llxcellencia tem o sBogos:

De Cambayi murchar as altas p.-ilmis

Na brutal C ifraria elle n.il vira.

Se afouto, ou temerária n»6 Dmbir»

Do baerdoa sapatos dos Menezes:

Vossa Excellencia tem visto os portentos.

Que lhe tem neste dia acontecido.

A. DJ.MX DA CRUl, HYS60PK, CAllt 6.

— Prodígio, prpssgio.

PORTENTOSAMENTE, (i'fu. (De perten-

toso, e o suffixo imante »;•. De uma ma-

neira portentosa.

PORTENTOSO, A, adj. (,Do latim por-

tentosiis). Em que ha portento, maravi-

lhoso, prodigioso.

X hum monte sob<>. as nuvens resplendeeem

Condensadas em Ihrono porlmtofo

:

De Arcanjos mil miltaiSes do Empyreo dssceiB,

Do Rei da Gloria eieccito formoso :

Bem como S.>es aos olhos esclarecem,

He maií que hum Sol seu rosto luminoso;

E as estrell<s df^iiando em lui absorta».

Dos Ce«s Uoaarcba lhes franquia as perUs.

J. A. DE MACBDO, ORIsirTB, caal. 1, Wt 37.

.K. poittntosci Náutica '. Descubro

Nella a provj maior d) engenho human- !

Nella o l»<;o commum dos Povos lodos!

J. A. DE MACEDO, VIAGÍ» EXTÁTICA, Cint 4.

PORTE-VOZ, s. m. (Do francez porte-

voi.r). Vi 1. Portavcz.

f PORTEYRO, s. m. Vid. Porteiro. —
«.Vo outro dia á tarde os sete qne ficamos

fomos lodos postos em l^ilaô em huma
praça, onde todo o povo da cidade estava

junto, e o primeiro qu'^ o porteyro to-

1 mou pela maõ para fazer seu ofticio, foy
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o pobre de mym, e começando a dsr o

primeyro pregaõ.» Fernão Menies Pinto,

Peregrinações, cap. 6.— «E f^ãdo tudo

calado, sihio de dentro hum homem ve-

lho vestido em huma opa de damasco ro-

xo, accmpaohsdo di quatro porteyros

cõ maças de- prata e fazendo hum grade

acatamento a António de Faria, ihs dis-

se com palavras muyto discretas quão

obrigados todos lhe estacão peia grande

liberalidade que usara cô elles, e pela

grande mercê que lhes fizera em lhes rcs-

tituyr suas fazendas.» Idem, Ihidcm,

can. G8.

PÓRTICO,?, m. (Do latim porticus). Por-

tal de cdiQcio nobre, talvez de alpen-

dre.

DemoEtravão, no pórtico, alguns Homens,

Etu pé, e immoveis, meditar profundos.

Em quanto o fito investigar-lbea traço,

Pa^fa.um Grego, que, em Roma, como eu, vive.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MAnXTBES,
liv. 5.

— O pórtico de Zcno ; a escola estóica.

— Edifício nobre, de arcos em porta,

cm memoria de alguma cousa notável.

Musa. da eterna fonte as ago.istoma.

Não te corras em êxtases sublimes

De deixar por Moysés quantos d'Athenas

Os maçeslosos Pórticos honrarão,

Quantos na idade das soberbas luzes,

Ao deçpontai" da Avu^ora, ouvira o Arno.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, MEDITAÇÃO, C3nt. !•

PORTILHÃO, s. m. Abertura. — «Feita

esta obra comi^çáraõ a picar o baluarte

S. Joaõ, no que gastarão alguns dias, ha-

vendo da nossa parte toda a resistência

possi?el : mas em íim ellcs fizeraõ hum
portilhaõ por ond^ cabiaõ dez homens
juntos: mss D. Joaõ Mascarenhas man-
dou fazer por dentro hum repairo muito

forte com que ficou seguro sem os Mou-
ros darem fé delle.» Diogo de Couto, Dé-

cada 6. liv. 2, cap. 3.

PORTILHO, s. »n. Diminutivo da Por-

to. Aberta no muro ou parede, etc, pa-

ra dar passada.

PORTINHA, s. f. Diminutivo de Porta.

Pequena porta.

PORTINHOLA, s. f. Porta pequena.
— Portinhola de arca; vid. Tampa.
— Termo de Artilberia. As portas que

fecham as aberturas onde jogam as pe-

ças, e que se movem sobro missagras.

—

«Mas a nso de Miliquiaz que estava c^m
as três de Cambaia, ficou ate fim do jo-

go, sem a poderem entrar, porque linha

muita, o boa g^nle, e artelbaria, e era

cerrada por cima, e cuberta de couros
crus de maneira que se nam podia entrar

senão pelas portinholas, as quaes que-
rendo os nossos ro'jiet'T depois de terem
a nao aferrada, foraõ taõ mal tratados

que o Vicerei teue por milhor partido

msndala csbombardear. » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, parte 2, capi-

tulo 39.

PORTO, s. m. (Do latim portus). Logar

que dá entrada por terra.

— Sitio em que entram as embarca-

ções, para surgir n'elle, e estar em se-

guro e a salvo, ancoradouro.— «Da qual

á Méea, que está mettida no sertão, on-

de jaz o corpo de Mahamed, haverá pou-

co mais, ou menos quinze leguss, na

qual distancia de trinta e seis legu.-is es-

t;;m estes dous portos notáveis Badea, e

Corom.» João de Barros, Década 2, liv.

8, cap. 1.— «E atravessando o Piloto da-

quy de Malaca ao porto de Surotilau,

que he na costa do reyno de Aarú, ve-

lejou ao longo da ilha Çamatra por esta

parte do mar mediterrâneo, até hum lio

que se dizis Hicanduré, e navegando mais

cinco dias por esta derrota, chegou a hu-

ma fermosa baliia nove legoas do reyno

Peedir em altura de onze grãos, por no-

me Miiihatoley.» Fernão 5!endes Pinto,

Peregrinações, cap. 14. — «No Norte a

China, Jap.iõ, Lequios, e outras muytas
terras, e portos, em que a nação Portu-

gaeza por seus tratos, e commorcios tem
o reais important^^, e mais certo remédio
de vida, que em todas as outras, quan-
tas saô descubertas do cabo de Boa es-

perança para diante, cuja grandesa he

tamanha, que se estende a terra por cos-

ta em distancia da mais de três mil le-

goas, como se poderá ver nos Mappas, e

Cartas que disso trataõ, se sua graduação

estiver na verdade.» liem. Ibidem, csp.

26. — «Respond-»ndi? a Pedralurez que

sua vinda fosse mui boa, que dava gra-

ça a Deos por ver gente de terras taõlon-

gadas das suas naquelle seu porto, e de

hum tamanho Rei, e senhor, quomo ti-

nha sabido que era el Rei de Portugal,

e que pois se naõ podia ver em terra,

que fosse no mar.» Damião de Gnes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 57.

— «Com-a vista desta armada ficou dom
Lourenço suspenso, nam por lhe faltar

animo, se nam receoso que fezesse es-

panto a alguns dos nossos tanta multi-

dam de nãos, e fustalha, com tudo como
tinha assentado de pelejar, e assi fora o

parecer dos capitães, e fidalgos da frota,

abalou contra a dosimigos osquaes, pos-

to que lhe mandasse dizer que os deixas-

se ir em paz guiar algumas nãos de mer-

cadores aos portos, pêra ondehião, nam
achou descuidados nem dtsprouidos.»

Idem, Ibidem, part. 2, cap. 12.—«Onde
tomou huraa nao de mouros, dos quaes

soube que, ha frota do soldam estaua no

porto da cidade de Judá, e que Raii so-

Inimam a mandaua concertar com tf nç.sõ

de outra vez vir sobre adem, e acabar a

fortaleza de Caraaram, o que feito deter-

minaua passar a índia fazer guerra aos

Portugueses com a qual noua Diogo pe-

reira esperou Lopo soares naquelle por-

to, por lho elle assi ter mandado.» Idem,

Ibidem, part. 4, cap. 12. — «Deppií de

Lopo soares ser na índia chegaram al-

guns nauios dos da sua armada que fi-

caram espalhados, com huns irem ter ha
Melinde, e outros a iMoçambique, e a ou-
tros portos em que pasmaram muitds tra-

balhos, e lhes morreo muita gente. » Idem,

Ibidem, pari. 4, cep. 14. — «Onde per

ordenança dei [\ei ancoraõ todalas nãos

estrangeiras, que vam prouincia de Can-

tam, que he huma das áo regno da Chi-

na, onde antes dechegarem acharam hu-

ma armada dei Rei, que andaua em guar-

da das nãos que vem a seus portos por

respeito dos cosairos, de que naquellas

prouincias a muitos.» Idem, Ibidem, part.

4, cap. 24.—«Como o exercito dos Mou-
ros se compunha de gente tumultuaria,

faltando-lhes o calorda primeira invasão,

levantou o sitio, o D. Álvaro se tornou a

aggregar á armada, que depois de asse-

gurar Ceuta, e livralla do receio dos Tur-

cos, se recolhco ao porto de Lisbo.i.» Ja-

cintho Freire do Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 1.— eE que com a nega-

ção dos mantimentos empobrecia os vas-

sallos, e engrossava os visiiihos, de cu-

jos portos 03 recebiamos, entrou em con-

sideração de nos fazer a guerra com po-

der descuberto, em que aventurasse o

Reino, e a pessoa, deixando na fortuna

de huma batalha a justiça de humas, e

outraí armas.» Idem, Ibidem, liv. 4.

—

«Entre tanto, partido António Moniz de

Goa, achou em differentes portos alguns

navios nossos, que conforme a instrucção

que levava, agçregou á sua armada. Do-

brado o Cabo de Comorim, e passados os

baixos de Manar, foi demandar Baticalou,

paia dahi entrar em Candes, caminhan-

do por terra.» Idem, Ibidem.—«Pôz-nos

mal Castplla com todas as Naçoens; com
que se diminuio o trato, as rendas das

Alfandegas faltarão, as mercadorias en-

carecerão ; os estringeiros naõ podendo

vir a nossos portos buscar nossas drogas,

hiaõ buscallas a nossas Conquistas, lan-

çandoDos delias
;
porque naõ tínhamos

forças, para lhe resistir; e ainda que ti-

nharaos os amigos brios, fnltavanosa di-

recção do governo, e o cabi^dal. que nos

devorava Castella.» Arte de Furtar, capi-

tulo 17..

— Figuradamente : Tapar os portos ;

atalhar os meios, expedientes de que al-

guém se pôde valer.

— Portagem.
— Tomnr, ferrar o porto ; entrar n'elle,

e lançar ferro.

— Passo* de alguma montanha, d'entre

montes, garganta.

— Porto /"roíico. Vid. Franco.
— Figuradamente: Tomar os portos;

tapal-os.

— Portos vedados; alfandegas, onde

se arr-^cadam direitos de C'>u«a«, cujo

commercio ordinariamente é defeso.

— Diz-so lambam de certos legares á



858 FUUT roHT PUHT

borda do mar, ou dos rios, ondo as ora-

barc-açÕBS anc^iraru, jjara carregar ou des-

carregar fazendas.

— Perf.r.Hr uo porto ; diz-se quando
qufroinos notar uiua );rAii<ie infelícida<ie,

cofuo a derjucni sh salvou dos perigos do

Doar, H vem ynrder-ac no porto.

—Nos coulns de Alfiohai.a, c uma aitor-

tura, por onde se entra, ou f8/.eada, que
tem tapigo.

—láuryir no porto; dar fundo n'elle.

— Figuradanit^nlti : Perecer iio porto;

soílrer a filalidade, onde não se espera.

—Figuradamente: A morte é porto

para a eternidade.

—Portos seccos; entradas por terra.

— Portos »io//ia(/Ds; entradas por mar.
—Asyio, refugio.

—Figuradamente :'S(írí/ir no porto;

estar era seguro.

—Porto de mar; logar abrigado á

borda do n)ar, que dá p.tssagura para a

terra, e podo receber navios, o abrigal-os

de lemporaes.— o Porém depois quo Mou-
ros de Malaca navegaram a ella, de mer-
cadores pouco, e pouco se fizeram con-

quistadores, tomando posse das (lidades

portos de mar, com o que o Gentio fi-

cou sem navegarão ; e por causa da guer-

ra que lhe os .Mouros faziam, começaram
de se recotber pêra dentro da terra ao

pé da serra, que dissemos.» Barros, Dé-

cada 2. liv. 9, cap. 4.

—Figuradamente: Diz-se de qualquer
cousa, que nos salva de trabalhos, tor-

mentas, e afllicções; socego, descanço.

—Figuradamente: Tomar os portos;

atalbar alguém.
— Figuradamente: Surgir no porto;

passar a etiTiiiiiade.

PORTRAHIR, V. a. Vid. Protrahir.

PORTUCHAR, i'. a. Termo de mari-

nha. Diminuir a vela, envolvendo ou
atando parte dVlla com as cordas enfia-

das nas portuchís.

PORTUCHAS, s. f. plur. Orifícios que
existem ao longo das velas do navio, por

onde se enfiam as cordas, com que se

tomam e mesuram as velas, e diminuem
de altura.— Alguns dizem pertuchas.

PORTUCHOS, s. m. plur. Termo de
ourivesaria. Os buraquinhos da fieira, de
tirar tio de metal.

PORTUENSE, adj. 2 gen. Do Porto,

coacernenlo a cidade do Porto.

—Substantivamente: Um portuense;
um habitante do Porto, um natural do
Porto.

1.) PORTUGUEZ, s. írt. Moeda de pra-

ta d'el-rei 1). Manoel, do valor de 400
reis, e dVlles havia meio e um quarto,

peças eguaes aos tostões.

—Havia também portuguezes d'ouro

de vinte e quatro quilates, que valeram
quatro mil reis, e depois o dobro.

2.) PORTUGUEZ, A, adj. De Portugal,

ou coucerueule a Portugal.— lA capita-

nia mór da qual Armada, em que iriam
duZ'-ntos ho(H"iis Portuguezes, levou
João Lopes dAlvitn, que servia de Ca-
pitão mór <lo mar; mas uão liz-ram cou-
sa alguma, [lor KIU>'y estar de maneira
fortalecido, que havia mister maior po-
der do geiítij.» Barros, Década 2, liv. 9,

cap. 7.

AntM quB ft valer poM>A Ja untem
L)o brtro I'uríU'jue$ o duna grauo,

O ro|;c;M> liubultco iodlruiQBfito

Os ArcM f.ii bram^ir ruil murles (1.10(10.

Co clle junUmunla f^fl£Hpi, t vui

lluma nuuecruol d« agudas frechaj,

1.1 por Icrra se utuodf in muitos coriXM

Daiiucllíis (juo se mofcti Jo ja veoctdoa.

COKTE URAL, NAUrRAUIO UK SCrLLVCDA,
cant. 1'J.

Daquclle dia illustr* sa tomr.rito

Em sinal do succexAO glorioso

Aos /'orlufliifícíi llxis neniprs ficarão

ror memoria do caso oiilagroso.

Altos feitos CO ellai; aoabariu.

Ganhando immortnl nome valero?o,

Temidas s;i<'] emtod.i aredondeia

Por eeu valor, por sua (orl»lcii.

IDEU, IDIDEM, cant. i:).

—«Mas tendo hum dia auiso certo dos
Abidis, que os do Garabia, e do Oleidam-
Drara vinham sobreiles, lhes mandou o

adail com setenta de caii.illo Portugue-
ses, e çaidd com sua companhia.» Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 4, cap. 43.— »0 que feito os raes-

sageiros tomaram seu caminho pêra on-
de el Rei de Narsinga tslaua, e Rui de
melo ficou aili dez ou doze dias, em que
assentou a terra, a cabo dos quaes se

tornou pêra Gd.-í, deiíando por capitam
daquella Tanadaria. ou alfandega, Kui
jusarte de melo seu sobrinho com vin-

tecinco de cauallo, e cincoeula espin-
gardeiros portugueses, e seis centos piães

da terra frecheiros.» Ibidem, part. 4,

cap. 61.

—Substantivamente: Um portuguez;
um natural de Portugal.— «Estes cativos

sobre que AlTonso d'Alboquerque escre-

veo esta carta, eram aquelles cinco Por-
tuguezes do b.irgantim de Gregório da
Quadra, que esgarrou da Armada de
Duarte de Lemos, (como atrás fica,) na
liberdade dos quaes o Mouro que levou
a carta, não fez cousa alguma.» Barros,

Década 2, liv. 8, cap. 3.

Depois quo os Portiiijiieses aqui entrarSo

Recebem do tal vi?ta grande oUiuio,

E da monte-sa fruila, muitos dellcs

(Alegres por tal presa) se aproueitÂo.

Rudos, situestres Sátiros correndo

Amedrontados v&oda gente estranbi,

Huns por tecidas aruores se es(u>odem.

Outros onda está Pio, v.io com recado.

COBTEHEA.L, SiLFRAGlO CE SEFILVEOA,
cant ;>.

0« altos iillavijos mais se auiuào

Quando Pbebo banhando ja nas ond&s
Os ardentes caualos lugar daua

AotMM*wOifMq«««cupao mante

Hum da«««tr»de flm ua /Vr. .i/^n-rio.

lOEM, IIIDEM.

Naa guerra* que Fernando LusiUDO
Teue 1.1 com Caatrlla ar.tigameBte,

lieiiDodo Haarique eoLiu, ttey (jstrlliaito:

Com [«rdas, e com mal de VHii'a (aola

Amb.ifi partes igual recebem (t^oo.

Em aiiibis i> trabalbn e«ti euclrote,

IO'U que o l'ortií'juc9 malei pí«>aua,

l)a» perdas ca a menor sempre Qcaua.

lOEM, IBIDEM, cant. 13.

Eatauí no

llum iVrr - ,'.or.i,

NuooGoí,..

Nelle.con

E vendo qi-

Inda que ir , •«,

O caalcllo dfuaiMlo a ím^os recado,

Entre cm scoa catulleiroa vem annsdo.

IDEM, IBII>eiI.

— «Celebrou-se o casamento no anno
de mil e duzentos e trinta e cinco, sen-

do o lufante de vinte e cinco ânuos. K

como fosse homem de animo altivo, e

amigo de eoiprender cousas grandes,
qiiiz passar a Jerusalém, e pedir Cruza-

da ao Papa pira esta empreza, quando
os Portuguezes o pedirão para governflr

o H^irio (lor insiifioieiicia dei K-i D.

Saiuho, seu irmão.» Frei Bernardo de

Brito, Elogios dos Reis de Portugal, con-

tinuados por D. José Barbosa. — «Eram
os Portuguezes pela mayor parte .Mer-

cadores, que só por cort-ísia se tinham
posto naquello perigo, e como acharam
aos inimigos acostuiiados a dar, e rece-

ber feridas, náo se uniram com a disci-

plina, que covinha, o que foy causa d-i

com muyta diíliculdade se t-r a viltoria

daquèlle dia ganhado.» Conquista do
Psgú, cap. 9. — «Os quais Portugueses

etie também matara em Mompullacota
na barra do rio de Siaô, num junco de

Joaõ de Oliveyra, em que tambím ma-
tara dezasseis Portugueses, e a que elles

ambos, hum por ser carpititevro, e ou-

tro por Sf-r caUfate, dera a vida.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

46. — <No qual levava viule Portugueses

dos mais honrados, e ricos da fortaleza,

e também sua molher, chegando á ilha

do PuUo Catão fizera aby agoada, com
tençaõ do passar ao porto do Chincbeo,

e aveudo Ja dous dias que ahj estava,

como a esquiparão do junco era toda

sua, e Chim como elle, se levantarão

huma noite estando os Portugueses dor-

mindo, e com as machadinhas que tra-

ziaõ, os matarão a todos, e aos seus mo-
ços.» Ibidem. — «A primeira cousa em
qua António de Faria entendeo depois

(lesta vitoria foy na cura dos feridos,

que por todos seria<i novrnti e dons, de

que os mais foraó Portugueses e moços
nossos: após isso qoeren lo saber o nu-

mero dos mortos, achou dos nossos qua-
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renla e dous, enlre os quais foraõ oito

Portuguezes, que António de Faria mos-

trou sentir mais que tudo, e dos inimi-

gos trezentos e oitenta, de que sós os

cento e cinquenta forâõ a ferro e a fo-

go, e todos os mais afogados.» Ibidem,

cap. 60.— «Mas náo se ouve esta vitoria

tão barata que não custasse as vidas de

dezassete dos nossos, nos quais entrarão

cinco Portugueses dos milhores solda-

dos, 6 mais esforçados de toda a cõpa-

nhia, e quarenta e três muyto feridos,

dos quais hum foy António de Faria que

ficou cõ huma zargunchada, e duas cu-

tiladas.» Ibidem, cap. 66. — «E os por-

tugueses se tornaram, saluo dom loam

de Menezes. Gouernador que fora da ca-

sa do Príncipe, que coa] muytos, e hon-

rados fidalgos per mandado dei Rey sem-

pre a seruio, e acompanhou ate chegar

onde estaua el Rey seu pay, e a Rsynha
sua máy, que com muyto grande triste-

za, e sentimento a receberam.» Garcia

de Rezende, Chrcnica de D. João II,

cap. 135.— «Carregadas as nãos das spe-

ciarias que o feitor Gonçalo Gil Barbosa

tioha prestes, e doutras, que se compra-

ram depois, loam da noua se dtspedio

dei Rei de Cochim, e dos Portugueses

que ficauam na cidade, pêra se ir a Ca-

nauor tomar o que lhe faltaua para com-
primento de toda a carga.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 63.— «O que acabado foi ter a Ba-

licalla, onde os da cidade ho festejarão

mais do acostunsado, pelo receo que ti-

nháo de os castigar, por respeito de te-

rem mortos em hum arroido vinte qua-

tro portugueses, que hiam em a nao

que aili mandara carregar de mantimen-

tos pêra Ormuz, de que era capitão Si-

mão dandrade que ja era partido com
sua carga.» Ibidem, part. 4 cap. 2.— «E

porque seus Embaixadores apontavão,

quo com a negação de Meále seria for-

çoso o rompimento, lhe lembrava, que

as mais das fortalezas que fizemos na

índia, tinbái os alicesses sobre cinzas

de Reinos abrazados; que os Portugue-

zes tiuháo a condição do mar, que com
as tormentas se levanta, e crece; que
elle assim como não buscava a guerra,

também pouco a ssbia engeitsr.» Jacin-

tho Freire d'Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 1. — iPorém os Portu-

guezes, que com elles estavão, vendo

que dos casos mais árduos era mais glo-

riosa a fama, esforçarão os Arábios, mos-
trando-lhes a resistência necessária, e

possível; olTerecendo-se de novo por com-
panheiros voluntários de sua fortuna; o

que bastou a criar-ihes outros espíritos

novos, com que apnsiááo a morrer na
defensa, menos pela obiigsçáo. que pelo

exenplo.» Ibidem, liv. 4.— «Eu sou Por-

tuguês de Portugal o velho, ainda sen-

do nascido na Coite mais moça da Eu-

ropa. Pela Religião; alma o vida; Pelo

Estado; vida e fazenda: e pelo Idioma

quantos argumentos, questoeus, e teimas

V. M. quizer.» Cavalleiro d"OJiveira, Car-

tas, 1ÍT. 1, n." 7. — «Ao Ciurupá que é

na boca do rio das Amazonas, não pude
ir, por ser forçosa a minha assistência

no Pará, ao exame e juiso dos captivei-

ros da lei de 1642, e para outros negó-

cios de serviço de Deus e de vossa ma-
geslade : mas enviei dois religiosos que
tomassem á sua conta as ab-éas d'3quel-

le districto : levaram estes religiosos com-
sigo mais de cem iodios libertados, dos

que os portuguezes tinham captivado no
rio das Amazonas, sendo amigos e con-

federados nossos.» Padre António. Vieira,

Cartas (ediç. 1854), n." 15. — «Excede
esta missão do resgate a todas as outras

em uma differença de grande importân-

cia, e é, que nas outras missões vão-se

somente salvar as almas dos Índios, e

n'e5ta vão-se sãlvar as dos índios, e dos

portuguezes; porque o maior laço das

consciências dos portuguezes n'este Es-

talo, de que nem na morte se livravam,

era o caplíveiro dos índios, que sem exa-

me nem forma alguma de justiça, debsi-

xo do nome de resgate, iam comprar ou
roubar por aquelles rios.» Ibidem, u.°

17.— iPara com hespanhoes sempre fo-

mos briosos; aos africanos terríveis; os

ínglezes contaram acções nossas em ro-

mances seus, e foi Londres theatro das

aventuras dos doze portuguezes. Man-
chègos seriam estes, por terem na caba-

ça as ideias de D. Quixote, no desaggra-

vo de donzellas.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, pa?. 149.

j PORTUGUEZáS, s. f. plur. Termo
de marífiha. Voltas repelidas de cabo

com que se atraca o fuzil contra o mas-
tro, quando o navio se prepara para

querenar, e cujas voltas se repetem co-

brindo as primeiras; é nome grnr>ríco

com que se designam todas as obras

d'esta natureza.

—Armadura que fazem na garganta

do mastro, quando lhe applicam alguns

maslareos ou vergas para servirem de

esbirro, a que chamam fuzis, na occa-

sião de virar de querena, cuja amarra-
dura se fáz rodando as voltas pelo mas-
tro, e em revez pela verga ou páo, que
pozerem, cujo pé fica no tríncaniz na
dírefçáo do mastro.

PORTUGDEZISMO, s. m. Vocábulo pe-

culiar da língua portugueza.

—Amor de nação, costumes e leis de
Portugal.

PORTUGUEZMENTE, adv. (De portu-

I guez, e o suffiio «mente»). De uma ma-
neira pi^rtUKuizí ; á portugueza.

PORTUOSO, A, adj. (Do latim portuo-

siísV l'izs>^ do logar onde ha portos.

PORTUXAR, V. a. Víd. Portuchar.

PORVENTURA, loc. adv. Talvtz, aca-

so, quiçá.— a Bem vejo, disse Albayzar,

que a confiança de vossas obras vós faz

serdes soberbo; peza-me, porque o car-

rego que eu tenho, me empede não po-

der aventurar nisso minha pessoa; po-

rém virá alguém que vos baixe esse or-

gulho, que por agora eu dou licença a

todos. D. Duardos e seus companheiros
estimavam muito a bondade do caval-

leíro, e cuidavam se porventura era Flo-

riano ; mas na falia o duvidavam, e ha-
viam por certo não ser elle.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

161. — «Onde o bispo do Pará morreu
ahí ficou o manuscripto e o copiador de
su.-is cartas. Em ambos ha vestígios de
folhas arrancadas. Elle seria quem as

arrancou, se não foram os monges de
Pendorada em ímpetos de pudenda có-
lera contra o archivista de vicios por-

ventura incríveis áquelies castos sujei-

tos.» Bispo do Grão Pará. Memorias, pu-

blicadas por Camillo Castello Branco, pa-

gina 42.

Mas um desconhecido, e porventura

D'eUa não mer'cedor, deve acceilá-la ?

—íE porque não. se lhe é mister e a preza?

GARRETT, CAMÕES, cant. 1, cap. 21.

Eq apprendi a combater com elle,

Lembra-me o dia—port'en/uro o m?ximo
De minha vida, se hontem, se outro ainda

Xos de minha existência não contara

—

Quando no Estreito a barbarcsoa frota

Nossas naus victoriosas derrotaram.

ide:i, ibidem, cant. 3, cap. 11.

—«Em Warwickshíre. pátria de Shaks-

peare, que na cidade de Warwick nas-

ceu, passei á volta de seis mezes, não
os mais satisfeitos, mas os mais socega-

dos, e porventura os mais felizes de
minha vila. Seja-me permittido assel-

lar aqui os leaes sentimentos da minha
estima e saudade a uma família ver-

dadeiramente respeitável e ingleza, em
cujo seio achei o que nem no meu san-

gue encontrei, verdadeira o desinteres-

sada amizade.» Ibidem, nota S ao can-

to 1.

PORVIR, s. m. (De por, e vir). O fu-

turo.

Extinfuiu-se, acabou. Jafomos Lusos

;

Fomos— de nossa glória o brado ingente

Breve será clamor que geme longe.

Como voz de sepolchros esquecidos

Balda soando no porfir que a ignora.

GARRETT, CAMÕES, cant. 4, cap. 11.

PORVISTO, part. pass. ant, irreg. de
Prover. Provido.

PÓS (do latim post^. Termo usado só,

ou com ff, ou em, ou es, ou des, como
após, e»!pós.

— Entra na compnsição dos adjíc'ivos

e verbos, siguífican io o mesmo que atraz,

depois, como pospor.
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POSAR, V. a. Terrno aoliqaado. Vid.

Entrar.

POSUA, s. f. fl)o latim posca). Termo
de lOBdicina. Ufibidn de vinagre deslona-

p^rado com agan ; af!;ua-mel.

POSDATA. Vid. Postdata.

POSDILUVIANO, A, «-//. Posterior ao

diluvio.— /Í!))i//oi> posdiluvianos.

—Substanlivamoulfe: Um posdiluvia-

no.

POSE. Tormo antiquado cm Tez de

Pôz, do vi>rba Pôr.

POSIÇÃO, s. /. (Do latim posifto). Lo-

gar onutt uma pessoa ou cousa está 0(j1-

locada.

—

Eslx cidade está u'uma posição

agradável.

—Moio de conservar o corpo.
—A posição (<o sello; o stliar alguma

carta.

—Ttírmo de niedioina. As dilTerentes

Btlitudfts qu»í toma um doenle.

—Tffmo de aslrouomia. Situação, dis-

posição.
— Circulos de posição ; os seis gran-

des circulos, que passando pela iiiler-

secção do meridiano, dividem o equador
em doze partes eguaes.

—Termo de pintura. Pintura das fi-

guras n'um quadro.

—Tormo de dança. DilTerentes modos
de çollocar os pés de um com relação

ao outro.
—AhjuIo de posição; angulo que for-

mam no centro de um astro, o circulo

de declinação e o circulo da latitude.—Rr.gra de falsa posição; a operação

que tom por lim resoiver, simplesmente

pelos meios arithmeticos, todos os pro-

blemas determinados a uma só incógni-

ta, quií resp-íitam ás quantidades numé-
ricas. i'dra isto subsiitua-se pela incó-

gnita do problema dous valores tomados
inteiramente ao acaso, que geralmente

não satisfflzt-m á condição enunciada, e

vendo as dilTerenças que resultam do não

Sfrr satisfeita aquella condição, teremos

duas quantidades expressas em nume-
res, que se chamam os erros das falsas

posições; orros que podem ser positivos

ou negativos. F-ito isto, forma se o pro-

duclo do primeiro erro peia segunda by-
pothese, diminuindo do producto do se-

gundo erro pela primeira hypothese, e

dividindo o resto pela ditíereuça dos er-

ros, teremos o valor da incógnita.

—Termo de arcbilectura. Situação de
um odilicio, relativamente aos pontos
do horisonte.
—Geometria de posição ; diz-se d'uma

parte da geometria que cerca e determi-

na a situação de um corpo no espaço.
—D.ido de posição; diz-sede um pla-

no, do uuia linha, cujd situação ou di-

reoção é dada, sem que se tenha de oc-

cupar da s.ia grandeza ou eil^nsão.

—Termo diiaciic». Oqu^i alguém pro-

põe ou aítirma, these, artigo de libelio

afiirmativo.

—Termo de musica. Maneira como a

máo está pista nos divorsos instrumen-
tos.—No estudo do violão contam-se seis

posições.

« —Ttirmo de milieií. Terreno escolhi-

do para çollocar atii um corpo de tropas.

— Figurad«menl'i : Ojndiçào, o estado

feliz ou itif')iiz.— .1 posição d'esle doen-
le é encaiitiidoni.

POSILGA, 8. f. Vid. Pocilga, e Pos-
silga.

POSILLO,í. m. Vid. Pusillo.

POSINHO, ou POZINHO, s. hi. Dimi-
nutivo de Pó.

— Pequena porção de alguma cousa
em p().

POSITAR, V. a. Termo antiquado. Vid.

Depositar.

POSITIVAMENTE, adv. (í)j positivo, e

o suflixo «meute»). De um modo segu-

ro, corto.

—

Eu iiuo asei positivamente.
— Dl) uma maneira precisa.

—Termo de physica. Corpo eleclri-

sado positivamente; corpo carregado de
electricid.ide positiva.

f POSITIVIDADE, s. f. Caracter posi-

tivo duma especulação, ou do conjuucto
d'especulflrões.

— Estado d'um corpo em que se naa-

nif; stam os phenomenos da clectridade

positiva.

f POSITIVISMO, s. y<x. Systema da phi-

losophia positiva.

I POSITIVISTA, adj. 2 pen. Que se

refere ao positivismo, á philosophia po-

sitiva.

—Substantivamente: Partidário d'es-

ta philosophia.

—

Cm positivista.

POSITIVO, A., adj. (Do latim 7)ost<ii'us).

Que se apoia nos factos, na experiência,

nas noções á posteriori, era opposição

ao que se funda nas noções <) priori.

—/'/u/oso;;/i ia positiva ; diz-se d'um
systema philosophico emanado do con-
juncto das sciencias positivas.

— Diz-se em opposiçáo ao que emana
da imaginarão e do ideal.—Espirito positivo; espirito que bus-

ca em tudo a realidade e a utilidade.

— Diz-se também : K um homem po-
sitivo ; é um homem cujas ideias são
positivas.

— Diz-se, em opposição ao natural, do
quo ó escriplo, prescriplo.— Direito po-
sitivo.

— O direito positivo divino; tudo o
quo Deus ordenou, e que não faz parte

do direito natural.

—O direito positivo Innnano ; direito

que c estabelecido pelas leis e costumes
dos homens.
—Km matéria de religião: Isso c o di-

reito positivo; isso ó o direito fundado
na disciplina da igreja, e não na insti-

tuição ilivina.—Theoloyia positiva; a que trata d!<s

verdades reveladas, e deixa as questõts

sub lis da escolástica.

—Que existe realmente.

—THrrao de botatiica. CaracterM posi-

tivos; caracterns que sáo attrabidos pela
presenç.i de um orjtão.

— IVrnio drt álgebra. (Juantid tdes po-
sitivas; quantidades que se suppõe pre-

cedi ias do signal de addiçáo.

—Termo d>iphysica. Diz-se daelectri-

cidadn desenvolvida sobre o vidro.

—

Ele-

ctricid/ide positiva.

—

Entado positivo. 1

—Na hypothese de Kranklin, a electri- 1

cidade é um Unido único; a.electricida-

de vilrea é esto fluido em maior grau;
a electricidade re.siiiosa c este, llui<loem

menor grau, dahi os numes de positivo,

e neíjativo.

— Na hypothese dos dou» fluidos, o
fluido vilreo é chamado positivo, e o
lluido resinoso é negativo.

—Na pilha, cbamam-se elementos po-
sitivos os discos do zinco; e polo posi-

tivo a extremidade terminada por um
disco dn zinco.

—Termo do chimiea. Positivo empre-
ga-so fallando d'uma substancia simples

ou composta, fazendo nas suas combina-
ções o jiapel positivo ou de bate, isto ó,

dirigiodo-se para o polo negativo da pi-

lha, quando o composto ó submptti lo á

acção d'este instrumento. — Metalloide

positivo

—

Saes positivos. — Substancias

{xisitivas.

—Km cbiraica: Trabalho positivo; fer-

mentação com desenvolvimento de caló-

rico.

—.Mandamento, preceito positivo
;
pre-

ceito que manda fazer, como termo op-

posto ao mandamento negativo.

—Termo de gramraalica. O primeiro
da significação nos adjectivos e nos ad-
vérbios, em relíçáo aos graus de eompa-
raçáo. Vid. Comparativo.
— Substantivamente: O qoe é certo,

aquillo com que so póle contar.

—O que é resl, solido, em opposiçáo
ao que é cbimerioo, sem fundamento.
— O que é materialmenlo vanUi'>so, e

aproveitável.;

—

Este homem tião conhece

senão o positivo, tende hí ao positivo.

POSITURA, s. f. (Do latim positura'..

Kstado, ou fortuna cm que alguém se

acha.

POSMERIDIANO. Vid. Postmeridiano.

f POSOLOGIA, s. f. Termo de medi-
cina. Indicação das dósrs nas quaes os

diversos medicamentos devem ser admi-
nistrados, relativamente á idade, ao sexo,

á constiluicáo. etc.

f POSOLOGICO, A, adj. Que diz res-

peito a p isologia.

POSPASTO, s. »)i. Sobremeza, postres.

POSPELLO, .í. «1. (^Composto de post. e

pello).—.1 pospello ; arripia cabello, con-
tra a direcção e quoda do cabello, que
corre para uma parle.

—Figuradamente: Ao revez, violenta-

mente, com constrangimento, em oppo-
siçáo a apello, oa ai pello.
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POSPERNA, s. f. Na besta, a parle da

perna dt^sHe a curva ao quadril.

P03P0NTAR, V. a. Uar posponlo, co-

ser. Alf^uiis dizem pespontar.

POSPONTO, s. m. Poiilo na costura

em que a aguiba torna a metter-se atr«z

ou após o logar, d'oniie sahira a ponta.

—O vulgo diz pesponto, porém é ter-

mo prrado.

POSPOR, V. a. (Do latim postponere).

Pôr depois, mudar, transferir para msis

tarde, ou para depois.—Pospor o dia de

festa.—Pospor o dia santo.

—Figuradamente: Deixar, desprezar.

—Pospor o trabalho por lon motivo ur-

gente.— «Outra vez acouteceo, quo estan-

do enferma a Raynha Aragonia, prima

do Santo, lhe mandou pedir, que pos-

pondo todo trabalho, a viesse visitar em
sua enfermidade, e como no caminho

em hum monte, chamado Sandin, ouvis-

se os Anjos cantar o alegre cântico : Glo-

ria in excelsis Deo, se, tornou ao seu Mos-

teiro, dizendo, que jà não avia para que
passar adiante, sendo a Kaynha chama-
da a outro melhor mundo.» Monarchia
Lusitana, iiv. 7, cap. 24.

—Figuradamente : Ter em menos, pre-

ferindo outra cousa.

—Vid. Postergar.

POSPOSIÇÃO, s. f. (Do latim post, e

posição). Posição depois, em opposição a

anleposição.

—Termo de grammatica. A preposição

posposta aos nomes.
POSPOSITIVO, A, adj.— Caso posposi-

tivo; o accusativo latino, ou a variação

que exprime a relação de paciente da

acção do verbo, e que se colloca depois

deile.
—Partícula pospositiva; particula que

é sempre precediJa por outra dicção.

POSPOSTO, A, part. pass. de Pospor.

Posto depois.

—Posto de parte, desprezado, sem fa-

zer caso. — o Pêra se nellas conhecer a

sua sancta Fe, os quis guardar da trai-

ção que lhes estaua ordenada inspiran-

do uaquella Moura per tal modo, que
posposto todo o perigo que lhe de tal

caso podia vir o descubrio ao alfaiate,

mandando por elle dizer a Diogo lopez,

que naõ fosse ao banquete, porque el

hei tinha assentado de o matar, com to-

dolos que consigo leuassu.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 2.

POSQUETES, s. m. plur. Termo de ma-
rinha. Vid. Enoras.

POSSANÇA, s. f. Poder, potencia, for-

ça, valentia.

— A posse de alguma cousa physica

ou espiritual. — Possança de bens e ter-

ras.—Possança de saiíde. — Possança de

juízo.—Possança de virtudes, etc.

POSSANTE, adj. i gen. Poderoso, for-

te, que supporta grande peso, e traba-

lho.

—

Homem possante.

Mostra o csrto esquadrão quanto lie jBOSsanie,

Co'o grão elaraoi- a terra e o Ceo retomka.

Ousado pLissa, e quAOto acha diante

Rompe, destrua, abate, assolla, e arromba;

Fax também seu eCFeito n'hum instante

A flammifera lança, a acccsíi bomba ;

Tudo recebe em si a cbaoima ardente

Quanto a rccebó-la he suFfxciente.

FBANC. DE ANDRADE, PBIMEIBO CERCO DE DIU,

cant. n.est. 49.

Já na rica liteira recostado,

Da Cidade sabia o gordo Bispa.

Dous lacaios membrudos, e possantes

Guiavaõ a compasso os grandes macliós,

E dous do mesmo tallie na dianteira

A lenta, e preguiçosa marcUaabriaõ.

A. DIKIZ DA CRUZ, UYãSOPE, CaUt. 6.

—Rico em haveres, em cabsdaes.

—InvernO'. bravo e possante.

Qu'irso"é",' quando ò medonbo e furioso

Inveino está mais bravo e mais possante,

Mostrar o Céo o raio luminoso

E traz elle o trovão grosso e tonante,

Uetumba o valle, e o monte cavernoso.

Desmaia o trabalhado mareante,

Gabe o cruel curisco na alta serrra,

Tudo o que toca abraza, e põe por terra.

FKANC. D'aNDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 4G.

FOSSAR, V. a. Termo antiquado. Vid.

Entrar á posse.

POSSE, s. f. A acção de occupar lu-

gar, herdade, ofíicio; o gozo d'estas cou-

sas, e consorval-as em seu poder.— «Es-

ta victoria, e muitas outras, que el Hei

houve por industria, e valor de D. Nuno
Alvares Pereira seu Condestavel, segura-

rão a el Kei .D. Joaõ na posse do Reino

de Portugal, e sobre tudo a liga que fez

C0J3 D. Joaõ Duque de Lancastre.» Frei

Bernardo de Brito, Elogios do5 reis de

Portugal, coalinuados por D. José Bar-

bosa. — «Não descançava o Capitão Mór
com as armas, e menos com o espirito.

Mandou aquella noite assestar hum ca-

mello á porta da igreja, que fieava a ca-

valleiro do baluarte, e com elle varejava

os Mouros, que recebião muito damno,
em quanto conservavão a posse do que
tinhão ganhado, até que se cubrírão com
huma trincheira grossa, que os assegu-

rava.» Jacinlho Freire de Andrade, Vida

de D. João de Castro, Iiv. 2.—«Além de

que he do Direito, que quem com armas
invade a posse, a perde com toda a cau-

sa. Donde dado, e naõ concedido, que
Filippe tivesse algum direito, todo o per-

deo pela violência.» Arte de Furtar, ca-

pitulo 16.

—Crear posse; tornar-sa poderoso na
terra.

—Posse violenta; posse espoliativa,

por esbulho.
—Tomar posse; apoderar-se.—«Afon-

so dalbuquerquo lho respondeo, que co-

mo nam fosse ir com elle, que antes que-

ria ficar em Cojhim, para onde se logo

patlio, e posto que lhe alguns que uaõ

queriaõ bem ao Vicerei, aconselhassem
que pousasse na fortaleza, que seria qua-
si tomar posse delia, como Gouernador
da índia que era, elle o nam quis fazer,

e se agasalhou em huraas casss de An-
tónio real.» Damião de Góes, Chronica
de D. Manoel, part. 2, cap. 37.— «Fei-

tas estas diligencias, entrou em Portu-
gal com hum exercito a tomar a posse
como inimigo. Do dito se colhe, que naõ
repugnou a sor julgado, nem lhe eraõ
suspeitos os Juizes, pois os pscolheo, e

fiou delles tudo.» Arte de Furtar, capi-

tulo 16.

— Posse natural ; a simples occupaçâo
diversa da civil que é a titulada, e de
boa fé, quando os títulos a dão.
— Posse de má fé; a posse que se

toma sem titulo jurídico, ou contra o
theor e letra d'elles.

— Posse furtiva; posse tomada a fur-

to do dono.
— Prepotência, poder.
— Posse valha; posse antiga.— Plur. Possibilidades.

—

As minhas
posses são mui fracas.

— Haveres, faculdades.

POSSEDER, V. a. Termo antiquado.
Possuir, ter em seu poder.

POSSEIRO, s. m. Vid. Pessoeiro, e Ca-
bedaleiro.

POSSESSÃO, s. f. (Do latim possessio).

Estado ou acção, pela qual se tem a pro-
priedade de alguma cousa.— Posse.

— Caso de possessão; o genitivo lati-

no ou grego, etc.

— Bí'iis de raiz.

POSSESSIVAMENTE, adv. Em sentido
possessivo.

POSSESSIVO, A, adj. (Do latim pos-
sessivus). Termo de Grammatica. Que
serve para marcar a possa.

—

Pronome,
adjectivo possessivo.

— Sub-ilai.livamente : Um possessivo.
POSSESSO, part. pass. irreg. de Pos-

suir. Possuido do demónio, endemoni-
nhado.

POSSESSOR, s. m. (Do latim 2'osses'

sor). Termo de jurisprudência. Possui-
dor.

POSSESSORIO, A, adj. (Do latim pos-
sessorius). Que é relativo á posse, e em
especial aos processos da posse.— Acção possessória; acção pela qual
se tende a ser mantido ou reintegrado
na posse.

— Juízo possessorio; juizo de força,
em que se pede cousa esbulhada, ou ser
restituído a posse, ou conservado n'ella.

Vid. Petitório.

POSSEVE. Vid. Perseve.

f POSSIBIL, adj. 2 gen. Vid. Possível.

Se te parece inopinado feito

Que Rei da liltima Hesperia a ti me mande,
O corai^âo sublime, o regio peito,

Nenhum aso possibU tem por grande.
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nom parec» que o DObre e grlo conceito

Do t.ii lUno ospiril'1 Jon.w le

Maior credllo. o U de idal« ulteii,

Que croB delle ImiU fortaleza.

c»M ,1.119 ,c3nt.H,c»t. r,9.

POSSIBILIDADE, s. f. {Do lalim vo%-

tibililas). Qualidade Ho qae é possivel.

tUesde o meu cazamtifito o primeiro

inslanie qu« t'iporim(«,nlt'i feliz c «sse

em quo vi a possibilidade do swr ulil á

minha Biírafeilora.. 1'rancisr.o Manoel <b

Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.
— Vlij. Posses.

POSSIBILITAR, V. a. Tornar possível.

POSSILGA, -s. f.
Cerrado do rama, se-

be, ou parede onde se recolhem os por-

cos.— Figuradamente: Logar, casa im-

munda. sórdida, hedionda. Vid. Pocil-

ga, o Posilga.

PCSSILGÃO, s. m. Augmentativo de

Possilga.

POSSÍVEL, ailj. 2 gen. (Do lalim pos-

sibilis). Uuô pôde existir, que pôde fa-

zer-se.

Vede os confusos montes dos defunctos

No mundo vede que tudo lic posíiMl,

Oâ vulgares, e os nobres vereis juulo»

Com estrago espantoso, o mal terribel.

Neste dia cruel vereis trasuntos

Desta vida mortil 6 caso horribel,

Que o pobre, o rico, o fraco, e que he mais forte

S.io lodos em geral iguaes na morte.

COnTK BKAL, NAUFRÁGIO DE SEPCLVED.l,

canl. li.

Torna desuentorado, se possiiicl

Te for, e la do ceo te lie concedido.

Não v.is ver do tens filhos a terribel

Morte, e dessa Lianor o fiin indiuido

Ao liure aluidrio nada lh'he impossiiiel

Sobre o q\ie o ceo influo está sabido,

E pois em toa mio tens a ventura

Escolhe a via melhor e mais segura.

IDEU, IDIDEU.

— «Pt^ro de Faria despois que leo esta

carta do Uey dos Balas, e eolendeo do

seu Einbaixailor o negocio a que vinha,

o fez ígisalbar o mais honradamente

que então foy possivel.» Fernão Mendes

Pinto, Peregrinações, cap. 14.—«Se Deos

nesta alma mo não dera a sentir que cõ

minha vida avia de vingar a sua morte,

pelo sangue do qual juro diante de todos

Tosoulros, que em quanto eu for viva

buscarey sempre lodos os meios possí-

veis para o fazer, e por esta causa che-

garey a tanto estremo, que mil vezes me

farey Christam se for necessário para al-

cançar em rainha vida isln qun tanto

desejo.. Idem, Ibidem, cap. 28.— «E des-

pois de serem recolhidos e auasalhados o

milhor que então foy possivel, lhe per-

guntamos pela cansa da sua desaventu-

ra : a quo hum delles respondeo com as-

saz de lagrimas. Senhores, a mim me

chamáo Fernão Gil Porcalbo, e este olho

que me yedes menos, me quebrarão o.s

P0S8

Achens na tranqueyra de Malaca, quâdo
da si'giinda vez vieraó sobre dom Ksleváo

da (lama.» Idem, Ibidem, cap. 33. —
«Possuhía o de Pegú tbosoaros inesti-

niaviMS, com cuja cobi(;a lhe acodiam

provimentos de diversas partes, além dos

que elle havia ajuntado
;
porém não foy

possivel serem tantos, quantos eraõ jie-

cessarios para tsult copia de genlo, co-

mo comsigo Inha, e assim principiou

a senlirse na Cidade a calamidade, que

pelas outras partos se experimentava.»

Conquista do Pegú, cap. 2.— «ElRey de

Prom com a possível brevidade ajuntou

buiua Armada da cem navios grandes, e

pequenos, nos quaes diziam que haveria

seis mil homens d«» armas sem us Ofli-

ciaes do mar, provi ia de tudo o neces-

sário, a qual vinha pelo rio abayio em
busca da nossa Fortalesa.» Ibidem, cap.

4.— aOi inimigos usavam de todos os

possíveis ardis para fazerem dano aos

nossos, ás Tezes arremetiam ao Forte com
grande estrondo de atabales, e outros ins-

trumentos de guerra, vozes, e roido de

arcabusadas, despar&ndo primeyro treze

peças de arteiharia, que tinham na sua

Fortalesa, com que passavam em claro a

nossa, se tomavam as balas pelo alto.»

Ibidem, cap. 6.— oSendo mortos só qua-

tro Soldados, e dous Capitães, e alguns

feridos, cujos nomes me não foy possí-

vel alcançar, ainda qu-) a gloria de João

Pereyra, e Simão Barbosa Aranha com
razão ticará consagrada á immoitalida-

dó.) Ibidem, cap. 9.

Cresce esta sua dOr. vendo fallar-llies

Navios, com que então o mar fcftdcndo

Sequer al,;um tavor podessem djr-lhes,

K em Uigrimas a ardente ira envolvendo

M<tniluo-ltros peitos lá onda mandar-lbes

Neiítjuin pude o seu brai;o, e o ferro horrendo,

Mas co*o mortal canhão, travo e terrível

Os ajudão de 1.^ quanto he possii'eí.

F. DE ANOBADE, PRlílEIBO CERCO DS DIU,

cant. 14, est. 6i.

—«Não foi possivel lOS Cabos detel-

lo3, ou ordenaUos, porque os mais teme-

rários 53 lançarão ao no, e nos sisudos

a desconfiança fez necessidade, nos mais,

para seguir aos companheiros, o exem-

plo pareceo disciplina.» Jaciulbo Freire

d'Andrad6, Vida de D. João de Castro,

liv. 1.— «.Mandou logo embarcar a seu

filho D. AUato na armada que aprestara,

com ordem que nos pórlos do Hidalcào

fizesse todo o damuo possivel, ollerecen-

do aos soldados escala franca, para, com

as esperanças do saque, os fazer dissi-

mular alguns soldos vencidos, que lhes

dHvia o Estado, e desviar a outros dos

tratos mercantis; corrupção que bia la-

vrando em muitos, e ja com o feio exem-

plo dos maiores.» Idem. Ibidem.— «Wue

as outras Praças acodião ao perigo do

Estado, elles ao seu próprio, pois as

bombardas, que b.siiào a Uiu, abalaváo

os edificios de Bàçaim; que tUeseapres-

POSS

Uva para ir descercar i Fortaleza, o fa-

zer a Cambaya as bostilídtd''S possiveia,

porque o Estado nunca fizera guerra dn-

fensiva aos ll»is do OrienH.» Idem, Ibi-

dem, cap. 2.— «D. João Mascarenhas us

distuadio, quanto lhe fui possivel, pri-

meiro com razões, depois com a aulbo-

ridide do cargo, e da pessoa ; mas tudo

foi sem fruto, porque eslaváo tão váos,

e altivos com sua mesma culpa (como ti-

nha semblante de virtude) que esperava©

da desobediência prémios, e louvores.»

Idem, Ibidem. — «Ti'jhi o Governador

despedido de Dia a D. Jorge de Mene-
zes, para que na enseada de Cambsya
fizesse todas as hostilidades possiveis,

mostrando ao Sdtio, que com os es-

Iragos passados, nossas armas não em-
botarão os fios.» Idem. Ibidem, cap. 4.

— «Os Turcos, logo que virão os navios,

levarão as ancoras, e os íoráo sefiuiodo

tão apressadamente com a vantagem do

remo, que o$ navios de Gomes da Sylva,

e António da Veiga, lhes ficavào ja qua-

si debaixo dos esporões das galés, o ven-

do, que lhes não era possivel a fugida,

menos a resistência, vararão os navios _

na terra, que lhes ficava perto, onde sal- I
varão as vidas.» Hem. Ibidem.— «Asra-

"

zoens que dá Ovidio baslariáo para nos

persuadirem, quando nós tivéssemos al-

gumas dispoiiçoens possíveis para julgar

o contrario.» Cavalleiro d'01iveira, Car-

tas, liv. 1, n.» 29.— «Víticinou-se a hu-

ma pessoa de consideração que humCa-
vallo branco lhe daria a morte. Evitou

com toda a atenção possivel o uso, o

encontro, e a mesma vista dos Cavallos

de semelhante còr.» Idem. Ibidem, liv.

1, n." 44.— cA outros, que não deve ser

assim, senão a hora que fòr possivel;

porque vindo umas vezes cedo. se mos-
tra que as outras que se tarda, teve a

culpa a occasião. e não a vonlade.» D.

Francisco Manoel de M^-llo, Carta de Guia

de Casados.— "Em 1825 quando impri-

mia em Paris a prim>-ira edição do meu
poema, eu ignorava absolutamente estas

circumstancias locaes, e não tinha nem
o menor vislumbre de que fosse possivel

virem a descobrir-se as cinzas de Ca-

mões.» Garrett, Camões, notai, ao can-

to 10.

— E possivel! dizemos admirando, oa
estranhando; reprehendendo.—«O certo

he que nunca tivestes jui:o, e que jamais o

haveis de ter. Que pouco dura hum gos-

to, disse fu, estando para me pôr a cho-

rar! He possivel que nunca hfvJe ter

aquillo porque suspiro!» Cavalleiro d'01i-

veira. Cartas, liv. 1, n.° 50.

— Substantivamente: O possivel; tu-

do o que se pôde fazer com diligencia,

esforço, empenho e esmero.—«Em fim

se assentou por parecer de todos os que

se nisso acharão, q;ie. por honra daquel- J

ia bádeira dei Rey ncsso Senhor, a Giíé I

se cometesse, a ver se se podia tomar, e
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qiiâdo ijão se trabalhasse todo o possível

por S8 queimar, porque Deos nosso Se-

nhor por quem pel^-javaraos, nos ajuda-

ria contra aquelles inimigjs da sua san-

ta Fé.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 9.— «E cooa rosto alegre, e

os olhos enxutos, fez a todos huma bre-

ve fala, tocado por vezes nplla quão va-

rias e menlircsís eraõ as cousas do mun-
do, pelo que lhes pedia cooao a irmãos,

quo trabalhem todo o possível pelas po-

rem era esquecimento, visto como a lem-

brãça delias não servia de mais quo de

se magoarem huns aos outros.» liem,

Ibidem, cap. 53.— «E aos Reys de Cas-

tella seruiriam, e dariam entrada a suas

gentes por suas terras, a qual capitula-

çam foy metida em cera, e dada ao dito

leronimo Fernandes, que com ella na

mão era cima de hum bom cauallo par-

tio de noite com ho dito Tristão de Vil-

la Real. Sendo anisado pelo Duque, que

se alguma gente o salteasse, fizesse tolo

possiuel por esconder, e saluar a dita

estrui;.im, e como chegasse em saluo a

Castelia a entreg.isss como entregou ao

dito Tristão de Villa Real.» Garcia de

Rezende, Chroníca de D. João II, capi-

tulo 39.

POSSIVELMENTE, adi-. (De possível,

e o suffiio omente»). D'um modo pos-

sível, com possibilidade.

-j- POSSUHIDO, part. pass. de Pos-

suir. Vid. Possuído.— «Se a dita Senho-

ra não tem chegado á extravagância que

Suetonio altribuhe ao Imperador Au-
gusto, de hir em hum certo dia de to-

dos 03 annos pedir esmoUa em conse-

quência de hum sonho que teve, he cer-

to que está possuhida de outra imagi-

nação bem absurda. » Cavalleiro d'01ivei-

ra. Cartas, liv. 3, cap. 11.

POSSUÍDO, part. pass. de Possuir. Que
está no poder d'alguem.— Um bem pos-

suído injustamente. — «Mas em estado

tão pacifico, quomo ho em que el Rei

dom Emanuel começou de regnar, e

regoaua, taes, e tamanhas mercês náo

se acha que se fizessem, nem a mi me
alembra que ho visse, em nenhum dos

aulhores históricos, que tenho lido, por-

que ha casa de Bragança quando os fi-

lhos do Duque dom Fernando chega-

ram a Setuual, não tinha nestes Regnos
cousa que lhe não fosse tomada perá

Coroa, ou possuída per pessoas a que
el Rei dom loão delias fezera mercê.

i

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 1, cap. 13.

Mas com quanto trabalho elles puzerão

Para que dos imigos possuídos

Os navios ijão fossem, náo puderão

Nisto os seus bons desejos vér cumpridos,

Que os navios emíirn ambos vierão

A poder dos imiços mal ardidos,

Com quanli artilharia denko tinhão

E as mais cousas que dentro nelies vlnhão.

F. DE AifDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 12, est. 29.

—Possesso.—Possuído do diabo.

—Occupado, transportado.

—Possuído de um erro; dominado de

um erro. ViJ. Dominado, Predominado,
e Preoccupado.

POSSUIDOR, A, s. Pessoa que possue

um bem, uma herança. — «Donde tam-

bém por esta cabeça de successaõ here-

ditária vinha o Rejno á Senhora Dona
Calharina ; e só podia haver duvida en-

tre o Duq^ue Dom Joaõ, e a Senhora
Dona Catharina sua mulher, por terem

ambos o direito do sangue, e serem agua-

dos, e precedello ella em ser mais che-

gado ao ultimo possuidor, e elle a ella,

em ser varaõ.» Arte de Furtar, cap. 16.

— «E se prova, de que a successaõ des-

tes Reyuos se diííere jure h'Treditario,

como herança do Rey ultimo possuidor:

e consta conforme a Direito, que as fê-

meas por testamento, e «ò infestado, saõ

admitlidas ás heranças hereditárias, as-

sim pela hy das doze Taboas, como pe-

lo Direito novo dos Emperadores, que
se hoje guarda.» Ibidem.—«Bestes Rny-

nos saõ herança do ultimo Rey possui-

dor: logo bem se segue, que ha nelies

lugar a representação, assim como nas

heranças, que se ditTerem ah intestado.t

Ibidem. — «Meu filho era ainda menor,
além de me pertencerem esses cabedaes ;

mas por nossa dita as leis d'este paiz a

respeito dos emigrados da França, psr-

mittem aos que lá residem de os desfru-

ctar por antecip.ição, com tanto que en-

treguem o capital ao primeiro possuidor

que se appresente, e jurem sobre os san-

ctos Evangelhos que não faráo com que
saia do Reino esse dinheiro » Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.

— Possuidor de si mesmo; senhor das

suas paixõ'S.

—Por extensão : Pessoa que possue

um objecto qualquer.

—Diz-se também d'aquelle que possue

o coração d'uraa mulher.

POSSUIDOURO, A, adj. Termo anti-

quado. Susceptível de se possuir, que se

ha de vir a possuir.

POSSUINTE, s. 2 gen. Pessoa que pos-

sue.

POSSUIR, V. a. (Do latim possidere).

Ter em seu poder, estar de posse. — «E
quasi que se pudera dizer, se naõ fora

peccado, que emparelhava co filho do
Sol, lião coroado no trono do mundo, o

que todos os outros que eslavào á roda

lhe confirmavão, e diziáo, isso bem cla-

ro está, e bem se vé pelas muytas ri-

quezas que esta nação barbada geral-

mente possue em toda a terra por forca

de braço armado, em afronta de todas

as outras nações.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 68. — «No dis-

curso de seu Reinado teve grandes dis-

córdias com seu Irmaõ o Infante D. Af-

fonso por lhe naõ consentir, que desse em

dote a senhores Castelhanos com .quem
casava suas filhas, as terras que possuía

em Portugal, e ao fim pararão as discór-

dias depois de largos debates em o In-

fante dar as Villas da Fronteira a el Rei

por outras mettidas no intimo do Rei-

no, com que cessarão as discórdias.»

Frei Bernardo de Brito, Elogios dos Reis

de Portugal, continuados por D. José

Barbosa.— «Segunda, porque se se exa-

minarem bem os bens, que possuem os

Reys, ninguém ha taõ arriscatio a pos-

suir o alneyo; porque a potencia os faz

izentos, e a cobiça he cega, e amiga de

embolçar, e tudo parece devido á mayor
superioridade.» Arte de Furtar, cap.

28.—«Hum Rey de Cístella mandou pe-

dir a todos os Fidalgos, e Grandes dos

seus Reynos, todos os títulos, escrituras

e provisoens do que possuíaõ, porque
por descuido dos tempos andavão mui-
tas cousas distrahidas, e desanexadas da
Coroa.» Ibidem. — «Pizeraõ seu conse-

lho, e louvaraõ-se todos no Duque do
Infantado, que estavaõ pelo quo elle res-

pondesse: e respondeo, que mostrasse

ElRey os títulos, com que possuía, quan-

to tinha da seu nos Reynos, e Estados,

que governava : e que elles se obrigavaõ

a mostrar outros títulos muito melhores

do que possuíaõ.» Ibidem.— «Propoz-se

em segundo lugar. Qual era o mais des-

graça io dos homens? Disse a Condeça

de Broov, que era o homem que não

possuhía bens, que não lograva saú-

de, e que não tinha honra.» Cavalleiro

d'01iveíra, Cartas, li^t. 1, a.° 19.

—Em linguagem religiosa : Os bem-

aventurados possuem a gloria eterna,

possuem Djus; gozam da gloria eterna,

da vista de Deus.

—Possuir o coração de uma pessoa;

ser dVIU amado.
—Possuir qualidades más; tel-as.

—

«Dou te a saber, que me capacito que

és indigno da minha afleição, e que en-

tro a descortinar quantas qualidades ruins

possuas. Nada obstante (se pôde mere-

cer-te quanto hei por ti obrado, alguma

attenção aos favores que te peço) te re-

queiro, que mais me não escrevas, e que

me ajudes a me deslembrar de ti intei-

ramente.» Francisco Manoel do Nasci-

mento, Successos de Madame de Sene-

terre.

— Figuradamente : Ter a proprie-

dade.

—Termo de liturgia catholica. Apos-

sar-se do corpo d'um homem, fallando

do demónio.

—

O demotiio o possue.

—Diz-se dos objectos que nos domi-

nam moralmente.

—Ter bens de fortuna.

—Possuir-se, u. refl. Dominar-se, ven-

cer, ass°iihorear-se das paixões.

POSSURO, s. m. O que tem colónia

purciaria. Vid. Colónia.

1.) POSTA, s. /. Porção em que cos-
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tuma R (livilir-so o peixo, ou a carne,

para 8"^ «niz«r, cnrnr, ulc.

— Loc. iMip. ; Posti sem ouso, nem es-

pinha: ulili'l«dii Sfítii lr«bíilho.

—I'Lnr. Balfls de chumbo iiequenss

do miiMjiwle.

— Ki^iiradflDienlil : Fazrr em postas o

inimitjo ; derrot«l-<) ooiO[)l>'l«rn<íiil«.

— Kin|ir<'gn, prolisiáo, oflicio, modo
de vidn.

2.) POSTA, s. f. Local ondo estão pres-

tes honuiiis « quem sií dá iiolicias, avi-

sos e ofricios, os qiiaes os levam á psra-

da seguiiilP, e dVsla passa a oulra, aló

checar á pessoa a quotu vem por expe-

dição.

—Casa onde estão cavallos ou seges

prestes para o mesmo fim ; as piissoas,

bestas ou cirruagciis, (jue l'?vam depres-

sa as cartas, avisos, etc.

—Posta de. pr.; correio ás vinte.

—Seiítinelia Uva no seu posto.

—Corpos do guarda e de avisos aos

campos militares.

— /-'íCAr posta ; dar aposentadoria, dar

pousada |)or ónus.
— Distancia <l'uraa purada a outra.

— Fixurfldnmerilií : Correr a posta; !>

a posta, ou jiela posta; ir depressa.

POSTADO, pari. pass. de Postar. Oue
aguarda em posto militar.

— Termo antiquado. Apostado, ou

aposto.

POSTAL, (idj. 2 gen. Concernente á

posta ou ao correio.
—Convenção postal; convenção feita

com um governo estrangeiro sobre o

porte (las carias d'um paiz para outro.

1.) POSTAR, V. a. (Uo francez posítír).

Pôr, rolhtiiar.

— Postar ijenle ; pôl-a aguardando em
algum bgar, posto, situação, para algum

fim.

— Postar-se, v. reli. Collocar-se em
um kignr para observar, para tomar po

sição.— «Teve praça, mandando o com-
mandante ao alferes que fosse tomar o

seu logar no cnntro para marchar, o san-

to houiem foi post^r-ES no angulo es-

querdo da vanguarda; suou o pobre que
fazia as continências, deesponlão.» Bis-

po do ("irão I'Ará, Memorias, publicadas

por Caniilli» Caslolio Branco, p. 191.

2.) POSTAR, V. a. Termo antiquado.

Compor, fabricar, reparar.—Postar o ca-

sai.—Postar (IS C'Tsas.

POSTCOMMUNIO, s. m. (Do latim posf,

e commuiiio). Termo de liturgia. Oração

que diz o sacerdote á missa, depois da

oração chamada commutilião.

f POSTCONSULADO, s. m. Termo de

chronoldgia. Menção, u'uma data roma-

na posterior a um cônsul, d'este côn-

sul, sem foliar do seu suixessor.

;• POSTCONSULAR, adj. 2 gcn. Que
diz respeito ao ^jostconsulado. — Data

postconsular.

j POSTCOSTAL, adj. 2 gen.—Nervu-

PUST

ra postcostal ; segunda principal nervu-

ra da ,iz/i (liis insectos.

POSTDATA, s. f. Data posterior i ver-

dadeira data (l'um acto, d'uma carta.

— l'()St''Seri|it''.

\- POSTDATADO, ]>arl. /<««. de Post-

datar.

POSTDATAR, ti. a. Datar uma carta,

um acto, dum tempo posterior ao da

SUrt orifiein.

-j- POSTDILUVIAKO. A, adj. Vid. Pós-

diluvi.ino.

•j POSTDORSAL, adj. 2 gen.— Ganchi-

iiho portdorsal de uma vidvula dn c.on-

cliiibiviilve ; gaoihinho situado mAÍs atraz

do que, adiante na |>arte longitudinal do

bordo posterior da concha.

POSTE, s. m. (Do latim postis). Peça de

madeira forte, roliça, quês» finca a pru-

mo.
— C/lomna do portada de edifici).

POSTEJAR, i'. a. Fazer em postas.—
Postejar a cume.
POSTEMA, s. f. Vid. Apostema.
— Figuradamente: Mal occulto.

POSTEMÃO, $. m. Piavalha de alveita-

res, de abrir apostemas.

POSTEMEIRO.s. m. O mesmo que Pos-

temão.

POSTERGAÇÃO, s. f. Acçéo de poster-

gar.

POSTERGAR, f. a. (Do latim poH, e ter-

giim). Lançar, deitar para traz das costas.

— Pospor, não fazer, desleixar, des-

prezar.

— Figuradamente: Ddixar atrazado,

falianio dp lugar ou tempo.

POSTERIDADE, s. f. (i)o latim poste-

ritaa). Seria d'aqu»lles que desi'.endem de

uma mesma origem.

—

A posteridade mas-

culina.

— As gerações que seguiram ou que

seguirão uma epocha.

POSTERIOR, ndj. 2 gen. Comparati-

vo de Póstero. Que vem depois, que se-

gue na ordem dos tempos.— Un%a epocha

posterior.

— Que fica delraz.

nem açsi como quando o Cathaleptico

A quem frio humor priua o sentido,

E n» posterior p»i te do celebro

Os vilKis mouimentos ata e lij».

Com immobiles ollio» traspassados :

Com ceg.*, densa, turua, escura vista

Mostra huma fera im.iga. mostra am tudo

Espantosa, mortal, triste ngura.

COBTK BKAI-, NAUmAGIO UB SKPILVRDA,

canl. 0.

— Antheras posteriores ; antheras que

tem a direcção para a parte de fora, do

lado da corolla.

— A parle posterior do corpo ; o anus,

o recto.

— S. plur. Os vindouros, a posteri-

dade.

t POSTERIORI (Á), loc. adverlial. Ter-

mo do lógica. Do que segue, do que é

posterior.

I-OST

— Demontlrar á posteriori; diz se

quando se argumenta dos attributos de

uína cAiiisn para a sua natureza ; ou dos

p.lT-itiig píira a causa.— F.xUte o mundo,
logo e I ist-; Deu».

— O meí/ioíi'» ú posteriori ; o roethodo

experimental, em opposiçâo ao methodo
d priori.

POSTERIORIDADE, ». f. (De posterior,

o o siiflixo «idade»). Estado dn uma cou-

sa posterior a oulra.—Posterioridade de

data.

POSTERIORMENTE, ndv. (D* posterior,

e o suflixo «mente»). Depois disso, mais

tardn

—

Eíte acto prnlicou-se posterior-

mente áquelle a que quereis alludir.

PÓSTERO, A, adj. (Uo latim po^terus).

Que hadH vir depois do nós. vindouro.

— Substantivamente: Os pósteros.

Minh'<lma nnnra enchn-te. A frmde objecto,

IndA que a tuba com divino as«if>r«

(Vós, l'i:sleruii, julgai) siute/ leotiT*.

j. A DC MACr.no, MSOiTAÇÃo, caot 1.

POSTESCRIPTO, s. m. (Do htim poit-

^cripium). Posid^t', o que %<\ accresf^en-

ta a uma carta, depois de se ter escripto

o lugar ou a data era que foi feita. A fiir-

ma mais usual de indicar o postescripto

Ó pelisiniriaes P. S.

f POSTFLORAÇÃO, s. f. Termo de Bo-

tânica. Di.«posirão que afleclam as parles

da ílôr depois da lloração, em cortas plan-

tas.

-|-POSTHITE, f. f. Termo de Medici-

na. Iiiflimmarn o do pr*>piirio.

POSTHUMARIA, s. /. O tempo, e as

CMisas qort soccpdem depois da morte de

«Ipiiem. Vi i. Pcstimaria, qne difl-ire.

POSTHUHEIRAMENTE, ndo. Termo an-

liqo.i lo 1'liiiiainente, depois óe. todos.

POSTHUMEIRO,A, 0^7 Ultimo, derra-

deiro, nnvjisimo. Vid. Postrimeiro.

POSTHUMO, A, adj. (Do latim ponhn-

mus). Que nasceu depois (ia morte do

p8,>.— IJivn criança posthuma.

—

O esposo

teve por seu o frucio posthumo.
•— Que náo vem senão depois da mor-

te da pessoa de que se trata.

— Auclor posthumo; auctor, cujas

obras se publiesram depois da sus morte.

— Desdouro posthumo ; desdouro, que

sobrevive ao finado.

— Memoria posthuma ; memoria que

dura entre os que sobrevivem ao memo-
rado.

—Perdido o siio '. Qne gaUnt* cousa

'

(O Padre lhe tornou) antes no mundo
Nunca mulher se vio taS atinada,

1:1 digna de passar i Eternidade,

Sobre as atas da yosihuma memoria.

A. DUCIZ DX CBUZ, BYSSorc, canU 5.

POSTIÇA, s. f. Termo de Náutica. Obra

acrresceutada ao corpo do navio, on ba-

tel, para o tornar mais alteroso, e evitar

d'este modo a fatal abordagem.
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— Obras exteriores no costado.

POSTIÇO, A, aáj. Não natural, junto,

ou posto por arte. — líenfcrrfura postiça.

— «K esta Senhora sahio taõ presumida,
quo tratou de cazir ; e seu psya despo-

zou com huna mancebo robusto, e de más
manhas, que havia por nome Amor pró-

prio, Clho bastsrdo da primeira desoba-

diencia ; de ambos nasceo huma filha, a

que chamarão Dona Politica :dotaraõ-na

de sagacida'1e herpditaria, e modéstia
postiça.» Arte de Furtar, cap. 60.

— Altar postiço; altar lovadiço, altar

que não é fixo.

— Figuradamente: Falso.

— Fingido, supposto.

POSTIGO, s. m. Porta pequena, feita

na porta maior, como na das praças, pa-
lácios, cocheiras. — «Tratou também de
continuar a máquina que o Pai começa-
ra, contrapondo hum artificio a outro:
lavrou seis estradas encubertas, que to-

das hião a parar no postigo da Fortale-

za, por onde os nossos lhe Umpavão o
entulho.» Jacintho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 2.

— Porta, jsnella p;=qiiena.

— Figuradamente : Entrada pequena,
e estreita.

— Plur. Terrao de Marinha. Tampas
com qu'1 se fecham as vigias, e gateiras;

os postigos do costado tem gonzos por
avante, e os do int-^rior são dp correr.

— Termo de Artilheria.—Postigos das
peças ; ss abertur.^s semi-circulares prati-

cadas nas portinholas para dar passagem
ás mangueiras das peças.

POSTIGUINHO, s. m. Diminutivo de
Postigo. Postigo pequeno.
POSTILHA. Vid. Postilla.

POSTILHÃO, s. m. (Do francez posHl-
lon). Homem ligado ao serviço da pos-
ta, e que conduz os viajantes.

—[Homem que vai adiante guiando
o quo vai pela posta.

POSTILLA, s. f. Lição dictada pelo mes-
tre quando explica a doutrina, e se to-

ma por escripto. — «Trelado de huma
postilla que se pos nas costas de hum all-

vara de Luis de Camões. — Ey por bem
de fazer mercê a luis de camões contia-
do no meu allvara escrito na outra meia
folha Etras que elle tenha e aja cada an-
no por tempo de três annos mais os quin-
ze mil reis que tem pela postilla que es-

ta no dito allvara os quais três annosco-
rceçarão de dous dias do mes da gosto
deste anno prezente de quinhentos se-

tenta e oito em diante.» Garrett, Camões,
nota A ao canto 10.

— Figuradamente: Additamento á es-

criptura feita.

— Addiniento feito pelo lente ao texto.— Postilla do mau dizer; os praguen-
tos, as más linguas, a chronica escanda-
losa. \'\i\. Apostilla.

POSTILLADO, part. pass. do Postil-

lar.
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POSTILLADOR, s. tn. Homem que faz

pcstilla, ou annotação.
— Homem que dieta a lição, que se

toma por escripto.

POSTILLAR, V. o. Accrescentar alguma
cousa, nota ao t^xto principal do algu-

ma escriptura, livro, etc.

— Dictar lições por escripto de mão.—«E não se veriam envergonhados mui-
tas vezes ao serem perguntados, como
meu primo D. Caetano de Santa Maria,

collegial iheologo em Grijó, que, inqui-

rido por meu tio o padremestre frei Igna-
cio de Jesus, «que matéria postillava na
aula?» nem soube nem entendeu, sem
passar a resposta do seguinte:— Maté-
ria ?! Como que matéria?!» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Caslello Branco, psg. 51.

— Tomar por escripto a postilla do
leitor, que dieta as lições para se escre-

verem.

POSTIMARIA, s. f. Termo antiquado.
Termo, fim, conclusão, saída.

POSTIMEIRO, A, adj. Vid. Postrimeiro.
POSTINHA, s. /. Diminutivo de Posta.

POSTLIMINIO, s. m. (Do latim postli-

miniiim). Termo de direito romano. Fic-

ção, pela qual o cidadão, que perdera o
estado civil estando captivo, era reputa-
do como se não sofTrera aquella perda,

e reintegrado em seus direitos, quando
voltava do captiveiro, continuando-se o
momento do regresso, com o da sabida
da ciJadf", ou pátria.

—Termo de direito das gentes. Resti-

tuição de uma fronteira a um estado, que
tinha sido despojado d'ella momentanea-
mente pela força.

POSTMERIDIANO, A, adj. (Do latim

postmeridianus). Depois do meio dia.—Somyio postmeridiano; sesta.

1.) POSTO, s. m. Lugar, onde se põe
ou se coiloca alguém.

Trombetas, e clarões bastardos, soão :

Fazendo ja sinal a leda briga,

E aquelle rouco estrondo de atabales

Os ânimos auiua e faz espertos.

De ambos os postos vem correndo apressa

Em todo estremo airosos e muy destros,

Fazem contrarias voltas, e nos ares

Voão continuamente r,s Ienes canas.

COBTE REAL, NAUFRAOIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 4.

—Sitio, terreno.

—Ponto, alvo, mira. Vid. Pontaria.

— Estancia, onde deve estar o solda-

do, ou ofíicial nas praças, e náos, quan-
do se faz signal de acudir aos postos, ou
se toca a postos.

—Cargo, ofticio, graduação militar.

—

«Obedecerão todos ás vozes do Capitão
Mór, deixando o posto, porém Diogo de
Rpynoso, com desordenado valor, sus-
tentou o lugar, tratando de covardes aos
que o desamparavão. A estas vezes tor-

narão todos a occupar o posto, não que-
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rendo seguir a razão senão o exemplo.
Rebentou logo a mina com espsntoso es-

trondo, e aquflles valerosos defensores
sustentarão mortos o lugar, que defen-
derão vivos,» Jacinlho Freire de Andra-
de, Vida de D. João de Castro, liv. 2.

—

«E eisaqui como os que tem por officio

livramos de ladroens, vem a ser os mayo-
res ladroens, que nos destroem. Naô fal-

lo de varas grandes, porque as residên-
cias as fazem andar direitas; nem das
garnachas, que esperaõ mayores postos,
e naõ querem perder o muito pelo pou-
co.» Arte de Furtar, cap. 4.

—Postos abalizados ; lugares communs,
de que alguém usa frequentemente na
pratica, não sahindo do ordinário, e do
vulgar.

—Apoio, servindo de sustentáculo aos
cântaros psra encher.

2.) POSTO, part. pass. de Pôr. Que
se poz, ou collocou em alguma parte.

Representame estardes posía em preço

A hum interesse vil de todo atada

Mostrame darse a outro o que mereço.

E a conseotirdes tal, serdes forçada

Por hum paterno duro mandamento,

Por roais que Amor vos tenha a mim obrigada.

COBTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 2.

Doiasse de ver tão valeroso

Varão assi tr&tado e perseguido,

E a sua companhia ousada e forte

Polia fortuna adiiersa assi vencida.

Não cessa importunalos, mas vão era

Tal trabalho e o rogo fica inútil,

Que a determinação era que estão postos

Da diuina vontade dependia.

OB. ciT... cant. 14.

— «E porque em três dias que se Af-

fonso d'Alboquerque alli deteve no exa-
me destas cousas, e também em mandar
queimar as náos dos Mouros, que esta-

vam naquelle porto depois de esbulha-
das, sempre o vento lhe foi quasi tra-

vessão, e temia durar muitos dias, ás

toas per bateis mandou tirar todalas náos
do porto, as quaes postas no largo, fez-

se â vela caminho das portas do estrei-

to.» João de Barros, Década 2, liv. 7,

cap. 10.— aPostos neste lugar largo, cc-

mo entre alguns Capitães havia huma
frieza do caso, por cada hum não ser o

eleito em Capitão mór, e também alli

não faziam mais que ter fechada aquella

entrada, por onde os imigos se serviam,

estavam hum pouco descuidados, como
quem não tinha que temer, gastando o

dia em lançar a barra, e lança, e outros

passatempos em terra. s Ibidem, liv. 9,

cap. 7.—«Ordenadas todalas cousas pêra

esta hora da vinda do Embaixador, as-

sentou-se Affonso d'Alboquerque em sua

cadeira, vestido segundo estado com que
o recebia, e derredor delle os Capitães,

e Fidalgos principaes vestidos de festa, e

obra de seiscentos homens armados pos-
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tos pm ordcnflDçn, os quaes estavam ao
longo da prflia em rua, per ornJi) o Km-
bauflílur havia de passar, e outra g^rilfs

armada mais limpn em cerco do estrado.»
Ibidem, liv. 10, cap. 4.— aO que o po
bre Uny, por qiiuo couforaie isto ora ao
seu d(<st'j(), creo niuyto de verdadn, o

erguendo-se do bnilc-u, quo era a tribu-
na em quo eslava «sseiiiado, se pôs em
joelhos diante de htiiua caveira de vaca,
que numa cousa cirmo prntelfyro ou can-
tareira estava posta luuylo enramada do
niuytas ervas chf \rosns, cos coruos am-
bos dourados, o levantando as maôs pa-
ra ella, disso qnasi chorando.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 15.— «Neste bosque estavaõ postas ires me-
sas muyto cõpridas ao longo do humas
latadas do murta, com que todo o terrei-

ro estava cerrado, onde avia muylos es-
guichos de agoa que por cantimprosas
corria de hunsaos outros, por h uns mo-
dos e invençoens, que os Chins ordena-
rão, taõ sotis e ariilicios«s, que nunca
ninguém pôJe entender o segredo del-
les.» Ibidem, cap. 70.

Em quanto tu, Tlicodoro, os membros asias

D« dia posto 80 Sol, de noito ao fogo

;

E as longas horas, como podes, pass.<3.

ABBAOE DE .IA7.ENTS, POESIAS, tcm. 2, p. Si
(edii;. de ni>l).

— «O primeiro que subio esta tran-
queira, o a entrou foi Siinaõ dandrade,
6 quanto a de dom loão de liraa eile cora
os que com elle hiam entraram per for-

ça a outra tranqueira da banda da mes-
quita, leuando os iniigos diinte de sim,
ate darem com cl Hei, qu^i vinha sobre
hum Klephante posto cm hum castrtllo

com alguns dos contínuos do sua cas^.»
Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, pari. 3, cap. 18.— «Mas elle usm
tocou, nem comeo cousa nenhuma ale
quo uam poseram outras iguarias dian-
te dos quo eslauam junto delle em ou-
tra mesa cuberta cora toalhas do theor
das suas, quo eram os mais honrrados
da embaixada com alguns senhores da
sua corte, e embaixadores a quem o xe-
que de cada vianda que comin mandaua
huma iguaria, afora as que estauaõ pos-
tas na mesa.» Ibidem, part. 4, cap. 10.—€Em que deu mostras de mui esforça-
do cauallciro, posto que em todos rece-
besse muito dnmno, e p-ir Diogo lopez
ja saber da vinda do dom Duarte de me-
ueses, e ter posta a Torre da iManegam
no primeiro sobrado, e a fortaleza em
altura defensável.» Ibidem, psrt. 4, cap.
72. — «O que fezeram matando do pri-

meiro encontro loam de sousa, e Symaõ
da Rochela, e Aluaro Nunez, tendo pos-
ta a lança em hum primo do Alcaide en-
controu Side abluehet irmão do mesmo
alcaide com tanta força quo o derribou
do cauallo.» Ibidem, part. 4, cap. 76.

I'OST

Sendo aa doie gM» deec<p«nda«
De alcanrarem a fuiu qie Fi^it,

Nem co'aa velkut em alli levuDtAdas

Nem ao'o« tuloa crueia dartiUiaría,

Se tornáo para aa outraa, cjue auc^jradaa

E»lavio D . lo^ar, mio alui uizia,

O qual uai|ueU« caotu enuva poslo

Da Cidade quo ti ai ao Sul o ro»to.

r. UE A.NURADE, l-niUElHO ClinCO DE DIU,
cant. 12, eit. ol.

Que iraoiUs Império d'oaro, a dormaa feito,

Oue buiD luadaila torre, que Guiada,

Ouc espuutoso, luimorUil, que licioico feito,

Quo furto, que robutt» mocidiade,

Que dòr posta ao ceatro lá do peito,

Que deaesperaçjiu, quo «aud.tdo,

Ou ee cousa inda lia mais ducae conataníe
A lesislir ao lempo foi baotanlo?

ODH. ciT., cant. 15, eet. 2
I
;' '11

Daqui commilitar arte e doutrina
Oulriís casas 1 .iii;.,u pjr onde powa
Segurameuto andar, o com fuxiua,

Com terra e |>edra sol la, o vallo engroesa.
Tal quo n,io »ò o segura do ruma.
Mas i|uo o canhão lhe fdi;a qu»l:juer mosaa
E desta arte cnmrocllc bcui seguro
Quando quer, o quo eatil poslo no muro.

OBH. ciT., cant. 16, eat. ia.

O Del dtfensor isto entendeado

Com tal grita e Ur\or lhe põe o rosto,

Que ja aquell i liataiha vai vencendo
Que em grande aperto e risco o tive posto.
A leiceira bítalha isio cnláo ven.Jo
Kai, de giâa luria cheia, e grão desgosto.
Apartar os cansudos; mas forçado

ile Ue que cu lamijem me cale do cansado.

OB. ciT., cant. lU.esL 118.

—Posto a fazer; occnpado.
—Uriíado, vestido, enftitado, adorna-

do.—«E hum dia estando el l\oy em Al-
couchste comendo polia raaiiháa p^ra
hir a monto, dom Francisco veyo a me-
sa com vestidos dt monte e louca posta,
e el Iley Ibe pregiintou se comera ja'
respoudeo: Senhor, náo; deiíevo perà
depois do monte acfibado, porque he in-
da cedo, e el Rey lhe disse: .Movto tra-
balho será esse. Assentaiuo.5 íby, o ro-
mey comigo.. Garcia de Rezende, Chro-
nica de D. João II, cap. 144.

Posto e}ii fazei' alguma cotisa; re-
soluto, determinado.

—Deposto, posto de parto.— «Pornas-
cimento só podem s"r cativos descenden-
tes de escravas, mas não de escravos,
pela regra : Partus sequitur ventrem. Pos-
ta esta doutrina, que ho verdadeira, vaó
Portuguezes a Guiné, Angida, Cafraria,
e Moçambique, enchem navios de negros'
sem examinarem nada disto.» Arte de
Furtar, cap. 46. i

— Posto em ordem ; ordenado. — cE '

por esta causa houve tantos, posto que!
em comparação bem poucos pêra os da

|outra b.snda, que eram mtis de dous mil.
b postos em ordem ao tocar das trom-
betas remetloram de cada p.nta com ta-
manho ímpeto como « cobiça da honra
ira/, onde se ella d.^seja alcançar.. Fran-
cisco de .Moraes, Palmeirim d'Inglater-
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ra, cap. 12.— tOs quaes todos assenta- \

rara que senafo fezesse. o que assi con-
j

cliiido, e postas em ordijm lodalas cou- '

sas que coia;jriáu ao gnuerno, ahsess''go, '

e defendam da ilha, e cidade, se foi a

Cochim pêra naquelle inuerno faz^r hu-
ma armada com que no verúo seguinte

fosso buscar os Rumes ao mar Iiarabia.»

Damião de Góes, Cbronica de D. Uaaoel,

part. 4, cap. 2.

— Depositado, collocado.

E ponjAe leuando as arnus pederilo

t)* Cafrea rei-ear ou perdi ou dano,

Culd-indo ter daquelle* qna por forra

A os viandantes soa faiem temerão

A« deui*o «Jciiar ;«y«I<j« em parte

Onde estando a^gtira^, estiuirmeai

Prentea, para a partida quando acbMMO
Trazido por alki algum uauio.

1. COHTF. HEAL, MAUnVACIO Dl SVPfLVEDA,

c^nt. tv.

— Disposto. — tPoi el Rei D. Sincho
muito gentil homem do rosto, porque

teve a lesta grande, os olhos ÍTmosos,

e verdes, o nariz comprido, e bem tira-

do, ainla que algum tanto grosso, a b ic-

ca bem f-ita, o cab-llo, e barba tirante

a lour.'., e bem posta, a rôr do rosto al-

va, mas algum tanto sobre amarela.»

Frei bernardo do Brito, Elogios dos reis

de Portugal, continuadis por D. José

Barbosa.
—Hvl posto; sol que desappareoeu no

occidente.— «.V primeira rhamada Hacer,

que he anlo do Sol posto, e outra ante

'1e lançar na cama, a que ibamam Aia.»

João do Barros, Década 2. liv. 10, cíp.

6.— «E ja quasi Sol posto aos meterão

em huma maimorra que estava debaixo

do chsõ, na qual estiV'>roos dezassete

dias có assaz de desavenlura e de traba-

lho, sem em todos ell-^s af>s darem mais

que huma pouca de farinha de cevada

para todo o dia, e algumas veies grãos

crus molhados em agua sem mais ontra

cousa nenhuma.» Fernão Mendes Pi/ito,

Peregrinações, cap. 5.— «Ao qual che-

gamos ao outro dia ja quasi sol posto, e

achamos na praya todos os nossos que

o mar tinha lançados fora, sobre os quais

fizemos de novo hum trislo pranto, e ao

outro dia p»la manham oj enterramos

na área. porque os tigres, de que a ler-

ra era muyto povoada, os náo comes- I
si-m.» Ibidem, cap. 80.

"

— Posto em soho; salvo.— Uente pos-

ta e»i snlio.—«O que lu lo feieram tam

de súbito quft quando Side Iheabentafuf,

e dom Rodrigo chegaram, a gente de ca-

uallo era posta em ssluo. deixando mui-
to galo, homens, mflh.^res, meninos,

de que o .Vdail. e almocadem leoaram a

çittim a mor parle, com toda a gente

que sairá da cidade, excepto quinze de

cauàllo que liosram com dom Rodrigo, J

e dom Garcia que se fo'-am em compa- I
nhia de Sile Iheabentafuf.» Damião de
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Góes, Chronica de D. Manoel, pari. 4,

cap. 56.

—Posto de joelhos ; ajoelhado. — «E

acabada, dom Fernando Duque de Bra-

gança e de Guimarães se leuantou, e se

foy a el Rfy, e posto em joelhos diante

delle por si. e pello Duque dom Diogo

hirmáo da Rayliha, que ao tal tempo an-

daua em Castella pollo contrato das ter-

çarias, deu a el Uey sua obedieucia, e

pollos stus castellos, e os do Duque, lhe

lhe fez nss mãos dei Rey por toJos me-

najpra.i Garcia de Rezende, Chronica de

D. João II, cap. 26.

— Posto em armas; armado.—«E tan-

to que amanhí-ceo tocou o Governador

suas trombetas (que era o sinal a que se

levàraô todds os navios) e os nossos pos-

tos em armas foraõ demandar a terra,

com grandes gritas de alvoroço, e antes

de chagarem lhes alevantàraó de là hu-

ma bandeira branca grande capeanlo

com ells.» Diogo de Couto, Década 6,

liv. 8, cap. 13.— «Cachil Muneray sobio

acima só, e tornou a descer muy apres-

sado, dizendo aquo em cima estâvaõ to-

dos postos em armas, e que ameaçavaó

a quantos là sobissem.» Com isto volta-

rão todos, e encontrando Ballhazar Ve-

loso lhe deraõ conta daquiilo, e tornan-

do-se pêra o Capitão lhe disseraõ o que

vira Caehil Muneray. s liem, Década 6,

liv. 9, cap. 20.

—Postos os olhos em alguém, ou al-

guma cousa ; filos os olhos n'elle, ou

n'ella.

—

As mãos levantadas para o cio,

e os olhos ;;oslos na porta da egreja.—
oE replicando ella sobre a incerteza de

poder ou não poder vir este soccorro,

quasi que se agastou Pt^ro de Faria, por

lhe parecer que desconfiava ella da sua

verdade, e soltando com esta cólera al-

gumas palavras mais secas do que era

razão, a desconsolada Raynha se lhe ar-

rasãrõ os olhos dagoa, e com as maõs
levantadas psra o C-ío, e os olaos pos-

tos na porta da igreja, que estava hum
pouco dffrôte. com tantos soluças que

quasi não podia íallar, disse.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 30.

—Posto em cruz; cruzado.— «Os me-

dos, e 05 tremores que muitas pessoas

disem que sentem á vista do duas sa-

cas, ou de dous garfos postos em Cruz,

imagino que tem a sua origem no Chris-

tianismo, e no horror que fssia acs pri-

meyros Chrislãos a Santa Cruz, e tudo

aquillo que demostrava a sua figura, ou

que renovava a sua lembrança.» Caval-

leiro d'01iveira. Cartas, liv. 3, d.» 11.

—Posto em cruz; crucificado.

—

Chris-

to morreií posto em cruz.

POSTOLLT.l, s. f. Vid. Pestoleta.

POSTO QUE, locarão coujunctiva. Ain-

da que, bem que.— «O qual, posto que

não tinha communicsdo a causa de sua

vinda com alguém, temendo que rece-

beria algum damno dos Mouros, todavia

o retiveram alli em Chaul, dizendo elle

por dissimular ser hum mercador de den-
tro do estreito do mar Roxo, que vinha

resgatar hum filho, que os Portuguezes

cativaram esa huma não, o qual diziam

estar em poder do seu Capitão mór Af-

fonso d'Alboquerqu9.9 Barros, Década
2-, liv. 7, cap. 6.— «AlTonso d'Alboquer-

qae, porque estava de caminho pêra ir

ao estreito do mar Roxo, como lhe El-

R-y mandava, posto que não tinha com-
municada esta ida com pessoa alguma,

somente com seu sobrinho D. Garcia.»

Iiiera, Década 2, liv. 7, cap. 7. — «E
posto que em alguma parte delle se

achem manchas verdes do lastro verde

que D. João vio, por o vermelho ser

muito maior quantidade, deram-lhe a

denominarão do mais, e não do menos.»
Idem, Década 2, liv. 8, cap. 1.— «O qual

António de Miranda posto que não vies-

se em companhia delle Fernão Peres, e

fizesse seu caminho pêra Malaca, man-
dou-lhe cartas per elle, o qual chegou
a salvamento á índia.» Idem, Década 2,

liv. 9. cap. 5.— «O que se fez com assaz

trabalho, mas posto que o aperto fosse

grande dos nossos não morreo nenhum
com tudo alguns forão feridos, dos Mou-
ros de pazes morreram dez, ou doze, e

foram muitos feridos porque estes se me-
teram na cscamaruça mais que os Chris-

tãos, e fezeram o mais do negocio. i Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 24.— «Mas posto que nes-

tas imposições el Rei leuasse o mesmo
modo que leuam todolos Reis, e Prínci-

pes, que he tirarem dos vassallos e su-

geilos tudo o que podem, era tam co-

medido, ainda que muito confiasse de

seu juizo que se com razam lhe contra-

riauam as Ises cousas tornaua logo so-

bre sim, como lhe aconteceo com lane

nfendez cicioso.» Ibidem, part. 4, cap.

86.— «Aqui fui D. João de Castro Capi-

tão de hum galeão, e seguindo sua via-

g<^m com Levantes, avistarão a costa da

Arábia, posto que derramados. O Go-
vernador D. Estevão da Gama em mon-
te Feliz, e surto na bocca do Estreito,

esperou os navios de saa conserva.» Ja-

cintho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1.

-}- POSTRADO, part. poss. do Poslrar.

Adoraiia o bom F.ey a visaõ sacra

;

Postrado em terra, clieo de confiança,

E certo da victoria com grão força,

A desi|ual batalha cometia

Era cousa de ví-r a faria borribel

Da gente baptizada, c o desmayo

Dos Sarracinos rostos, que o sangrento

Campo tão celebrado, desempaião.

CORTE HEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

caut. 13.

— «Tanto que da Fortaleza di-scobri-

rão a armada, foi o contentamento uni-

versal de todos, como os que depois de

tantos dilúvios de sangue, vião 'quem
lhes levava a paz, pela victoria. Emban-
deirou-se a Fortaleza toda, vestindo-se
de alegria as postradas ruínas. s Jacin-
tho Freire d'Andrade, Vida de D. João
de Castro, liv. 3.

POSTRAR, V. a. Vid. Prostrar. — «Vi
com admiração, e gosto o Marquez de
Alegrete Manoel Telles da Silva abrir, e
matar hum Touro de huma só cotilsda

em huma festa que se fez em Cintra ; e
em semelhante cccasião lhe vi pegar em
outro Touro, fasendo-o postrar por ter-

ra.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1,

n.» 50.

—Postrar-se, v. refl. Vid. Prostrar-
se.— «Quando se erigio em Babilónia a

Statua de ouro do soberbo Nabuco, sò
três ou quatro pessoas, diz Daniel, fica-

rão em pé, sendo certo que a multidão
se postrou.» Cavalleiro d'01iveira, Car-
tas, liv. 1, n.o 11.

POSTRE, s. m. A sobremesa, pospasto.
POSTREIRO, A, adj. Ultimo, derra-

deiro.
—Mão postreira; a terça parte do

braço, desd-^ a munheca até aos dedos.

POSTREMO, A, adj. (Do latim postre-

mus). Superlativo de Póstero. Ultimo,
derradeiro, que vem após de todos.

POSTRIMEIRO, A, adj. Termo anti-

quado. Ultimo, derradeiro.

POSTSCRIPTO. Vid. Postescripto.

POSTULAÇÃO, s. f. (Do latim postu-
latio). Termo do jurisprudência. Acto de
postular.

POSTULADO, s. m. (Do latim postu-
latus). Termo de lógica. O que se per-
gunta ao adversário no começo de uma
discussão, como facto reconhecido ou
axioma.

—Termo de geometria. Verdade que
não sendo tão evidente "como o axioma,
se pedo que todavia se admitta sem de-
monstração.
—Syx. : Postulado, axioma. Vid, este

vocábulo.

POSTULADOR, s. m. (Do latim postu-
lator). Homem que usa de postulação.

—Official encarregado de proseguir um
processo de canooisação.

POSTULANCIA, s. f. Exigência.

POSTULANTE, part. act. de Postular,— .s'. 9 gen. Pessoa que postula, quo
sollicila com instancia.

POSTULAR, V. a. (Do latim postula-

re). Pedir com instancia, insistir para
obter alguma cousa.

—Pedir ao superior um certo sujeito

para cura, reitor, prelado, etc, dispen-

ssndo-o de impedimento canónico, ou
de officio que sirva em outra egreja.

POSTUMEIRO, A. Vid. Posthumeiro
(orth<'graphia preferível).

PÓSTUMO. Vid. Posihumo (orthcgra-

phia prt^ferivel).

POSTURA, s. f. (Do latim positura).

O geito ou acto do corpo; modo de ter
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a cabeça, os membros.—«Mande as da-

mas, porquom combali, cumpram comi-

go segundo a postura, com que me íi-

zeram í-nlrar cm campo. Uem vejo, dis-

so el-riíi, que ptídis razão, o iiâo sei com
que fundamento quereis tós acompanhar
mulhiiriis, que ale agora não sabijm mais

que o repouso do minha corle.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dlnglater-

ra, cap. 140.— Disse-lhe a Formiga, ven-

do-lbo a boa postura sem examinar a

misHria, que, fusso ganhar sua vida.» Ca-

valloiro d'Uiivt'ira, Cartas, liv. l,n.<* 45.

—Termo anliquado. Assento, conlra-

clo, lei, ordenarão.

—Decreto, hú da camará municipal,

n'aquillo que é da sua jurisdicção.

—Termo de agricultura. U acto de pôr

ou dispor.—Posturas d'arvores.

—O lugar, sitio, estancia onde devem
estar e descarregar cortas embarcações.

—Termo antiquado. Lei do soberano,

condição do contracto posta por eile.

—Os ovos que a gallinha põe por al-

guns dias, até que pára ou choca.
—Levantar a gallinha apostara; dei-

xar de põr ovos.

—Aceio, eufuite, adorno. Vid. Apos-

tara, Apostamento.
— A posição e o trabalho da mão es-

querda nos trastes, ou cordas de viola,

rebeca.

—A posição, situação.

—O acto de pôr-se. — A postura do

sol.—Pôr posturas á natureza; preferir

ás suas perfeições os adornos e as ri-

quezas.

—Postura rei^ereníe ; postura que mos-
tra reverencia.

—Postura indecente; postura que de-

monstra falta de decoro.

—Postura do rosto; as cores, arrebi-

ques, os cosméticos, usados das mulhe-
res para se galantearem.
—Syn. : Postura, geito, altitude.

Postura ú o estado do corpo com res-

peito ao logar, o acto dVstar, ou de se

presentar. Se a postura é apta, accom-
raodada, conveniente para algum fim,

bem lançada ao ar, dá-se-lho o nome de
geito, que exprime quasi que postura,

e ó mais vulgir que attitude.

No deseuho, pintura e esculplura usa-

se da' palavra altitude para indicar uma
postura expressiva; applica-se pois ás

tiguras aniiiiadas quando são destinadas

a exprimir sentimentos, paixões ou esta-

dos do homem.
A dilTrença que hoje justamente se

faz enlre altitude, que ó termo d'artes,

o postura, que ó o termo genérico, não
era conhecida dos nossos escriptores.

POSTUREIRO, s. »». Homem que ven-

de po-.iu(as do rosto, arrebiques.

POSY. (l)ú latim posui). 1'reterito per-

feito do verbo Pôr. Termo antiquado
em vez de Puz.

POTÀ, s. f. Termo da Ásia 1'orlugae-

za. Sncadoria. Vid. Potecar.

POTAGE, s. f. Vid. Potagem.
POTAGEM, s. f. (Do francei polage).

Uebida.

—Termo de cozioba. Molho.

—

Boa po-
tagem fiara lebre, coeUio, ele.

POTAMIDES, í. f. fdur. (Do grego po-
lames). .Nyiij|)ha5 dos rios, das ribeiras.

t POTAMOGRAPHIA, $. f. Descripçáo

dos rios, das suas bacias.

POTASSA, s. f. Substancia composta
de ox)'genoo e d'um metal chamado po-

tássio, formando saes com os ácidos, sa-

bões com o azeite, e formando o vidro

com sílica; cxlrahida das cinzas dos ve-

gelaes, e em seguida purificada pela cal

e polo álcool.

— t'm chimica: E' o protoxydo de po-

tássio, alcali branco, solido e muito cáus-

tico.

PGTASSEIRO, s. m. Homem que trata

de polassas e trabalha n'ellas.

f POTÁSSICO, adj. Termo de chimi-

ca. Onde se combina o potássio. — Sal

potássico.

f POTASSICO-AMMONIO, A, adj. Ter-

mo de chimica. Dizse d'um sal potás-

sico, que c unido a um sal ammonico.
—Diz-se do mesmo modo: Potassico-

argentico, potassico-caictco, ele.

t POTÁSSICO MERCUROSO, A, adj.

Termo de chimica. Diz se d'um sal po-

tássico que está combinado com um sal

mercnroso.

f POTASSIDES, s. m. plur. Termo de

chimica. Família de corpos que contém
o potássio.

t POTASSIMETRO, s. m. Instrumento
destinado a determinar a quantidade de

potassa que se encontra nas potassas

misturadas de saes do soda.

POTASSIUM, ou POTÁSSIO, s. m. Ter-

mo de chimica. Metal descoberto em
1807 por Davy e que combinado com
o oxygeneo, dá a potassa pura.

POTÁVEL, adj. -2 gen. (Do latim po-
tahitis). Que se pôde beber sem repu-

gnância.— Vinho potável.
—Ouro potável ; ouro reduzido a li-

quido.

POTE, s. m. Vaso de barro, que ser-

ve para ter agua de beber.

—Medida de seis canadas, ou meio
almude.
POTÉA, s. f. Pó d'estanho calcinado

para limpar vidros ou vidraças.

POTECAR, s. m. Tormo da Ásia Por-

tugueza. Sacador ou recebedor da al-

deia.

POTEIRO. Vid. Poterio.

POTENCIA, s. f. (Do latim polenlia).

Força motriz, agente, peso que põe em
movimento, ou a mão do que puxa na
mechanica.— iConhecendo então a gran-

deza e potencia do amor camanha era,

e em quantas parles o seu poder abran-

ge, pondo em sua vontade dalli por dian-

te em companhia daqueile, se o elle

quizesse const^nlir, p^ssír o tempo.»
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla-
terra, cap. 61.
— Voiivt, aclividade, tali*.

o mundo duruit ittbuèltia

K com jiijtta ratio com Ul io«cdcía

Roubado fícarl por ti afront^o,

S«ra recplaDdor, Ma> glorU, • nn potrneia.

CORTB HEAL, NAUrR4.0IO Dl S^ULTKOX,
canl- 10.

— «Porque este Reyno de Portugal era

mui peqm^no e pobre, e naó se atreuia

a tamanho negocio como era o tracto da

especiaria, e a senhoria de Veneza era a

maior potencia de toda a Cbrislaodade :

a qual senhoria desque ouue tracto no
mundo sempre negoceara com os Mou-
ros do Cairo que traziaõ esta especiaria

pelo mar roxo, do Reyno de Calecut, o

de Ioda a cosia Malabar dõde elles eraõ

naturaes.» Barros, Década 1, liv. 6, cap.

2.

—

f.\(is quaes AlTonso d'Alboquerque
fez gazalhado, e folgou muito de prati-

car com elles pola fama qne tinha da
potencia do seu Iley. grandeza da terra,

policia, e riquezas delia, e no tratamen-

to das pessoas delles vio parte do que
se dizia.» liem. Década 2. liv. 6, cap.

2. — «E mais que conta daria de si a

gente .Ualaya tão temida, e estimada por

cavalleirosa per tolas aquellas parles, e

que per tantas vezes resistio á potencia

de tamanho Rey, como o de Siáo, com
quem havia tanto tempo que cooten-
diamf» Ibidem, cap. 3.

—Virtude, força, actividade.—Estar em potenciaj ser possível,

mas não actual.—As potencias da alma ; as suas fa-

culdades, a saber: memoria, entendimen-
to, e vontade. — «Dizia a este propósito

a princeza de Roca-Sorion em França,

que foi díscrelissima, e náo bem casa-

da : Que das Ires potencias com que en-

trara em poder de seu marido, duas lhe

tomara elle, e lhe deixara uma so, que
ella lha dera bem facilmente.» D. Fran-

cisco Manoel de Mello, Carta de Guia
de Casados.

Mas du jiotfnciai recobrando o aso.

Que o súbito dsfgosto lhe embargara.

Escumando de raiva, eotre ai diaee:

<I>ois nau querem a pu, haverá guerra.»

A. DINIZ DA CRUZ, UYSSorç, canL 4.

—Dias de potencia; dias, daraute os

quaes o juiz pôde ter alguém preso, an-

tes de lha declarar culpa, ou mais certo

quando a lei lha concede pi^r, dar pena
de prisão a seu arbitrio.

—.Is potencias; os estados ou os so-

beranos. — «Se náo se estimassem aqui

as artes; se faltasse a boa-fé para com
os estrangeiros, por [ouco que se alte-

rassem as regras dum commercio fran-
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co; S'^ se desprezassem as manufacturas,

ou suspendessem os grandes passos ne-

cessários, para que as mercadorias rece-

bam o ultimo apuro, logo verias desva-

necer se esla potencia que tanto admi-

ras.» Telemaco, traducção de Manoel de

Sousa, e Francisco Manoel do Nascimen-

to, liv. 3.

—A faculdade de gerar; creaçáo.

—Faculdade physica.—A potencia auditiva; o poder d'ou-

vir.

— Poder, forças de gente.— lAcabadas

todas as obras, assim da parede, como
dos valos, e trincheiras, desejou Coge

Çofar de ver EIRey as primeiras bata-

rias, porque lhe pareceo que nellas se

averiguasse tudo, mandandolhe recado

a Champanel, onde elle eslava com o

resto de sua potencia pêra acodir aon-

de fosse necessário.» Diogo de Couto,

Década 6, liv. 2, cap. 1.

—Potencia componente; poteacia que
concorre com outra na mesma linha ou
debaixo d'algum angulo.

—Poteacia unida, ou irracional ; po-

tencia cuja raiz não se pôde exprimir

exactamente por numero algum inteiro,

nem por fracção ; e então se expressa

só a raiz quadrada.
—Termo de arithmelica. O producto

de factores eguaes.—Primeira potencia ; o numero mul-
tiplicado pela unidade; como: 3' = 3

X 1.

—Segunda potencia
;
qualquer nume-

ro multiplicado por si uma vez. A esta

segunda potencia dá-se-lhe também o

nome de quadrado; como :
3'^ = 3 X 3.

—Terceira potencia; qualquer nume-
ro multiplicado por si duas vezes; e á

qual se dá também o nome decuòo; co-

mo :
3' = 3 X 3 X 3.—Syn. : Potencia, poder. Vid. Poder.

— Syn. : Potencia, faculdade. Vid. este

ultimo vocábulo.

POTENCIAL, adj. 2 gen. Que é possí-

vel existir, porém que ainda não existe

;

não actual.

— Termo de cirurgia. Diz-se das sub-
stancias, que, ainda que enérgicas, não
actuam immediatamente depois da sua

applicação, como os alcalis cáusticos,

chamados cautérios potenciaes, em op-

posição a cautério actual, que é o ferro

á temperatura rubra.

— Cautério potencial; a pedra infer-

nal, e outros em uso, substituindo o bo-
tão de fogo, que se diz cautério actual,

na medicina.

POTENCIALMENTE, adv. (De potencial,

e o suflixo omente»). De um modo po-
tencial.

POTENTABO, s. m. (Do latim potenta-

tus). Saberano, cujo poder c respeitado

pela grandeza de suas forças e pelo peso
de sua auctoridade.—aA traça, que to-

mou para taõ louvarei emp-:eza, foi de

furtar hum milhaõ á Coroa com appro-

vaçaõ do Rei todos os annos, e este des-

pendia em peitas, com que comprava o

segredo de todos os Reys, Príncipes, e

Potentados da Europa.» Arte de Furtar,

cap. 18.

— Syn.: Potentado, Rei. Vid. este ul-

timo termo.

POTENTE, adj. 2 gen. (Do latim po-

tens). Poderoso.

Quando as nuues rasgadas com estroodo

Qae tremer, e abalar fez o vniuerio

Vindo dú poíe«íe^ e furioso braço

Hum coruscante rayo, em fogo ardendo.

A machiaa assolou dos altos montes

Que ímpiaados, tocauão quasi as nuuesi

Hum delles alli foi arremessado

Por justo, e merecido, alto castigo.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 2.

Quatro potentes portas, cada bua

No meyo das paredes está, e todas

De verde era occupadas, e outras hervas,

Que as antigas ruinas sempre crião.

OBR. ciT., cant. 10.

Com destra ligeireza entra ferindo

A vácua sombra, e hórrida pbantasma.

Mas díputente mão tocado, hum grito

Dando, em fumo se fez o varão fero.

Outros gritos de noue pela escura

Còcauidade, a bum tempo então se ouuirão

Áuante passa o Sa nada temendo,

Epela escuridão se moue attento.

OB. ciT., cant. 12.

Grande faria mostraua reuoluendo

O soberbo cauallo entre grão copia

De Castelhanos, e oUe só com braço

Valeroso, e pucenu ollende a todos.

Grande artificio quis mostrar o sábio,

Grande, e sutd engenho em pintar este

Tão valeroso Conde eQt.'e os imigoj.

OBR. ciT., cant. 13.

Ao valeroso Sá diz o prudente

Sábio, que grandes cousas saõ passadas

As armas reaes do vosso Rey potente

Da victoria forão retratadas.

As quinas que vencerão tanta gente,

E qne nos fortes campos aruoradas:

Com graça-, e com soberba tremolando

Estão os inimigos assombrando.

OB. CIT., caiit. 13.

De emprender altos feitos desejoso,

Ajuntara hum exercito potente,

£ nuquella tão grande e forte armada

Xru ver de Àthalante a fronte alçada.

OB. CIT., cant. 14.

sangue do Falcão naquelle instante

Ao potente luiz sacro e diuino

Cora gritos altos diz Seiíor justiça,

lustiça por tal morte, e tão sem culpa.

Esta voz e gemido vay rompendo

Facilmente os celestes altos orbes

Apresentasa aos pes do alto e supremo,

lustissimo juiz e alli mais grita.

OB. CIT., cant. 15.

Pcdiu-lha Jararaca, vendo diante.

Ao lado de seus pais, a bella fílha

:

Convém lodos; mas ella não consente

;

Porque a m^is a guardava o ceo potente.

FR. 1. SANTA RITA DURÃO, CARAMURU, Cant. 4,

est. 8.

— Cruz potente; vid. Potentea.'

POTENTEA, adj. T.-rmo do Brazil. Cruz
potentea ; cruz que tem a hastea de al-

to a baixo mais longa que os braços.

POTENTEMENTE, adv. (De potente, e
o suffixo «meute»). De um modo poten-
te, com força.

POTENTILLA, ou POTENTILHA, s. f.

Planta vulgar, que nasce nas lagoas, e

marg-»ns dos rios.

POTENTÍSSIMO, A, adj. superl. de
Potente. Mui poderoso.

Despede hum resplandor e luz fulgente

Qu'escurece, • que ceg i entendimentos,

Aquelles que acha reos com granes culpas.

Com golpes potcníissimos, derruba

Em pouco espáço aquelles vacillantes,

E confusos juizos, desbarata,

E vence alli qualquer opinião firme.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 15.

— De muito poder pbysico ou moral.
POTERIO, s. m. (Do "latim poterion).

Planta florifera chamada em latim pelos

botânicos comce polii, ou poluin coma-
tum.

POTERNA, s. /'. Porta falsa nss pra-
ças.

POTESTADE, s. f. (Do latim potestas).

Poder.— alia no Sacerdócio duas potes-
tades, huma, que se chama das Ordens,
e outra da Jurisdicçaõ. A das Ordens do
Christo a recebem, e só para o culto Di-

vino, e aduiinistraçaõ dos Sacramentos,
e esta claro está, que não tem lugar nel-

la os Ileys.» Arte de Furtar, csp. 50.

—

«Para chegarmos ao nosso ponto, de qual
he o poder que os Reys tem sobre os Sa-
cerdotes, he necessário averiguarmos as
potestades, que ha no Sacerdócio, para
assim conhecermos, por onde pode o Rey
entrar na jurisdicçaõ Ecclesiastica.» Ibi-

dem.
— Usa-se de potestade fallando das

pessoas que tem poder, divinas, angéli-
cas, e humanas.
— Poder, forças.

— Supremo magistrado de algumas re-
publicas da Itália.

— Plur. Os anjos do sexto coro.— Attribuição e qualidade civil, de que
se faz menção nos foraes antigos.
— Os magnates do reino, talvez com

jurisdicçaõ, e império.
— Potestades do ar; os demónios.
— Syn.: Potestade, Auctoridade. \id.

este ultimo termo.

POTIGOARÁS, s. m. pi. índios do Bra-
zil na província de Pernambuco, e Ita-

marará.

POTIQUI, s. m. Termo do Brazil. La-
gostim scyllaro, espécie de caranguejo.

POTISSIMO, A, adj. superl. (Do latim
polissimus). Termo pouco em uso. Mui
principal.

l.)POTO, s. m. (Do latim /joíus). Ter-
mo pouco usado. Bebida.
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2.) POTÓ, 8. m. Termo da Ásia Por-

tugueza. O cofihiíciruoiilo, que o escri-

vão ')á H« veiid/i, ou arrcndnmnrilo.

POTOSI, 8. m. Cidailrt o província das

Irniias occi loiítttfS no Peru, d'ond(J vie-

ram aos Hes[)niiboes grandes riquezas.

— Figuradamente: As riquezas.

Einfl o Polosi da francitcnnal —
Nento ponto clippanilo, o JtiMIaJo

O (liscuriio Ibe atalha, e ao Lara entrega

A grande Curtidaô, que passar Fora.

O DeaS n receba civilmcRlo,

E com mil importunos comprimentos.

ANTÓNIO DINIZ DA CRUZ, 1IY3S0PE, C»nt. 5.

POTRA, s. f. T(>rmo vulgar. Hérnia

intestina!, quando doseera as tripas ao

bolso dos testículos, por inchação d'el-

les.

1.) POTRÃO, adj. Vid. Poltrão.

— Substantivamente: Um potrão.

2.) POTRÃO, s. m. Vaso de barro, lon-

go e estreito.

POTRO, s. m. Poldro, cavallo novo,

que ainda se não acabou do ensinar,

nem domar, ató edade de 4 annos. —
«Consistia esta, se havemos de dar cre-

dito aos Antigos, em hum tumor que
os Potros trazião sobre a cabeça quan-

do viuhuo ao mundo.» Csv.sll,'iro d'01i-

veira, Cartas, liv. 1, n." 30.— «Ainda

que pela experiência bem puderaõ ad-

vertir na disproporçaõ dos preços : fur-

ta-so a ElRfy, que manda comprar os

cavslliis, ou furta-se aos vendedores; e

a restituição de ambos os furtos, se bem
a averiguarmos, vem a ficar ás costas

dos avaliadores; que ordinariamente saô

os alveilares das terras, oude se fazem

as resenhas, e escolhas dos potros, ca-

vallos, o dragoons mais aptos para a

guerra.» Arte de Furtar, cap. 35.

— Tronco em que se introduzem as

cavalgaduras, o os bois.

— Cav.^lielo de atormentar, equuleo.
— Adágios e provekdios: Nem mu-

lher de outro, nem couce de potro.

— Domar potros, porom poucos.
— Cavallo formoso de potro sarnoso.

— O couce da égua não faz mal ao

potro.

— Nem o moço por ranhoso, nem o

potro por sarnoso.

— Passem os potros como os outros.

— Casa, vinho e potro, faça-o outro.

— Ida sem vind.'», como potro á feira.

— Ao primeiro potro de outro, o de-

pois de meu vizinho, e depois meu, e

depois de meu amigo.
— Nem pernada de potro, nem rasga-

dura de um pé com outro.

— Potro de atormentar; cavallete de

tractos.

POTROSO, A, adj. Que tem potro;

heriiiosii.

POUC.íVCHINHO.A, íirfy. Yid. Poucochi-

nho.

POUCO, A, «<(/. (Do latim pauau). Pe-

quena quaolilade de numero, eit«ritáo,

massa, volume ; cm opposição a muito.

hw. MaA vúa como sois imnlvaiU,

Quede hum p'iuco nula de nada

Kazeij }iuin horuom armado,

Como quem 'ilá sempre «rmida!

Ditci-mu, Sulina, mana.

eAuâKS, riI.OOKI(0,act. 2, te. i,

Dondo esta furla mora ao aposento

Da Determinando hapoiítfo espar»,

Alli chrgudoi, a Ira rebentando

Com frenético ardor asai lho disse.

Esteu buscar te vem pêra que sejáo

Por ti Icuudus onde ebtá Raunuaia.

COKTe IICAL, NAUrHAQIO OK SKrULTEDA,

caut. 2.

Neste ditosa, brando, « alto estado,

Com grande gosto teue os dous am.intes

Sintindo oquelles bens que com mâo larga

Poums veies, e a poucos commuoica.

Outro li lho lhe deu íermoso em rosto

Mas de contraria, e áspera ventura,

Ambos ao mundo vem, pêra infelica

Deticstrada, cruel, triste memoria.

IbKM, IBIDEM, cant. 5.

Mas logo a volta dão em puuco espaço

Coi tados de temor da gente estranha

Espera o Capitão por ver se tornão.

Mas o seu esperar era escutado.

Que os medrosos gentias vão fugindo

Da morte que elles cuidão ter tão certa,

E quanto mais se allongào, tanto sentem

Os fracos corações com mais alliuio.

IDEM, IBIDKM, CaOt. 8.

O nobre Capit.ío vendo as manadas

Daquella multidão tostada, e negra

De algumus T;^oucas armas que escaparão,

Prouc, quem sabe ser mais animoso.

]a desatada ao ar a sacra insignia

O diuino sinal delia os e^forçi

Ia se renouSo forças nos cansados

Braços, nos corações ja ferue a ira.

IDKM, IDIDEM, cant. 9.

— «AíTonso d'Albuquerque, porque no
modo da cidade lhe pareceo que com
pouco cuslo a podia tomar, mandou tra-

zer duas barcaças grandes, que estauão

em secco (as quaes seruião a cidade no
descarregar a fazenda das nãos que ali

vinhão) e assi alguns balóis que estauáo

ao longo da ribeira, pêra nelles pojar

gente em terra, por ter poucas vasilhas.»

João de Barros, Década 2, liv. 7, cap. 7.

—«Porém porque a gfnte além de an-

dar cansada, também estava pobre, e vin-

do o inverno não se poderia bem man-
ter, se a tivesse toda junta em huma for-

taleza, ordenou de dar sabida a huma
pouca, e a outra repr.rtir per essas for-

talezas.» Idem, Década 2, liv. 10, cap.

1.— «Depois deste b.>m sucesso poucos
dias, andando o Capitão continuando na

obra, foy avisado, que da outra bandada
fortaleza havia huns poços de ngua doce,

de que os de dentro bfbiaõ, e que na
fort.nleza não havia outra agua, e que se

lha tomassem uôo lhes ficava remédio al-

gum de que se valessem.» Diogo de Cou-
to, Década 6, liv. 9, cap. 12.— «E des-

[

pidindome entáo dcllo pelo milhor mo-
do que piidi-, e com lhe diz<T que avia
ainda ai) de estar dez ou doze dias, me
vim logM embarcar, e tanto que fuy den-
tro no Jurupf ligo, sem etperar mais bum
momento, Itrguey a aiiiafra por maõ, e
mo fiz á veila muyto dupressa, parecen-
dome ainda que vinha toda a terra após
mim, pelo grande medo, e risco da mor-
te em que me vira avia tão pcucas ho-
ras.» Fi^rnâo Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 19.— .EIH.-i D. JoaO do C»-
tella veodo a ruina de seu campo, e o
pouco remédio que tinha para reparar

tamanha perda, ainda que estava com
maleitas, e mui debilitado, se poz em
bum cavallo a gineta, e aquella noite

correo novo legoas, quii ha do lugar da
batalha até a Villa dn Santarém, donde
se foi por mar a Sevilha, onde se vestio

de luto.» Krei Bernardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados
por D. J )sé Btrbosa.— «Como ha gente

da armada dos Chinas vio que ficavam

os dous juncos soos, sendo hidos osde-
mais navios, vieram sobre elles, sendo
induzidos por alguns mf-rcadores da ter-

ra, que descubnram aos da armada ha
muita fazenda que em aqu<>lles juncos fi-

cava, e 05 poucos Portugueses que aviam
ficado pêra guarda delia.» Frei Gaspar da

Cruz, Tratado das Cousas da China, ca-

pitulo 24.

Tre» Utynhas adjuntadas

vimos em Liiboa estar

Tintoilo annos sossegadas,

poucas veies espalhadas,

B« ba peste daoa lugar.

G. DE nEZINDC, UI9CBU.AMBA.

—«No anno seguinte de mil e qattro-

coolos e setenta e dous annos tomou bo
Príncipe a Princesa sua molher. e sua

casa, e lhe f >y da la em B-ja. onde es-

taua a senhora Infanta Dona Beatriz sua

sogra, que tudo lhe deu em muyta per-

fiição. e. dahy a poncos dias, com sua

casa ordenada, elle e a Princesa se fo-

ram á Cidade de Euora.» Idem, Chroni-

ca de João II, cap. 6.— «Ho despojo da

cidade foram armas, bombardas, ferro,

cobre, e outras muniçons de guerra, e

dalmazens, e muitos, e bons mantimen-
tos, que mercadorias hauia poucas, por

caso da guerra e assi se achou muita fus-

talha, assi varada como no mar, e pura
ilha ficar pacifica lançou Afonso Dalbu-

querque de la todolos Mouros, e Neteas,

tomandolhes ha f.^zenda que tinham de

raiz.» Damião de Góes. Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 11.— «Kc qail ítz

huma pratica aos soldados, incitando bs

com as injurias que tiuhão recebido de

tão poucos inimigos, quasi desbaratados

dos trabalhos, da fom<». e das feridas; que
mais honrados estavão os que alli aca-

barão, que os que liiarãn vivos, sendo

DO Mundo testemunhas infames de bu-
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ma affroD tosa guerra.» Jacintho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro, Iít.

2.—«He de boa comsrca, e de muytas al-

deãs, 6 lugares : tudo habitado destes

Christáos Arménios, que est.im em mais

liberdade, que outro nenhum lugar atras,

e aqui habitam poucos mouros Curdis

:

com que se avem muito bem os Chris-

táos. > António Tenreiro, Itinerário, ca-

pitulo 23.

Mas astes que os benignos mansos ventos

Facão co'o brando sopro a vella inchada.

Deixa o Canha d"ávante de seiscentos

Homens a fortaleza acompanhada:

lahabeís para as armas são duzentos

Destes, e da outra gente he pouca armada,

Ficâo também entre esta companhia

Maitos da Lusitana fid-iljuia.

F. DE ANDRADE, PRQIEmO CERCO DE DIU,

cant. 9, est. 8S.

— iVinha com a boca aberta náo po-

dendo crer o successo, porem em pou-

co tempo se esqueceo delle começando a

dizer as suas costumadas, e mal aceytas

chulari.5s.í Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

IÍT. 1, n." lú.— dAssim saõ osladroens:

na Casa da Supplicaçaõ chaEDaó-se infa-

mes. quando os sentenceaõ, que he poucas
vezes : mas nas ruas, por onda andaõ de

continuo em aicaiéiss, tem nomes muito
nobros.t Arte de Furtar, cap. â.— «Acon-
selhsi-me oque melhor me incumba. Que
será de mim, só, no mundo, e com tão

poucos annos? Certo que lastima vos fsz

a vossa Suzanna; e que é o único bem
que eu appetoço, essa amizade vossa ; o

único que me náo póie roubar successo

algum.» Francisco Manoel do Nascimen-
to, Successos de Madame de Seneterre.
— «D<3 André Vidal direi a vossa mages-
tade o que mo não atrevi alégora, por me
náo apressar, e porque t-enho conhecido

tantos homens, sei que ha mister muito
tempo para se coohecer um homem. Tem
vossa ma^Rstíde mui poucos no seu rei-

no que s^-jam como André Vidal.» Padre

António Vieira, Cartas (ed. 1854), capi-

tulo 14.

— Por pouco; por um triz, quasi.

— De pouca estirna; de pouco valor.

—

«B->m fraca he a honra, que depende de

huma barretada ; de pouca estima deve

ser o titulo, que se perde com hum de-

licto ; os apparatos, que S"? desfazem com
huma ausência; e as superioridades, que
se malograõ c^m huma desobediência «los

súbditos.» Arte de Furtar, cap. 70.— Loc. ADV. : Pouco o pouco; paulati-

namente, passo a passo, de espaço a es-

paço.

Não pode hum grade anoor disámularse.

Não sofre manha, ardU, nem QogHnento,

Não consente hum descuido artlllcioso

Pêra secreto estar onde elle he grande

La se vai descubrindo pouco a pouco,

E mil vezes por onde se não cuidt.

Per onde nos parece estar cuberto

Se rompe facilmente, e ss deuu'g3.

CORTE REAL, N.IUFBAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 1.

— «E ainda parece que este clamor da

justiça dos actos humanos chegou a mais
porque fez a morte deste Rey tanto es-

cândalo no animo de todos, que poucos,

e poucos começaram os principaes ho-

mens da Cidade fugir delia, e hiam vi-

ver a outra parte com temor de alguma
sentença.» João de Barros, Década 2, liv.

9, cap. 7.—«E em quanto faz esta jor-

nada, continuaremos com Meliqus Saca,

que como fallava verdade, e sua tenção
foi sempre entregar aquella fortaleza aos

Portuguezes, por segurar sua vida, em
Eitor da Silveiradandoá vela pêra Chaul,

começou a embarcar a artilheria, e sua

fazenda, e passsUa a Jaquete pouco, e

pouco.» Diogo de Couto, Década 4. liv.

1, cap. 8.—íMiramirjam deu com tanto

Ímpeto nos Portugueses, que os fez re-

colher todos para junto do cubelo, onde
estaua Garcia de sousa, que poucos a

poucos se escoaram pela bombardeira que
estaua junto delle, com fi.-arem alguns
mortos, e sairem muitos feridos o que
feito, os mouros se chegarão de tão per-

to ao cubelo, que as lançadas se farião

huns aos outros.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 3, cap. 63. —
«Atado em huma cruz feita em asps em
que o acanauearam, e tiraram pouco a

pouco as unhas dos pes, e das mãos. que
nunca da boca lhe poderáo tirar o nome
de lesus Christo, pedindo a Deos perdam
de seus peccados, com as quaes palauras,

que mostrou ter escriptas no coraçam,
por lhe ja terem arrincado a lingoa. spi-

rou.» I-lem, Ibidem, part. 4, cap. 8.

—

«De aíubas as partes se derramava san-
gue, e a constância de huns, e outros

inimigos fazia conting^^nte o successo.

Quando chi^gou o Governador com o res-

to do poder, e carregou o inimigo de ma-
neira, que começou a fraquear na defen-
sa

;
pouco a pouco nos foi largando o

campo, até que com declarada fugida,

nos deixou a victoria.» Jacintho Freire

deAndraíe, Vida de D. João de Castro,

liv. 4.— «Tanto nf-Uas considerei, que
pouco a pouco me fui familiarisando com
essa ideia, e por fim tomei azodeacom-
municar a Agostinha, sem lhe descobrir

a mioha repugnância, mais subjugada
que destruída.» Francisco Manoel do Nas-
cimento, Successos de Madame de Sene-
terre.

Qual o turvo Oronóqus, ou qual o Nilo

Agua, e nome confunde em mar immenso

;

Tal do Ecio da vasta Natureza

Profundo seio. pouco a pouco trouxe

humano entendimento a luz brilhante.

Com que logo raiou FilosoQa.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

— Loc. ADV. : De pouco em pOuco.

—

«Estes da companhia de Brás da sylua

por ser ja tarde assi em fio como hia, co-

raf--çaram de tomar hum troto, que de
pouco em pouco foi tam rijo, que delles

pêra acodir a hum que caio se doixaram
ficar quinz-í de cauallo.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, cap. 44.

—Adverbialment^í: Cwsíar pouco ; cus-

tar pouco trabalho, pouco preço.

Sobidos num recosto donde os paços

De Nemesis se vem pouco distantes

Hum anciano varão de aspecto graue

De venerauel rosto a ellc se junta.

Dizlh: tomate a trás ó cego moço

:

Não leues mais auante tal intento.

Não vas apassionítdo, que se fazes

As cousas com furor terás fim triste.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 3.

Ah fennosa Lianor tu vas tugindo

Com passo acellerado, e pé ligeiro;

A minha muita dor povco sentindo.

Porque desprezas esto verdadeiro

Amor,e esta alma minha ofrecida

Por ti, ao temido passo derradeiro.

IDE^, IBIDEM, cant. 9.

— «Luiz Figueira também dobrou o ca-

bo apoz ellas, levando-as á vista, e se-

guio-as pouco, porque desconfiado de as

não poder alcançar as largou.» Diogo de

Couto. Década 6. liv. 8, cap. 12.— tEs-

ta casta muito pouco a haver, porque se

alcança vivendo no descanço da Lcy de

Christo; e aquellas custaõ muito a achar,

porque se bu-caõ com o suor, e traba-

lhos, que comsigo trazem as leys do mun-
do.» Arte de Furtar, cap. 70. — oQu-^m

fez este furto he a raayor duvida '? O man-
cebinho, que recolheo os dous mil cru-

zados, cuida que nada fez; e elle por es-

tes algarismos vem a ser, o que toman-
do pouco furtou muito ; porque deu occa-

siaõ a arderem vinte mil cruzados delRey

sem nenhum furto. Na alma lhe naõ qui-

zera eu jazer á hora da morte.» Ibidem,

cap. 7.— »Se o Príncipe se governar por

seus Conselheiros, diz Elio Larapridio,

que pouco vay em que o Priucipe seja

máo, se 03 Conselheiros forem bons
;
por-

que mais depressa se faz bom hum máo
com o exemplo de muitos bons, que

muitos máos bons com o exemplo, e con-

selho de hum bom : e como a resolução,

que se s^gue, he dos bons, tudo fica

bom.» Ibidem, cap. 30.— aApezar da ex-

periência do que lhe tinha custado hum
Amor ligitimo, se delerainou Dilo a ser

a victima de hum amor pouco honesto.»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1,

n.° 29. — «Que os homens de grandes

forças não só não forão, nem são Gigan-

tes, mas que são, e forão pouco cresci-

dos.» Idem, Ibidem, liv. 1. n.° 50.

— Pouco jiiíiís de qitinheyitas léguas.

— «E a primeira terra que tomcu, foi

huma serra, a que os da terra chamam
Darzina, que vai fenecer em Adem, e
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seria dalli ponco ra«is d« quinzo léguas, '

e ao spgiiiiilu <liíi ora teuipo frosoo foi

ter ao smi porto.» Barros, Década 2, lit.

7, r.ap. 7. — «Sendo estes recolhidos e

postos a bõ recado, António d« l'.nia foy

detnálar as outras Ires ianteas quií esla-

vaõ surtas, qun seria dfliy pouco mais

de hum quarto de Ifgoa, edniilo na pri

íDcyra 0111 que vinha a noiva a absirooií.»

Fernão M"ndcs Tinto, Peregrinações, ca-

pitulo 47.

—Pouco mais, ou menos; aproxiraa-

damento.—«Lembro me muito mal ago-

ra de outro Epigrarnma Latino, no qual

disia hura destf-s á sua Dama o seguinte

pouco mais ou menos.» Cavalleiro d'Uli-

veira. Cartas, liv. 4, n." 39.

—Pouco mi'.nns de meia Ir.gun. — «O
que dito, d.ixnndo »s eslanciss da cida-

(jo repirti(Jas, tomou seu caminho con-

tra os ailuares, os quaes descubrio em
amanhecendo, lan(,-ados em hum valle

contra a mor que seria pouco menos de

mea legoa em com[)rido, pelo que man-
dou logo Alrsro dataide, e o adail Lopo
barriga co!U duzentos, e cinco-nta de

caunlío diaritn, piíra irem dar nellas, per

hiima banda i'o valle.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 4, capi-

tulo 14.

—Substantivamente: Um pouco; al-

gum tanto.— oUiamos hum pouco, meu
Coração, porem não seja só á custa de

huma raolber, porque devemos rir igual-

mente de seu marido.» Cavalleiro d'01i-

veira, Cartas, liv. 1, n.» 16.

Al<;ando um pouco a voz: Bastn (lhe disse)

Eu disputas naS quero em meu CoDcelbo.

Mioha rcsoiuf^aõ está tomada

:

Eu a escrevi, eu mosmo, em meu canhenho;

E o que escrevo uma vez, nunca mais borro.

A. D. DA CRUZ, HYS30PE, Cant. 1.

—Um pouoo; subentende-se espaço,

porção, ele.

Não te entregues a cólera que induze

ArrebKtiidos ânimos a males,

Olha que de tais obras, muitas vezes

Succede vários cusos itifelices.

Os que contigo trazes deixa hum pouco

:

Ficarteha libertado, claro o juiro.

Que andar acompanhado de ódio e ira

Ou hnma, ou outra vez corre perigo.

COHTB HKAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

caut. 3.

—Homem para pouco ; homem de cur-

to engenho e préstimo.
—Ter em pouco; ter em pouco apre-

ço. O mesmo se entende de fazer pouco

iValgiiem.
— Tão pouco.—«Uma casta de mulhe-

res que hi pelo mundo, que são entre

hospedas, e recolhidas, tão pouco leva-

rá o meu voto. Muitas senhoras folgam

do valer a estas taes com aurtoridade de

sua casa.» Francisco Manoel de Mello,

Carta de Guia de Casados.

POCC

— Conlentar-se com pouco.—«Ao de-

pois de tanta comenda, e lidalguia, to-

mara saber, que ho o que resta a v. m.
Hum titulo de (lonile para mayor creili-

to meu, o lustre de mitilia g-rraçaò. Ti-

tulo de Con'if? Cora pouco se contenta

V. m. senhor Commeridador, eu lho dou
logo de M«rqu')Z.» Arte de Furtar, ca-

pitulo 70.
—Dahi a pouco; d'ahi a pouco es-

paço, a pouco tempo.

Hty e Príncipe t« vlo

de CaêtcUa, « la andou,

di a pouco descubrio

ha India, e ha tomon,

como todo ho mundo ouuio.

GARCIA DEnEZENOK, MISCEI.I.AMBA.

— O pouco; O pouco terreno, o pouco

espaço, o pouco merecimento, o pouco

pe.so.—«Ao seguinte dia mandou el Hei

de Fez cometer outra vez a cidade, no

qual corabate lhe resistiram os de den-

tro com tanto animo, que por parecer,

e conselho de seus capitães mandou ale-

uantar o cerco, o que fez por ver o pou-

co que podia ganhar, achando a cidade

melhor apercebida do que deram a en-

tender, assi de gente, como de muni-
çoens degut»rra.» Dâinião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 3, cap. 36.

— L')is poucos de cascos. — «Pelo que

souberam, quando estavam no estreito,

não haver era Suez mais que huus pou-

cos de cascos começados, que, (segundo

havia tempo que alli estavam,) eram mais

pêra o fogo, que navegar, e mais o Sol-

dão não estava porá fazer a Armada pê-

ra a índia, tento tanto que entender em
sua pessoa, e seu estado.» Bsrros, Dé-

cada 2, liv. 10, cap. 2.

—Fiar-se pouco d'al(iuem. — «Dom
Nuno Mascarenhas por mexericos, e mãos

raportes que lhe faziam mouros, e lu-

deus de Side Iheabentafuf, mais por en-

ueja das mercês que recebia dei Hei, que

por rezam que pêra isso teuessem, come-

çou de desgostar de sua amizade, e fiar-

se pouco delle.> Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 4, cap. 55.

—AoAGios E provérbios:
— (loza o teu pouco, e deixa afanar o

louco.

—Pouco ft em paz, muito se me faz.

— Pouco fel darana muito fel.

—Pouco rosalgsr não faz mal.

—Não faz pouco, quem sua culpa lan-

ça a outro.

—Pouco e pouco fia a velha o copo.

— Mi-lhor é muitos poucos, que pou-

cos muitos.

—O que outrem sua, pouco dura.

—Quem pouco tem, e isso dá, cedo

se arrependerá.—k muito entendimento, fortuna pou-

ca.

— D'esles e dos ungidos escapam pou-

cos.

POUP

—Pouco darano espanta, e muito
amansi.
— Pouco rnal, e bem gemido.
— Falia pouco e bem, ter-te-hão por

alguern.

— De pouco pouco, e de muito muito.

— De muitos^ioucos, se faz um muito.

—Três cousas deslronm o homem :

muito fallar o pouco saber; muito gas-

tar, e pouco ter; muito presumir, e pou-
co valer.

—.Nunca muito custou pouco.
— O pouco basta, o muito se gasta, e

a quem não tem Deus o mantóm.
—Oiirm pouco sabe. pouco teme.

POUCOCHINHO, A, adj. Diminutivo de

Pouco.

—Substantivamente : Um poucochi-
nho.

POUD, «. m. Peso da Rússia, equiva-

lente aproximadamentR a 40 arratpis.

POUPA, s. f. Ave que tem uma espé-

cie de topete.

—O cabello levantado na fronte, ou
dianteira da cabeça, fallando das mn-
Ihen^s.

—Topete das aves.

POUPADO, part. pcíss. de Poupar. Oue
gasta com parcimonia.— «Aqui Tjí maior

o esforço, e também o perigo, porque

estando os nossos com as forças já las-

sas, e quebradas, sobrevieráo outros Mou-

ros de novo
;
porém files, como se tive-

rào poupadas as forças, e o espirito pa-

ra o maior trabalho, assim rerbaçárão

os últimos, como os primeiros.» Jacin-

tho Freire d'Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 2.

POUPADOR, A, s. Pessoa que poupa
e enonoinisa.

POUPADURA, s. f. Parcimonia noi

gastos, e despezas.

POUPÃO, ONA, s. Termo popular. Pou-

pador.

—Pessoa que se poupa lo trabalho,

tanjão.

POUPAR, V. a. Gastar com parcimo-

nia.—«Com esta historia se explica bem,

que couza s«õ nnbas de fome, que pou-

pando furtaõ à boca, á saúde, e á vida,

o que Ihps he devido; e assim chama-
mos unhas de fome. a hnns, que tudi)

escondem, e que tudo guardaô. sem sa-

bermos para quando, e he certo, que

para nunca; piwque primpiro lhes apo-

drece, que sava a luz o que reservaô.»

Arte de Furtar, cap. 41.

—Guardar, econoraisar. — «E se me
perguntardes, onde esta aqui o furto,

que parece o uaõ ha em guardar cada

hum o que he seu, e em poupar etó o

alheyo? Respondo, que o caro he bara-

to, e o barato he caro. Direis que tóa

isto a despropósito : mas eu naò vi cou-

za m»is certa, se a entenderdes, como a

entendo.» Arte de Furtar, cap. 41.

—

«Nas armadas, e fntas desta Coroa suc-

cedem casos notáveis de grandíssimas
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perdas, por furtfiretn, ou pouparem ni-

nharias. Parece que níõ vay nada em
prover de vasilhas, para os soldados to-

marem suas raç.opns de pgua, e manti-

mentos.» Ibidem, cap. 52. — nQafí pe-

leijavão pela libi-rdade de tantos Prínci-

pes, que gemião opprimidos do peso da

servidão, e tributos; que poupassem o

valor para vinfísr injúrias de muitos an-

nos em hum só dij ; que com o peso de

tantas victorias já não podia o Kstído;

que ordenava a fortuna trazellns juntos,

para os acabsr do hum só golps.» Ja-

cinlho Freire d'Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 3.— «Ahl que me deixei

encantar de medianas qualidades! Que
c o que tu fizeste? Não te davas tu a mil

diversos passatempos ? Deixaste por ven-

tura a caça, o jogo! Não fôUe o primei-

ro que parlio para o exército? e ultimo
voltaste ? como insensato te arremessas-

te aos perigos, qu.indo te eu implorei

que te poupasses para mini?» Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de
Madame de Seneterre.

—Poupar trabalhos; evital-os.

—Poupar os criados, as bestas; não
os trabalhar muito.

—Evitar, fazer com que não appareça.

Pottpae-me a dor de proferir seu nome.

Dura e Ferida n'alma se travavam

Batalha, amor e pátria. Amor vencia

Quasi... não triunopbou...

GARRETT, CAM., cant. 3, cap. 22.

—Poupar, um homem; tratal-o de mo-
do que não quebre com elle, que o não
escandalise.

— Poupar o tnim/gro; não lhe fazer to-

do o mal, até o deshabilitar p.ira nos em-
pecer.

— Poupar os amigos, hemfeikires ; não
os importunar cora peditórios, empenhos,
etc, não os occupar a miúdo.
—Poupar o castigo a quem o merece;

não !h'o dar.

—Poupar a vida, a saúde, o tempo;
não esperdiçar estas cousas.

— V. n. Guardar do que sobra, dis-

pender com parcimonia.

— Poupar-se, v. refl. Ter cuidado da
sua própria pessoa.

—Cançar-se pouco, não se «fadigar

muito.
— Ad.vgios k provérbios:
—Poupa teu panno, chegar-te-ha ao

auno.
—Quem poupa seu mouro, poupa seu

ouro.

—Quem ao inimigo poupa, nas suas
mãos morro.

—O escravo e a' besta muar se ha de
poupar.

POUQUIDADE, s. f. Porção pequena,
cousa pouca. — «Mas esta como a gente

era muita em comparação da pouquida-
de dos mantimentos, começou de faltar

VOL. IV. — 110.

tanto, que os homens comiam gatos, ra-

tos, e cães, com todo outro género de

immundicia, ate virem a comer lagartos

nouos dagoa.ii Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 3, cap. 17.

Vendo o Governador tSo longa idade

Que as antigas idades quasi excede,

E apox isso a miséria, ^pouquidade

Que para 6ustenlar-se então lhe pede

Com grande espanto assaz, giàa piedade

De tão pobre velhice, lli'o concede.

Parte-se tão contente o pobre Mouro

Como o que tem achado hum grã thesouro.

T. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 8, est. 69.

—A qualidade de ser para pouco, o

caracter d'incapaz de grandes cousas, o

pouco talento.

E como da cubica e t\Tannia

Nem inda está segura a pouquidade,

Três náos de Malabares que alli havia

Não efcaparão desta tempestade:

Tomalli'as Çoleimão, e á companhia

Daquella sua grande quantidade.

De velUs as ajunta, fornecidas

Do que estão psra esta ida mal providas.

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE

DIU, cant. 13, est. 22.

— Acção de homem para pouco.

—Pequenez de animo.—«K pergunta-

dos se tinhão era sua Uy que viera Deos

em «Igura tempo ao mundo vestido em
carne de homem humano, disserão que

não, porque não podia aver cousa que

obrigasse a tamanho estremo, porque

pela excelência da natureza divina esta-

va livre de nossas misérias, e muyto es-

quecido de cubicar tisouros da terra,

porque tudo era pouquidade na presen-

ça de seu resplandor.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 48.

—Cousa de pouca monta, de pouca

importância, de pouco valor. — A pou-

quidade e a pusillanimidade dos homens.
— «E espantaudose António de Faria e

os roais Portugueses que estavão cora

elle de tamanhas grandezas como este

mercador lhe dizia, lhe tornou elle, se

vós outros desla pouquidade fazeis ta-

manho caso, que fizéreis se vireis a ci-

dade do Pequim onde sempre reside o

filho do Sol com sua corte, e onde vão

ter todos os rendimentos dos trinta e

dous reynos desta Monarchia, que so-

mente de ouro e prata que se tira das

oitenta e seis minas, se íffirma que saõ

mais de quinze mil picos?» Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 45.

pouquíssimo, a, adj. superl. de Pou-

co. Milito pouco.

POUQUO. Vid. Pouco.

POUQUOCHINHO. Vid. Poucochinho.

POURO, A, adj. Termo antiquado. Pu-

ro, sincero, ingénuo, simples.

POURSUIVANS. Vid. Passavante.

POUSA, s. f.
Termo antiquado. Estan-

cia, residência, aposentadoria em' que o

cobrador dos foros reaes devia pousar,

estar ou residir, e receber tudo ou par-

te do seu mantimento.
POUSADA, s. f. Casa onde pousa o

viajante; estalagem, casa de outrem, por
aluguer ou por favor.— »A qual estives-

se á porta que sahia pêra a praia, e to-

da a outra gente de Ordenança estivesse

armada em suas pousadas, e tão pres-

tes, que em lhes fazendo bum certo si-

nal de hum eirado das casas delle Af-

fonso d'Alboquerque, acudissem á rua.»

Barros, Década 2, liv. 10, cap. 5.

—

«Has quaes praticas, e outras que tiue-

rão, acabadas, porque era já noite, el

Rei mandou que se recolhesse cora ho
Calual pêra huma pousada, que tinha

mandado que lhe dessem, que ao outro

dia se vierão mais de vagar, e lhe daria

has cartas que lhe trazia dei Rei seu
irmão, mandando ao Catual, que logo

se fosse com elle, e ho tratasse bera.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 1, cap. 41.— «Depois de se-

rem na pousada lhes mandou el Rei por

Mt^liquequadragi hum bacio grande cheo
de Mafradflxaos, que he moeda de pra-

ta da terra, dizendolhe que aquillo lhe

mandaua el Rei pêra lauagem das ca-

misas, alem do que em quanto alli es-

tiveram lhes mandou dar cada dia para
sua despesa trinta pardaos douro.» Ibi-

dem, part. 3, cap. 64. — «E com esta

nova mostrarão folgar, e me dispidirão

que me tornasse pêra a pousada, onde
estive alguns dias, parecendome que já
estava seguro de todo o mal, que delles

me podia vir.» António Tenreiro, Itine-

rário, cap. 29.— iPassados poucos dias

veyo hum Turco criado daquelle senhor
da pousada, onde eu estava do paço, o

os da pousada lhe perguntaram que no-
vas avia laa : elle disse, que ouvira di-

zer, que ao outro dia me aviam de ti-

rar aa praça a cortar a cabeça. E isto

entendi eu, porque ja começava de en-

tender a lingua turquesa.» Ibidem, capi-

tulo 41.

—

uMa qual diligencia se gastou

boõ pedaço de tempo comigo. E acaba-

do de me perguntarem tudo o necessá-

rio, e se esi'.rever, me tornaram aa pou-
sada de primeyro, onde estivemos dez

ou doze dias, em os quaes cada dia hião

estes Turcos ao paço pêra averem repos-

ta da carta.» Ibidem.

—Na província da Beira dá-se este

nome a cinco ou seis feixes de páo, ata-

dos.

—Pousada da gallinha; o logar onde

vai pôr.

—Aposentadoria.

— Hospício, morada, domicilio.

Vedes aqui s,i}Ousail<i

Verdadeua e mui sepiu'»

A quem quer vida.

GIL VICENTE, AUTO DA ALMA.
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—«Moç ). Ora rnirihn sonhora, ó tom-

po de recolher, esloii carisa'lo, la prali-

careoios na pousada, pois Iik Miito (juh

vos mio vi. o Francisco do M>iraos, Fui-

meirim d'Inglalerra, cap. 3. — «A esl«

totnpo so levantou l'i>lefidi>s, pudiíido ao

imperador qm» ilTo dóssn por hospedo o

tempo qno alli fslivesst!; o Invando-o

pêra sua pousada, lho soub» mui 1> <m

mostrar com roais hiinaanidado se trata-

vam os imi|ír)s, quo om casa do Turco os

amigos » Ibidem, cap. 122.— tK na do-

íensaõ delias forau mortas da nossa par-

te oii/.e pfssoas, entre as quais foraõ os

três Portugueses que cu trouxera comi-
go do Malaca, o o Tomé Lobo escapou
com seis cutiladas, de huma das quais

lhe derrubarão a facn direita aló o pes-

coço, de que esteve á morte, pelo que a

ambos nos foy forçado largarmoslhe a

pousada com toJa a fazenda que nella

avia, e recolhermonos á láchara.» Fer-

nfio Mendes Tinto, Peregrinações, oap.

35. — «Depois do fale(!Íraento did llfy o

Bispo de Taogere, e o Prior do Crato se-

cretamente, e SOS cora a casa despejada,

por os outros senhores serem hidos a

suas pousadas ordenar sua partida pêra

Sylues, como ambos erão feyturas dei

Uey, e muy aceytos a elle, abriráohuma
sua boeta, do que elle sempre trouxe a

chauo, por ouuirem dizer, o au "r antre

alguns sospeita > Irnriia de llezende,

Chronica de D. João II, cap. 215.—bailar com coração de, pousada; fal-

Ur a sangue frio, desapaixonado.

Ad.VGIOS E IMIOVEIIDIOS :

—Caminha pela estrada, acharás pou-
sada.

—Peregrinos a muitas pousadas, e

poucos amigos.

—Ao ruim falta pousada, quer fora,

quer em casa.

— A cada parvo agrada sua pousada.
POUSADEA, s. /. Termo antiquado.

Vid. Pousadia, e Pousada.

POUSADEIRO, s. m. As nádegas, so-

bre que assentamos o corpo.

—Termo antiquado. Assentista, o que
prepara a pousada, ou faz aposentado-
ria.

—Termo antiquado. Era um dos za-

gaes do rebanho, que parece tinha a seu
cargo prever o logar mais commodo para
as ameijoadas ; abaixo d'olle havia ou-
tros pastores mais pequenos e de menos
soldada.

POUSADIA, s. f. Aposentadoria.—Fazer pousadia em mo^ttiros; apo-
sentar-se, fazer pousada n'elles.

—Pousçda, morada.

—O direito de aposentar-se, e ser

mantido.

1.) POUSADO, s. m. Assento de habi-

tação.

2.) POUSADO, part. pass. de Pousar.
Recolhido em pousada.

—

«Ysloassi aca-

bado, estaudo o Príncipe em Eluas com

sua gente, veo a Kuora aforrado, o no
dia quo ch-gou Itiu deram noua como o

Mostro do Ssricli.igo do Caslella com duas
mil lanças ora entrado, e estaua pousa-
do na rib 7ra dr> jjigebe, com toiíçi» de
ao outro dia piMla mi-nhã cedo vir correr

as portas Douora, se,m saber que i-lle ahy
i'st.'iiia.» ("i»r. ia do llezondo, Chronica
de D. João II, e«p. 16.

—Aposentado por idade.— lUUteiros pousados; aposentados ou
reformados por velhice, enfermidade.
— Vagaroso, descançado, socegado.

—Pousado com coyttia ; ap(iS"ntado cora

tença, ou entretenimento para se mau-
ter.

— Coração de pousada ; coraçôo sem
alTectos nem [nixivs.

POUSADOURO, s. m. Lugar que fica-

va no lim e termo de algíirna sabida, on-
de naturalmente descança, e depõfí o

sou peso ou carga, o caminhante ou jor-

naleiro.

—Os assentos, as nádegas. Vil. Pou-
sadeiro.

FOUSAFOLLES, adj. 2 gen. (De pou-
sa, e folies). Lento, vagaroso, tardio.

POUSALOUSA, s. f. A borboleta.

POUSANTE, pirt. act. do Pousar.—Animal pousante; animal que se

representa pousando.
POUSAR, V. 71. (Do latim pnusare). Rv

cnlherse em pousada, em casa onde li-

ça a noutrt, e mora.— ^K tanto que o re-

cado foy dado ao M^rqupz, que ja no
castello onde pousaua estsua como pre-

so, se sahio logo, e em tudo cumprio o
mandado dei Rey, mnslrandosi disto

rauyto agrauado, descontente, e injuria-

do. E dentro dos cinro di.is se foy a

Castello branco onde alguns dias este-

ue.» Garcia de Rezende, Chronica de D.

João II, cap. 30. — «Os quaes todos, e

assi o dito Prior do Prado embaixador,
partirão logo caminho de Moura, e el

Uey, e a Rsynha so foráo logo caminho
Deuora, pêra ahy receberem o Príncipe,

e pousarão nas casas do Conde de Oli-

uença, que sam pegadas com o Mostey-
ro de S. loáo, por serem de bons ares

pêra o verão, que ahy esperauam ter.»

Ibidem, cap. 41.—Senhor, não lhe acha-
rão nas casas em que podesse caber: e

el Uey lhe respondeo alto á mesa pe-
rante todos : Não será isso por miogoa
de casas, que lhe não auião a elle de
faltar, que se elle cá quiser pousar aqui
tem estas pousadas, o esta mesa: de que
dom loam ficou com muyto contenta-
mento, e o Prior com muyto pouco
Ibidem, cap. 172.

—Pousar a aiv»,- sentar-se.

—Pousar o animal; sentar-se sobro
os pés trazeiros, ou doitar-se a sou gei-
to.

— Parar pira descançar.
— Repousar, pjssar a noute em algum

lugar.

—Pousar com alguém ;^ ter aposenta-

doria eia sua casa, obrii.'adamorite.

— íijjuradami-fjte: Uibitar, morar.

—

• Viurtuesto Principe ilfpTÍj do casado

quatro anr.os. com muito amur danlrel-

le. e sia ruolher. Faleceo na cidade de
Lisboa i-m humas casas que est^m apar

dos estaos. ondo i-\ itoi seu irmam ou-

tam pousaua, deixando de seu matrimo-
nio duas lijlias.» Daroiio de (joes. Chro-
uica de D. Manoel, ptrt. 3, cap. 78.

—bemorar-se um pouco em algum lu-

gar.

—Pousar em lerra; descançtr em ter-

ra.—«Ho Conde, po^io que fosse reque-
rido, e rogado pêra sair em terra, a re-

pousar dos trabalhos da vi.ijem, o náo
quis fazer, com tu io a todolos oapitáes,

que qiiiseraõ pousar em terra, d»-a porá

isso licença, aos quaes todos se [</. mui-
ta honra, o gasalhado em quanto altí es-

tiueraõ • Dimião de Gois. Chronica de
D. Manoel, part. 1. cnp. bi.

POUSENTADOR. Vid. Aposentador.

1 ) POUSIO, s. m. Tetra fuÍKtda. que
não foi semeada.

—

Levar os boit para o

pousio.

2.) POUSIO, A, adj. Que não foi eul-

tlrado, ioculto.

—

Terreno pousio.

—

Ter-

^ra pousia.

POUSO, s. m. Logar onde alguma cou-

sa pousa, descança. pára, e está como
do ass»nta. Vid. Estancia.

— Pedra do meio do moinho, sobre a

qual anda a galga encostada ao eixo. Vid.

Galga.

—Pouso das náos; ancoradoaro.

—A estada do navio no pouS'>. — «E
tornando logo a mandar o mercador que
tiohaõ preso com huma carta do muytos
comprimentos, em que relatarão todo o

procfsso do concerto que tinhão feito,

.António de Faria lhe respóleo, que por

nenhum modo avia ja de tornar a surgir

no porto, porque não linha monção pa-

ra andar fazendo tantas detenças, nem
tantos pousos.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 49.

—A estancia do mar, que o navio tí-

gia, surto n'*lla.

—Na cama, o lugar onde o corpo es-

teve deitado.
— I'lur. Termo de marinha. Desran-

ços de madeira sobre que assinta a qui-

lha do navio em quanto se está cons-

truindo.

— Tomar o pouso; lanç.ar ferro.

POUTA, s. /". Termo de marinha. Peso

de pedra ou de ferro preso^ a um cabo,

que os b.irqiieiros lançam na agua para

segurar como ancora os barcos ou em-
barcações miiiilas.

—Ima pouta de corda: u(D« peç4i de

longor das que seguram as pontas, que
dão fundo, de poucas braças.

POUTAR, V. a. Segurar com pouta.

POVO, s. »íi. Os moradores da cidade,

villa, aldeia, casal.
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E quanto ao Toaro o Carneiro,

São tão mãos do haver sgora,

Que quando os põe no niadeiro,

Chama o ipovo ao carniceiro

Senhor, cos barretes fora.

GIL VICENTE, AUTO DA FÉ.

Não he muito. Senhor, se o n^jderado

Governo se biasphema e se desama;

Porque o jíoiío á largueza costumado,

Á lei serena e justa, dura chama.

CAM., EPISTOLA 2.

—«Nuno faronndez amigo, nos el Rei

vos enuiamos muito seudar, com Rui

barreio rieram a nos Mahameií Mahamed,

e Mahamed Bencelme, e Nacer zagaiuirú

Xeques principats da xerquis, e por si,

e poros x>^qiies, e pouos da xerquia n^s

apontaram algumas cousas fan<iadas em
nosso seruiço, e com que mais descan-

sadamente, e sem impedimento, nem
toruaçam alguiia nos poderiam seruir.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 3, cap. 53. — a Baixou logo

hum decreto da Gamera com pena de

quinhentos cruzados para o Fisco Real,

que naõ Tendesse couzas de comer, por-

que era suspeito ao povo em todas ellas.

Outras unhas ha mais Reaes, que estas.»

Arte de Furtar, cap. 53.— «O Gram Se-

nhor tooia este liiulo, como também o

de Cham, e os seus Povos lhe dão mui-

tas vesHS o do Ula, que significa da mes-

ma forma Gram Senhor.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, hv. 1. u." 55.

— Base do povo; assento sobro que
está todo o peso e trabalho do povo. —
«Dõde viera os Gregos a chamar ao Rey
tíasileus, que quer dizer base do poiío,

como um assento, sobre que está todo o

peso e trnbalho da repubrica.» Heitor

Pinto, Dialogo da Justiça, cap. 5.

— Grande 7mmero de povo; grande

multidão de pessoas. — «Morto este Ha-
cem Bec, herdou o seu estado Hiacõb

Bec seu filho, o qual vendo o crescimen-

to de seu cunhado :^idar, ou que temes-

se, por a elie se ajuntar grande niímeio

de povo, assi por causa da religião nova,

como por a rapina que faziam em algu-

mas entradas nas terras dos povos Gor-

giji Chrisláos, cujo vizinho elle Aidar

era, ou per qualquer outra via que fos-

se, Hiacob Bec o mandou matar nesta

guerra, dando secretamente ajuda pêra

isto aos mesmos povos Gorgljs.» João de
Barros. Década 2, liv. 10, cap. 6.

—O vulgo, a populaça.— «Porém tar-

davão novas da Fortaleza, que o povo
interpretava como indicio de algum mao
successo; qu.sudo chegarão as Cartas en-

viadas pelo Vigário, das quaes o Gover-

nador entendeo o aperto do sitio, as for-

ças do inimigo, a falta era que os nossos

estaváo de gente, e bastimentos.» Jacin-

tho Freire de Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 2.—«Nem vai aqui o ar-

gumento dd Saal escolhido por Oeos pa-

ra Rey; porque o poder, e a ícclamaçaõ
do povo o recebeo, e Deos não fez mais,

que escolhello, e appresentar-lho como
digno da Coroa.» Arte de Furtar, cap.

50.— «Os homens rústicos, e os mais
grosseyros do Povo escarnecem, e zom-
bão huns dos outros quando com difi-

culdade se explicão, ou qu-ando o exe-

cutão em tal forma que a elles mesmos
parece dezagradavei.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv." 1, n.° 20.

—Nação, gente.—«Vendo António Mo-
niz, que os soldados estavão frios no ze-

lo, e duros na obediência, entendendo
que se Deos quizesse salvar aquelles Po-

vos, abriria os camiuhos; resolveo bus-

car sua armada: e em quanto elle nave-

gava, tornaremos ás cousas do Hidalcão,

que temos retardadas.» Jícinlho Freire

>1e Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 4.

E se tal pressa o poi>o Lusitano

"Para atalhar o fogo não empresta,

Das casas a raór parte corh grão dano

Consumira a cruel, cliamma funesta.

Comecou-se este mal (se não me engano)

Na torpe casa d'huma deshonesta

Mulher, que em sensual, bruto -exercicid

De si fazia ao inferno sacriGcio.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 10, est. 4G.

— «Os Romanos em quanto tiveraõ

erário publico, em que conservavaõ os

rendimentos do seu Império, consetva-

raõ-se invencíveis; e tanto que os gas-

tarão em superfluidades, e ambiçoens,

perderaõ-se a si, e quanto tinhaõ: e por-

que para se terem maõ, apertarão dema-
siadamente com os povos, que domina-
vaõ, tirando-lhes a substancia, rebella-

raõ-se todos.» Arte de Furtar, cap. 15.

— o K vimos as acclamaçoens de vivas,

com que fc.lRey D. Joaõ o IV. foy subli-

mado ao Throno, p.ira desengano do
mundo todo, que sabe muito b.om, qu»
a concorde, e voluntária acclamaçaõ dos

povos he o melhor titulo, que ha para

reyoar; porque assim se instituirão os

Rt-ynos, o fizeraõ os primeiros Beys.»

Ibidem, cap. 16.—-«Gonfirma-se
;
porque

também se admitte representação nos
iMórgados, e bens vinculados jure san-

guinis: logo também nos Reynos, posto

que fossem jure sanquinis; porque foraõ

instituídos pelos povos, em quea; se naõ
pôde considerar, que tivessem mais amor
ao filho, ouirmaõ do Rey, por mais che-

gados, que ao nt^to, ou sobrinho, por

mais remotos.» Ibidem.— «O nosso Rey
D. AtTonso Henriques assentou com os

Estados, e povos, que na Coroa de Por-

tugal naõ succedi^-sse estrangeiro, nem
se admittisse a ella filho de filha, que
razasse fora do Rnyno; e em tempo del-

Hfy D. Atíonso V. naõ quizersõ os três

Estados, que fosse sua tutora a Rainha
Dona Leonor sua mõy, por ser Aragone-

za.» Ibidem. — «Conservarse-ha .em pé
nestas demoras conservando o amor dos
soldados, e a benevolência dos povos;
esta ganha-sô administrando justiça, e

aquelle usando liberalidade.» Ibidem,
cap. 22.— oE advirtão também os povos,
que por fazerem o Rey, e lhe darem o
poder, não lhes fica livre o revogar-lho,

nem liraitar-lho; porque a ley da verda-

deira justiça ensina, que os pactos legí-

timos se devem guardar, e que as doa-
çoens absolutas valiosas não se podem
revogar.» Ibidem, cap. 50.— «Desta po-
testade livre, e legitima dos povos, para
fazerem Rey, nasce poderem ser muitos
os Reys, assim como as Naçoens o saõ

;

e naõ ser necessário, que seja hum só

pira tola a Christandade, ainda que se-

ja huma em sua cabeça espiritual.» Ibi-

dem.— «E também se colhe, que o Papa
não he Senhor temporal de tudo; por-

que Christo só o poder espiritual lhe deu,

eo temporal só os povos lho podiaõdar,

e consta que naõ lho derão. Postas as-

sim estas duas potestades secular, e Ec-
clesiastica, derivadas de seus princípios,

como temos dito.» Ibidem. — «Quantos
assim que virão o Bezerrinho de ouro o

adorarão? De todo o Povo de Israel so-

mente a Moysés, e a Josué exceptua o

Texto Sagrado.» Cavalleiro de Oiiveira,

Cartas, liv. 1, n." 11. — »Não ha Povo
no mundo que estime mais a sua liber-

dade, e se este Suisso que agora possu-

he a vossa, se determina hum dia a dar

comvosco no seu Paiz, em que virá a pa-

rar a liberdade.» Ibidem, liv. 1, n." 32.
—«Quem entra n'esta cidade, á primei-

ra vista, imagina não ser cidade d'uma
só nação; mas de todos os povos, e o

centro de seu commercio. Tem dous
grandes molhes, á maneira de dous bra-

ços, que entrando pelo mar, cingem um
Isrgo porto, onde os ventos não pene-
tram.» Telemaco, tradurção de Manoel
de Souza, e Francisco Manoel do Nasci-

mento, liv. 3.

—Povo miúdo; a plebe, a gente Ínfi-

ma.
—Figuradamente : O que tem os cos-

tumes, usos, e credulidades de um po-

vo.

—

Essa opinião é povo.—Syn. : Povo, nação. Vid. este ultimo
vocábulo.

—

Adagio e provérbio : Também vossê

é povo.

— Syn. : Povo, Plebe, Vulgo, Vulga-
cho.

Povo é uma divisão das classes em que
se divide a nação; é a parte mais nume-
rosa de que a nação é o todo. E também
um corpo do estado, com respeito aos
outros dous, cli^ro, e nobreza, que ou-
tr'ora se chamavam os três braços da
nação.

Plebe é a gente commum e baisa do
povo. D'aquí vem o adjectivo /JÍebeu para'

denotar o que é da classe do povo, o que
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nQo é nobre. A plebe, e os plebtus, so-

gundo a (ipiaiáo do Vieira, são os tnais

pequen.)S, o os que meãos avullam na

republica.

Vtilijo ó o commuin da gentn popular,

a muilidôo rude o ignoraiile, do baixos

senliuiHíitos « «cvõds ruins. D'oiidií vein

chamar-SB vulgar a ludo o qun 6 ordiná-

rio, do pouca coula, de baiia sorle, i«tc.

Vuhjaclio ó a RBiilalha, a iiilima pia-

ba, o vuIko desprezível e iguaro.

POVOAÇÃO, s. f. A grtnte que habita

em ali^uru Kigar, villa, ou cidade. — «E

poito quo os púvos Ce,llal<'S era g^iilti

baixa, e vil, o os naturaes da terra meios

salvagos, Paramisóra, o seu IJlho Xaquem

Dana por os adiarem lieis amigos em

seus trabalhos, ou (por melhor dizer) nos

males quu com seu favor commollèrara,

e priucipalmmiti) por so aproveitar muito

delles na povoação, e uobrecimento do

Malaca, lho duram nobreza, casando com

os mais nobres dos Jaios que elle trouxe

da Jauba.» João de Barros, Década 2,

liv. 6, cap. 1. — «li de Zidem a trinta

e seis léguas está Judá, Cidade peró

que em edilicios, em trato, e commer-

cio, por aqui concorrerem quasi todalas

náos que vem da índia, ha mui célebre,

o a mais nobre povoação de toda esta

costa de Arábia dentro do estreito.» Idem,

Década 2, liv. 8, csp. 1.— «A g-^ntequô

habita, ao longo desta ribeira do mar,

lirando os lugares célebres, he mui agres-

te, e barbara, a que os mesmos Mouros

chamam badois, como ca dizemos cam-

pestre, e moiitaobeza, a qual toJa vivo

de saltos, e rapina, e quando podem,

comnittlom as povoações.» Idem, Ibi-

dem.— «Porque o trato principal deBar-

raxe a que fora hia ja perdendo espe-

rança de concerto, per conselho, e acor-

do quo fez com dom Martinho de Tauora

capitão Ualcacer ceguer, e com Manoel

Paranha que eslaua em Tangere por ca-

pitão, o com outras pessoas que o bem
entendião, delorminoja yr a Camice, e

destruilo, que era lugar sem cerca, pos-

to nas mais ásperas, e altas serras de lo-

do Alfrica, a que os mouros por sua gran-

de fitrtaleza, e muyta pouoação.» Garcia

de Uezende, Chrouica de D. João II, cap.

111. — «K conliiuiando por esta ordem

seu caminho, foy dar n'uma grandíssima

quantidade de navios grandes e peque-

nos, que segundo o esmo de alguns, se-

rião mais de duas mil vellas, e passando

com a calada do remo por enlre elles,

chegou ao lugar, que era buma povoa-

ção de mais de dez mil vezinhos, cerca-

da de muro de tijolo com suas torres o

baluartes ao nosso modo, com barbacam,

e duas cavas de agoa ao redor.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 42.

—

«Acabada a Missa, s» chegarão a António

de Faria os quatro principaes do governo

daquella povoação ou cidade de Liampoo,

como os nossos lhe chamavaõ, que eraõ
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Mateus do Brito, Lançarote Perayra, Je-

roíiymo do Bego, e Tristão deliaa, e to-

mando entre sy.> Idem, Ibidem, cap. 7U.

— «Os soldados recolhíáo as mais precio-

sas, e deixavão as outras como para ali-

mento do fogo, com que so havia de abra-

zar a Cidale, a qual L). Álvaro deiion en-

tregue a hum lastimoso incêndio, que fez

não pequeno horror nas povoações visi-

nbas, por ser este lugar de toda a Cijsta

o mais rico, e defensável, que quasi ser-

via aos outros de muro, agora de mise-

rável exemplo.» Jacinlho Freire d'An-

drade, Vida da D. João de Castro, liv. 1.

— u()s quo lhe morrem na guerra enter-

ram no mesmo lugar, e se he perto de

suas pouoaçoens os leuaò consigo pêra

os la enterrarem, no que ha grandes cho-

ros, lamenlaçoens, e por do, assi os ho-

mens como moiheres se trosquiam, so-

bellas couas, fazem fogo, comem, e be-

bam certos dias, nos quaes conuiles con-

taõ as façanhas e proezas do defunclo.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 1, cap. 56. — «A Fortaleza que el

Bei de Cixem tinha na ilha da Çacotorà,

posto que fosse pequena era mui bem
edificada, com suas cauas, torres, cubei-

los, torre de menajem, e dalcaide, situa-

da em terra chã, na fralda de hum mon-
te junto da pouoação dos çacotorins, e a

tiro de besta do porto do mar, que so

chama Benij, no lugar do coto.» idem.

Ibidem, pari. 2, cap. 23.—«Oue todas as

semanas em todos os quinze dias, con-

forme o numero das ahièas. haverá uma
feira dos índios, á qual cada ffUèa por

seu turno trará a vender todos os fruclos

das suas lavouras, e o mais que tiverem,

o que servirá assim de que as povoações

dos portuguezes lenham abundância de

mantimentos, como de que os Índios \-ò-

vem d'ellas as coisas necessárias a seu

uso, e se animem com este commercio a

trabalhar.» l'adre António Vieira, Car-

tas (odiç. 1854), n.» 13.

— Lugar povoado. — «Esta pouoação

que os Mouros linhaõ feita naqueile lu-

gar chamado Çofala, nao foi por força

d'armas nem contra vontade dos natu-

raes da terra, mas per vontade delles e

do Príncipe que naqueile tempo reyna-

ua.» João de Barros, Década 1, liv. 10,

cap. 2.— «Os nossos lambem ainda que

não viam grande magestade de edilicios

de pedra, e cal, muros, torres, ou algu-

ma outra defensão, e formosura das Ci-

dades de Hespanha, viam buma povoa-

ção de comprimento de buma boa légua,

coalhada a sua ribeira de muitas nãos de

carga.» Idem, Década 2, liv. 6, cap. 2.

—«lluma ante manhã veio queimar Ioda

aquella parte da Cidade contra a povoa-

ção Upí, por alli viverem os Chaiijs do

tjuelím, dos quaes se ella queixava, di-

zendo serem aulbores da morte de seu

marido, e iilbos, por os queixumes que

delles foram fazer a Allouso dAtbuquer-
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que.» Idem, Década 2, liv. 6, cap. 7.

—

«Mas bjin Tristaõ Gomes rnesliço da ter-

ra deiluu de longe buma bomba de fogo,

que acertou de cahir sobre a casa, quo

logi) ardeo Ioda, e com a claridade en-

xergarão os nossos Ioda a povoação que

estiva eJiiioad^ s ibre o esileíro, que de

aguas vivas se cobria todo. e passava ao

seco pêra a outra parle da cerca.» Diogo

de Couto, Década 6. liv. 9, cap. 12.

—

«t parecendo bem a Manoel de Sousa,

se fosse descobrir se havia alguma po-

voação perto, e se achavaõ alguns man-
timentos, despedio a isso bum mulato

marinheiro com hum Cafre pêra falar a

língua.» Idem. Década tí, liv. 'J, cap. 22.

—«K dahy a dous dias e meyo chegamos

a buma boa povoação que se chamava
Fumbau, duas legoas da fortaleza de Gí-

leytor, onde achamos Anrique Barbosa

cos quarenta Portugueses, os quais nos

receberão com muyta alegria, acompa-
nhada de grande copia de lagrimas.» F.

Mendes 1'ínto, Peregrinações, cap. 4.

—

«E antes que alojasse o campo, para fa-

zer naqueile dia alguma cousa em que

os inimigos entendessem que não vioba

elle desfeito da batalha passada, quei-

mou duas povoações muyto grtndes, quo

a maneyra de arrabaldes estaváo fora dos

muros, e quatro nãos, e dous galeões,

que estaváo varados em terra, em que

os Turcos tiuhào vindo do estreito do

Meca.» Idem. Ibidem, cap. 16.— «Neste

caminho de Anchediua ate Meliode an-

dou Vasquo da Gama com calmarias, e

tempos contrários, mais de quatro meses,

em que lhe morreram trinta homens, e

ha primeira terra, e pouoaçam que viram j
foi ha cidade de Mãgadaxo situada no 1

fim daquelle golfam na costa d» Ethio- '

pia, cento, e treze leg )as de Melinde, da

qua dirfi em seu lugar.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, csp. 44.

— «Os quaes acharão George boleiho com
sua companhia na foz do rio de Campar,

que todos juntos entraram ate chegarem

a hum estreito que corre de longo da ci-

dade, no começo da pouoaçam do qual

tinha el Rei de Língua feita huma tran-

queira muito forte de que daua assaz qua

fazer a el Bei de Campar.» Idem, Ibi-

dem, part. 3, cap. 63.—«Aos índios li-

vres das aldòss, e aos escravos dos por-

tuguezes, assim das povoações, como das

suas lavouras, se acode com grande con-

lÍMuação 6 trabalho, cathechisaudo-os,

baptísando-os, confes5ando-os, e admi-

nislrando-lhes lodos os sacramentos, e

supprindo pela maior parte o ofdcío dos

curas, que não ha, ou não podem acu-

dir a logares tão distantes, nem têm a

intellígencía da língua, sem a qual se nác

pôde obrar nada com esta gente.» Pa-

dre António Vieira, Cartas (ediç. 1854),

n." 16.

1.1 POVOADO, part. pass. do Povoar.

Habitado de muita gente.—«Masoaquel-
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les dies não eram táo pouco povoadas

as estradas e llorestas de cavalleiros aa-

dantes e doniellas fermosas, aventuras

e desastres, que ninguém podfisse cami-

nhar seguro, como cuidava.» Francisco

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap.

34.— «Assim como o recado de Mira-

guarda foi dado ao cavalleiro Triste, co-

mo quem em tudo desejava seguir-lhe

a vontade, chamou Armelío seu escudei-

ro, a quem sempre com tamanho amor

tratara, como se fora outro homem com
quem mais razão tivesse, e apartando-o

por antro as arvores de que aquella ter-

ra era povoada, com os olhos cheios de

agoa, começou dizer-lhe.» liem, Ibi-

dem, cap. 61. — «No lim dos quais uos

escaceou o vento, e por serem os ma-

res ja aquy muyto grossos, se meteo o

Similau num rio pequeno, e de bom
surgidouro, povoado de huma gente muy-
to alva, do boa estatura, e cõ olhos pe-

quenos como os Chins, mas em tudo o

mais mu)lo differente delles, assi na fa-

la como no Irajn.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 71. — «António

de Faria lhe agradeceo isto muyto, e o

abraçou por isso rauytas vezes e prati-

cando com elle porque caminho faria

esta viagem, ja que por aly lhe uão pa-

recia bem por causa do muyto perigo em
que se vião, disse que ao Norte cento e

setenta legoas avante estava hum rio de

pouco mais de meya legoa em largo que

se chamava Sumhepadaõ, pelo qual não

avia cousa que lhe pudesse empecer, por

não ser povoado como aquella enseada

do Nanquim em que então esta vão.» Idem,

Ibidem.— « Esta serra dezia o Similau que
em distancia de noventa legoas não era

povoada, por carecer de sitios necessá-

rios á agricultura, mas que somente nas

faliras debaixo habitava huma disforme

gente, que se chamavão Giganhos, os

quais vivendo selvaticamente se não sus-

tentaõ de outra cousa senão só da caça

do mato, e de alj^um arroz que de cer-

tos lugares da China por mercancia lhe

levavró mercadores de que faziáo res-

gate a troco de pelles em cabello que
lhes davào.» Idem, Ibidem, cap. 73.

—

«Daquy nos partimos logo, e continua-

mos nosso caminho pelo rio acima, o

qual ja nesta parte hã menos largo que
ua cidade do Nanquim donde pnmeyro
partimos, mas a terra he muylo mais

povoada de aldeãs e quintas que todas

as outra J, porque não ha- tiro de pedra

onde não aji huma casa, ou de pagode,

ou de lavrador e gente do trabalho.»

Idem, Ibidem, cap. 90. — «Ahi muitos

mercadores que tratão pêra índia, e pê-

ra o Abexi, e mar de Arábia, e outras

partes, he pouoada de Mouros, entre os

quaes habiiam alguns ludeus, a gente

he alua, bem disposta, e bem atauiada,

assi homens como molheres.» Damião
de Góes, ChroQíca de D, Manoel, part. 3.

Aos cliros Ceos, aas Astros rutilantes,

Crè que babilados são. que a ar^íentea Lua

He como a Terra }>ovúada, e cheia

De semoventes animados Seres.

J. A. DE MACEDO, VilGEM E.KTATICA, Cant. 3.

—Figuradamente: Vasto, fechado.

—

Bosque povoado de arvores.

— Espesso.

2.) POVOADO, s. m. Logar onde exis-

tem habitantes, onde ha povo. — «Mas

elles virando tudo do caruás para fora,

tomam o rasto ás avessas, e em vez de

nos guardarem as fazendas, sam os que

mayor estrago nos fazem nellas ; de sor-

te, que nam se distinguem dos ladroens,

que lhes mandam vigiar, em mais senam
que os ladroeus furtam nas charnecas, e

elles no povoado; aquelles com carapu-

ças de rebuço, e elles com as caras des-

cobertas; squelles com seu risco, e es-

tes com Provisam, e cartas de Seguro.»

Arte de Furtar, cap. 4.

POVOADOR, s. m. Homem que fez al-

guma povoação.

—O habitador da povoação, que se es-

tabelece em alguma terra. — «E destes

Cellates, e Malaios naturaes vem todolos

Mandarijs, qua ora são os Fidalgos de

Malaca, em modo de privilegio dos Reys
que ao diante foram, como a primeiros

povoadores daquella Cidade, o qual ti-

tulo de Ri-y começou neste Xaquem Dar-

xá.» Barros, Década 2, liv. 6, cap. 1.

—

«De Diu não queremos, não podemos
ter mais que a Fortaleza; pois com que
fúria cega tornamos a comprar com nos-

so sangue, o mesmo do que somos se-

nhores? Que novos povoadores temos
para habitara Ilha? De que parte do

mundo podemos trazer outros, que dei-

xem de ser Mouros, ou Gentios, de fé

táo incerta com o Estado, como estfs que
agora nos olTandem.j Jacintho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.

POVOAR, V. a. Fazer com que se es-

tabeleçam povoadores em alguma terra

solitária e deserta.

—Povoar o mar de navios de com-
mercio, ou guerra ; encher.

—Fazer assento e habitar algum logar.

—«Que assaz de guerras, e inimigos tí-

nhamos na índia; que para povoarmos
sós hum Mundo tão grande, éramos mui-
to poucos; que nos offerecia suas armas
para com ellas termos o Gentio mais

obediente, porque comoHespanhoes erão

bons para soldados, e como Calhulicos

mui tieis para amigos.» Jacintho Freire

d'Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.

—Encher de gente.

As janellas em torno se poiíoão

De mil graues matronas bem vertidas

De mil fermo.ías damas, onde os olhos

Quasí da geaie toda estauão íixos.

o grão goueroador a outra janella

(De sobre, e Ulustr* gente acOpanhado)

Se assenta com risonijo, ledo aspecto,

,Com jucundo, ebeueuolo sembraute.

CORTE RKAL, NAUFRÁGIO DE Sfc:PUEVEDA,

cant. 5.

—Figuradamente, : Encher.—Povoar o

coração de felicidade.— «A luz brilhante
d'afl'eiçóes e esperanças a que vivia e
que me povoava o coração de felicidade
devia apagar-se então, como a lâmpada
do templo ao amanhecer; porque eu vol-

tava-me para o céu, buscando a luz do
Senhor.» A. Herculano, Eurico, cap. 6.

— V. n. Estabelecer povo, assentar
pousada, vivenda.

POVOO. Termo antiquado. Vid. Povo.
POVORAÇÃO, s. /'. Termo antiquado.

Vid. Povoação.

POVORADOR, s. Hl. Termo antiquado.
Vii. Povoador.
POVORáR, V. a. Termo antiquado.

Vid. Povoar.

POVOAMENTO, s. m. Termo antiqua-
do. Povoação, acto do povoar.
POXÁ, adj. Termo do Brazil.

—

Aipim
poxá; espécie differente do açú branco,
e do preto.

POYA, ou POIA, s. f. (Do árabe poia).

O pão mais avultado, que paga quem co-
ze o seu em forno alheio.

POYADA, s. f. Espaço onde se poia.
POYAL, s. m. Local onde se coUoca

alguma cousa de assento. — -O poyal do
pote da agua.

—Assento á porta d'alguma casa, ou
officina. Vid. Poyo.
POYAR. Vid. Poiar, e Pejar.

—Poyar a cidade; subir, ou encaval-
gar.

—Poyar gente em terra; pol-a, des-
embarcai a em terra.

POYMENTO, s. m. Termo antiquado.
A acção de pôr alguma cousa.
POYO, ou POIO, s. m. Poia.

—Assento, poial á porta, nas pontes,
etc, de pedra encostada a paredes, etc.

—Espécie de poial para montar a ca-
vallo.

—Nome dado na ordem de S. Domin-
gos á casa onde se ajuntavam os religio-

sos para entrarem no refeitório.

POZER, V. a. Termo antiquado. Vid.
Pôr.

POZINHO, s. m. Vid. Posinho.
POZIO, s. m. Vid. Pousio.
POZZOLANA, s. f. Saibro, ou areia

das visinhanças de Pozzolo, com que se

faz argamassa.

—Por extensão : Saibro semelhante ao
das visinhanças de Pozzolo, mas de ou-
tras proveniências, empregado para o mes-
mo iim.

PRAÇA, s. f. (Do latim platea). Logar
espaçoso déntfo de qualquer povoação,
onde se fazem as feiras, mercados, etc.— «A cabdça de Mocri por lembrança
daquella vitoria, e treiçam que coaime-
tera, mandou el Rei de Ormuz poer em
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hunaa sepultura, na praça dt Cidade,

em quo se talharam Itilreiros que decla-

ráo quem elle f>i, e quem o veric<io.»

Damião do (loes, Chronica de D. Ma-

noel, part. 4, cap. 63.

lios ptes lioa ttUim vendiam,

(iiizenlijs rcAtíH vuliam,

niuytoff 86 vinham fjzer

ciirislAos ca. «oo por comer,

no8Ciimp'«, pruçivi morrld.

OARci/i Da nFZENOK, misckllanía.

—«E O Duque em siyndo cuydou que

o leuauâo a alguma fortaleza, e quando

vio todos a pt'; Iímíu muylo enlt^.^do, o

triste. Fiiy assi leuado a liumas casas da

praça, que parer.e cousa de notar, por-

que o do, 10 di-lia se cli«maua (lonralo

Vaz dos baraços, e em Eiiora nãi> se

vendião siMião mu sua casa.» Idem, Chro-

nica de D. João II, cap. 46.—«E ol R'^

tinha pr. slos som se saber per toda a ci-

dade, pêra que tanto que a noua viessf,

muytas, o muyto grandes f.igu.iras por

todas as praças, ruas prinoipae.j, e to-

das as torres do muro, e da cidade, e

pollos muros, torrns, e lugares altos da

cidade muytas iiiliiidas bandeyras, muy-

tas bombardas, e outros tiros de fogo, e

foguetes, muytas trombetas, e atarabo-

res, charamelas, e sacabuxas, e que to-

dos os sinos repicassem, e as ruas, pra-

ças, muros, e torres, muylo enramados

de ramos verdes, o isto era repartido per

muytos homens sem saber.» Ibidem, cap.

115.— oE deste p^ra pagami>nto de jor-

naes, e cousas da praça, lavrou duas sor-

tes: a huma chamou dinheiro; e a ou-

tra, que continha dez dioheiros, chamou
soldo ; 6 a outra do dez soldos, bastardo.»

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 6. — «Os

Capitães, e principaes Fidalgos, que nes-

tes lugares de honra sempre querem ser

os primeiros, vendo a praça da ribeira

despejada, e que a gente commum que

hia com elles, que havia de tirar as es-

cadas, se embaraçara, o detinha, não sof-

frendo o vagar delles, mellèram-so pela

agua pêra tirar as escadas dos bateis, e

com grande alvoroço, dizendo : Ao mu-
ro, ao tnui-o, cada hum arvorou a sua.»

Ibidem, liv. 7, cap. 9.

o grSo peso d» gontc rostnrgiJo

Na rua extraiu cliega & larg.i prtira

Onde se espaitia, o v.ti com V\\ estrpoâo

Qual faz o aquoso engenho rcpro&ado.

Quando lugar lhe dào s.»e turbulenta

Com rouca voz bramando a renoUa agoa

>fti8 achando mai^ largo osparo. fica

Com mais modesto curso, e mansa vea.

CORTE nBAL, NAUPIVAOIO DESEVULVEDA,

cant. 5.

—cChamâo a esto arrayal Orduburar

que quer dizer arrayal de praça, onde

de contino concorrem mnytos mouros, e

parecft huma grande feira : deste arrayal

se provee ho do Sufi.» AdIouío Tenrei-

ro, Itinerário, cap. 17.— «Ho quil assi

viíto por todos, foy manif-isto que os

Corlugues-íS vinham ao mar do Chincheo
avia muitos annos a fazer fazenda, ha

qual nam convinha que fiz''SS(!ra da ma-
neira que ha fiziam, se nam nas minhas
praças como sempre foy noslume em lo-

didos meus (iorlos.» Ibidem, cap. 26.

—

<Se hei de levar ao cabo minhas imper-

linencias. tau bem quero faltar alguma
cousa sobre o ostylo de se faltarem en-

tre os casados. O tu é Caslilhano ; e

por mais que elles o achem carinhoso,

como tá dizem, é palavra muito de pra-

ça, e que ao mais não deve de quebrar

a menagem da camará p«ra fora.» Fran-

cisco Manofl da Mello. C^rta de Guia
de Casados, cap. 4'J.— «Quando o chan-

cheller acabou de ler, D. Joãui murmu-
rou cona a voz trómula do ira ; — «Gin-

coenta Aroat'!s no villão, dados em meio
da praça, o que so vá depois para roim

á sua torra dar quernlla do torto quo lhe

lizi>ram aqui. Far-lhn háo direito lá.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 15.

— Logar, posto determinado.

—Mome, fama, repiUsção.

—Figurada e familiarmente: Atacar

bem a praça; comer muito.—Fazer praça; abrir caminho, fazer

legar.

E direito ao loçnr e«te camiofia

Oode agora outro fez bam larga prara,

E como este igiial força e poder linha

Fori;ido he que igual damoo lambem faça:

Mostra aos tristes a faria com que vinha.

Mata outra vez. abraza, e despedaça,

K entre corpos mort les. cora seu gi-^o dano

Quieta o seu furor mortal e insano.

FRANC. d'ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

canl.19. est. 110.

—Fazer praça; publicar, assacar, di-

vulgar alguma cousa.
— IShs marinhas, o logar em que cabe

ao fabricante dar á venda a sua porção

regulada, o o direito quo tem de exigir

que se lhe dê o seu logar, ou vez de

vender.

—Oflirio, emprego.—Andar na praça; ser publico.

— Vender em praça ; vender era leilão,

almoeda, aos lanços.
—Pôr a praça tio campo ; offerecer

batalha, esperar o inimigo aprazado, e

se elle se náo apresentava, dava-se por

vencido.

—Pur praça; dar campo seguro, para

desafio, ou repto.

— Termo de conimercio. Logar onde
se eiTectuara as transacções, e outras ope-

rações commerciaes.
— Reunião de negociantes de uma pra-

ça de commercio.
—Termo militar. Logar fortificado com

muros, baluartes, etc. para que a guar-

nição se possa defender do inimigo.

—

« Jião pôde ir o padre n'esta occasião, por

estar mortalmente enfermo; mas foi Deus
servido que o pudesse faz^-r <'ra dezHseis

de agosto, em quo partiu das aldèas do

Comuta em doze grandes canoas, acom-
panhado dos principies de todas as ua-
ções chrislâs, e de 6Ó:uerile seis [lortu-

guczes C(jm o sargento-mór d« praça,

por mostrar maior couli.inça.» I'adre Au<
lonio Vieira, Cartas, n." 17 (ediç. 1S64),

— «feito assim o livro da matricois, 9

authfntico com todos seus requisitos,

sem lhe faltar huma cifra : anncxando-
the logo cartas, que c tm a mesma faci-

lidade fizeraõ, o fin^^iraõ vindas das íron-

teiras cheias de agradecimentos do reci-

bo de taõ bizarra gcnl-«; e quo lo^o a

repartirão por varias praças, que esta-

vaõ muito arriscadas.» Arte de Fartar,

cap. II.—«Para divi-rtirem as ío'ças*da

Monarquia investirão muiias Praças da

Coroa Portuguoza na America, o na Afri-

ca, em qu-í os (iorernadorps Iíz-téô mi-

lagres de valor, e fidelidade.» Kroi Ber-

nardo de Brito, Elogios dos reis de Por-

tugal, continuados por D. José Barbosa.

— «Vendo pois D. João, que com a reti-

rada do ini iiigo ficara asst^gurado o re-

ceio daquollas Praças, se foi a C^uta a

communicar algumas cousas de sua ins-

trucçáo com D. AlTonso do Noronha; o

qual recebpo a D. Joáo com tantas sal-

va? de artelharia, que os Caslelh.inos ocn

Gibraltar se persualirán, que pel^ijavia

armada : mas nem assim quizerão des-

aferrar do porto, fáceis em alterar o pri-

meiro conselho, tenazes no segundo.»

Jarintho Freire de Andrade. Vida de D.

João de Castro, liv. I. — cAqui teve D.

João do Castro aviso, que os Mouros ti-

nháo Alcácer Cfguer em apertado cerco;

Praça, quo os nossos sustentavão era

Africa com despeza. e perigo inuiil. de

que era Capiláo hum Fidalgído appelli-

do de Freitas.» Ibidem.— «Na mesma for-

ma escreveo a todas as Praças, de que

podia receber soccorros, achando os âni-

mos dispostos a servir, e despender as

f,izt>ndas ; felicidade, quo contaremos por

singular em seu governo, como em dif-

f^Teiifs successos mostrará a Historia.»

Ibidem, liv. 2. — «Eu vos confesso, qne

me criei sempre com « en»«=j« do menor
soldado que defendeo esta Praça: pois

ainda «gora a memoria d* sen valor horj-

ra si^us descendentes, qne menos conhe-

cemos pelo appellido. pátria, on solar,

que por filhos, ou netos, daqnel^s qne

tão gloriosamente acabarão, ou triunfa-

rão em Diu.» Ibidem.— «Porém D. Joio

Mascarenhas resoluto a passar ao Roino

nas náos de Lourenço Pires de Távora,

obrigou «o (iovernador a que buscasse

Capitão para a Praça, que ja alguns Fi-

dalgos lhe haviáo eníjeiíado, aborrecen-

do Ingar de tanl.is victorias, quiçá pelo

perigo que tem succpder a varões eicel-

leoles: porém D. Manoel de Lima, on

por complrieencia do Governador, oa
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conGença de si mesmo, se offereceo psra

ficar na Praça.» Ibidem, Iíy. 3. — 4ÍJ00

1). M.irioel volta a Diu, onde achou o

Governador entre os materiaes da nova

fabrica, a cuja vista crescia o editicio.

Desejava deixar a Fortaleza em defensa,

porque o ctiauiavão a Goa dilTerentes ne-

gócios. Porém D. João Mascarenhas, ou

cansado ou satisfeito dos trabalhos do

cerco, f;z deixíição da Praça, sem aca-

bar o tempo, querendo aqueile anno vir

ao Reino lograr tão merecida fama.»

Ibidem.— «Ésti mesma grande calamida-

de despopularizou a idea. Tanto caso se

fazia das praças d'Africa n'aquplle tem-

po, que na revolução de 1640 esqueceu

mandar aviso a Ceuta para que seguisse

a causa commum da nação. No emtanto

metteram-lho os Castelhanos guarnição,

6 lá íicou d'elles.« Garrett, Camões, cap.

6, nota A.
— Assento que se faz nos livros com-

petentes quando qualquer soldado so

apresenta para servir no exercito. — «E

naõ só he conveniente esta razaõ, mas
tambjm he justo que os soldados sejaõ

voluntários, e que tenhaõ caminho para

se libertarem, quando lhes for necessá-

rio, porque naõ saõ escravos comprados:
nem o preço de quatro mil réis na pri-

meira praça iguala o da liberdade, em
que nascerão, e de que estaõ de posse

:

nem a obrigação de servireii á pátria

prepondera, quando de serem livres re-

sulta acoiirem mais, e servirem melhor.»

Arta de Furtar, cap. 22.— «Entre estes

foi D. Francisco de Menezes, que depois

de occupar grandes postos, se offereceo

ao soccorro com praça de soldado ; o

Governador o levou nos braços, pedin-

do-lhe se guardasse para passar na ar-

mada em sua companhia.» Jacintho Frei-

re de Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 2.

— Praça morta; o lugar do soldado,

que não está prehenchido, ou o soldado

que falta para encher o numera.— «Ou-
tros ha, que seguindo outra marcha, em-
polgaõ effectivamente com mentiras em
grandes montes de dinheiro, que usur-

pão ao seu R-^y, e á sua pátria: por taes

tenho, os que vencem praças mortas

sem aleijoens, nem merecimentos: os

que tingem praças fantásticas, que tem
na lista, e nunca existirão no terço: os

que embolçaõ os salários de soldados, e

ofticiaes defuntos, e ausentes.» Arte de
Furtar, cap. 46.

—Praça viva; o que come soldo sem
servir, ou fazer obrigação, estando au-

sente.

—Praça alta; fortificação em posição

superior a terrapleno.

—Praça baixa; bateria defendida por

algum reducto.

—Praça de armas; cidade ou fortale-

za escolhida em tempo de guerra, para

deposito de todos os materiaes.

—Praça de armas; em uma cidade

ou praça, o sitio onde se formam as tro-

pas.

—Praça de armas; sitio destinado nos
acampamentos para revistas, e exercidos
das tropas.

—Cair sobre uma praça; cercal-a, si-

tiai-a.

—Loc. ADv. : Z)ô praça; publicamen-
te, em publico.

PRACEBO, s. ant. Officio de defun-

tos.

PRACEIRAMENTE, ado. (De praceiro,

com o suftlxo «mente»). Em publico,

publicamente.

1.) PRACEIRO, aâj. Pertencente á pra-

ça, ou próprio d'ella.

2.) PRACEIRO, erro por Parceiro. Vid.

f PRACRIPTO, s. m. Termo da phi-

lologia. Liioma vulgar da índia deriva-

do do sanscripto.

PRACTICA. Vid. Pratica. — «Navega-

mos pelo rio acima duzentas e cincoen-

ta léguas, chegámos ao logar onde esta-

vam os Índios que íamos buscar; e Gas-

par Cardoso foi o que conforme o seu

regimento governou sempre tudo, e o

que em seu nome antes de chegar man-
dava embiixada aos Índios, e a quem
elles foram reconhecer depois de chega-

do, e o que lhes disse que os ia buscar

da parte de vossa magestaile e do go-

vernador, e o que lhes fazia as practi-

cas por meio de um mulato que lhe ser-

via de interprete.» Padre António Viei-

ra, Cartas, n." 11 (ed. 1854).— «A' gran-

de ilba chamada dos Joanes, foi outra

missão de dois religiosos, em companhia
das tropas de guerra que a ella se man-
daram, pelas razões de que já se fez avi-

so a Tossa magestsde; e posto que os pa-

dres tem offerecido a paz áquellas na-

ções, mas como é em companhia das

armas, e elles estão tão escaadalisa-

dos dos aggravos que dos portuguezes

tám recebido, não admittiram atégora a

practica da paz.» Ibidem, n." 15. — «E
porque os meios d'esta proposição da
paz pareciam igualmente arriscados, pelo

conceito que se tinha da fereza da gen-

te, tomou á sua conta o mesmo padre
ser o mediador d'ella, suppondo porém
todos, que não só a não haviam de ad-

mittir os uheengaibas, mas que haviam
de responder com as frechas aos que lhe

levassem similhante practica, como sem-
pre tinham feito por espaço de vinte an-

nos, que tantos tinham passado desde o

rompimento d'esta guerra.» Ibidem, n.*

17.— «E como ficassem os circumstantes

suspensos na differença não esperada

d'esta resposta, continuou dizendo, que
as perguntas e as practicas que o padre

lhes fazia, que as fizesse aos portugue-
res, e não a elles; porque elles sempre
foram lieis a el-rei, e sempre o reconhe-
ceram, por seu senhor desde o principio

d'esta conquista, e sempre foram ami-

gos, e servidores dos portuguezes.'» Ibi-

dem.

Preze ou não, deve ouvi-la : mau concelho

Dará sempre o que, ao da-lo, se arreceia

Da verdiíde que diz.—É tarde., é tarde:

Fomos, não somos ja o Continuaram

Em practicas eguaes os dous amigos.

GABRETT, Camões, cant. 4, cap. 2.

PRACTICADO, part. pass. de Practicar.

as cousas ante de achadas,

nem vistas, nem practicadas,

he muyto quem as bem acha,

e muy pouco pôrllie tacha

Quem as deseja tachadas.

GARCLA. DE REZENDE, MISCELLANEA.

PRACTICAR. Vid. Praticar.— «Se o

braço ecclesiastico ajudara ao secular,

lU'io se puzera faciluente em ordem e

justiça, mas como as cabeças das Reli-

giões têm opiniões contrarias ás que vos-

sa magestale manda pratictar, estão as

consciências como d'autes, e o que não

nasce d'estas raizes, dura só em quanto
dura o temor.» Padre António Vieira,

Cartas, n.° U (ed. 1854).

PRAGTICO. Vid. Pratico. — «E como
ambas estas nações tinham communica-
ção com os hollandezes, e viviam de seus

couuuercios, já se vèam os damnos que
d'esta união se podiam temer, queajui-
sa dj tolos os practicos do Estado não

era menos que a total ruina.» Padre An-
tónio Vieira, Cartas, n.» 17 (ed. 1854).

PRADARIA, ou PRADERIA, s. f. (De

prado). Campo de muitos prados.

— Pedaço de prado mui fértil.

jPRADIAL, s. m. Termo de chrono-

logia. Nono mez do calendário republi-

cano francez.

j-PRADJINIKAS, s. m.plur. Termo de

religião. Indivíduos de uma seita de Bud-

dha, que dá por altributos a divindade a

existência absoluta, a iutelligencia e a

sabedoria.

PRADO, s. m. (Do latim praíum). Cam-
po de ordinário para pasto, horva não

cultivada.

Verdes p>-ai!os o cerquam, guarnecidos

De flores variadas, apraziueis.

Assentasse Lianor nas frescas heruas :

De fermosas donzellas rodeada

As Nymphas deste tio vendo tanta

Fermosura, enuejosas se esconderam

E á sombra vam que as ondas Ifce mostraua

Ódio viuo lhe causa, e graue pena.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 1.

Ah cruel torna, torna que bradando

Com mil gritos está todo este gado

E com miser.-i voz por ti chamando.

Também por ti suspira o verde prado

Suspira o espesso bosque do ar ferido

Suspira o seco monte leuantado.

IDEM, IBIDEM, cant. 9.
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OalUua, e aolierba, mala fermoia

Ou" por Abril o frenco verde prado,

Vinga*ini. e rtucl mniff rigiiroiia

Que o Ti^ro turcHno quando eslA euBnhado.

IDEM, IBIPEU, cant. to.

Descoljrlaao Phcbo U no orionte

Com radloao claro ali-gre rosto,

Korindo com luz noua os alto» mintos,

ICnchendo o» verdea prados de alegria

(>d inflammadoa olhos rodeando

Polia mundana macliina Icrreuto.

'.íTlDKM, IBIDEM, Caot 10.

Duas jornadas sóa ao Sol falUwâo

Para ter donlroem Carcer gaaallisilo.

Quando as bnndciraa ja desonrolaviW

Os Capities, e com accelerado

Passo, ja Amadaliad desamparavio,

E vâo pisando o (resco e livre pradu.

Mas dotes 1.^ adi tnto será dito.

Porque da f rlalezu oui;o lium gi .io grito.

r. d'anoraor, rniuEino csnco dk diu,

cant. 10, esl. 39.

— aLn 0$ brsnlos zophyros conserva-

v«m, contra os ardorps do sol, uma de-

liciosa frescura : as fonles qiio, cora do-

ce miirranrio, gyrjtvsm por entre prados

matizados do «mararilhos o violi^tas, for-

raavani era alguns silins romansns tara

puros p claros como o crystíl : mil flores,

que lirotav.im, iam esmait.indo a verde

alcatifa que tnrneiava a grntta.» Aven-
turas de Telemaco, liv. 1.

—

«Assim que

foi entrançando em suas cantigas os dou-

rados pomos com que o outono retribue

as fadigas do agricultor; o soceg.tdo hin-

verno ; e ns ciioreas que a desenf.^dada

mocidnde trava ao redor do lume; ape-

nas lhes figurou as sombrias florestas,

que toucam as cabeças dos montes, os

cavados valles, e os arroyos que, com mil

rodeios, passeiam (S risonhos prados

:

erofim, tanto que áqu^lles z.igaes paten-

teou as iloi;uras da vida campezina, para

quem sabí avaliar as maravilhas da sim-

ples natureza, logo os pastores com suas

flautas se contaram por mais beraaven-

turados que os mesmos reis; e suas ca-

banas convidavam em tropel os singelos

prazeres, que fogem dos dourados tectos.

»

Idem, Ibidem, liv. 2.

Quam, descansado \ fresca sombra tua.

Sonhou senão venturjs? Quom, sontado

No musgo do lans rocas escarpadas,

Espairecendo os olho"? satisfeitos

Por ceos. por mAres. por montanhas, prados.

Por quanto ha hi mais bello no universo.

Não sentiu arrobar-se-lhe a existência.

GAnnsTT, c«H.,cant. 5, cap. 11.

— Prado anniial; o que se coifa an-

nualmente.
— Prado artificial; aquelle cuja for-

mação tj liovida á cultura.

— Prado natural: aquelle cuja forma-

rão c deviíia á natureza.
— FianradamiMite: Os prados do sol.

PRADOSO, adj. (De prado, com o suf-

fixo «oso»). Pertencente a prado.

PRAG

PRAGA, «. f. (Ho latim r^"ga). Impre-

caçíio de males sobre algueiu.

— DIeto do mabidico.

— Calamidade que f'z grande estrago

— A praga dos gafanhotos, dos mosqui-

tos, da fome, etc

Poi» he melhor morrer de outro» cuidados,

Qii« aolTrer em Linbo* a infame praga

De alguns >linÍHtros, e dos aeua criados.

ABHADE IIE JA7.KNTK, rOK.IIAS, tOm. 2, p. VXS

(tdiç. do 1787).

— Prejuizo, doença.
— Figuradamentií : Infortúnio, contra-

tempi).

— Abundância de alguma cousa no-

civa.

— Também se costuma dizer das cou-

sas que não sáo nocivas, como : Praga

de milõits, depera'1, etc.

— Dizer pragas do ouro, o\i sobre o ou-

ro; dizer males dVdle.

— nocca de pragas; maldizente, ma-

ledico,

Oiir. Pois que far.io meus desejos.

Que qu':rem ter-vos nos braços,

E dar-vos treientos beijos?

Sol. . Olhae que pouca vergonha !

Hi-vo» d'hi, boca de praga.

CASi., FiLODEMO, cant. 2, est. 5.

PRAGAMYO. Vid. Pergaminho.

PRAGANA, s. f. Buba ou aresta agu-

da, qu»> cria a espiga de trigo, centeio, ele.

PRAGANOSO, adj. (De pragana, com o

suflixo «oso»). Termo d-í botânica, yue
tem muitas praganas.

—

Espiga pragauo-

sa.

—

Plintas praganosas.

PRAGMÁTICA, .s. f. (Do latira /jrajíma-

tica). Lei que procedendo d'aulhoridadtí

competente, riilTerençava-se dos decretos

e ordens r»aes, nas fórmulas da sua pu-

blicação.— «Insânia marcada, e politica

errada foy sempre, antepor o alheyo ao

próprio com dispêndio da commodidade.

Haverá quarenta annos, que Castella lan-

çou huina Pragmática com graves pe-

nas, que ninguém vestisse seda, se uaô

fosse (idalgo de bastante renda : e attea-

tava nisto, ao que hoje senão alenta,

que naô gastassnm superflucmento os

vassullos furiando á boca, e aos filhos,

e á Republica, o que punhão em luzi-

mentos desnecessários.» Arte de Furtar,

cap. 44.

f PRAGMÁTICO, adj. (Do latim pra-

gmaticus). Termo forense. Applica-se ao

aulhor jurista que interpreta «s leis na-

cionaes.

PRAGUEJADO, part. pass. do Prague-

jar.

PRAGUEJADOR, adj. (Do thema pra-

gueja, de praguejar, com o suffixo «dõr»).

O que praRueja.

PRAGUEJAMENTO, s. )». (Do thema

pragueja, de praguejar, com o suftiio

«meutoi'). Acçôo de praguejar.

PRAI

• PRAGUEJAR, V. a. (De praga). Impre-
car males sobre alguém.
— l'. n. bizer mal.— «Mas porque pô-

de ser que ni^si náo pretenderia tanto

dizerme a verdade, como falar-me á von-

tade, pelo desejo e gosto que elle sem-
pre vio que ou tinha disso, In rogo rouy-

to que me fliftas se he assi, e S'^ víi con-

tente CBse .Mouro ({ue trouxe a fazenda,

porque uio queria que á custa da minha
hora se praguejasse em Haláca dos mer-
cadores de l'*naajú, que náo t«ra verda-

de no que traião, nem ha by Hey que
os contranja a pagarem o que ilevem.»

Fernão Mt-ntles Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 18.

PRAGUENTAMENTE, adv. (Depraguen-
to, com o suflixo «mente»). Com pra-

gas; praguejando, dizendo mal.

PRAGUENTO, adj. (De praga). Q>i«

roga pragas, mali^dico, maldizente, saiy-

rico.

—

tLingiias praguentas adiantarain

o conceito etiormemetile cruel, auppon-

do as lagrimas de crocodilo á vista da

caveira sem carne.» Bispo do (Irâo Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

lello Branct), pag. 62.

— Substantivamente: Um praguento.

I PRAHASARIA, s. m. Cómico ambu-
lante na imlia.

PRAIA, s. f. (Do latim plaga). Mar-
gem do mar, ou dos grandes rios, plana

e descoberta.— «O fogo se ateou de lon-

go da praia, de maneira que dom Lou-
renço, e Fernam Soares que o foram

poer uam poieram sperar nells. e se re-

colheram aos bateis, e de ahi as nãos.»

Damião de (loes, Ghronica de D. Manoel,
part. 2, cap. 3.—«O Vicerei depois qu*
o fogo se ateou de todo na villa, se re-

coiheo a praia, onde armou muitos ca-

valleiros. entre os quaes foi Luiz Vaart-

man Bjlonhes, de que atras fallei. que
se veo com Tristam da Cunha a este re-

gno, e serene esta batalha no seu Itine-

rário.» Ibidem, cap. 24. — «Carregados

os bateis, e algumas terradas de manti-

mentos, maniou Afonso D.ilbuquerque

poer os corpos dos dous sobrinhos dei

Rei de Lareec. com outros que pareciam

nos trajos homens fidalgos, em huma
terrada, e lançar na praia defronte da

cidade.» Ibidem, cap. 35. — «Dalli foi

ter a Baticala aos xxv. do mesmo mes
de Feuereiro, onde o el Rei veo visitar

á praia, e se f-z vassallo dei Rei dom
Emanuel, com tributo de dous mil far-

dos darroz csdanno.» Ibidem, cap. 40.

—«Enterrados estes que jaziam na praia,

sem mais passarem adiante, se recolhe-

ram as naus, onde logo ouue diferenças

antre George de mello pereira, e Georga

barreio stb^la capitania da armada, no
que se tomarão pareceres, em que se as-

sentou que a bandeira fosse na mesma
nao em que hia, e que George barreio

fosse o capitão.» Ibidem, cap. 44.— «Pra

licado este negocio, Afonso dalbuquer-

J



PRAI PRAI FR AN SI

que se toroou a frota, e ao outro dia

antemanhã se voo a terra com os cspi-

tães que estauão no mar trazendo tola

a gentd armada, e o mesmo fez a ques-

taua em terra, e com elle os malabares,

CS quaes todos assi huns, como os ou-

tros ficaram na praia postos em orde-

nança com alguns dos capitães, a que

disso se deu o cargo, e com os outros

armados secretamente se m>'teo no Ma-

draçal.» Ibidem, part. 3, cap. 68.— «O

que elle fez tam afUadamente, que os

mouros foram varar com a fusta na praia

defronte donde estaua Gomez da sylua

com a gente de cauallo, os quaes bra-

dando por elle, pedindolhe misericórdia,

se lançaram oito era terra que captiua-

ram, hos outros todos morreram sf 'ga-

dos, ficando a fusta em poder dos nos-

sos.» Ib'dem, part. 4, cap. 46.— ^Man-

dou logo Rui vaz pereira com setenta

homens cm dous bateis que fossem so-

correr ao baluarte, os quaes depois que
desembarcaram se ouu«ram com os imi-

gos, de maneira que os fezeram fogir

pêra praia, e dahi peras fustas, no qual

alcance mataram mais de trinta deiles.»

Ibidem, cap. 74. — «Dom Francisco en-

tendendo a tenção dV-lRey polo aperce-

ber psra o seguinte dia mandou a loaõ

da Noua que tornasse à praia e disesse

aos Mouros que lhe deraõ o recado d'el-

Rey, que Uje fossem dizer da sua parte

quo olie se torníua pêra as nãos, e ao

outro dia pela menhaõ se auia de ver

com e'le.i> Barros, Década 1, livro 8,

capitulo 3, — oChfgando Christováo de

Brito a este lugar, por não achar nelle

magpstade de campa, ou sinal de quem
alli jazia, lamentando o desamparo da-

quelles corpos, e maldizendo o lugar a

que a fortuna trouxe tanta pessoa, tan-

ta virtude, e tanta cavalleria como D.

Francisco teve, pois já em mais lhe

não podia aproveitar, disse por sua al-

ma, e de Lourenço de Brito hum res-

ponso, e cubrio seus ossos com huns
poucos de seixos da praia, e em cima
íiuma Cruz de páo.» Idem, Década 2,

liv. 6, cap. 10. — «O qual rio se vem
mettf r no mar quatro léguas acima de

hum lugar chamado Baháor, e dez de Ju-

dá ; e he a sua agua tão pouca, que pri-

meiro que chegue ás praias, já vem salga-

da da maré, que a vai receber hum bom
pedaço per dentro da terra, j Ibidem, liv.

8, cap. 1.— »0 Governador Nuno da Cu-
nha mandou o esquife a terra pêra ve-

rem aonde havia agua, e sendo na praia,

acudio a olle aquelle mancebo quf< atrás

dissemos ficara da companhia de Manoel
de Lacerda por doente, (que parece que
ordenou Deos ficar alli pêra se salvar).»

Diogo de Couto, Década 4, liv. 5, cap. 2.

Huma c&deia neste muro aíTerra,

Desse duro metal que dá Biscaia,

Que clipga aos baluartes lá da terra,

E nega ao mareante que entre ou saia,

VUL. iv.-lll.

Porque do rio a livre entrada cerra:

Mas chegando os bateis á sua praia

Hão-de largar-lha, para que entre e acuda

A nossa armada, e possa dar-Uie ajuda.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 2, est. 25.

Acefarcão tambera vendo o formoso

.Sitio, que a [resca terra Ih'apre5enta

.\poz hum temporal tão perigoso,

D'achar-se em tão bom porto se contenta:

Entra onde está a Rainha, desejoso

Que o trabalho do mar e da tormenta

Queira satisfazer, e em terra saia

Uacrear-se, se quer, na fresca praia,

IDEM, IBIDEM, cant. 4, est. 45.

Sendo feita do todo a alevantada

M-.quina, horrenda mais que inexpugnável.

Fica em meio do rio situada

Firme com quatro amarras, e immudavel,

Esperando que alli fai;a tornada

o alternado das ondas, e incansável

.Movimento, que as aguas vivas Ir.-íga

Com que o mar em mor cópia & praia alaga.

IDEU, IBIDEM, cant. 13, est. 19.

— «Outro Dabul, que chamão de cima,

que por espaço de duas legoas se apar-

tava da praia, estava por forte, e por

distante rico com os depósitos, e fazen-

das de muitos; mas nem assim lhe va-

leo o abrigo da terra, para se eximir da

fortuna dos outros; porque o foi deman-
dar o Governador, dando a seu filho D.

Álvaro o primeiro perigo, a que chamão
os soldados vanguarda (que estes erão

os favores daqaelle Pai, e os daqmdle
tempo).» Jacinlho Freire d'Andrade, Vi-

da de D. João de Castro, liv. 4. — «Do

repente descortina os destroços d'um na-

vio, que acabava de naufragar: bancos

de remeiros, espedaçados ; remos espar-

gidos por toda a praia; leme, masto, e

enxárcia boiando pela costa : depois avis-

ta ao longe dous homens, um ancião, e

outro que, inda que meço, dava ares de

Ulysses : tinha seu agrado, sua sobera-

nia, suas feições, e seu majestoso gar-

bn.» Aventuras de Telemaco, liv. 1.

—

oNão ousou Calypso instar por então; e

affectou tomar parte no seu sentimento,

e enternecer-se por Ulysses: mas, para

melhor conhecer os modos de attrahir

o coração d'este mancebo, rogou-lhe qui-

zesse contar-lhe seu naufrágio, e quaes

successos o tinham encaminhado áquel-

las praias.» Ibidem, liv. 2.

Lume consolador, fanj^l d*esp'ranç3,

Quando na praia ja, sem luz me dei.xas!

Ingano lisongeiro da cxittencia,

Que verdade cruel te ha dissipado ?

GARRETT, CAMÕES, Cant. Õ, cap. 4.

Para ajuntar as peregrinas mercês;

Lá vai duro mortal soltando as velas

No elemento nâo seu d'Eólo ás fúrias:

Mortal té sgoi a ingénuo, e que outras praias

Não tinha vi; to mais que as do tranquillo

Ribeiro, que lhe corta os pátrios campos.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 1.

— «Os mares pareciam naquella hora

rocordar-se ainda do rugido harínonio-

so do estio, e a vaga arqneiava-se, rola-

va e, espreguiçando-se pfla praia, re-

flectia a espaços nas golfadas da escuma
a luz indecisa dos céus.» Alexandre Her-
culano. Eurico, cap. 4.

PRAIN.4. Vid. Plaiia, ou Plaina.

PRAINO. Vid. Plano.

PRAINADEIRA, .s. f. Insecto que di-

zem entra nas colmeiss para apurar o

mel, e que depois é morto pelas abe-
lhas.

PRANCHA, s. f. Lamina, folha larga

de metal.

Ra?gão-se obscuros véos, calculo exacto

Do aproximar, e de integrar se encontra

Esculpido alli está. e se eternisa

Em fulgurantes pranchas de Diamante,

A longa duração de quasi bum cento

De annuas revoluções da Terra inerte,

.\os profundos Astrónomos a entrega

Fontenelle dulcíssimo, que Mundos

Vio mais no espaço, que áridas Sciencias

Tanto soubera amenisar no estilo.

Que só parece producçâo das Graças.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, CaDt. 4.

—Tsboa que serve de ponte, da proa

das embarcações á praia, etc. — «Che-
gada ao porto esta embarcação, que era

huma fermnsa lanteaa de remo, os que
nella vinhnõ a atracarão cõ tíous proi-

zes de popa e do proa cõ a ribancei-

ra quo a ponta da calheta fazia, paia se

poderem servir com prancha, e desem-
barcados todos em terra, que seriaõ até

trinta pessoas pouco mais ou menos, en-

tenderão logo em fazerem agoada, e le-

nha, lavarem sua ropa, e guisarem de
comer, e alguns se occupavão em lutas,

e em outros passatempos, bem fora de
lhes parecer que podia aver aly quem os

estorvasse.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 54.

—Taboa grossa, forte o larga.

As descosidas pranchas semeavam

Pelss cavadas ondas... Feia a morte

Nos acenou co'as roixas agonias

Maldittas da esperança... — E eu só a via

;

Eu sõ, na cerração da tempestade.

GARRETT, CAM., caut. 5, Cap. 4.

— Armadura que fazem os calafates e

carpinteiros para trabalhar no costado do

navio.

—Termo de medicina. — Prancha de

Lotleri; machina destinada a sustar a

hemorrhagia da artéria intercostal.

— Correr prancha á terra; deitar a

prancha para se poder passar de utEa

embarcação para terra.

—Dar de prancha; de chapa, sem ser

com o corte, ou de cota.

— Ferro de engommsr.
PRANCHADA, s. f. (De prancha, com

o suffixo «ada»). Golpo de espada dado

de prancha.

—Chapa de chumbo com que se co-

bre o ouvido da peça.
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PRANCHÃO, s. m. AugraonlalÍTo de
Praucha. l'rflncba gr«ndn.

PIUINCHAR, V. a. (U,> prancha). Cas-

tigar com pranchadas; dar [>raiiuhadas.

PRANCHETA, ou PLANCHETA, ». /.

Termo de niBdiriaa. Mi-cha de lies cha-

ta, para curar floridas.

— l'cqiii'tin chapa de chumbo, ou de
outro qualquer int^tal.

— liislrumeiíto de malhcmalica que
serve para medir distancias ou alturas, e

levantar plantas.

PRANTA. Vid. Planta.

Duuese t triste voz do qu« oITeiidido

Fica da mão ferrada, ou dura pra»ta,

E onde a gente mais ferue Ha;i o grito

Do que valerse em tut press.i não pude.

Todos de dous em dous dãu vult.i ã pi.i<;a

Caus.^ndo .1 quem us ve contcotomenlo,

E onde Lianur está, c.tda ImiD se inclina

Com airosa, e grdcios.i reucrencid.

CORTE REAL, NAUFKAOIO DB SEPÚLVEDA,
cant. 1.

PRANTADO, part. pass. de Prantar.
— «Nestes paleos eslam prantados jar-

dins muy frescos nos quaes lia muitas
arvores de fruilo, ficando no meo corre-

dores altos poios quai^s passam os rege-

dores, e per ambas bandas dos corredo-

res ficam por baixo anlre jardins e cor-

redores espaço pêra passar ha gente que
tem negocio, o pêra ho mais serviço da
casa.» António Tenreiro, Itinerário, ca-

pitulo 8.

Aquella artilharia que pi-iiii(aifa

Para bater estava alli sSments,

Está por vários postos situada,

A qual fortificou a imiga gente

Com grandes bastíõts, acompanhada

De mui grandes trincheiras juntamente,

Epara que estar mais segura possa

Faz que taoibcra a ampare a manta grossa.

r. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 15, est. 48.

PRANTAR. Vid. Plantar.

PRANTEADEIRA, s. /. Choradeira, car-

pideira, a que acompanhava os enterros
por paga.

PRANTEADO, part. pass. de Prantear.
PRANTEADOR, s. m. O que lamenta,

ou faz pranto.

PRANTEAR, v. a. Lamentar, lastimar
com palavras, grilos, etc.

— V". >!., ou Prantear se, v. reli. La-
mentar-se, chorar-se, chorar.

PRANTO, s. m. (Do latim planctxts).

Lameulaçáo, gemidos, choro, soluços,

suspiros.—»E poUo grande sentimento,
que todos souberáo que el Rey linha
polia morto dei Rey seu pay, e tainbfm
pello nojo em todos ser muy geral, por
quaó amado, e bem quisto era, forão

em todo o Reyno feylos mujto grandes
prantos com grandes cerymnuias de tris-

teza, o toda a genle vestida do burel, al-

mafega, luto, e vaso.» Garcia de Rezen-

PRAPC

do, Chronica de D. João II, cap. 22.—
«E com isto sn leuanloii anlre todos hum
innyto grandu, e muylo triste, e des-
auenturado pranto, daudo lodos em si

fuuylas b jT-iadas, depenando muytas e
wuy honradas barbas, e cabelos, e as

mollieres desfazendo com suas vnhas, e

máos, ha ferniosura de seus rostos, que
lhe corriáo em sangue. Cousa táoes[)in-
tosa, e lri«le, qu i se não vio, nem r.uy-

dou.» Ibidem, cap. 132. — «Ecorao os
Cienlios Canarijs da terra nestes casos da
morto usam do muitas gentilidades por
pranto, e dó, vendo o seu rosl'» d^scu-
berto cora aquella honra, e gravidado de
sua pessoa, e alvura da barba, que a
idade, o trabalhos lhe tinham dado, fa-

ziam, o diziam cousas, que níio havia
pessoa que se tivesse ao choro, e (irin-

cipalmenle movidos com o pranto de
quantas mulheres elle tinha casado.»
Barros, Década 2, liv. 10, cap. 8.

Vi, claramente visto o lulne tít.i

Que a marítima g^nte tem por âuiitu.

Em tempo do tormenia e vento esquivo,

De tempestade escura c triste pranto.

CAM., LUS., cant. 5, est. 18.

Aquella por quem Eco conucrtida

Em mis*rauel voz. e escnro acento.

Nos concauos penedos : mas sombrias
Desortíis lapas, faz amargo prantu^

Hntam as altas aruores moutdas
Do fresco, e bráJo asstipro de Fauonio

Tocandose cos verdís; fiescosiamos:

Com voz surda se dam paz arooros;u

CORTE REJO., NAUFRÁGIO DESEPUtVEDA,
cant. 1.

Ouuemse vozes altas sem concerto

Choroso pranto am^trgo, ouuemse gritos,

Onuese grandes golpes de for';os"3

.\çoutes, cruéis, duros, e terribeis.

Representiida vai a infernal corte

Com artificio tal, com t.il disãenho

Que até corações fortes mostrâo medo
Nacido da lembrança que ós assombra.

IDEM, IBIDEM, cant. 5.

Que nebrina mortifer.i. ou que venlo

Murdiou a fresca flor do tua idade.

Qual odioso rigor, q^ial parca injusta

De tal vida cartou o doce Bo.

.\ssi lamenta, e cbor* o pastor triste:

.ajudado dos seus com prariro amargo
Que na concaua rocha retonibando

Faz horribcl rumor, « ^«m confuso.

IDEM, IBIDEM, cant. 17.

— «A qual achamos tola juncada de
corpos mortos, cousa Isõ lastimosa e es-

pantosa de ver, que náo avia homem
que só desla vi.sta náo caysse pasmado
no chaõ, fazendo sobro elles hum tris-

tíssimo pranto, acompanhado de mov-
ias bLifciadas que huns e os outros d'a-

váo em sy mesmos.» Feroán Mendes Pin-
to, Peregrinações, cap. 53.—«E vendo
que a terra era deserta do gente, e rauy-
lo povoada de elefsnles, e de tigres, nos
subimos em humas arvores syUeslres,
par* nellas escaparmos porontaõà gran-

PRAN

de multidão destes, ede outros animaes,
qun alli liiibBia'./8 visto; o quando nos

parociu que podíamos caminhar com
menos perig<>8, aos tornamos • ajuntar,

e DOS melemos p^^la espfssura du maio,
andando de buma parte para a outra com
moytos grilos, e prantos, s^tn sabermos
atinar com cousa, que pudesse ser meyo
de Qossa salvação.» Ibidam, cap. 180.

Bnforro,

KMitndM

Que a aitii dUcn» ^ le c«.tÁ (>cduulo^ -

E.<i a minha huou grave Mt B«nUa4a.

r. DATtDRAOE, nttMcino coico ra Pio,

CMit. n, e»l. J3.

Vai-4« atraz com grãa pres^A retirando

Cheia de sangue .v-az. m.i< Dkil« d'e>ipaate,

Tndo« iSo de .Vifimi hla-remandi

Que nutrn poder nãa erem qae powi taito.

Algun.^ d<^.,9eu^ 09 corpo» cá deuAMio
ILiudão >a almas li ao et>r:.

Dos Cbristâfjs nÒH di»u« \:\ >

Mas do« feridn» be griU qu .

:

IDE», IBIDEM, cant. 15, eit 73.

VerKidíi nos antigos exemplarei

De Grécia e Itoma, a"~ cânticos sabAme^

De Ji'h a de Teoitf se nppraxia

De comp.arar. era bor.*^ mc-s falg.idas,

Qmç^es de Smyma e Mantua : a romdo o Tiram

Sobre os prautoí de Oido verter Ugrynus.

GARRETT, CAMÕES, cant. 6,cap. 6.

Da Siracus* nos entrados muros

;

Foi esta a vez primeira, 6 grão Bodkàno,

Qne ffi Ifernes 1 nm pi-nnto eoteroecido!

E ao Mundo aligeirou, fes doce «o Mondo
o férreo jugo do Latino Império I

1. A. OB MACSDO, VIAGEM IXTATlCA,C«nt. 2.

—Choradeira, choro, lagrimas.

—

Bet-

fazer-se em pranto. — i Acabando estas

paUvrfs com s ilnços grandes começou
renovar seu pranto, aju lando-a suas don-

zellas com tamanha Viintide. como qne

a dôr for.i de f^das el'as.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 6.

Enxuga o bello pronto, o^ bella Esposa,

Que som causa demmss. p^iis com «He

O forte cora^'"' me desf>ed»>;.^s.

Eu naõ vou coiDtMiter alguD Gicante,

Nem tenho o Tamorlaõ por inimigo :

Vou fazer meu officio. e bem conbe^o.

A.VT0N10 DIMII DA CSUX, BYSSOPC, canL C.

Do raou prmuo tem d.'', e dos cansados

Longos armos Ja minha amarga vida.

Aqui hum magoado, e grafi suspiro

lAs t^ueuas Ibe atallKm; qoe o .«eatiaeato

A voz lhe ctuge". ^a dentro no fãU:

IDEM, IBIDEM

Ccrla-lha

Um mar de jTanlo a voi.

— •Tu foste sempre

O meu dei .Vntooio. i

GAM\ETT, CAM6CS, CJOt 3. Cif. 3.
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o próprio smoi, cujn ferina sede

Nem com lagrj'mas .Irjsíes se mitiga,

Indo ás soidosaí margens ão Mondego,

Junclo á fronte que l3*rTinas formaram,

Verte sobre elle desusado pranto.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, cap. 21.

Cos Olhinhos, emYão banhada em pranto,

Supplice implora os bárbaros. O feoro

Imbebem crus no peito crysiaUino.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, cap. 24.

Não eia longe deUe em sombra involto

Da pri&.^o melancólica Boécio :

Vai banhando os grilhões de amargo pranto,

Té que raiando vio Filosofia,

Que as sombras rompe, as lagrimas enxuga.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 2.

1.) PRÃO, corrupção de Plano.

—Loc. ADV. : De prão; de plano, sin-

ceramente, siogelametite.

f 2.) PRÃO. Vid. Porão.— oE saltando

embaixo no praõ obra de cem homens,

assi Portugueses como escravos e mari-

nheyros, em menos de huma hora foj

tudo lançado ao mar, do manejra que

nenhuma cousa ficou a que se pudesse

pôr nome que pelos bordos não fosse fo-

ra, senão quanto foy taõ excessivo o des-

atino destes homens que aié de doze cai-

xões cheví s de barras de prata que na

briga passada se tomarão a Coja Acem,
nenhum ficou que também não fosse ao

mar, sem aver homem delles que tives-

se acordo para se lembrar do que aquil-

lo era, a fora outras cousas de muyta va-

lia que na volta do mais foraó por este

triste caminho.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 61.

PRASINO, adj. (Do latim prasinus).

De côr verde.

PRASIO, s. )/!. (Do latim prasius). Ter-

mo de niiueralogia. Variedade de quartzo

hialino de côr verde.

PRASMãDO, part. pass. de Prasmar.

PRASMAR, V. a. ant. Vituperar, ar-

guir, estranhar, criticar, reprehonder,

abominar, doestar, censurar.

PRASME, s. m. (De praz, eme). Con-

senliojento, beneplácito, despacho, por-

taria. — aVistó hum nosso Prasme, por

Nós assinado, pelo qual nos prouve, se

assi era, como elle dizia, fazer-lhe Mer-

cê da dita Capella.» Carta d'el-rei D.

Manoel.
— O régio prasme; o beneplácito ré-

gio.

PRASMO.s. m.ant. Nota, mancha, cul-,

pa, def-fito, censura, vitupério.— «Nem
podia alguum em elle poer prasmo qae
não fo5S3 ávido por malicioso.» Pina,

Chronica d'el-rei D. João II, cap. 66.

PRASO. Yid. Prazo.

PRATA, s. f. Metal branco, e brilhan-

te, mais duro, e menos dúctil que o ou-
ro. — «Neste mesmo anno í-:z el Rei os

meos tostões de prata no qual tenopo

estando hum dia na festa, lhe veo fallar

dom laimes Duque de Bragança seu so-

brinho.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 4, cap. 20-

—

'E no an-

no de M.D.iiii. mandou Isurar os Portu-

gueses de prata de valor cada hum de
quatrocentos reaes com os mesmos cu-
nhos, deuisas, e letreiros dos Portugue-
ses douro, e destes de prata mandou fa-

zer meos, e quartos.» Ibidem, cap. 86.

— «Ffz meos tostoens de prata no anno
de mil, e quinhentos, e dezasete que de

huma banda tem os cinco escudos das

quinas, e da outra huma cruz, e dam-
balas bandas diz o letreiro. Primus Ema-
nuel K. P. V: .\. D. Guina3.» Ibidem.

—

«Fizeraõ entremezes, a que acoHio toda

a Cidade: disse elle no cabo taes gabos
da mezinha, que naõ ficou pessoa, que
a naõ comprasse a tostsõ cada canudo,
até vazsr de lodo os caixo^ns. que en-
cheo de prata.» Arte de furtar, cap.

31.—«Em Pegú ha muyto ouro, prata,

8 outros metaes, e os levaõ para muytas
partes de minas riquíssimas de ouro, e

abrem selte legoas asima da Cidade de
Pegú junto ao rio de Sirtaõ, no qual, e

no de Sirião acham os naturaes entre as

áreas algum de subidos quiUtes, fora ou-

tro muyto, que trasem do Reyoo Jango-
má, Ava, e outros de Bramas, e Laos.»

Conquista do Pegú, cap. 1. — «A qual

inclioaçaõ que seu psi lhe entendeo vi-

vendo, foi causa de deixar os filhos taõ

bem herdados, que naõ dependessem do
irmaõ em cousa alguma, e reparlio en-

tre elles (além de Villas, e Lugares) per-

to de quinhentos mil cruzados em moe-
da, e grande cópia de marcos de prata

lavrada.» Frei Bernardo de Brito, Elo-

gios dos reis de Portugal, continuados

por D. José Barbosa.— «E ja neste tem-
po os Portugueses erão tantos que não
cabião nas casas, porque da mayor par-

te delles levava fazenda a triste da lan-

chara ; e assi o cabedal que ella levou

passava de sessenta mil cruzados, de que
a mayor parte era em prata amoedada
para se comprar cõ ella ouro.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 38.

— €.Mas que se lhe quisessem comprar a

fszenda toda por junto, trazendo logo

prata quanta bastasse para isso, que lha

venderia, e se não que de outra maaey-
ra não queria nenhum concerto com el-

les, porque estava muyto escandalizado

do pouco respeito q'ie o Nautare! lhe ti-

vera, em lhe desprezar os seus recados,

e que se disto fossem contentes, lhe res-

pondessem dentro de huma hora, que só

para isso lhe dava de espaço, e se não

que se iria caminho de Aiuão, onde ven-

deria a fazendfl muyto milhor que aly.»

Ibidem, cap. 49. — «E foy a cousa de

maneira que em sós treze dias que du-

rou a frequência destes cartazes, ganhou
este moço, segundo o dito dos que o in-

vejarão, mais de quatro mil taeis só em
prata, a fora muytas e muyto boas pe-

i,as que todos Ihedav&õ pelos aviar mais

depressa, e a forma dos cartazes era des-

ta maneyra.» Ibidem, cap. 52.—«O qual
lhe respoodeo, era do sem ventura de
meu pay, a quem cahio em sorte triste

e desavenlurada tomardeslhe vós outros
em menos de huma hora o que elle ga-
nhou em mais de trinta annos, o qual
vinha de hum lugar que se chama Quoa-
mão, onde a troco de prata comproti
essa fazenda que ahy tendes, para a yr
vender aos juncos de Sião que estão no
porto de Comhay.» Ibidem, cap. 55,

—

«Concluyda assi esta briga, se fez inven-
tayro do que o junco dos inimigos tra-

zia, e foy avaliada a presa em oitenta

mil taeis, de que a mayor parte era pra-
ta de Japaõ que o cossayro tinha toma-
do em três juncos de mercadores que vi-

nháo de Firando para Chincheo. » Ibi-

dem, cap. 66.— «E se queres mais pra-
ta, como mostras na sede de tua cobiça,

para com ella acabares bem de encher
o fardel do teu infernal apetite, nessou-
tras casas que por ahy estão acharás com
que bem te enchas até arrebentares, e

quiçá que não errarás, porque ja que
por essa que tens tomado as de yr ao in-

ferno, v.iy também por essoutra, porque
quanto mais peso levares sobre tua ca-

beça, tanto mais depressa irás ao fundo,
como parece polo que tuas más obrns de
ty testemutihaõ.B Ibidem, cap. 77.

—

«Com este medo começamos a alijar

quanto trazíamos, e foy tamanho o des-

atino neste excessivo trabalho, que até o

mantimento e os caixões da prata se

lançarão ao mar, e após isto cortamos
também ambos os maslos, porque ja a
este tempo as embarcacoens hião aber-

tas, e corremos assi a arvore seeca o que
mais restava do dia.» Ibidem, cap. 79.
— nTambem nos affirmaraõ que rendia

esta cidade a el Rey todos os dias dous
mil taeis de prata, que saõ três mil cru-

zados, como ja disse muytas vezes. Dos
paços reais não direy nada, porque os

não vimos senão de fora, npm delles sou-

bemos m.iis que o que os Chins nos dis-

seraõ.» Ibidem, cap. 88. — «E fazendo

mostra de nos quererem tornar á embar-
cação, a molher lhes disse, bem vos en-
tendo, e bem sey que não quereis per-

der nada do vosso, e assi he razão, ja
que não tendes outros percalços de que
vivais, então metendo a mão na bolsa

lhes deu dous taeis de prata, de que fi-

carão contentes, e com licença do Chifuu

nos levou a sua casa, onde nos teve to-

dos os cinco dias que aquy estivemos,

fazendonos sempre muyto gasalhado, e

trataudonos cõ muiia caridade.» Ibidem,

cap. 91. — aE assi vestidos de seda, e

borcadilho, espadas guarnecidas douro,

e torquesss, robios, cavalos ageazsdos

com sellas forradas de prata, e em for-

ros darminhos, martas e grisas e de ou-
tras sortes de muyto preço. E isto pêra

se repartir e dar a cada hum dos senho-
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les, segiin'lo sftu e.sU'lo e merecimoDto.»

Teorfiro, Itinerário, cap. 17.—«A oulro

pririiò: «...1I« «ui Iodas as vilUs dVsla

capilaiiia um uiililar ou hoaii;m secular

a que cbamam director; e, poucos eicn-

ptuados, b'ài> homens seo) religião, quo

traiam os eccl.-siasticos como os Mouros

d'Argel, com insuleucias incrireis. Padre

que encontra uru director bctn pólt* p«-

sar-so a cOra e mnis a prata.» Bispo do

(jfáo l'ara. Memorias, publicadas por

Canaillo Casl»lio Branco, pag. 23.—«An-

tes de partir pagou as ferraduras com
dous florins, qu') he liuma moeda de

prata romo sab-^is coaa muito corpo.»

Cavfllleiro de Oliveira, Cartas, 1ÍT. 1,

n." 50.

—Baixrtlla, joi.^s e moTois dVsto me-
tal.— «Acabou dn pagar a prata das egre-

jas que el l\A dom Afonso quinto sfu

tio do temjio que fdzia guerra em castel-

la tomím dolUs o que írz p^ra coraprir

seu teslítraenlo.o Itamiâo dn Góes, Chro-

uica de D. Manoel, part. 4, cap. 84.

—

«E porque lhe parecco, que não era tan-

to quanto compria, com muyto recado,

e tnuyta certeza de paga, tomou a prata

das Vgrejis, o Mosteiros: aquella que

nuo eru sograda, que ua sagrada se náo

bolio, uiMU pos mão : a qual depois de

ser Rey com mujlocuydado psgou, e de

todas estas cousas fezse boa soma de di-

nheiro.» Garcia de Rezende, Chronica

de D. João II, cap. 12. — «E porque a

doença dei Itey assentou em mortal iJo-

presia no verain deste anno, e a villa de

Seiuuel por s r húmida era contraria a

sua saúde, elle com a Raynha se foram

a Cidade de Euora ua entrada do inuer-

uo, onde por descarrego de sua consciên-

cia mandou pollo Ueyiio Aluaro Pache-

co, caualleiro de sua casa, e com elle

Esteunm Barradas com mujto diuhejro,

pêra pagarem alguma parte da prata das

igrejas.» Ibidem, cap. 182.— «Se he li-

cito aos Ki-ys Caiholicos tomarem a pra-

ta das IgfejdS, para as couservarem, e

defenderem em extrema necessidade

:

porque naõ lhes será licito recolherem

décimas dos tcclesiasticos, para os de-

fenderem uo mesmo aperto? Licito ho,

naõ ha duvida
;
porque esta consequên-

cia naõ tem reposta: o delia se colhe ou-

tra, que reprehende de muita cobiça, e

avareza, o que elles querem, que sej»

escrúpulo, e excòmutibaõ.» Arte de Fur-

tar, cap. 39.— «Km Parma houve huma
iiuuiudação causada pelos Kios Magra,

Verde, e por outros, que depois do vá-

rios dannos qu.) causou, sendo o mayor
a grande mortandade de pessoas, e de

auimaes, Rrruiut)u a Igreja de S. Qairi-

co levaudo a prata, as vestimentas, e os

Vasos sagrados d'8quelld Templo.» Ca-

Talleiro d'Oliveira, Cartas, livro 1, nu-

mero 23.

— Prata lavrada; a que se usa nos

serviços das casss, igrejas, etc.

PRAT

—Figuradamente: Prata que})rada ; \

cousa que nunca perde o seu valor. '

— Pi ata quebrada; tudo aquilio que,

sem causar gravame, tem em todo o tem-

po valor e utilidade.

—Prata em barra; apurada, e íeila

cm barra.
— Tela de prata; tecido de fios de

prata.— Objectos de prata; fabricados d'este

metal.— C"ai>(nae« de prata

—

«Pelo qual

maudauí ao Papa huma mui rica bai-

lella de prata dourada, laurada'de bís-

tiães. a qual nao foi ler a .Marselha.»

Damiáo de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 4. cap. 18. — «O que f»íilo lhe de-

ram agoa as mãos um huma bacia de pra-

ta, e as alimpou eiu hum guardanapo de

seda azul laurado de lio douro, poudo-

Ihe logo sobre huma alcatifa humas toa-

lhas de seda listradas, e as iguarias em
bátegas de prata, sem aparda mesa es-

tar outra nenhuma pessoa, que ho trin-

chante que lhe cortaua em giolhos.» Ibi-

dem, cap. 10.— «.^quy nos mostrou hum
oratório era que tinha huma Cruz de pao

dourada, com huns castiçais e huma
alampada de prata, e nos disse que se

chamava Inez de Leiria, o que seu piy

se chamara Tomé Pirez, o qual deste

reyno fora por Embaixador a el Rey da

China, e que por bum alevaulamento

que hum nosso Capitão fizera em Can-

tão, ouverào os Chins que era elle es-

pia o não embaixador como elle dezia.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

91.—<E alli se achão cameras aonde ha

leytjs de prata, e dóceis de brocado. E

todo o serviço se faz com moças virgens

assas fermosas, e muyto ricamente ves-

tidas. E naõ he muyto ser isto assim, e

muyto mais sem comparação, segundo

o grande apparato, e grandes» que vi-

mos em algumas destas casas.» Ibidem,

cap. 105. — «Us cinco que se assentam

aa mão direita tem mais grão e digni-

dade que os cinco da mão esquerda. E

assi como ha dignidade esteja nos cin-

tos e sombreiros, os da mão dereila tra-

zem cintos de ouro e sombreiros amare-

los, e os da mão esquerda trazem cintos

de prata e sombreiros azues, ou aca-

thâsolados.» Tenreiro, Itinerário, cap.

16.—«Oswal Grembs, conta qu-; nas en-

tranhas da terra se achara huin Cruci-

fixo de prata com a Virgem .Maria ao pé

da Cruz.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas,

liv. 1, n.» 24.

—Figuradamente: Ondas de prata;

de cór e brilho da prata.

Da liquida correDie sonorosa,

Deixa as oníKiã de praia, que a vaã sombia

Djquelle quo de»»n.\ lhe moítr.irâo:

Veudo amor aquellalma Uo sobeiba,

Aquelle coraçÃu tia fero, o duro.

Vendo aquella Ton*ade if'onta, e liure,

E .'\que1Ia oniniio em tudo altiua.

CORTC REAL, NAUFRÁGIO DB SSPCLrDA,
cant. 1

.

PRAT

—I.ingxia de prata; eloquente.
— Língua t/« prata ; maldizente, que

diz mal de tudo, critico.

— lo: de prata; limpa, sonora, ar-

gentina.

—Termo de brazáo. Um dos metaes

usados no brazáo; equivaUá cór branca.

—Termo de botânica. Planta muito

semelhante na folhagem as do pepino

de S. Gregório.
—Adagio: Sarvir-sa com a prata da

casa ; fazer o que é preciso, sem auxilio

de pessoas de fora.

PRATÃO, >. m. Augmenlalivo de Prato.

— Prato grande.

PRATAS, í. f. plur. Termo militar an-

tig >. IVi;as da armadura anti;ça.

PRATEADO, pari. pats. de Pratear.

— «Fez também Tint>*ins, e meios »in-

leins de prata, e de cincos, de ley de

onze dinheyros, e de preço de vinte reis,

a de dez. e de cinco :« fez outros Espa-

dis de cobre, da feyção. o grandura dos

de ouro, e eráo prateados, de preço de

quatro reis.» tiarcia de Itfzende. Chro-

nica de D. João II, cap. 57.—«Em este

caminho do deserto nam vimos homem
nem molher, somente muylas veaçôes

de muytas cassas, s. vacas bravas, que
saiu de cabelo prateado muyto luzente,

tem os rabos como de cavalo, que sam
branccs e luzentes, que parecem seda. e

a C8b''ça como de cavalo com huns cor-

Hiuhos dereytos pêra cima e lisos, e ma-
nadas muyto grandes de burros, que

sam todos ruyvos.» Tenleiro, Itinerário,

cap. G2.

Aqui pois .1 Concelho chama o Gcaío

Do seu Império os pr:oci('a>> Dyiu^ta»,

Vum vistoso salau, t.-dv» cubert.i

De papel prateado, e lanlejt"»iti«.

Se ajunta * g'^u>de Corte : e alli. por «rden,

As-sealando-se vai ; ao« fts do throDo,

De alambres, e velórios embatid»,

A lisonja sa ^-ia, e a txcellencia.

A. DiKiX DA ouz, BTSSOPK, canL 1.

A Ubra^io da prateada Laa,

Astro próximo a ais, mas sempre ifnoto,

E do vento inconstante a origem vista

No equilíbrio do ar, que oscila, e treme.

3. A. D£ VACBDÚ, TIACEM E3LTATtCA, CâOL 4.

PR.ATEADOR, s. í/i. (Do ihema pratea,

de pratear, c.uu o suffixo «dõr). O que
praiea alguma cousa.

PRATE-iR, V. a. Cobrir com folha de

prata, dar a câr do prata.

—Figuradamente: Encobrir, palliar,

dar uma certa apparencia agradável.

PRAIEIRO, s. m. Ourives que faz obras

de prata.

PRATEL, S-. m. ant. Prato pequeno.
— Instrumento de musica com qaa se

acompanhava o canto.

—

Cantar ao pra-

tel.

PRATELEIRA, s. f. Estante da coUocar

os pratos, e frâSCos da cuiinba.

PRATELEIRO, s. »». Prateleira.
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1.) PRATICA, s. f. Conversação, con-

versa, pildstra; arenga, discurso, falia.

— tNesta merenda, entre outras praticas

que tiverão pergantou Çacoeia a Vasquo

da Gama se erão turquos, se mouros, e

donde vinliaõ, se traziaó liuros de sua

lei, que llios moslr.isse, e assi has armas

que se mais usauaõ em sua terra, ao

que lhe respondeo, que hos liuros de

sua lei lhe mostraria depois, que quan-

to ás armas erão aquellas com que hos

seus eslauáo armados, couraças, lanças,

espingardas, e béslas, com algumas das

quaes mandou tirar, e trás ellas com has

bombardas, do que Çacoeia, e hos seus se

al->graraõ muito.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 1, cap. 37.

—

f Aires Corrêa em chegando fez sua cor-

tesia, ap',)S o que deu a el Rei as cartas

que lhe el Rei dom Emanuel scrcuia em
Arábigo, e Português, e lhe entregou

pela mão o seu embaixador, e deu o

presente, sobsUo que passadas mujtas
praticas el Rei rogou a Aires Correia,

que os dias que alli estiuesse a arma-
da fosse seu hospede, o que fez com
licença de PeJralurez.p Ibidem, capi-

tulo 57. — «Estes dous senhores (entre

outras praticas que tiuemos) me deram
a entender que el Rei Sigismuudo seu

senhor (se pêra isso fosse cometido) dá-

lia de boa vontade huma só filha que
tinha per nome donna Heduige, de sua

primeira molher donna Barbara, irmãa

dei Rtii loam sceposiense de Hungria, ao

InfâQte dom Luis por molher.» Ibidem,

cap. 101. — «E porque cumpria aos ne-

gócios que se enláo tralauam veremsso,

lhe mandou dizer, que lhe desse pêra

isso licença, el Rei respondeo que elle

mesmo o queria ir ver, e pcra isso man-
dou armar huma tenda fora da cidade,

onde praticaram hum bom spaço, a qual'

pratica acabada, el Rei se tornou perà

cidade, e fez mercê dalgumas pfças ri-

cas aos capitaeus da frota.» Ibidam, part.

3, cap. 10.— «.\fonso dalbuquerque de-

spjoso de tamanha honrra como era res-

tituir aquelle Rei em seu regno o foi

visitar ao jungo, e depois de muitas pra-

ticas, assentaram pazes, e amizade, do

que se logo fezerão contratos assinados,

e asselados por elles.» Ibidem, cap. 17.

— «O sustancisl desta pratica foi dizer-

Ihe Diogo loptfz que hia com aquella

armada a Ormuz, prover em cousas qua
compriaõ a seruiço dei Rei seu senhor
por naquelle reguo auer dissenções, e

pessoas que sendo vassalos dei Rei Dor-

muz lhe nam guardauaõ a fe que lhe

deuiaõ.í Ibidem, cap. 60.

—

aNi<s quaes
em huma ylha que faz o rio Doiro se

ajuntarão p^ra concerto de paz, da par-

te dei Rey dom Fernando o Duque Dal-

ua, e o Almirante, e da parte dei Rey
dom Aflonso o senhor dom Aluaro, e

Ruy de Sousa, e tiuerão mujtas prati-

cas, mas Dão âzerão concãrto algum, e

el Rey e o Príncipe por lhe falecerem os

mantimentos, e Ibe não poderem vir, e

aquelle sitio ser doentio, e a gente re-

ceber muyto rnao trato, dtl^rminarão

aleuantsr o arrayâl, e tornaremse á Ci-

dade de Touro.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 13. — «E
as orelhas tão acoslunadas a ouuir sin-

gulares 6 doces musicas, e praticas de

prazir, como se tornarão surdas, sem
oujir as grandes lastimas dei Key, © a

Raynha, e Princesa, e os muyto gran-

des grilos, e desesperados prantos, quo
todos por elle faziao.» Ibidem, cap. 132.
— aGoiiçalo D'afonseca homem ÚJalgo,

e muy bom caualleiro, era piqueno de

corpo, e el Rey o fauorecia, e lhe fazia

honra, e mercê, e hum dia estando em
pratica com certos senhores, e tidalgos,

vierão a falar nelle, e o Comendador
mor dom Pedro da Sylua disse.» Ibidem,

cap. 194.— í.-VlTonso d'Alboquerque, pos-

to que soubesse qua a morte do BenJá-
ra fora per outro caso, não respondeo a

isso, somente ao que elle não fsilava,

que era na entrada de Ruy d"Araujo, e

dos outros cativos, çarraudo-se de todo

na prática do Mouro, sem querer fallar

em outra cousa.» Barros, Década 2, liv.

6, cap. 3.— tE porque além do negocio
da fortaleza, correo mais a prática se

combateriam ainda a Cidade com arti-

Iberia, como no primeiro conselho os

mais delles apontaram, deo também Af-

fonso d'Alboquerque suas razões como
não era serviço d'í.llley, por estar no
cabo da monção dos levantes com que
haviam de entrar o estreito, que impor-
tava mais que quanto esbulho a Cidade
tinha.» Ibidem, liv. 7, cap. 10.— «Don-
de succedeo, quando Miguel Ferreira foi

ante o X-^que Ismael, fazer-lhe muito
gazalhado, e muitas vezes esteve em pra-
tica com elle, perguntando-lhe mui miu-
damente por nossas cousas, assi do es-

tado da índia, como de Portugal, e de

lodolos Priacipps Christãos.» Ibidem, liv.

10, cap. 2.— «Targiana não consentindo
aquellas palavras ditas em seu louvor,

quiz buscar maneira de mudar a prati-

ca, e assim armado como estava o to-

mou pela mão, dizendo.» F. de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, cap. 87. —
«Dout. Vrji-vos tão ufano de cuidar que
falais bem, que isso me faz soltar as ré-

deas á pratica, que eu não quizara, por

não injuriar as letras, que não podem
ellas receber mais detrimento, que dar-

vos azo a cuidar que disputais. Sabeis

quamanho é o preço de um letrado vir-

tuoso, jubilado no mandar, que não tem
comparação.» Idem, Dialogo 2.—«S por-

que não he minha tençaõ desoubrir fal-

tas alheyas, e o remate desta pratica foy

remocarme o pouco castigo que por es-

tas cousas se dera aos culpados, e as

grandes mercês que vira fazer a quem
as não merecia, e por derradeiro ajun-

tou que o Rey que queria cumprir in-

teyramente cõ a obrigação do ofticio que
tinha, 6 que por armas avia de conquis-
tar e conservar povos taô apartados da
iui terra, tão nec^^ssario lhe era castigar

os mãos, como premiar os bõs.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 22.
—«Huma molher qiie eslava aly presen-

te a volta de outras muytas, ouvindo
a nossa pratica respondeo, cousa he essa

de que ninguém se dcve de espantar,

porque nunca ai vimos senão iicarem

pela mayor parte sepultados no mar, os

que muyto lavuião no mar, e por isso

amigos meus o milhor e mais certo he
fazer conta da terra, e trabalhar na ter-

ra, ji qu6 Deos foy servido de nos fazer

de terra.» Ibidem, cap. 91. — «K nas
praticas quo t'-'ve com elle lhe disse,

que elie desej&va muito de entregar

íiqaolia forUli»za ao Governador da Ín-

dia, mas quo havia da ser com condição,

que o havia de mandar pôr em Jaquete
com toda a artilueria delia, que havia
de levar, e que lhe haviam de dar ame-
tade do rendimento da Alfandega da-
qu^lla Ilha.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 1, cap. 7. — «Acabada esta pratica,

ou querendo justilicar mais a guerra, ou
ganhar tempo para esperar socccrros,

tornou a tentar o animo de D. João Mas-
carenhas, com condições mais graves,

instando na porfia de levantar o muro,
e pedindo que as náos do Sollão, seu
Senhor, pudessem navegar livres sem
cartazes de nossos generaes.» Jacintho
Freire de Andrade, Vida de D. João de
Castro, liv. 2. — «Acabada a prática, se

ouvio logo no campo dos Turcos huma
grossa salva, com que Coge Çofar feste-

java hum soccorro de dous mil Infantes,

que lhe havião chegsdo de Cambaya, to-

dos soldados velhos, que faziáo o soccor-
ro maior na qualidade, quí no número.»
Ibidem.— «O qoe dolle escreve o Gover-
nador a seu filuo D. Álvaro; e a ei Rei
de todos. Deixa naquella costa a D. Jor-
ge. Embarca-sô para Goa. Chega, e he
visitado no mar. Decreta-se-lhe triunfo.

Fabrica delle. Entra o Governador. Hum
Veriador lhe faz prática. Recebem-no
com paloo. Ordem do triunfo. Vai á Sé.

Reconhece a Deos por Author de suas
victorias.» Ibidem, liv. 3. — «Findemos
(lhe disse então), findemos uma pratica,

quo para ambos é penosa. Creio todavia

que não rcquereiêis de mim, que com-
vosco me desculpe d'uma palsvra que
o meu coração desmentia no instante que
a bocca a proferia.» F. M. do Nascimen-
to, Successos de Madame de Ssneterre.
—Pratica entre dous; dialogo.—Mover pratica; excitar, entrar a fal-

lar de alguma cousa.
— Trazer cm pratica alguma cousa;

fallar d'ella nss conversações.
— Metler pratica em alguma cousa;

começar a fallar n'ella.
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— Mviler pratica ;
coriTersar com «l-

guew.
—Ter pratica; conversar, fallnr, dis-

cursar.—«Atribuindo suas palauras tara

reaes, vurdadeiras, o esforçadas a inivlo,

e pouco esforço. E logo o Uuque de Vi-

seu, o o DuquH de Bragança, o seus ir-

mãos, depois drt partidos Dalioeirim se

ajuntaram no Vimieiro, onde todos tiuo-

ram pratica sobre isso, iouuando rany-

to os modos que tinham, pois ol Rey

dcllus presumia, que pêra seu fauor, o

ajuiia, quando lhes cumprisse, tinham

os Uoys de Castidla, pollo qual cl lley

os estimaria, o trataria como elles me-

reciam.» Garcia do Rezende, Chronica de

D. João II, cap. 39. — «O qual trouxa

recado da parto de Uoztomocan, que eilo

queria estar em trégua com o Capitão

mór por alguns dias. e neste tempo te-

riam prática em alguma cousa que fos-

se em proveito d'lilRey de Portugal, e

do llidalcão spu Senhor.» Barros, Déca-

da 2, liv. 7, cap. 5.

—Termo de religiôo. Pequeno discur-

so, eihortação feita pelos pregadores,

prelados, etc, aos fieis.— «Além do que

vos eucommendo mui apertadamente, que

em lugares accommodados fundeis estu-

dos, e casHS de devoção, ás quaes era

certos dias acudão aos Sermões, e Prati-

cas espirituaes, uão só os Christáos, mas
também os Gentios, para que por esta

via se aff-içoem á nossa Santa Fé, o ao

conhecimeuto dos erros em que vivam,

alumiando-lhes as almas com a luz do

Evangelho.» Jaciíitlio Freire de Andra-

de, Vida de D. João de Castro, liv. 1.

2.) PRATICA, s. f. Exercício das re-

gras de uma arte, etc.

—Uso continuado, costume, estylo.

—

«Havia na fortaleza um soldado, homem
de mais de quarenta annos, a que não

achámos o nome (pelos descuidos de que
tantas vezes nos queixamos) que devia

de ter andado por Itália, ou por Alema-

nlia, e tinha praticadas cousas da milí-

cia, porque parece que militara por là

alguns annos.» Diogo de Couto, Década
6, liv. 9, cap. 8. — a Atravessando estes

valesse tornam ao caminho que as guias

sabem per pratica assobir per serras

destas aroas muyto tneudas e soltas, em
que os Dromedários atolam ateo a barri-

ga, e se acerta aver tormenta de vento

os acrava esta área.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 38.

— Praxe, methodo, syslema. — «Da
qual armada sendo elRey dom Fernando
certificado, per seus mensajciros e carias

se mandou queixar a elKey, requeren-

dolhe que a naõ inuiasse ló se determi-

nar se era da sua conquista, e que pêra

pratica do caso podia mandar seus em-
baixadores.» Barros, Década 1, liv. 3,

cap. 11.

— Exercício feito debaixo da direcção

de pessoa competente que alguns profes-
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sores teem de fazer para se habilitarem

devidamente.

PRATICABILIDADE, s. f. (De praticá-

vel, com o sufiixo «idade»). Oualidade

do sor pralie.avid.

f PRATICADO, part. paas. de Prati-

car. — «E vista per nós a dita L<»y, de-

clarando em filia dizemos, que p^^r cus-

tume antiguo esta Ley foi entendida, e

praticada em esta guisa, a saber; o Ca-

valleiro, ou Fidalgo de linhagem do sol-

lar por cometer adultério com raolher

cazada assabe.ndas, se a nom tirasse de

poder de seu marido, nom morreria po-

rem, mas perderia os maravi lis d'EIRey,

e seria ueitado do seu Senhorio: e qual-

quer outro de menor rondiçom, que se-

melhante adultério cometesse, morreria

por ello, nom enbargante que fosse vas-

sallo, e ouvesse maravidis a'EIRpy. » Ord.

Alfons., liv. 5, lit. 7, § 3.—«Não cuidei

eu, respondeu elle, que minhas obras

podiam merecer tamanha satisfação; mas
a nobreza de vossa alteza o fsz, que em
tudo sobrepuja o merecimento alheio.

Primaliôo e Gridonia lhe mostraram o

mesmo amor, o mesmo contentamento e

affeiçâo, como quem de dias em sua von-

tade traziam praticado aqu<ílle casamen-

to.» Francisco de Moraes, Palmeirim de

Inglaterra, cap. 151.— «E assim aconse-

lhado de hum engenheiro Turco de Dal-

mácia, ordenou que se minasse o baluar-

te S. Thoraé, onde estava D. Fernando
com Diogo de Reynoso, e outros Capi-

tães, e Cavalleiros; o que se fez com es-

tranho silencio, sem que os nossos pu-

dessem rastrear o intento, quiçá por lhes

parecer, que os instrumentos de fogo

não erão tão praticados na Ásia, como
na nossa Europa; mas como os princi-

paes Cabos do exercito erão os Turcos,

parece que assim trouxerão o valor, co-

mo a disciplina.» Jacintho Freire de An-

drade, Vida de D. João de Castro, liv. 2.

PRATICADOR, s. m. (Do thema prati-

ca, de praticar, com o suffixo «dôr»).

O que pratica.

—Convrrsador. palreiro, fallador.

PRATICAMENTE, arfe. (De pratica, com
o suffixo «mentet). Experimentadamen-
te, na pratica.

PRATICANTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Praticarl. Que pratica.
—Lente praticante de medicina ; o

das cadeiras de praxe, ou pratica.

— S. ))i. O que por certo numero de

annos se inslrue na pratica da cirurgia,

medicina, ele, debaixo da direcção de

pessoa competente.

—O que nos hospitaes assiste aos en-

fermos; Piif.-rmeiro.

1.) PRATICAR, V. a. Fallar em forma

de instrucçào.

—Praticar pensamentos; pensar fallan-

do comsigo só.

— V. )i. Conversar, fallar, ter trato ou

negócios com alguém sobro alguma mt-
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teria.— iH» Rainha dona Isabel de Por-

tugal quis(>ra beijar ha máo à Itainha

dona habel de Casiella sua mái, masella

lha naò quis dar. Dilli 8<jbirào pêra ri-

ba tolos junt IS ite cheg.nrem h sala do
«pos«nto d^l Kei dom Emanuel, e d»
Rainha dona Isabel sui m« IhT, na qual

tiuerâo seraõ per espaço de hurna hora,

praticando no succ^sso de seu raminho,
o que assi feito el R''i dom Fernando,

e a Rainlia dona Isabel sua mnlb»r sfl

recolherão para hoseii.» Damião de Go*8,

Chronica de D. Manoel, part. 1. etp. 28.

—«E porque elle, aliem das mercês que
lhe el Rei fezera, de que veo muito con-

tente, trazia cõraissam sua para enten-

der no castigo dos que forfio culpados na

morte de Nuno fernanJez, e do» ontros

christáos, praticou isto com dom Nuno
e acharão que os principais nío tinham
culpa dos quaes alguns morrerão neste

negocio, por saluarem os nossos, e que
quanto aos outros que ^ram tantos que
seria a execução infinita, e muito escan-

dalosa.» Ibidem, part. 4, cap. '7.

—

«Fi-

cando elle com alguns poucos de caual-

lo praticando sóbrias causas que pode-

riaõ mouer o Alcaide a nara sair ao cam-
po como tinha determinado, mas estan-

do nesta pratica decidos dos cauallos,

em tam pequ-jno espaço de tempo que
os que foram pêra a Cidade nsm tinham
mais feito que chagar a suas cisas, e

dessellar os cauallos.» Ibidem, cap. 77.
— «E huti dia estanlo el Rey a mesa
praticando, por que navios redondos
não podião vir da Mina, disse hum Pê-
ro Dalenquer, muyto grande piloto d«

Guine, e que b-»m tinha descuberto,

que elle traria da Mina qualquer nao
por grande que fosse.» Garcia de Re-

zende, Chronica de D. João II, c»p. 50.

—"K elles lhe disseram, quí praticartio <

sobre isso, ea resposta Irariam a sua k\- À
teza, e depois de todos praticarem, e te- 1
rein por muyto c^rto a morte dei R*'y,

escolheram pêra lhe darem o triste e

mortal desengano o Bispo de Tangere
dom Diogo Oriiz, e o Prior do Crato dom
Diogo Dalm-«yda.» Ibidem, cap. 211.

—

«AtTonso d'Alboquerque erguido em pé
o recebeo com gasalhado, e lornandose

assentar, lhe mandou por humas almo-

fadas de seda, em que se assentasse : e

dadas as saudações que Ih» elHey de

Malaca per ella maudaua. começou Toam
Baodam praticar com elle na disposi-

ção de sua pessoa, e se trouxera boa

viagem, sem tocar na causa delia nem
perguntar a que era soa vinda.» Barros,

Década 2, liv. O, cap. 3.— «Era sua che-

gada fez-lho muita honra, pcró nSo fi-

cou ElRey de Campar daquella vei em
Malaca, ante se tornou logo como pra-

ticou algumas cousas cora Jorge d'AI-

boquerque do modo que se havia de ter

com elle vindo assentar sus casa em Ma-

laca.» Ibidem, liv. 9, cap. 6. — «Foi a
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resposia deste recado, que ElRey deo,

que ello praticaria sobre isso aquella

uoilo com todolos seus Governadores, e

pela maniiã responderia a tudo: e como
homem que temia escandalizar, se tar-

dasse, em amanhecendo mandou visitar o

Capitão mór pi^r Hacem Alie com hum pre-

sente da jarras de tâmaras, e outro re-

fresco, dizendo que podia mandar as pes-

soas, que lá foram, pêra lhe dar a res-

posta do que elle Capitão mór mandara
pedir, á qual elle mandou o mesmo Se-

cretario, e Manuel d'Acosta.» Ibidem,

liv. 20, cap. 3. — «E como era moço,

vendo-se assombrado delle pola posse

que quiTÍa tomar de sua pessoa, e ca-

sa, praticou este caso com Haez Nor-

dim, e assentaram de o mandar por Ca-

pitão de huma Armada de terradas con-

tra os Nautaques, a qual elle mesmo fez

á sua vontade, e pagou á gente de sol-

do.» Ibidem, cap. 5.—«E porque havia

poucas festas e serões, que era o tempo
em que mais sem suspeita podia prati-

car com Dramsciana, não achava ne-

nhum roraedio pêra se poder vèr com
ella e pedir-lhe, que cumprisse a pala-

vra, que lhe dera ao tempo de sua par-

tida.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 135.—«E praticando

este negocio particularmente com alguns

que para isso foraõ chamados, não dei-

xou ainda de aver algumas diversidades

de pareceres, mas no fim delias se veyo

a concluyr que todavia lhe tornasse a

mandar outro recado, em que com mais

efficaeia lhe pedisse os seus homens, e

que lhe daria por elles deus mil taeis

em prata e fazenda. » Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 64. — nisto

não queria consentir seu filho Meale,

(estando em Goa, como adiante dire-

mos,) com quem praticámos estas cou-

sas: sómfnte confesssva, que fora em
moço lutador, e que tinha outras habi-

lidades, com que ganhava sua vida.»

Diogo de Couto. Década 4, liv. 10, cap.

4. — «Quando ha esta correiçam metem
as canas em jarras grandes dagoa para

que mais cruelmente açoutem. E estan-

do 05 algozes fazendo carneçaria segun-

do lhe mandam, estam os Louthias mui-

to desagastados praticando huus com
outros, comendo e b^veudo e esgarava-

tando os dentes.» António Tenreiro, Iti-

nerário, cap. 20.

—Praticar só; fsllar comsigo mesmo.
— «Estava praticando só e tão alto que
Targiana e floriano o ouviram de lon-

ge : e pêra melhor o poder entender se

chegaram mais, cobrindo-se com o tron-

co de uma das arvores, porque sua vista

rão estorvasse a pratica.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 87.

— Tumar pratica ; anda praticando com
fuão.

—Praticar por algum caminho; an-

dar por elle, frequental-o.

2.) PRATICAR, V. a. Exercitír, pôr

em pratica aquillo que se sabe. — «A
violência das meyas anatas, que se pa-

gavaõ até de títulos vãos, e fantásticos,

e inúteis, 6 do que era devido por jus-

tiça. Fizoraõ praticar neste Reyno cou-

za nunca vista entre Portuguezes, vende-

rem-se a quem mais dava os officios,

que antigamente se davaõ de graça, sem
olharem se as pessoas eraõ dignas.» Ar-

te de Furtar, cap. 17.

—

«líij) teríamos

muita duvida a praticar estas provas, e

não sey se nos sogeitariamos a crer que
por este meyo se podessem descobrir

roubos secretos.» Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 1, n." 13.— «Se eu me jul-

gasse, respondeo Mitridates, capsz de

imitar as vossas acçoens, poderia nesse

caso aceytar os vossos olTerocimentos,

porem como estou já certo em que as

minhas obras diminuirão a vossa repu-

tação. Dão devo deslustrar na vossa pes-

soa o que não posso pratiear com a mi-
nha.» Ibidem, liv. 2, n." 75.

— Usar, ou exercitar continuamente
uma cousa.

—Exercer a pratica debaixo da direc-

ção de pessoa competente.
—Termo de medicina. Exercer a pro-

fissão medica.

—Praticar-se, v. refl. Ser pratico,

usar-se. — «Tenho a minha pronuncia
por erro, e não sabendo diser a V. A. a

rasão porque uso delia, parece-me que
trouxe esse máo costume de Portugal,

onde creyo que se pratica, e onde co-

mecey a aprender o pouco, e o máo La-

tim que sey.» Cavalleiro d'Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.° 38.— «E isto he o que
presentemente se pratica em todas as

Cartss que se lhe escrevem da Porta Ot-

tomana.» Ibidem, n." 55.

PRATICÁVEL, adj. 2 gen. (De prati-

ca, com o suffiio «avel»). Capaz de se

praticar.

PRATICO, adj. (Do latim practicus).

Que pertence á pratica, exercitado, ver-

sado, experimentado, usado.—«No aper-

ceber da qual se passarão quatro annos,

de que o Soldam deu a capitania a Raix
soleimam Turco de naçam homem mui-
to pratico nas cousas do mar, em que
per muito tempo no mediterrâneo vsara

o officio de cossairo, e andara depois a

soldo do grão turco, de cujo seruiço se

foi fogido pêra o Soldam de Babilónia.»

Damião de Góes, ChronicadeD. Manoel,
part. 4. cap. 12. — «Mas eilís também
como práticos neste officio em que an-

davão, despjando que se lhe não fosse a

presa das mãos, se desaferrarão hum do
outro, para nos poderem milhor alcan-

çar, e chegado a nós, nos abalroarão lo-

go, e nos lançarão tanta quantidade de

lanças de arremesso, que não avia cou-

sa que os espi>rassí>.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 46.— «Os Du-
ques de Alva, e Cardona, com outros

muitos Senhores, viérão á praia 'buscar

o General, e Fidalgos de sus companhia,
que forão beijar a mão ao Emperador, o

qual os recebeo com todas as honras, e

agasalhos, que a authoridade solTre, ale-

graodo-se de se acompanhar de nossa
milicia prática, e valorosa, a quem não
parecerião estranhas as Luas, e lanças

Africanas.» Jacintho Freire d'Andrado,

Vida de D. João de Castro, liv. 1.

—

«Todas as resoluções grandes communi-
cava o Emperador ao Infante D. Luiz,

não só p.«la grandeza da Pessoa, mas
pela do juizo, tão prático na Corte, co-

mo no Estado, de quem referirei hum
lanço de urbanidade, pela estimação que
delia fizerão os Castelhanos.» Ibidem.

—

«Vendo pois Carlos este tyranno já com
forças próprias, fomeQt-?das do outro po-

der maior; e que pela visinhança de seus

Reinos não convinha que criasse raizes

ás portas de sua mesma casa; e que os

Mouros, a quem não faltava valor, mas
disciplina, industriados de soldado tão

prático, virião a conhecer suas forças,

em damno de seus Reinos.» Ibidem.

—

«E para conhecer o estado em que se

achsva o inimigo, despachou dous En-
viados práticos no marítimo, e sertão

de Cambsya com Cartas a Soltão Maha-
mud, em que lhe significava as noticias

que tinha das conduções, e aprestos que
fazia, de que lhe devia dar c^nta; pois

como amigo o queria acompanhar na
empreza.» Ibidem, liv. 2.—Casos práticos; os que occorrem na
praxe, o com frequência.
— Uso pratico ;

que se guarda na pra-

xe, ou pratica forense.

—Termo de philosophia.

—

Proposição

pratica; no systema de Kant, proposição

que annuncia a acção pela qual é possí-

vel ura resultado, e que é a condição

necessária d'este mesmo resultado.
—S. m. Piloto, que dirige as embar-

caçõ.^s á entrada das barras.

—Homem hábil, sóaiente p^la pratica,

em qualquer arte ou faculdade.

f PRATICULTOR, adj. Que cultiva os

prados.

PRATICULTURA, s. f. Cultura dos pra-

dos ; sciencia de cultivar as terras.

PRATILHO, s. m. Diminutivo da Prato.

— Figuradamente: Objecto de murmu-
ração.

PRATINHO, s. w. Diminutivo de Prato.

— Figuradamente: Guizadinho.
—Fazer pratinho d'alguém; divertir-

se á ciista d'algu!ím ; entreter-se com a

vida particular d'«lguem, murmurar.

PRATO, s. m. (Do grego platiji, lar-

go). Peça de metal, bsrro, ou páo, era

que se sí>rve a comida nas mesas.—«Naõ

devem hir as couzas taõguizadas, nem taõ

cerceadas, que nada sobeje : o que sobe-

ja no prato, he o que satisfaz mais, que

o que se come. Três açoutes tem Deos,

com que castiga o mundo, e o primeiro
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ha forn-i; nr.ontarqiifir noí5S(» Monirqnid.

qiioin tn''tii ntn siins forças foine » Arte

de Furtar, c«p. 41.— «Disse-lhe o com-

paiiliniro jnsuit« qiio nomcsso o seu bo-

cdilo lio ppixij (<'i>sliini)iv« comvr ervns o

friifilss) ; f.illou bilfir-ltio, o pairo MnU-
gri'la cnm os pratos na cíira.ii Hispo do

(irj\o Píirá, Memorias, piil)lif«ilas por

Caijaillo Oaslello Branco, pag. IDl).

E da r'mo voraz enlimulaJos,

Km tropel iie tovnntnd, n Unçjinflo

Pela terra cadeirim, o instrumentos,

(ktrr^nu^ para a raez<i, onde ticintiUa

Nos dour.idos ciNUiés, no* flnos ijratos

A radiante lux de cem bugiai.

A. D1N17. DA cnuz, iiYSSorE, cant. 7.

—Comida conti'la na p'"ça d'este no-

me.
—Comida, suslento, slini-^ntai.-ão de

cada dia.

— Peça qiio fíz partP da balança.
— Fcizfr o prato; servir, distribuir a

comida.
— Ter prato certo; ter comida certa.

—Dar a objuem com os pratos nos

nartres; ps6{«r mal os seus serviras, des-

prez«l-o quando já não é preciso.

—Pôr iilfjiima cnusa em pratos lim-

pos; d<'serabaraçal-a, Pipliral a de mo-
do quii se p.nlpiida p^rf-MlsnuMilo.

— Fazer prato íVuljunia ci^tnn
; pro-

pôl-a na couvers»rão para modul n.

— Pi>i;a dtí madeira, sobre que os bom-
beiros assentam os paneiros, para nes-
tps fazi'r a pólvora dos podreiros mais

impressão.
— Plur. Pratos; instrumento de me-

tal, usado nas musicas, nspecialmonte

nas militares.

PRAUSO. Vid. Rauso.

PRAVIDADE, s. /. A)o latim pravita-

tem). Maldade, perversidade, iniquidade.

PRAVO, adj. (Oo ialim pravxis). Máo,

perverso, malvado.
PRAXE, s. f. Eiprcicio, prática, uso ; ap-

plicarão da theoria de quabjuer arle, ou
sciencia.— «Maõ repare V. S. nisso, res-

pondeo (ih. porque as náos da liidia naõ

lia mistír Pilotos; s.Miipre ouvi dizer, que
Di>os as leva, e Deos as traz. fci liados

nisto, ou em SPU3 intentos, que elles sa-

berão quaps saõ, o nós tambfin, provém
os oflicuís das náos de maneira, que quan-

do vem á praxe, e pxercicio delles, ne-

nhum sabe, qual he a sua mão direita.»

Arte de Furtar, pap. 8.

PRAXI. Vid Praxe,

i"
PRflXIANOS, s. m. pi. Termo de re-

ligião. Sectários do século ii, que sus-

tentavam não haver mais do que uma
pessoa divina.

PRAXISTA, s. m. (De praxe, com o

suftixo dista»). Jurisconsulto que ensina

a praxe, ou resolvo casos práticos; e traz

as decisões usuaes no foro.

PRAYA. Vid. Praia.

ri\AY

<\om gi Ade< bradou di^em, qii* *e (fnitem

D.iqiirlhi filsa ^finXe e r|<ien.1a comprem
Por prrr 1, o quo n:i jn\iy,i facilmente

O mar llin c«n<:edrft e deu de grara.

Num momento hnni c outros «e rec^'lhem

K em Lreiii«nim'> f-fà^n nlo nad vistos:

Kicn »K*aT. deKcoiitente o SouM, e posto

Em dolirados cuidados e em perigo.

COnTK Br»L, N»CPIUGIO DB 8«rULV«D*,

cant. t).

I.ombrame (jiie ditiel o Soiua alçando

Da solll ria /' -aija o erquadrão fraco:

Ao vento d'»progadi a sicr» iosigoLi

Comcçsndo a lrl«li^ílm> jornada.

Camiiilirio doie di.ia por desertos

Etterilea, por seccos, e altoa montes:

Por montanha! fragoww, por mil valles

Sombrio!*, fundofl, trifites, e medonhos.

IDRM, iBinKU, cant 9.

('./) muy grSde nluoroço 01 mais liSrados

Tomào quinhá ) d-iquella inimunda carne,

b: ti também Lianor, e os leua meninos

ne^-ta corrupta prcM tínheis parte.

Vinte crurados vai a inútil pclle

De cnbra qiic aosqae abrAge. hum pouco esfori^

ií quando pellas pra'jn$ caminhando

V.I0, de manjar ealgtdo pc sustcnlào.

1DC.M, IDIUF.U, cant. 10.

Chegão junto di rcayn,'onde na forç\

Da negr.k escuridão hum pranto TiEem

C(*i som baixo, suppresso, e mal distincto.

II •)• fermosa Lianor, hay Lianor dizom.

Orando parte d^ noite alli pa-í^arão

Nef^te ju^to e diuido sentimento,

E querendoRo ja partir leuanta

O srtbio. velho ft voz do choro e.*cura.

IDEU, IBIDEM, cant. 17.

—«E aos outros maniaráohuma noite

lançar na praya de Mpliifs, mis, e des-

calços, e alguns cõ iiiuytss chagts dos

açoutes que linhão leuailo, os quais des-

ta maneira forão ao outro dia ler a Sin-

liago de Cacem.» Fernão M-Mides Pinto,

Peregrinações, cap. 1. — sNest^í tempo
chegarão as nossas fustas que vinhaò re-

mando ao longo da praya, as quais com
grande grita despararaõ nelles toda a ar-

tilharia, com que lhe derrubarão dez ou

doze Janiçaros de carapuçóes de veludo

verde, que entre Turcos he devisa de

genlo fidalga, com a morte dos quais to-

dos os outros desacoroçoaraõ, e de todo

largarão o campo.» liem. Ibidem, cap.

It). — «Acabada esta crupza, tornauiiose

António de Faria á praya onde estava o

junco que Coja Acem tomara avia vinte

e seis dias aos Porluguoses de Liampoo,

enlendeo logo em o lançarão mar, porque

ja neste tempo estava concertado, « des-

pois do ser na agoa o entregou a seus

donos, que eraõ Mem T*borda, e .tnlonio

Aririqiies, como atras liz menção.» Idem,

Ibidem, cap. 60. — «K desembarcando

pbsixo do surgidouro obra de hum tiro

de berço sem cõtradição nenhuma, se

foy marchando ao longo da praya para a

cidade, na qual ja a este tempo havia

muyta gente por cima dos muros com
grande soma do bsndeyras do seda, ca-

peando, com muytos tangeres, e grandes
gritas, como gente que estribava mais

PFUZ

nas paiauras e nas mostras de fora, que
nas (diras » Idem, Ibidem, cap. 65.— sE
caminhando per elle si-ys jirnidas, che-
gamos a borda ou praya do mar meoler-
raneo, onde vem ter hiima serra. qu«
vem corr''ndo da pirle do m^yo dia, e

chega junto com pste mar.» A Tenrriro,

Itinerário, rap .38.

—

«D. AlrarodeCas-
Iro que l'Vtva ordem do Governador do
que havia de fazer, saltou em tprra com
Hoiis mil homens, e com os Nayres de
KIRpy de ('ochim, e na praya achou o
Tanadar da Cidade com hum grande cor-

po de gente, com qupm travou huraa fer-

m"si batalha, em que houve algum da-

no dp parte a pírte. mas todavia o$ imi-

gos foraò arrani',ridos do Campo.» Diogo

de Couto. Deoda 6, liv. 5, cap. 9.—«E
por aqiidia praya aiÍ! a ponta de Pan-
gim, que continua sempre, foraft à vista

do Visorpy escararauçando cA tal ordem,
qu^ foignu muito o Visorej de o% ver.»

Idem. Ibidem, liv. 9. cap. 2.

PRAZ Vil. Prazer 1).

PRAZ^DO, nut. Vid. Eraprazído.

PRAZEMO. Vid. Prasme.
PRAZENTE, nrlj. -2 gen. Que dá pra-

zer. aeraH.^vpl.

PRAZENTEAR, v. a. ant. Paz T por

agradar; adular, lisongear.

— (iracpjar.

PRAZENTEIRAMENTE, ndv. (De pra-

zenteiro, pom o suftixo «mente»). Ale-

grempntp, feslivampnle.

PRAZENTEIRO, adj. Alegre, jovial.

Pera que re<istir pideass aqnelU

Que a menftage com dadiuu leuaua.

Nunca m.íy reccbeo t*nta alegria

Co filhn que pK>r morto ja chorawe.

Quando entrando no mi««roMpo«ento

Triste por ^na au^encta, o vio com ledo

E pfúzentcifo rosto, quinta teue

Dona Lianor co a carta desejada.

CORTK RKAL, NALTltAGIO Dl SBPVI.VrDA,

caat 2.

— Agradável.

E-tivaalli as'giz sotil remédio.

Da )>/-a:cu(i.-ira noua, e leda fama,

E hua grande alegria na mór for^a

Da tímida mortal d-^sconflanra.

MoUralhe asfestas vãs do vulgo iaeaoto.

Enganado da nout artiQcio<a,

E qui.n lo a funer.al pompa mais carta

E*taua, en'ão se alegra ma'<: a geote.

COBT» REAL. NACrUACtO D« SIPVLTEOA,

cant. 13.

— Faceto, gracioso, jocoso.

— Fr^stival. fpslivo.

— Folião, galliofeiro.

— AlTivel.— Maneiras prazenteiras.

PRAZENTEO, s. m. fT>it. Lisonja.

1.) PRAZER, V. n. irreg. impess. (Do

latim pl'icere). Agradar, comprazer, apra-

zer, ser de gosto.

Porque o triumpho do Vi sso vencer

E as Towas virtiri -s r saltão a fé.

De serdes laureada grande retio he,

Princeia das faaias. por n-osso \aler.
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Não achamos outra de roais merecer.

Pois tantos destroços fazeis a Ismael,

Em nome de Gbri&to túiuae o laurel,

Ao qual Senhor praza seminc em vcs crescer.

GIL VICKKTE, FAHÇAS.

Pêra mi ! abi serei

:

Pdrdeos, próprio he com'esto

Hum banco que lá deixei

:

A tjora estou coroa EiRei,

E pi-aza a Deos que me preste.

IDEM, IBIDEM.

Esc.
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Daoi os qiiairt ongianiiecer,

Asai corno vúa querei e^t

IDE», IBIDKM.

— tEIRpy rifi Molinde como pelo reca-

do quH Ihi) Hom Francisco iniiioii rstitiin

«perci'b»«lo c.nm toiialas cousas pêra o

reccher, vendo que o lerapo o leuara

àqiiella nriRra, ali o manfloii visihr com
tiirlo, (landolhe a prol da tomada de

Mõbsça que fni o muior prszer que lhe

poderá vir.» Barros, Década 1, liv. 8,

cap. 8.— • Kra borrem dH niuiUs graças,

O motes, e em algumas m.-tnencorias le-

ves no tempo do diaiidar soliíiva niuilns

qu8 davam prazer a quem eslava dn {,].

ra : failava, e escrevia muito bem aju la-

do de alfíumas btras Latinasqno tinha. •

Mera, Década 2, liv. 10, cap. 8.

—

«Pal-

meirim e Flotiano tirados os «dmos lhe

beijaram as mã<>s, a quem elle abraçou
coui muitas lagrimas : cousa que o pra-
zer, quando vi-m supito, traz tanto por
Costumo, como tri.^teza que muito dóe.

»

Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla-

terra, cap. 94.

Díose gra(:!t!! .1 Deos, dSolhe lo:iuores

reilo faucces.^0 bom de tal jornada,

A medrosa Irister.i era prajer grande

E em suprema nlegria s« coniicrte.

Cada momento Amor nelles influe,

E acrecenta de nono mil amores,

A^ almas lho tem junt:ts, e Ilibadas

;

Juntos 03 pensamentos, e os desejos.

COnTE nKAL, NilUFRÀOIO DK SEPfLVEPA,
cant. 5.

— «Senhores Vereadores, JuÍ7,«s, e Po-
vo da muito nobre, e sempro leal Cida-

de de Goa : os dias passados vos escrevi

por Simáo Alvares Cidadão dt-sta Cidade,

as novas da viotoria, que me nosso Si-
nhor deo contra os Capií.^is dei \\"\ de
Cambsya, e call^i na Carta os trabalhos,

e grandes necessidades em que (içava,

porque lográsseis mais inteiramente o
prazer, e conlentasnento da victoria.»

Jaciíjtbo Freire d'.\ndrade, Vida de D.
João de Castro, liv. 3.

Nesle lognr a armada se recolhe

Quando o Soljase inclina ao Occidente,

Ja pola longa entena a veiga encolhe

O marinheiro esperta a diligente
;

Ja fax que o mar a curva ancora molhe,

Nos bordos apparece tod.i a pente,

De forças, de prarer, d'nlonto cheia

Co'a visiiih.an;n siS daquclla aren.

r. DE ANDRADE, FRlUCinO CEHCO DE DIU,

cant. 4, est. 44.

—«Quem me segurava que ricass.-'s to-

da a vida em Portugal? Que renuncias-
ses á Pátria, ao adiant1m^'nto, para era

mim empregar todo o desvelo? Nenhum
alivio consentem minhas mágoas ; e a

lembrança tuestna de meus prazeres as-

sanha a minha desesperação. Serão pois

inúteis qtiantos desejos formo? nem te-

nho de jamais y.; -to no meu aposento,
como te via, toi i ardência, todo arro-

jos? Ai de mimla Francisco .Mmioel do
Nascimento, Successos de Madame de
Senelerre.

NSo patsou muito «'p»i;o, nem que .( porta

Se naA vr^sein ctte^^ar amli^s os Dirhos,

Alegria, « yrazer dii tlvenfie Torra.

A. D. DA OHUZ, IIY8S0PE, cant. 7.

—Divertimento, festa, regosijo. — «E
di»pois dei Key, e a ll^ytiha, o Prínci-

pe, e a l'rineesa estarem em Santarém,
todo o mais do lemp'i S'! gaslaua era fes-

tas, prazeres, e alegrias, aueu lo louj-

tos s^Tõtís de ssla, e assi d.inças ás me-
sas, o muylos t-mros com rauytos galan-

tes a elles rieamenl') ataui.idíis.a («areia

de Rezende, Chronica do D. João II, cap.

131. — «B nestes pfirai-yros dias oiiue

muylas festas, e pollos oiticiaes da vilh,

e os judeos, e mouros di'lla S', derão a

Princesa grandes presenl''S do vacas, car-

niriros, galinhas, e capõ-s, e muylas ci-

ças, tudo leualo em graqdes carros ale

o paço com muytas festas, e prazeres
de alegria, e assi ouue logo muytos lou-

ros com muylos galantes a elles.» Ibi-

dem. — «K com estes hiteis e barcas e

outros muytos era o rio cuberto dvdlf-s,

todos com fcdiís, prazeres, o antreme-
ses, o muytas trombetas bastardas, muy-
tos atambores, muyt.is charainellas, e

sacabuxas, muytas infindas bombardas,
que f ly miiyto alegro festa por ser no
Tejo.» Ibidem. — «E aqu^lle exeellente

Príncipe, por quem tã i grandes e reaes

ffstas se (izerão, que outras tais náo se

virão, e que pelh seu tolos anlauâo
alegres, vestidos de brocados, e ricas se-

das, em quão breve tempo tornou os

brocados em burel, e as sedas em alma-
fega, e vaío, o os prazeres, o alegria

em muyto grandes e tristes prantos, não
soroent-i em Portugal, mas ainda em to-

da Hespanha.» Ibidem, cap. 132.

And. Pessival, acorda já.

Pi.'$. Acorda tu a Biai Carrasco.

Hrctz. Não creio eu, não, em San Vasco,

So me tu acolhes lá.

.Aiiií. I..evanta-ted'bi, Barba Triste.

Barb. Tu que has, ou que me queres ?

.4nrf. Que vaaaos ver os prareros.

Que eu nem tu nunca viste.

GIL VICENTE, Al'TO DA MOFiNA MK^OF-S.

Entre taes accidcntes passo a vida

t)ra em pnirtvcs vãos, ora em Iristeia

Ora em branda flcçào. falsa. Ungida,

Ora em certa, cruel, dura aspeiez t.

CORTE ilEAL, NAeritAQlO DE SEPÚLVEDA,
cant. n.

Seu caminho os navioa nSo deiíÂrio,

litvolve o loino o m.ir com voga Urgt,
Pouco a entrar no ri» entáo l-rdàrSo,

o cansado Ttemeiro o remo larga.

Mas tAdofl 01 r av o ' ri.'o tnxr^rtn

.S'o rio ent^o, que quatro doe de cars%

Ao entrar « perd^rlo, «o qu*; rr«ia

Entra c!.,m gr*o i<ro:T, com grande fecta.

r. iiE A^^luoE, piumbho czncú de diu,

cant. Vi, ett. (j4.

— «M. Ch^nu vejo ao mundo para ga-

nhar dinlu-iro, e vós para gastá-lo. M.

Chenu v.-io a Pari? para seus n*»íocio$,

vrtj para d.-sfructar prazeres, oeroquan-
to elle trab.^lha. calrula, e faz quanto
deve faz-r um .M. Ch"nu, 8"'Amos mis

ás vossas det-rmiiiaçA-s. Vireis a Pey-

deau, e eu me encargo de ser voíso es-

cudeiro. A' fí que fuois lá seosaçâo.»

Pranriseo Mino 1 do Nasfirnento, Suc-

cessos de Uadamo de Senetcrre.

Como se a cdide.que dentnila palteloe,

.Mr;morias de prazeres, luxot, ponapat,

Cataaae mais rci^eilo a taea ve>ti£i(«

De >trocid;i'lee crimes,— e e«cr«vfMe,

Ao passar, com a fouce In^erroiada,

No limiar d'e?<»a« portiw : Knoirmfnta

Àt g«ra^'''t$ por vir.—Dou-ne aima

Na solidão daa ruin.'is.

OARRETT, CAMÕES, cast. 1, cap. 21.

— Casa, quinta de prazer; da campo,

de recreio.

—Metter em prazer; converterem ale-

gria.

—Loc. ADT. : Com prazer; com todo

o gosto.

—A prazer; com sitisfaçáfl, conten-

tamento.—A bel prazer; a m^í. ou setíprazer;

a raeu, ou s-u gosto, sab; r. — «Com as

quaes simulações de palavras estes Ca-
pitães dos nivios. s->m esn^rar seu Ca-
pitão mór, se foram a Malaca em com-
panhia dos q'\.i lhe trouxeram o refres-

co, espedinio primeiro dous Calaliizes

cora recado ao Poyoá, per que lhe fa-

ziam saber como M^hamed somente Ja

vista delles estava sobmettido a tudo o

que elle mandasse; p )r t.tnto que vies-

se de vagar a s-iu prazer qui elles o

hiam esperar a Malaca.» Barros, Decida
2, liv. 6, cap. 1.— «Ora demos-ihe, que

naõ S'ja assim, o que assim he, que naó

achastes fastio e-n nada ; mas que logras-

tes muita doçura era tudo, quanto vossas

unhas adquiriaõ. e que a vosso bello pra-

zer com muito agrado f<ist>-s gostando

de tudo, e sabori-ando-vos em cada coa-

za : daymo licença, para di>correrraos

por todas, e vereis mais cliro ainda o

desejjgmo.» Arte de Furtar, cap. 70.

PRAZIMENTO, s. m. Consentimento,

qu.>rer, ap[irovaçào.

—

Foi julgado a pra-

zimento dai pirte^.

PRAZO, s. »n. Propriedade de raii. de

que o dono concede a outrem o senho-

rio útil por vida ou viria-, ou em pha-

teosioi, impondo-lh« cerii pensão, que
se p^ga aiinualmente em conheciowa-
to (lo senhorio directo.
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— O tempo que costucfla durar 8Ígu-

ma cousa.

— O espjço de tempo qae dura &li5U-

ma c<!usa, que bade écnbar.

— Tempo que se dá a alguém para

respoader, resolver ou satisfazer alguma

cousa.

Chega-se o prazo e dia assigoalado

De entrar em caaipoja c/os doze logUzes,

Que pela Rei ja tiatião segurado

:

Armão-se d'elmos, gravas, e de arnezes.

CAM., LUS., cant. 6, est. 58.

—«Desde esse prazo nunca mais Adol-

pho me fallou em sl-us amores; e some
inslâva a cada hora que lhe rept-tisse al-

gumas das circuoDSlaucias do que passa-

ra em casa do Madama Depredai: es me-
nores casos que lhe eu especilicava, se

lhe estampavão na memoria ; e huuvo

lances, em que elle mesmo m'os recon-

tava: nunca dávamos fioQ a nossas pra-

cticas, Sdm que lhe eu ouvisse:— Pobre

Suzsrina, que não és ditosa. p Fraucisoo

Manoel do Nsso.imiMilo, Successos de Ma-
dame de Seneterre.— «E como eu m.i in-

clinasse a «iilÍTÍr o cazamento de Suzan-

na, até ao prazo em que soubesse que
Dão corria algum purigo a saúde do nos-

so fugitivo, elle insislio que esle iustan-

Ití era decisivo, e qu^ cumpria cortar-lhe

toda a esperança, ou vê la (sem esse cor-

te) espò-a do seu amante ; ciHiselho a que
logo rue rendi.» Idem, Ibidem.
— Largar, 00. alargar o prazo; proro-

gar, ou espaçar o termo dVlle.

— Adag. : Náo ha prazo que não aca-

be, nem «Jivida que se não pague.

1.) PRÉ... Prefixo que sjrve para mar-
ear superioridade, cu anterioridade, e

vem do Ifitim prce.

2.) PRÉ, s. m. Sjldo diário do soldado.

PRÊA, á.f. Vid. Presa.

PREÁ, ou PREYÁ, s. f. Animal do Bra-

zil, que terá na parte exterior da barri-

ga uma bolsa, onde recolhe os filhinhos
;

tem a forma de uoi rato grande com pel-

lo negro, e c«uda curta.

f PREADAMISMO, s. m. Opinião dos

calvinistas, que prrtendiam que a terra

era habitada antes de Adão, e que este

não era mais do que o tronco do povo
hebreu.

PREADAMITA, adj. Quo existia antes

de Adão.
— S.m. pi. Preadamitas; sectários que

sustentavam que antes de Adão existiram

homens.
PREALLEGADO, aJj. (Dô pre..., pr.- fi-

xo, e allegado). Que foi dito, citado pre-

cedeu temente.

PREAMAR, ou PREIAMAR, s. m. O au-

ge da maré cheia, ou o intervallo euire

o auge da enchente e o principio da va-

sanie. — «E achou que ao lugar, em
que se podia fazer ha fortaleza chegaria

a agoa da maré de preá mar de huma

I banda, e que auia huma fonte, e agoa
I doce, e boa era dous, ou três lugares, e

que se acharia onde quer que a cauas-

sem, e que o esteiro das salinas se po-
dia trazer ao m.tr per derredor da f.rla-

leza.» D^amião de Góes. Chrouica de D.

Manoel, part. 4, cap. 48. — «Coru ess- s

poucos que tinha, huma sesta feira oito

d.3 Ag isto, havendo dezeseis que com-
mettèra n Cidade, em amanhecendo a pe-

zar dijs Mouros tomou a ponto, oade o

junco naquella preamar estava já posto.»

Barros. Década 2, liv. 6, cap. 5.

PREAMBULAR, v. a. (De pre..., pre-

fix-', e do latim amhulare). Fazer pream-
bulo.

PREAIsIBULO, s. m. (Vid. Preambular).
Exórdio, prefacio que precede alguma
narração, discurso, etc.

— Discurso preliminar quo costuma
anteceder qualquer tratado, livro, etc.

— Termo familiar. Rodeio, digressão

impertinente no discurso.

PREAR, ou PREZAR, v. a. ant. (Do la-

tim prcedari). Apresar.—jVãopreou cousa

alguma alguma.
— Saquear, roubar, piratear.

— V. n. Fazer presa, roubar.— Os ti-

gres que vem prear as "povoações.

PREBENDA,*, f. (Do latim pnebenda).
ReuJa, beneficio ecclesiàstico annexo a

um canonicato, etc.

— Nome que se dá a todos os beneG-
cÍG5 ecciesiâslicos de ordem superior, nas
igrej.is oatbedraes, e colli^giadss.

PREBENDADO, adj. Pertencente a pre-

benua.

f PREBENDAR, v. a. Conferir preben-
da a ftlgue.Li.

PREBENDARIA, s. /. Officio do pre-
beniieiro.

PREBENDEIRO, s. m. Rendeiro quo
arremata rendas do bispado, communi-
dades, etc.

-;- PRESOSTAL, adj. Pertencente á ju-
risdicção dos prebostes.

PREBOSTE, s. m. ant. (Do latim prce-

posiha). Ufficial que em tempo de guer-

ra, e durante a campanha, era nomeado
para processar e fazer executar os crimi-

nosos e para manter a ordem e policia.

— Grau preboste; dignidade instituí-

da em França uo ptiucipio do século xiv,

por Carlos vi.

PRECAÇÃO, s. f. (Do latim precatio-

nein). Hog.tiva, preces.

— Ai(t. Colhdta.

PRECALÇ... As palavras que comecem
Por PreGalç...,bu5quem-se comPercalç...
— «E vence quem mais pôde, e quem
msis póJe, tenha tudo por seu; porque
tudo se lho rende. E fica a Politica can-

tando a gala do triunfo, e sua mãy Ra-

zão de Estado riodo-se de tudo, como
grande Senhora, e seu pay Amor próprio

logrando próes, e precalçcs.» Arte de

Furtar, cap. 60.

PRECARIAMEiME, adv. (De precário,

com o sufCxo imente»). Da um modo
precário.

PRECÁRIO, adj. (Do latim precarius).

Oue tem pouca estabilidade ou duração.
— A nt. Que se possue temporariamente.
— Termo forense, (^úq se possue por

men è ou empréstimo.
PRECATADAMENTE, adv. (De precata-

do, com o suftixo amenta»). Com pre-
caução.

PRECATADO, pixrt. pass. de Precatar.
PRECATAR, V. a. Prevenir e dispor al-

guém para o que está para acontecer.
— Precatar o dam no ; acautelar, pre-

caver.

—Precatar se, v.re/Z. Dispôr-se, prepa-
rar-se com antecipação.
— Dár fé. ídverlir-se de alguma cousa.
PRECATO. Vil. Precaução.
PRECATÓRIA. Vid. Precatório.

PRECATÓRIO, adj —Carta precatória,
ou simplesmente precatória ; carta em que
um juiz pede a outro que cumpra o man-
dado do deprecante, ou sua sentença, ou
faça algu'nfl diligencia judicial.

PRECAUÇÃO, s. /. (Do latim prcecau-
tioiíem). Cautela antecipada, prev.;nçáo
para evitar im-onvenientes.

— Precaução da saúde; a que se faz

para obviar a doenças, que podem so-
brevir.

PRECAUGIONAR-SE, v. refl. ant. Preca-
tar-se, precaver-se, prevenir-se, acaute-
lar-se.

PRECAUTELAR, v. a. (De pre..., e acau-
telar). Acautelar, prevenir, empregar to-

dos os meios psraevitar qualquer perigo.

—Precautelar-se, v. refl. Acautelar-se.
PREC.4UTCRI0, adj. Preservativo; o

que se faz para evitar qualquer inconve-
niente, qne poderá vir.

PRECAVER,!), a. (Do latim prcecavere).

Prt-veiiir, acautelar; antecipar as preven-
ções, antecipar-se em desviar o mal.

—

«H-3 a Medicina Dogmática, ou racional
no sentir do venerando Hippocrates, hu-
ma sciencia de vencer radicalmente os
achsques, e de cohibir, ou refrear os
insultos das queixas : Medicina est, quce
morbos ah aigris in totum tollit, et mor-
borutn vehemenles impeiuí obtundit. No
conceito do grande Galeno, he huma
sciencia, quo nos corpos saons, sabe con-
servar a saúde; nos neutros, precaver
as queixas; e nos enfermos, debellar os
males: Est scientia saluhrium, insalu-

brium, et neutrorum.n Braz Luiz d'Abreu,
Portugal Medico, pag. 23ô, § 37.

PRECAVIDO, part. pass.. de Precaver.
PRCÇADO, part. pass. de Preçar.

PREÇAR, ant. Vid. Prezar.

PRECEDÊNCIA, s. f. Antecedência no
tempo, na ordem, etc.

— Direito de preceder, e o acto de
preceder.

—

Tem a precedência no assen-

to. — «Aos qaaes todos sempre mostrou
igual amor, sem nisso fazer outra diffe-

cenga, que a da precedeadia da idade
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de quo cafla hum ora, foi sPímpro muito

bem CBsaHa, « trata-la dei IW\ stMO au-

tr«llps nunca aut;r dillereoí « que sfl sou

li-^ssB. » Oaiiiãu dij («OHS, Chronica de D.

Manoel, part. 4, rap. 19.

— I'rt r n-nci», preeminência.

PRECEDENTE, o-//. H (jen. (Part. acl.

de Preceder). <,)ui) precedo.

— Subslanlivamenle: O precedente;

o anl"ct)dniilo.

PRECEDER, V. a. (Do latim prcecedere).

Ir adianto; anteceder em tempo, ordem

ou lugar. — «Diante precedião dous mil

nairi^s pêra guarda do trinta bombardas,

que ol Ut»i mandaua assDUlar a tiro don-

de os nossos Oitauam, atras nsles seguia

a van^u.1rda, do que era ca[)ilam INau-

beadarim, com doze mil hoiufiis, em
que entrauam dous mil frt-chfiros, e

Iriíila cspingardeiros, apos ello o senhor

do Kepelim com outra tanta gente, nas

costas dosquaes vinha o Çamori, Rei do

Calecut, com quinze mil bomens, entre

frecheiros, ispingardeiros, lanceiros, e

dcspada, o rodella, e quatrocentos que

trazião machados pêra cortarem a esta-

cada.» Damião de (iões, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 89. — «Assi que

destas cousas que precederão, cuidaua

Affonso d'Alboquerque serem os auisos,

que lho Timtiji daua, contra elle, tè que

alem do seja comummente diz^r, Timo-

ja ouuo cartas á mão destes tratos que

Mir Cscein mandaua a Camaleão: as

quaes AlToiíso -fAlboquerquo guardou

j)ora seu tempo, o dissimulaua assi com
Timoja, como com todolos outros que

Ibo vinhâo denunciar alguma cousa des-

tas, dando-lhe por isso agradecimentos,

té que viesse a bora em que aquelle ne-

gocio auia mister remédio.» Barros, Dé-

cada 2, liv. 5, cap. 5.

EatrSo, e nos legares repartidos

EstuvSo huns aos outros precedendo,

A. flamma dos assentos accendidos

Fica novo elemento p irocendo:

Plutão no meio alli dos tuais validos,

O sceptro ardente intrépido sustendo,

Preside com tuo fâia catadura

Quanto ja foi fermosa creatara.

H0I.1M DE MOURA, novíssimos do uomem,
cant. 1, est. 12.

—«Recolhião-se huma noite o Empe-
rador, e o Infante, e ao entrar de huma
porta, sobre qual havia de passar diante

pleileárào ambos a cortezia, querendo
hum, que precedesse o Hospedo, outro

a Magestade. U Kmperador, travanJo-lhe

do braço, quasi por força o fez passar

primeiro. Kâo querendo o Infante accei-

tar esta honra, nom podenlo engeitar,

lançou mão a huma tocha, quo hum pa-

gem levava.» .laciíiiho Freire de Andra-
de, Vida de D. João de Castro, liv. 1 —
«Da bataria, qu.i piecedeo a este assal-

to, licou a Fortaleza quasi em róJa ar-

ruinada, o aberta, faliando-nos para re-
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paralia tf rapo, malcriaes, e gente.» Ibi-

dem, cap. 1.

— Aiit>M;edor, adiantar S9, anlepor-se,

avantajar so.

vimoE também villania

pricrcler d fl Ijlguia,

ha r4ii<in, e Iia vontade,

lia franqueza, e liberdade

BobjecttfS da tirania.

CAJiciA ijinKZE.><ee, uiscelxania.

—«He hum miserável estado o dos

que amam, que a honra e o amor tem

discórdia; ajuntados em hutn coração,

tratam-no mal. A honra ha de preceder

tudo; liraiido a alinn, dclla.se ha de fa-

zer mais conta, muytas so fazem ás aves-

sas, até que se lhe gastam as esperanças,

entam caem no verdadeiro conhecimen-

to.» D. tloamia da (iama. Ditos da frei-

ra, pag. ti (ed. 1872). — «Entre os mais

navios, que forão correndo com a tor-

menta, fui o do que era Capitão Alhana-

sio Freire, o qual indo demandar a ter-

ra, se foi metlenio na enseada de Cam-
baya quasi alagado, e tão perdido, que

de comuium acordo se assentou varar na

piimeira terra que avistassem, havendo,

que precedia a vida a liberdade.» Jacin-

tbo Freire do Andrade, Vida de D. João

de Castro, liv. 2. — «Visitamos a sua

aceiada o devota cap>'lla, o n'essa tarde

conferimos o sacramento de chrisma, pre-

cedendo pratica e eihortação.» Bispo do

Grão Para, Memorias, publicailas por Ca-

miUo Castello Branco, pag. 172.

— V. n. Avanlaju-se, ser melhor que

outro.

PRECEDIDO, p^rt. pass. de Preceder.

E que liavia mister d'esse npparalo

Dadu a tyrannos, que inimigos vivem

De inimigos cercados? Que lioldados,

Que mercenárias hostes de Janizaros

Precisava um monarcha lusitano,

Que /irccíilido vai por débeis c.annas,

Symbolo da brandura e singeleza

De bom p.istor de povos?—Saneias eras

!

oARBGTT, CAMÕES, caot. 7, cap. 5.

PRECEDIMENTO, s. m. Precedência.

PRECEITIVO. Vil. Preceptivo.

PRECEITO, s. m. {\)o\\úiD prwceplum).

Mandado, determinação, ordem superior.

Fizeram me grande sfconta,

ainda quev-var me nam ouso

:

pede me a fortuna conta

d'algunsdiag de repousa:

por foi ca me hey de agastar

de comprir tantos preceitos :

mouro com li í^simular

agravos que n.e tem feitos.

D. JOA^NA PA OAMA, DITOS DA FRKIRA, pig.

79 (ídição Ibli).

—«\ qual desculpa lhe AlTonso d'Al-

boquiHque recebe», por ser tempo pêra

dissimular todos estes artificios que com
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ello este Honro usava, té que viesse seu

Itímpo, e mais por sab^^r s-r verdade que
a sua gente nau se chfguva bem, não
sabriido se era preceito seu, ou aáo.i

Barros, Década 2, liv. ti, cap. 5.— «Mas
a causa de não pelejarem como deviam
não foi por razão do soldo, mat porcau>
sa de Ihi-s ter mandado Utimuliraja que
não aventurassem a vida por defensão

do alheio, o qual preceito que deo aos

seus, foi pelos coricf-rtos em que anda-

va com AlTonso d'AlboquerqU'! ; e coai

tudo elle se mandou qufixjr a elle Uii-

mntirája di-sta ajuda que deo a h;iU>'jf,

sabendo que a sua gente fora no dia da

entrada.* Ibidem. — «Exemplo Sfjt a Ju-

risprudência, que nam se detém em es-

pecular, ou demostrar, o que propõem
seus textos: donde nasce naõ baver evi-

dencia publica da razam de seus pre-

ceitos: e se DOS move a seguillos a obe-

diência, com que todos nos sugeiíamos

a elles, mais he por temor ás vezes, que
por respeito.. Arte de Furtar, cap. 1.

— «A defensiva naõ stj ho licita, mas
be obrigação fazella: he licita pelo pre-

ceito natural: Vim vi repellrre licei. E

be obrigação f&zella, quem tem a seu

cargo defender a Republica > Ibidem,

cap. 21.— «E a hum virar de pensamen-
to, emborca tudo nas mangrs do sayo,

e fica vazia a ó!ua, < u para melhor di-

zer chea de preceitos, quo ninguém bula

nella, sobpena de se converter tudo em
carvoens, até passarem nove dias em
honra dos nove mezes.» Ibidem, cap.

39.— «O certo he, que o R-y Caiholi;o

D. Fernando lançou de Castella os Ju-

deos na era de 1482. porque tinhaõ ju-

ramento os Reys de Espanha, por pre-

ceito do Concilio Toledano, de naõ con-

sentirem Hereges em seus Reynos. Mui-

tos destes, ou quasi todos, deraó com-
sigo em Portugal.» Ibidem, cap. 40.

Cria depois do Mundo o Padre Eterno

Aquella creatura, a que mais ama,

Contra a quiil a conselho o Rei do ATemo
Seus ministros cruéis convoca, e chama:

Quebra Adão o preceito sampiterno,

ColUendo o fruito da verdade rama,

E desterrado, a morte macilenta

N'um rapto seu horror lhe representa.

ROI-lU DE MOtmA, HOnSSUiOS DO ROMBII,

cant. i.

— Argumento.

Diante da vls.íi de iminenso objeito

Aquella nova Terra Ja animada

Doutro Mundo maia belo. e mais perfeito,

Eterna moradora destinada

;

Uereceo na brandura do preceito

Da arvore por elie sú vedada.

A^^e,! irar ns bene da Summa Easaoeia

Por huma Umilada obed.cocia.

OB. CIT., cant. t, esL 6.

— «Nosso Senhor Jesu Christo orde-

nou, e dispoz que nos náo empeabassa-
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mos, notn aju^iassemo» pesso» alguma

para extícutar o que he mal. Nesle caso

encijntra-se o preceyto de V. A. com o

mandameiílo da I."^)-..) Csvalleiro d'Oli-

veira. Cartas, liv. 1, n.° 56.

— Iislrucrão, regra, documento.
— Por antonomásia. Cada um dos dez

mandamenti'S da lei de Deus.
— Cada um dos dogmas, msiimas,

etc, que formam corpo de doutrina. —
«Dizem CS Parseos, que três vezes basla

fazer oração a Deos, pela manha em nas-

cendo o S l chamada Sob, e a segunda

Dor ao meio dia, e a terceira Msgareb

ao S >1 posto, porque eslas ccnlóm em
fi todalss parles do dia: respondem os

Arábios, qu\ segundo os preceitos da

Lei, háo de ser cinco vezej. estas iri-s,

e mais duas.» Barros, Década 2, liv. 10,

cap. 6.

K miis Uie diz lambem, que vèr desej»

Os Livros d6sua Lti, preceito ou Fé,

Para vèr se conforme á sua seja.

Ou se são dos de Christo. como cré.

E porjue tudo note, e tudo veja,

.\o Capitão pedia que lhe dé

Mostra d^s fortes armas de que usavan.

Quando co'os inimigos pelejavam.

CAU., LC3., cant. 1, est. 63.

Pois neste dia visles a figura

Vede Senhor também o figurado.

Olhai a multidão dos que a escriptura,

E do .-Vlchorão o preceito tem gaardado

Olhai destoutra parte z formosura

Do LusitaQoeiercílo esforçado,

Tanto menor eai numero que espanta

£ui tal desigualdade força tanta.

COKTE REAI,, NAUFRÁGIO DE SBTULVKDA,

cant. 14.

— «Porque ainda qu? ha outras nações

de melhor entendimento para perceberem
os mysieriús da fé, e psssar da necessi-

dade dos preceitos á perfeição dos con-

selhos da lei de Christo; não ha porém
nação alguma no mundo, que, ainda na-

turalmente, esteja mais disposta para a

salvàção, o mais livre de todos os impe-

dimentos d'tlla, ou Sfja dos que traz

comsigo a natureza, ou dos que accres-

cenia a malit^ia.» Padre .intonio Vieira,

Cartas, n.°17 (ediç. 1854'.— «Mudaõ os

nomes as couzas, para enganarem re-

morsos. Desmentem humas maquinas
com outras: arquitectaõ castellus de
vento, para renderem à força da cons-

ciência, e zombarem do preceito: Sed
Dominus non irridelur.t Arte de Fur-
tur, cap. 25.
—A7Ú. Privilegio, ou instrumento de

privilegio.

—Preceito afjirmativo ; qualquer dos
da lei de Deus, em que sí manda fazer

alguma cousa.

—Preceito formal de obediência ; aquel-

le que nas religiões usam os superiores

para obrigarem os inferiores á obediên-

cia.

—Preceito negativo; qualquer dos do

decálogo em que se prohibe alguma
CODSI.

Px^ECEITOR, s. m. Vil. Preceptor.

PxHLCEITURIA. Vid. Preceptoria.

PRECEITUADO, part. pais. de Precei-

tuar.

PRECEITUAR, v. a. Dar preceito dou-

trinal ou moral.

PRECEPTIVAMENTE, ado. (De prece-

ptivo, com o sufíiio emente»). De um
modo preceptivo.

PRECEPTIVO, adj. (Do latim precepii-

vHs). Que contém preceitos.

PREGEPTO. Vid. Preceito.

Com sua lingua maligna,

9 preceptos deshonestos

semea sua doctrina.

chea de luxuria indigna,

e vergonhosos iace^tos.

SARCIA DE REZENDE, MlSOEIXAKKA.

PRECEPTOR, s. m. (Do latim prcece-

plor). O que dá ou ensina preceitos ou
regras ; aio, mestre.

Õ sacrilega boca ! Diz o Sousa

Anatbematízada, iofernal língua.

Virando os olhos vio errada gente.

Hum preceptor haerege attento ouuiado,

Mas quando mais atteutos se mostrauão.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 11.

Tliales descubro então, timbre da lonia

Do primeiro Liceo, primeira Escola.

Que vio dentro em seu seio a Grécia douta,

lllustre Preceptor,

3. A. DE UACEDO, VIAGESI EXTÁTICA, caBt. 3.

Com elle huma substancia em Deos só vira :

lofioita extensão, e os modoe vários.

Membros da hum corpo só, mas infiiuto.

Do Preceptor de Nero este o delírio I

IDEM, IBIDEM.

—Pliir. ant. Preceptores; mestres das

ordens militares.

—Preceptores primários ; nome que
davam nas ordens militares aos gran-

mestres.

PRECEPTORIA, s. f. Commenda, be-

neficio destinado ao cavalleiro da ordem
de Christo, que serria á sua custa, du-

rante dous annos, em Africa.

PRECEPTORIAL, adj. 2 gen. — Pre-
boida preceptorial, beneficio precepto-

rial. Vii. Preceptoria.

PRECES, s. f. plur. (Do latim preces).

Versiculos tirados da Sagrada Escri[)tu-

ra, usados na egreja, contendo as ora-

ções destinadas por ella para pedir a

Deus soccorro nas necessidades publicas

ou particulares, etc.

—Rogativas, supplicas com referen-

cia ás bulias e despachos da corte de

Roma.
— Preces dos mortos; orações dos de-

funtos.

De nossa gratidão irá junctar-sa

Com as preecs d s mortos. \Us que importa ?

Ouvirá Deas a todos. S< lho impedem
Superstições e medo, fique embora

E nos aguarde o escravo. — Kào responde

O guerreiro, mas segue o ancião piedoso.

GARRETT, CAM.,cant. 2, Cap. 4.

PRECESSÃO, s. f. Antecipação, o ir

adiante.

—Termo de astronomia. Movimento
retrogrado dos pontos equinocciaes.'

PRECHA. Vii. Percha.

PRECIADO. Vid. Prezado.

PRECIENCIA. Vid. Presciência.

PRECINGIR, V. a. ant. (Do latim prcv-

cingere). Cingir, cercar.

—Precingir-se, v. refl. Cingir-se de
antf^ojão.

PRECINTA, s. f. Faxa ou tira de cou-
ro para tingir ou reatar.

— Fita de nastro com que se precia-

tara as caixas, para que se não abram
até á alfandega do porto a que vão des-

tinadas.

—Termo de náutica. Tira de lona
breada, ou de chumbo, com que se co-

brem as juntas das tsboas das embarca-
ções e se forram os cabos.

— Precintas de cal; a cal que une la-

gi^a a 1.1 )j a.

PRECIiNTADO, part. pass. de Precia-
tar.

PRECINTAR, V. a. (De pre..., e cin-

tar). Reatar, cingir as caixas com pre-
cintas.

— Cingir com fita de nastro as caixas

com genf-ros de commercio, etc.

PRECINTO, s. m. Recinto, circuito.

-; PRECIOSA, s. f. DiZ-se da mulher
alTecUda, presumida, riiicula.

—

E' uma
preciosa ridícula.

PRECIOSAMENTE, adi-. (De precioso,

com o suflixo «mente»). Custosa, rica-

mente.
PRECIOSIDADE, s. f. (Do latim pre-

tiosttatem). Qualidade preciosa Je uma
cousa.

—Cousa preciosa.— aDi^vemos conser-

var a estimsrão devida ás preciosidades
da Nsturesa, porem não devemos, nem
podemos julgar que em todas as referi-

das, e semelhantes produçoens se acha
milagre absoluto, e sobre natural da
Omnipotência, principalmente sabendo
que algumas dessas produçoens foráo,

ou podiáo ser ajudadas pela arte.» Ca-
valleiro. d'0!iveira. Cartas, liv. 1, n."24.

—O summo valor. — A preciosidade

da saitde.

PRECIOSÍSSIMO, adj. superl. de Pre-

cioso.

PRECIOSO, adj. (Do latim pretiosus).

De preço, de grande v.ilor. de custo, ei-

cellente, digno de estimação e apreço.
—«Alem disto he bem que se saiba que
Matheus não veo a estes regnos p^-r man-
dado do precioso Joam so não de sua

auo, per nome Helena, molher que fora
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4i Emperador qjn sr chamsua mS He

Míria, auo ili-slo Dítui I, n quil «ouorna-

u« por sor Dauiil «lo mctior ilnilc» !•<-

miái) (Íb does, Chronica do D. llanoel,

pari. 3, cap. 61.

Qu'eu satn a, dor desta •rra.

Outra mHÍfl.iUft puntora

Aad^ na fierra precwta,

Imperatriz gloriosa,

Principal minlia Senhora.

Esta doH anjos se adora

Sancta Bainha na terra;

E me fei flor de<ta serra.

Serranas, nio hajam nuerrt.

OIL VICXMTH, Auro DA cananAa.

E q>ie a Virgem gloriosa

Ficou tal como na^ceo

:

iCsrtm dor apparecuo

A nos5a flor precio.ia,

Deoa em toJa perfeiráo,

Homem p ira padecer,

E tirar a Lucifír

ToJa sua jurdição.

IDKM, AUTO DA FÉ.

— «E podimlo huma pouca de agoa,

lha naõ di'raó; ao qiu ello depois que

tornou em si levãlsmlo as mãos ao Oo
disSH com luiiylas lni<ry(iias : Si iniqui~

tales observaveris btMnine, Domine ipiis

sustinebii:' mas coiillaiio f>u iio preço in-

finito do vosso precioso Sangue, que por

mim dfrramasii-s na Crus, p iJi^n-y di-

zer muyto stíoulauienle : Misericordins

Domine in wlernum cunldho.t Fi-rnão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 192.

—iNaõ erres lu com olles: procede co-

mo racionfll, desprezando o vil, estiman-

do o precioso, humilhando-le diante de

Deos, pois es nada. II. Porque possuídas

naõ encliem o coraç.iõ; sinal de que saõ

ocas, e vazias. Assente Cdda huai consi-

go, que ainda que lograra junt.-ímeDte

tudo o que ha no Universo, sjnaõ logra-

ra a Deus, ficaria vazia, e descontente,

porque não tinha o lim p.ira que f ly

creado.» Tadre Manoel Bernar.ies, Exer-

cícios Espirituaes, pari. 1, pig. 203.

—

«Que estus saõ as disposii;i)en5, que con-

duzem para que a tua morte naõ seja

péssima, como a dos Ímpios, senaõ pre-

ciosa, como a dos Santos.» Ibidem, pag.

472. — fNão diz que não murrerâo os

justos, mas que riceberam a luort-j cõ

coutentacuento. Porque a morte dos laes,

como diz o Psalmisla, be preciosa em o

cõspecto de Deos. 1'ell.n morte do Chris-

to, a morte que era pena e tormento do

peccador, ho (eyla aUgria o merecimen-

to do just').» ILilor Pinto, Dialogo da

Lembrança da Morte, cap. 5 — «.\s da-

mas das janellas b.inhavão ao triunfador

em at{uas deslilladas de aromas dilTeren-

tes. Oi ofliciícs, quetralavão o ouro, ou

preciosas drogas, lhe vinhão a offerecer

voluntários tributos, sendo a igualdade

dos ânimos, outr.i cousa maior que o

triunfo. Os Templos adornados, e aber-

tos, Só mostravâo beaevolus, e gratos.»

PKEC

Jacinllio Freire d'Andrade, Vida do D.

Joào de Cistro, liv. 3. — «.\ liiha dos

príncipes de Sonbisse acceiloii pre.veni-

1n é acaulclou-so com os preciosos vi-

nhos que guarneciam os aparadoreg do

b<it'lha.> tiispo do Grár) Pará, Memo-
rias, publicadas por l>araíllo Castt^iifi

Branco, p.ig. 'J3.— sMaís outro capitulo

de occusarao contra o nosso beduíno

Thesouro. A egreja do Carmo de Lis-

boa, que iiáo so é preciosa pelo fuoda-

dor que l''ve, por ser do que ó, mas
também por sor um dos mais beilos ty-

pns do golhico puro (ou assim dillo)—
alluga-se todos os annos por não spí

quanto • Garrett, Camões, cap. 3. nula G.

— Adornado de cousas preciosas, de

grande peso, custo.

—

Annel precioso.

Aiinclla ho a crui preciona,

Para sempre esclarecida.

Para os perigos de^ta vida,

Eniodasalva.;áon)s<a:

o homem so chama Je.su,

Mea.sia8, Hei, Sidvador,

Deos e homem. Iledemptor,

(Náo sei se o entendes tu)

Deus bo seu nome maior.

GIL VICKNTB, AU 10 DA FÉ.

—fHuraa Relação impressa em Liege

por Leonardo Streel em 1622 refere a

historia de outro Crucitixo extraordina-

riamente precioso.» Cavalleiro de Olivei-

ra, Cartas, liv. 1, u.» 24.

— /'eiiru preciosa; fina, e de prero.

—

«Esta he a corua de que dizo Propneta

:

Vos S.^nhor lha posesies na cabeça a co-

roa de pedras preciosas. E quando a al-

ma assi he coroada, esiaudo nu corpo os-

lá sobre elle, como mais aha e eunneo-

te, e como Uainha e veuceiiora.» Heitor

Pinto, Descripção das Armas de Coimbra.
— «Jlas lornanlo a Lisboa, digo que me
parece, que o mundo ho hum anel, e el-

la he a pe Ira preciosa do anel. Pareceme

que he Lisboa huma praça e f-^yra de to-

do o uníuerso, e o porto de Belera ha a

boca desta praça, onde está situado o

mais bello, e sumptuoso, e insigne mos-

teiro de quantos se sabem no mundo,
pouoado df muitos rrligíosos.» Idem. Dia-

logo da Vida Solitária, cap. 11.— «Dizem

que no auno de 128S mandando hum
Duque de Silesía abrir os alicerces, para

huiua Igreja que queria edificar em hon-

ra de S. Barlholameo, se achara a dila

raiz que o obrigou a fazer huma Igreja

duplicada, consagrando a infiTior a S.

Barlholameo, e a superior á Santa Crui

onde este Crucifixo nalural foi colocado

depois do ser enriquecido, e ornado com
muitas pedras preciosas.» Cav&heiro de

Oliveira, Cartas, lir. 1, n." 24.

— Figuraduiueiile : Alleclado, estuda-

do, presumido, ridículo.

PRECIPÍCIO, s. »n. i,Do latim prcecipi-

(iroíi). Di-sp^Mihadeiro por onde se não
póie caminhar sem risco de cair.

— Figuradamente: — «Quo supõem

PULC

grandes as mais p^qa^nas ftltas, e que
crem qui níSo lia S'gu'inça. n in cami-
nho venladi-yro fora oe J'sus (^hrisio, sen-

do o mundo bum í'a>z de Sslteador-*s, e

de precipícios.» Cavalleiro de O.iveira,

Cartas, liv. 1, d.° 28.

E esia quo, dr tam loage a Mec* «Ifasodo,

Ojviu as derraJeirmji coxaa prac«:e

Que >o surdo AlUh mandava afflictu crent«

Ouando j:t s/jbre aa aias da vktorlt

rirui Inimiga remoa(*va é elturm,

As humilhadas Luas arrojando

De j/ri;ri^i< i>,i cm precipício ao abynDa.

UAHRKIT, CAHÚ^, caut. S, câp. :

— Huíoa, decadência espiritual ou tem-
poral.

.— Queda precipitada e violenta.

PRECIPITAÇÃO, s. /. (Do latim pnKci-

pitutionein). Acto de precipitar.

— Demasiada pressa, inconsideração,

sem ponderação.
— Termo de cbimica. Quoda das par-

tes as mais grosseiras de um metal, de

um licor, flc, no fundo do vaso ou per-

manecendo suspensas debaixo da forma de
fiocos, ou cryilat"?.

PRECIPITADAMENTE, adv. (De preci-

pitado, com osuftixo «mente»). Com pre-

cipitação, arrebatadamente, iucoosidera-

damfiite.

PRECIPITADÍSSIMO, adj. superl. de

Precipitado.

PRECIPITADO, part. pass. de Precipi-

tar.

Fica DOS fortes bra;o« enredado

Com furç4 til que o Mouro quasi espira

K o corpo todo em peso leuantado,

Caber-\ a baixo, os p^^ f.lt >s lho vira.

Ia pellos ares t-ai precipitado,

E aquellalma indignada ardendo «n ira

No abismo vai ard«r negro, e profundo

Saudoso das dillicias de-;e mun lo.

COBTK VBAL, KAVniAGIO DE SB^eL^'D>A.

cant. 13.

Qu.'.l sem ver huma grande ribanceira,

Corrcnd-t para ella descuidado.

Outro dalém lhe brada na carrtira,

Diaendo-lbe, que vai precipitado.

1. XAVIER DE MATTOS, RlHAS.

—(Armei-me finalmente de coragem,

desço com rapidez a escada; e eis-me na

rua com precipitados passos, tremendo

que me aUivinbsssem no semblante o que

se passava no intimo de minha alma.

Prelo levava o trajii, e sem olhar para

ninguém, mecobr! com um véo beui ta-

p.ido que me amparava do olhar alQ>'io. *

Francisco Manoel do Nascimenlo, Sacces-

sosde Madame de Seneterre.
— S. »>i. Termo dechiiuii-a. Substancia

que se precipita no fundo de um vaso,

ou fica em suspensão, quando é separa-

da do seu dissulvenie, por meio de al-

gum reagente.
— Precipitado amarello; sulphalo de

mercúrio.
— Precipitado branco; prolo-chloru-
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reto de mercúrio, obtido por precipita-

ção.

— Precipitado vermelho ; oxydo de mer-

cúrio.

PRECIPITANTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Precipitar). Que precipita.

— S'. m. TercDo do chiraica. Agente

que opera ,a precipitação.

PRECIPITAR, V. a. (Do latim prcecipi-

tare). Uespenbar, arrojar de loRar alto.

— oK mostrando-se este dia igualicente

Cupitâo, que soldado, cubf>rto de huraa

rodela com a espada na mão, investio os

Turcos com roais quatro que o acorapa-

nhárão, e á força do cutiladas os lovou

até a varanda, onde os apertou tanlo,

que os fez precipitar da rocba com isfual

perigo ao rie que fugião, porque os mais

delles mortos, ou estropeados, perecerão

na quéia.» .Jacintho Freire de Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 2.

— Accelerar, apressar.

— Expor alguém á ruina.

— Termo de chiraica. Fazer com que

um corpo se separe do liquido em que

se acba dissolvido, pela addição de ou-

tra substancia.

— V. n. Cíír.

— Accelerar-se como o grave, que cái

solto.

— Precipitar-se,v. re/I. Lançar-se, df>s-

penhar-se de um precipício. — Precipi-

tou se no abysmo sem que lhe podessem

valer.

Quanto mais longe vai, maior tributo

Dos montes, que circunda, então recebe,

O fundo leito alarga, e violento

Bramindo s'intumece, e se arrebata,

Na catadupa fervido, espumoso

Em soberbos cacbões se precipita.

J. A. DK MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 1.

— Arrojar-se sem prudência, obrar sem
consideração.— «Entrou, pois, nas ante-

câmaras, e, encontrando o jesuíta, arre-

batou-se da cólera e precipitou-se a met-

ter lhe o faiam no coração.» Bispo do

Grão Pará. Memorias, publicadas por Ca-

millo Castello Branco, pag. 76.

Ceos! ella mesmo, elle I—Precipiía-se

Std)r6 o cadáver... ergue o veo... — aNalercia !»

— «Ní*terciai) d'echo em ecbo repetiram

Os ecbos dos moiraentos, acordados

Do somno sepulclual. Estremeceram

Os do cortejo, e atónitos contemplam.

GARRETT, CAMÕES, CaDt. 2, Cap. 15.

PRECIPITE, rtfíj. 2 greji. (Do latim pec-
ceps, praxipitis). Que está em risco de

prfcipitar-se.

PRECIPITOSO, adj. Com precipícios,

ou sujeito a elles.

— Figuradamente : Arrojado, inconsi-

derado.
— Feito sem ponderação, e exposto a

ruína.

PRECIPUAMENTE, adv. (De precípuo,

com o suftixo «mente»). Principalmente.

— Termo jurídico. Tirar.

—

Tirar, rece-

ber, herdir precipuamente ; tirando ilo

monte inteiro ou de toda a terça, algu-

ma porção para si, e depois entrar na

partilha com outros co-herdeiros, ou co-

legat«rios.

PRECÍPUO, adj. ant. (Do latim pw:-

cipiíus). Principal, especial, singular, par-

ticular.

— Termo Jurídico. Diz-se dos bens

que o herdeiro não é obrigado a trazer

á collação, quando tem co-h"rdeiros.

— S. m. Termo Jurídico. Os bens que

ha de tirar da terça inteira, antes de

partílhar-se com outros herdeims, ou co-

leg.it.iriíis.

PRECISADO, pnrt. pass. de Precisar.

PRECISAMENTE, odv. (De preciso, com
o siifHxo «mente»). Com precisão, justa-

mente.
— rít^c^ssaria, in-iisp-ínsfvelmente.

PRECISÃO, s. f. (Do latim pra-cisio-

nem). Obrigação, necessidade urgente.

— Exactidão, concisão.

— Exactidão concisa de um discurso.

— Termo de Philosophía. Abstracção

ou separação mental que f^z o entendi-

mento do duas cousas realmente identi-

ficadas, em virtude da qual se concebe

uma dístincta da outra.

PRECISAR, V. «. Obrigar, forçar a exe-

cutar alguma cousa.

— Fixnr, determinar alguma cousa com
clareza e dislincção.

— V. n. Necessitar de alguma cousa.

— «Ella lá está, que nos espera na car-

ruag>*m : vinde, e vamos ás compras

:

nem leveis bolsa, porque eu prometti a

M. Chenu de ser a sua thesoureira e mes-

mo apencs precisaremos de dinheiro, a

náo Sí-r para algum capricho. Que vamos

a lóges onde somos fréguêzes, e que nos

mandarão os ró^s.» Francisco Manoel do

Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre. — «Mas tanta foi minha fra-

queza para comtigo, e tanto a conheces-

te ao claro, que darás por incrível que

eu pas«e a tal extremo. Lograrei nesse

caso o fruclo do que padeci em me se-

parar d't^sses penhores, quando ssiba que

nisso te careei algum despeito. Com ver-

gonha rainha t'o confesso, que me sinto

mais de que. eu quizéra, affeíçoada a es-

sas ninhnrias, e que precisava de todas

as mínlias reflexões, para me descartar

delias uma por uma no instante, mesmo
em que eu me dava por mais desnamo-

rada de ti.» Idem, Ibidem.— «E sempre

me lembrarei do dote ;
(e com cara de

riso me disse). Uecordais-vos daqu^lla

pergunta: — M. Chenu, qu,5nto precisa-

reis— » que nesse tempo eu me chama-
va M. Chenu. — i>ladama... que me via

então bem enleiado : e com tudo não tí-

nheis nada de sob^nba— Quero que ab-

solutamente me digáes — Eu cá; Mada-

ma... 20 moedas para mim...» Idem,

Ibidem.

PRECISO, adj. (Do latira prcp^iaus).

Necessário, indispensável.— «Estes mes-

mos são os matadores de Bsdiír, ingra-

tos aos benefícios, atrevidos á Mdge.^la-

de de Príncipe tão grande, cuja vingan-

ça será grata a todos os que se charaâo

Reis, precisa a todos os que somos vns-

sallos.» Jacinlho Freire fl'Andrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 2. — «Aqui

d'antes recebiam-se 14 moedas para pôr

correntí^s os papeis d'um ordenando, e

outros roubos precisos para sustentar

amigas que ainda estando presas eram de

noite visitadas...» Bispo do tirão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, pag. 28.

— Pontual, exacto, determinado.
— Distincto, claro, formal.

— Ant. S'^parado, apartado.

— Termo de Pbilnsophia. Abstrahido,

ou separado pelo eiit^Tidimento.

— Substantivamente: O preciso da

hutorin ; o essencial d'ella, as regras quo

s^í não irasnassam sem cair em erro.

7 PRECISTA, s. w. Nome do certos

benefícios eccl^-siasticos fundados em Al-

leraanha em virtude do direito das pri-

meiras preces.

f PRECITADO, adj. (De pre..., e cita-

do). Já citado ; antes, nu acima citado.

PRECITO, adj. Vid. Prescito.

f PRECLARISSIMO, adj. superl. de

Preclaro. Muito preclaro.

f PRECLARAMENTE, adv. (Do precla-

ro, com o sufiixo «mente»), líiustre-

mente.
PRECLARO, adj. [Dohúmprcvclnrus).

Illiistre, nobre, famoso, e bello.— Varão

preclaro.

A acçaõ tidi foi tua, e taõ preclara.

Que a faltir-te das mais o luiimeuto,

A fazerte iramoi tal esta b.istára.

ABBADE DE JAZESTE, POESIAS, tOm. 2, p. 121

(ediç. de 1787).

He tal. Marquei preclaro, he tal o augmento.

Que ás Armas tens, que tens is letras dado.

Que o lustre, que se deve ao teu cuidado.

Te dobra, e naõ distingue o luzimento.

IDEM, IBIDEM, pag. 113.

Já, venturosa Lysia, já cessarão

Os fervoro-íos votos,

Que anciosa levantaste ao Ceo propicio,

.lá da Real Estirpe restaurada

Vês a preclara lieroica descendência :

Já vês nos ternos braços

suspirado Filho, que promelte

A gloria dilatar-te.

QUITA, OBRAS POÉTICAS, Cde 1

.

PRECOCE, adj. 2 gen. (Dd latim prm-

co.c, prrecocis). Temporâo, prematuro.

— Antecipado, adiantado.

— Termo de .Hedicina. Applica-se ao

desenvolvimento prematuro de um ór-

gão, ou d.i fuiicção de que é instrumento.

PRECOCIDADE, s. f. (Oe precoce, com

o suftixo «idade>). Qualidade do ser pre-

coce.
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— Tormo -le M^licina. DcsPíivolvimen-

to pn-inntiiri) «lu iiin orgáo, <li! uma fun«-

côo. (11) (Ifi 1-h!<) " organismo.
*

f PRECOGNIÇÃO, s. f.
Conhecimento

anUTÍ-T (VKii anlHcipnção « prenolnrãi).

PRECOGNITO. m(/. (U.! pre..., e do la-

tim cofinHu^). Coiiliccido d'nnlt^s, pre-

vislr) com anK-i-ipuçA') e prcnoçMO.

PRECOLENDO, adj. ant. Muilo diijuo

d(í vfiitr«(i\o. n riiUo; venerando.

-;• PRECÒMPUTAR, v. a. aul. Compu-

tar ilfi anlfiiiã'».

PRECONCEITO, s. ni. Juizo l(-morario,

suspeita, conceito fortimdo com anteci

paçfio n sem fundamento.— «Todavia, os

Céos obli^sto, 110 meu primeiro iropelo

accusei do sobeja a mintia sovyri lado
;

e se na minha mSo fosse rclríihir o [.as-

sado, se alli lòra presente o meu Adol

pho... preconceitos, anibiçào, rainhss

máximas mesmas, tudo, tudo tivera ce-

dido ao deçejo de o conservar ao pé de

mim.» Francisco Manoel do Nascimento,

Successos de Madame de Seiíelerre.

PRECONIZAÇÃO, s. f. Acto de preco-

nizar.

\ PRECONIZADO, part. pass. de Pre-

conizar.

PRECONIZADOR. Vid. Apregoador, o

Pregoeiro.

PRECONIZAR, V. a. Na cúria romana

fazer a denuncia o cardeal protector, de

que no s-guinte consistório proporá para

bispo um certo individuo, elogiando n'es-

te acto as suas virtudes e merecimentos.

.— A|irciio.Tr louvando.

f PRECORDIAL, a,Ij. 2 <jen. Termo de

Anatomia. Kflativo ao diaphra^ma.

PRECORDIO, s. m. Termo de Anato-

mia. Vi). Diaphragma.
PRECORRER, v. n. (De pre..., e cor

rer). f.orrer diante, cu antes que oulr"m.

PREÇO, s. m. (Do latim pretium). Va-

lor pecuniário em que se avalia alguma

cousa.— «K que aliem destes pêra ajuda

das despesas que se fezeram naqu. lia

guerra, e pêra a p«({a da gente lhe daria

logo cinco mil xor^fins do preço, e valia

dos outros.» Daiuião de Góes. Chronica

de D. Manoel, part. 2, cap. 23. — «Com

este reca lo foi ho regedor com todolos

da cidade mui ahgre mandando fazer

fogos, tirar artelharia, e poer bandeiras

pellas torres, e ameas do nuiro com dar

licença que os que da frota quisessem

folgar a cidade o fuessera, e aos da ter-

ra que lhes leuassem mantimentos, e os

dessem pelos preços acustumados.» Idem,

Ibidem, pari. 4, cap. 12.

Tem robis, diamnntes Ues,

qiio nã tem prero, ou coDtia,

esmeraUliis iniiy re.ics,

perlns de muy gram vali»,

GspiDollús, e tem mais.

C. DE REZESL»:, MISCELLANCA.

PREÇ

em sua justa aualiaçam, que foy grjnde

Auismenlo, H mercê aos bom»»!!* acbir.m

o que queriíra íialo [lor s u justo |)r.3

ço, e não no mandarem comprar fora

onde em til t-mpo lhe custava o dobro.»

idem, Chronica de D. João II, cap. 117.

Troquei amor por riquíza

porque m'o trocar nierom

mis Ijem pa^o e^la cruei*

que em qii9 çem t:<iiiU>!i mederom
(iMCouliiram-io »in Irisloi*:

Meu BHpoio ab'irrf i;o

qiiandij mo A lembrança vem

do primeiro querer bem,

iiingiicra venda amor por privo

poia ollo prero iiáo tem.

C. FALCio, OUBA», pag. C (edi^. 1871).

—«E OS preços das cousas que assi

recebiam eram yiííi juramento apreçados

— «Aquellasfermosas sobrevisias e sin-

gulares devisas, armas de tanto preço,

de que os mais vinham cuberlos, foram

Ião prestes desfeitas, que ja se não sabia

euxergar a louçainba delias, antes esta-

vam tão tiutAS de sangue, que se uúo

poJia crer, que algum limpo foram de

outra côr. O retinir dos golpes era tama-

nho, que por todalas partes do aquclle

vallo soava, com lamauho tjslroudo, co-

mo se todo elle se fundira. O príncipe

Beroldo, que aiitcVlles andava um dos

mais assinal.idos, juntou-se com Ouis-

laldo seu irmão, que da outra parte fa-

zia maravilhas : travando-se ambos a bra-

ços trabalhavam por se derrubar, pro-

vando tudas suas forças.» Francisca do

Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap.

38. — «Chegando ante o imperador, um
delles tirou debaixo da capa uma caixa

quadrada do marhm, lavrada de marce-

naria d'obra romana, cravada nos luga-

res onde se «s taboas pregavam com cha-

pas d'ouro, guarnecidas de pedras de

tanto preço, que a faziam de uào meuos

v.Uia que louçãa.» Idem, Ibidem, cap.

90 _,E tornemos aos estanques, ou

atraveçadores, que levam o mó)or pre-

ço deste Capitulo, que acabo com dous

exempli.s, que andaô correntes com gran-

de detrimento da companhia da bolça so-

bre a compra, e venda dos vinhos para

o Brasil : mandão hum agente diante á

Ilha da Madeira, que os compra em mos-

to pelo menor preço.» Arte de Furtar,

cap. 6. — «Porque sabemos de poucos,

que calçassem nunca taes çapatos; e ve-

mos muitos, que reccbeado-os a razaô

de três, e quatro tostoens o par, porque

lhes neõ daõ outra couza, os toruaô logo

a vender por cinco, ou seis viuieis: e

tornando-os os Asseutistas a recolher por

esle segundo preço, os toruaõ a encai-

xar aos soldados pelo primeiro, reven-

dendo-os seis, e sete vezes.» Ibidem,

cap. 1-2.—«E ho certo, que Sua Mages-

tade, que Deos guarde, naò quer nada

disto : uaõ quer o primeiro; porque de-

frauda seus thesouros : n»õ quer o se-

gundo
;
porque offende seus ^assallos;

que lambem uaõ saõ contentes de se-

PREÇ

rem enfrarMdos cu mais da aior-tade do

jij tu preço; com que fica cerlissimo,

que he furlo manifesto por buma via, e

p'>r onlra.» Ibidem, cap. 35.— «E se es-

tes maiicebidhds ptjz -rem no fim de seus

di'Spaclios os preços delles, como saõ

obrigados, Siberaô as partes o que de-

vem, e naõ haverá enganos; mas quan-

do o salário he poueo. naõ o escrev*>m,

para t^r lugar a Iriila ; e se be ruuitu,

Kalhardaraente o ejplicaó. Seja suspenso

lodo o que o calhr: o eisahi o remédio.»

Ibidem, cap. 5'J. — «Destas caleiras ha

muitas e muito ricas e de muilo preço:

e lambem ha algumas chàas. tem curu-

cheos encima muilo galantes: ha lam-

bera muitos leitos muito frescos e muito

ricos, lodos fechados em roda, de ma-
deira muy bem Uvrada.» Ant'inio Ten-

reiro. Itinerário, cap. 11.— «Esta foi na

primeira enveslida, renlida. o abraiada,

sendo, qu- entreRavão os n^turaes as fa-

zi^ndas como preço das viias. qu« não

pudáráo salvar opposlos, nem rendidos.»

Jacinlho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 3.

—O que se dá em compensação, re-

muneração.
— Estimaçáo, importância, credito.

—

• Senhora, diss<í o do valle, não sei qual

ó peior, se descubrir-vos meu nome e

ficar com a dôr de sab rdes aquém em-

peceram vossas obras, se eneubri lo e

licar-mc maior pena de deixar-vos des-

contente. Destes extremos quero seguir

o que mo pôde fazT mais damno, pois

é o qu"! vos monos póle descontentar.

Em muitas parles me chamam o caval-

leiro do saUaje ; em nenhuma roeu s->r-

viço leve Ião pouco preço, como ní'sta,

onde eu cora melh ir vontade me oíT^re-

ci.» Francisco de .Moraes, Palmeirim de

Inglaterra, cap. 147.

— FÍ!^uradamente: Por nenhum pre-

ço; por cousa alguma.— «E porque re-

ceava poder vir alguém traz elle por

mandado do imperador, que o obrigas-

se a tornar, cousa que em aquelles dias

por nenhum preço fizera, alongou-se lan-

lo era pouco tempo, que com a distan-

cia da terra perdeu o receio, que té en-

tão tinha.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'lnglaterra, cap. 24.—«E ven-

do a tenção daquelle, que o esperava.

tomando uma lança nns máos, coberto

do escudo se veio contra Floriano do

Desert», bera descuidad > de lhe lembrar

que podia ser filho de D Duardos, com

quem elle não fizna balalha por nenhum
preço do mun lo. E como os encontros

fossem demasiada mente grandes, elles e

os cavallos vieram ao cháo.» Ibidem,

cap. 65.

— Premio que se ganhava nas justas.

—A preço de dinheiro; a poder de

dinheiro.
—Abrir preço; ser o primeiro a esta-

belecer o preço dos géneros, etc.
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— Correr as cousas a tal preço; ter

tal pstiiiií)ção ovi vflior.

—Fazer, tiixar, ou Vúhar preço; msr-

car o prpço por que di've Sf-r vonfiida,

etc, alguma cousa; naarcar o valor.

E quanto le dào por bosta ?

Não sei, as<i Deus ni'fijude.

Nào fizeste logo o prcro ?

Miil has tu de livrar desta.

Leixei-o em sua virtude.

No qu'etle vir qu'eu mereço.

GlL VICENTE, FARÇAS.

— «E o spnbor, que as embebeu em
si, talha-lhrs outro preço, quo pnssa de

cem rail reis; e liei quem quer qm^ he,

com os ganbos em salvo, e a fazenda

alheia com os riscos, s^m deixar que lo-

grem tam grandes lucros, os que puze-

râo o cabedal, e se expuzerão aos pivi-

gos.» Arte de Furtar, cap. 6. — «Seja

como V. m. quizer : ouro he, o que ou-

ro vai, e por ser fiado, talhoulhe o pre-

ço por cima das gavias:e feita a com-
pra de que havia de fazf^r os ciucoenta

mil r^is revfndendo-a, ajuntou o mer-

cador.» Ibidem, cap. 26.—«E assim ve-

mos os Clérigos sugeitos ás leys Civis,

que olhaõ p^lo bem commura ; como as

que taxão os preços das couzas, as que

irritaõ contratos, as que prohibem ar-

mas, ele. Concórdia.» Ibidem, cap. 50.

—«E querendo António dis Faria apro-

veitar hum moço seu que cbaraavaò Cos-

ta, o ffZ escrivão dos cartaz<^s que se

avião de dar aos i^ecodas, a que logo ta-

xou o preço, o qual avia de ser aos dos

juncos cinco taeis por cartaz, e aos dos

vancôes. e lantpaas, e barcíiçís, dous.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 52.—Ant. Peita, dadiva corruptora.

— .\prí^ço.

—De preço; de valor; de estimação,

crfdito, importância.— «Durou a escara-

muça si^ra melhoria notavt l de nenhuma
das partes, o morte de muitos cavaleiros

de preço, desde as trris da tsrdn, até se

cerrar a noite, em que elRey chamou a

consiMho, e de p^rec^r. de seus Capitães

assentou dar batalha ao dia seguinte,

que forão três dias da Lua de Muharran.

aos noventa e quatro annos da Hixara,

que reduzido ao nosso modo de contar,

tica sendo meado Outubro em quarta

feira, do annn dH Christo, setecentos e

quatorze.» Mojjarchia Lusitana, liv. 7,

cap. 2.

E assi de vossa antigua ger?r:7o,

E o príncipe do reino tão potente,

Cos succefsos das guerras do comero;

Que sem sabel-as, sei que s.^o de preço.

CAM. LUs., cant. 2, est. 101).

Desemparado ja dr-s dous amantes

O leitor sabedor de seus amnrt

s

Ambos de roxa seda, recamada

De branca e fina prata, vem vtstidos.

VOL. IV. — iin.

O dourado cabelloLianor cobre

Com sotil rede do ouro, e á destra parte

numa loura laçada, que bum diamante

De prero, e valor raro, Ibe sustinha.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 4.

Hum Janizaro ousado, e forte em tudo

Companlieiro também do Sult.ão era,

.V que o Latino, que o Christão estudo

Deixou, por mulher huma filha dera.

A este o Tigre do Mundo, o povo rudo

Por seu valor, por nome então puzera.

Não digo os outros, porque os não conheço,

Mas todos são Senhores de grão preço.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 6, est. T6.

Em quanto ao grão Silveira vai voando

A carti que o Faleiro alli trouxera.

Fica elle largamente declarando

As bonr.*s e mercas que lhes fizera

O Baxá Çoleinião, e que em chegando

Cabaias de giào preço a todos dera:

E com grande fervor, grande eloquenria

Louva a sua real magnificência.

OB. ciT., cant. 15, est. 21.

—Adaotos:

— Kngane-se no preço, e não no que

merca.

— A muita conversação é causa de me-

nos preço.

ERECTO, s. m. ant. Preito, pleito, li-

tigio.

PRECUDIR, por PERCUDIR, v. a. ant.

Ferir, d.'sbaratr,r.

f PRECURADOR. Vid. Procurador. —
«O DiiquH de Bragança, ao tempo que o

dito Krabaixador de Castella entrou era

['ortugal, eslaua em Villaçosa, e porque

se disse logo que el Rfy pêra despacho

da embaixada se vinha ha Estremoz.

que era tam acerca donde elle estaua, e

qiiererse por honestidade, por escusar

sospeitas, e outros inconuenientes de sua

honra, se partio só ppra Portel, onde os

precuradores dei R^y. que hiam a Mou-
ra, o acharam dia de PentPC0St'i indo ja

pêra Moura.» Garcia de Rt^zoudo, Chro-

nica de D. João II, cap. 41.— «Edepois
do muytas praticas que sobre este caso

passarão, os ditos precuradores saãmen
te, e sem cautela o aconselharam que
pêra elle soldar quebras, e achaques,

que no pouo se deziam auer antre el

Ri^y, e elle, e também porqiíe assi era

rezam, elle si> deuia yr pêra o Príncipe,

e sernillo, e festfjíUo em suas terras, e

yr com ello ate a Cortn.» Ibidem. — <E
pêra recpberem o Príncipe em Moura, e

o trazerem á sua Corte, fez el Hey seus

precuradores dom Pedro de Noronha
seu mordomo mor, e o doutor loão Tei-

xeira chancelt>r mor, e frey António seu

confessor.» Ibidem. — «U Duque não
sahyo mais da guarda roupa em que o

el Hey deixou, onde estaua sem ferros,

nem outra alguma prisam em seu corpo,

porem era de bons fidalgos, e cauallei-

ros bem guardado, e em tudo muy aca-

tado, e seruido romo a seu estada cum-
pria sendo em sus libi>rdade, assi no s^r-

uiço da mesa com suas saluss deuidas,

e costunnaHas, como nos officios diuinos,

e pratica, e visitações de seu confessor,

e t.^imbera nos auisos de seus precura-
dores.» Ibidem, cap. 44.

PRECURSAR, V. n. Vir diante como
precursor.

PRECURSOR, adj. (Do latim ]>ra;cur-

sor). Que se antecipa ou vem anl^s de
outro, para o annunciar. A igreja dá es-

te titulo a S. João Baptista, porque nas-
cendo antes de Jesus Christo, annunciou
a sua vinda ao mundo.
— Diz se por extensão das cousas que

costumsm preceder outras.

PREDATÓRIO, adj. (Do latim pra>da-
torius). Termo jurídico. De ladrão ou pi-

rata ; aladrnado.

PREDECESSOR, s. m. (Do latira pne-
decessor). Aqu^llii que precede outro.

PREDEFINIÇÃO, s. f. (De pre..., e de-
finição). Definirão, limitação antecipa-
da

; predestinação.

PREDEFINIDO, part. pass. de Prede-
finir.

PREDEFINIR, v. a. (De pre..., e defi-

nir). Determinar, assígnar, limitar com
antecipação o futuro.

PREDESTINAÇÃO, s. f. (Do latim prce-

deninationem) . Destinação, ou determi-
nação antecipada.
— Ordem iramutsvi'! de acontecimen-

tos, em virtude da qual se suppõe que
devera succeder-se uns aos outros, ne-
cessariamente ; e, por antonomásia, a or-

dem da vontade divina com que ah eter-

no tem elegido os que, m^^diante a sua
graça e auxilins. se hão de salvar.

t PREDESTÍNACIANISMO, s, m. Ter-
mo de religião. Dnuirína dos predestica-

cianos; systt-raa dos p.^irtidarios da pre-
destinação jibsojiita.

f PREDESTINACIANO, adj. Termo de
religiã'1. Que pert'Mice aos p.irtifiarios da
predestinação absoluta.

PREDESTINADO, part. pass. de Pre-
destiuar.

PREDESTINAR, v. a. (Do latim prce-

destinare). Destinar antecipadamente.
— Eleger Deus os justos desde a eter-

nidade.

PREDESTINIANISTA, s. 2 gen. Termo
de religião. Herege que não segue o que
a egreja tem acerca da predestinação.

PREDETERMINAÇÃO, s. f. (De pre...,

pretixo, e determinação). Determinação
anterior.

PREDETERMINAR, v. a. (De pre...,

e determinar). Determinar antecipada-

mente.

PREDIAL, adj. 2 gen. Que pertence a

preilio.

—

Decima predial.

PREDICA, s. f. Praiif.a, sermão que os

sectários fazem a seus sequazes.

—Os dogmáticos dão este nome á que
os calvinistas pregam aos seus povos.
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— Doutrina que so prega, ensino dailo

por meio (t« prodioa.

PREDICADO, s. m. (Do lalim prndica-

tum). AUribulo (lo uino pr(i[)(isi(.áo.

— Figuríiilntrieiilo: l'arli), priMula, ilolft.

PREDICADOR, s. m. (Dd latiiu privdi-

calor). O iiiiiiiblro dos proliislaiilus e cal-

vinistas, o snu pastor, cura.— «As espe-

ranças da paz antes se adiantaram que
dimiiiuiram : ruuitas graças deveoios a

Deus que peleja e nt^gocòa [)')r uns. A
armada tem arribado duas vezos, [lerdeu

já alguns navios, vao-llio morrendo gen-

te, e os ventos cada vez mais contrários

e tempestuosos : o já so persuadem al-

guns d'estes fieis cbristâos e seus predi-

cadores, que não quer Deus que vuo ao

Brazil ; com que eslão mais brandos os

que furiosamente queriam a guerra : roas

ainda pi-dem como quem a não teme.»

Padre António Vieira, Cartas, n." 3 (edic.

1854).

PREDICAMENTAL, a,}j. 2 gen. (Do la-

tim prcudicamcntalia) . Termo de philoso-

phia. Oue pertence ao predicamento.

PREDICAMENTAR, v. a. Dar predica-

mento, declarar, graduar com predica-

pienlo.

PREDICAMENTO, s. m. (Do latim prw-
dicamentuiii). Digiiilale, classe, gráo,

gradunção moral e pulilica.

—T. rmodo philosopliia. Uma das clas-

ses ou categorias a que se reduzem to

das as cousas e entidades pliysicas. Re-

gularmente as dividem em dez, quosâo:
Substancia, quantidade, qualidale, rela-

ção, acção, paiião, logar, tempo, situa-

ção e habito. — «K a viila dura muito
mais. Nam he inconueniente, responder

o matbemalico, chamarse huma mesma
cousa longa, e breue. segundo diuersos

respeitos: bum monto podese chamar
alto em respeyto doutro baixo, e baixo

em respeito doutro alto. como afiirma

Aristóteles uos predicamentos: assi o

tempo do dez aunos he Ioga cotej.ido

com hum mes, mas em cõparaçã da eter-

nidade diz Séneca escreuendo a Lm illo,

que he Iam breue, que se copara a hum
põto e menos ainda...» Heitor Pinto,

Dialogo da Justiça, cap. 1.

PREDICANTE, s. m. Predicador, mi-
nistro prottislaiite.

PREDICATIVO, adj. Epitheto dado pe-

los antigoi grammaticns a uma proposi-
ção sidiples ou enunciativa.

PREDICATO Vid Predicado.
PREDICAVEL, adj. 2 gen. (Do latim

prcvdicabilis). (>ap«z de se pregar.

—Termo de philnsophia. Uma dasclas-

ses a que reduzem todos as qualidades
que se podem dar ao sujeito.

PREDIÇÃO, ou PREDICÇÃO, s. /'. (Do
latim |»-(í'(<it/ít)íie))!). Atinuncio auteci[)a-

do
; prognostico. — «A's três horas da

noyto deste mesmo dia so vio toda a ca-

sa em revolução a respeito de Amoldo,
que súodo atacado de huma febre muy

violenta, rendeo a vida, e deo o ultimo

suspiro no mesmo termo em que so eoin-

pletiiu o m"z da predição.» Cavalleiro

d'01iveira. Curtis, liv. 1, n." 40.— «Ds
successos das suis intellig Ticias contri-

buirão efiicazmento a mudar a persuação

em infalibilidade, (^om tudo ou fosso r«-

sáo, ou fosse escrúpulo, era muy reser-

vada om f.iser as suas prediçoens.» Ibi-

dem.— «Kmpregou elU to ins as rasoens

para o de.s[)erhua()ir do intento, fasendo-

Ihe entender que apesar da incerlesa das

suas prediçoens, ellas seriáf» bsstante-

raento capases de llie fíSori'm impressão

que se elíeiluass» Í.Ht^l, quando não fos-

sem favoráveis.» Ibidem. — «A Historia

que se conti^m na minha Carta, quando
fosso Ião Certa como segurão os Autores

que a escreverão, [trova somente que ha
prediçoens (jue so juslilicào seja por

sciencia, ou por accaso, ou por algum
(Mitro principio que nos he occulto.» Ibi-

dem, n.» 43.

PREDILECÇÃO, s. f. (Do pre..., e do
latim dileciionem, amor). Preferencia de
alfeição.

—Testemunho de alTecto.

PREDILECTO. <idj. (Do pre..., e do la-

tim dileciua). Amado com preferencia.

— Substantivamente: O meu predile-

cto.

PRÉDIO, s. m. (Do latim prwdium).
Hi'rdade, fazenda, terra, propriedade ioa-

movivel. — «Embarcadas na carruagem,
me disse : «Sabeis vós que resolutamen-
te fieáes do morada em Paris? E que as-

sim ficou hoQtem asst iitado entre M.
Chenu, e M. Darson? [São gosto do vos-

so appollido; (jue é muito trividl, e que
excitaria risadas, qiian lo ao sahir do
Theatro, bradassem pela carruagem de
Madauia Chenu. Vós tendes, que eu sei,

um prédio dilto Depréval; é preciso ajun-
tar esse appellido ao vosso, e d'esse só

vos servireis.» Francisco Manoel do Nas-

cimento, Successos de Madame de Se-

neterre.

—Prédio rústico; campo que se cul-

tiva, propriedade rural.

—Prédio m-bano ; casa, edificio para
habitar.

PREDIOZINHO, s. m. Diminutivo de
Prédio.— «1'rovavel óque Adolpho nun-
ca imaginou em conlractar se com Miss

Anna Birion, que com eíTeito ó tão for-

mosa como uol-a pintarão; porquanto
tuilj é iustar-rae que deixemos Londres,
ciij.t vivetida não me é de agrado, e que
compremos algum prédiozmho em quo
eu possa socegadamenle viver, e segun-
do o teor a que era habituada.» Fran-
cisco Manoel do N.iscimento, Successos
de Madame de Seneterre.

PREDISPONENTE, adj. H gen. (Pari.

act. de Predispor). Que predispõe.
— Ti-rmo do medicina. Ou.ilificsçáo das

causas que se suppõem preparar o des-
envolvimento das enfermidades.

PREDISPOR, V. a. (De pre..., e dis-

pôrj l)is|,òr aiitecipadaruente.

— Preparar, dispor o auiino para cer-

tas impressões.

—Termo de medicina. Collocar o cor-

po em circumstancias de contrahir facil-

mente uma enf-^rmidade logo qu" inter-

venlii mm cnusa occasirmal ou efliciente.

PREDISPOSIÇÃO, ». f.
Disposição, apti-

dão afitei'i|>ada.

—Termo de medicina. Disposição da

economia que precede e prepara o des-

envoivimei)|.i de uma enfermidade.
-; PREDISPOSTO, p'irt. pasí. de Pre-

dispor.

Aa vibrtr^e* di miuiea, •• p*l>Trai

N.1Q menos fortes, o log«r, « bof«,

A gnodlda dl ro^âs sAbre o tumulo,

Torveotura ign',rad«s ctrcumit^cU»

Que fM sotnbran d't8t« quairo dão r^Uvo

Com mais fortidao D*alma. tudo » um IMBpo

No predifposto cérebro, de embdta,

Violento ab*lu deu ao Lusitano.

OABBETT, CAHõis.canl. 2, cap C.

PREDITO, ou PREDICTO, part. pass. J

de Predizer. I

PREDIZEK, i>. a. (Do lalim pradicere).

Prognosticar, dizer antes, prophetisar.

—

«Os l^haldeos que se tinháo feito muy
celebres na Astronomia, predissérào sem
duvida alguma os Eclipses. O vulgo igno-

rante, o incapaz de alcançar de que for-

ma a consideração dos Astros podia en-

sinar aos Philosophos o futuro, que para

elle era tão escuro, concluhio que se a

consideração dos Astros polia prever os

Eclipses, que lambem não era impossí-

vel que estes superiores objectos dessem

a Conhecer o destino dos homens.» Ca-

valleiro d'01ireira. Cartas, liv. 3, cap. 11.

Dèo luz ao Mundo
No que p&ds alcançar de Astronomia,

Do vidro portentoso o ollio despido.

KUe primeiro do Solsticio o ponto

Sobre a Terra marrou ; e elle primeiro

O Eclipse assuãtidor prtittêM aos hocneos,

A marcha calculando a elbereos orbes.

J. A DE MACEDO, O OníIATE, CaSU 2.

PREDOMINAÇÃO, s. f. Acçáo de pre-

dominar.

PREDOMINADO, part. pass. de Predo-
minar.

PREDOMINADOR, n<i>. (Do thema pre-
j

domina, de predominar, com o suffixo 1
«dõ^^') O le preilomina. '

PREDOMINÂNCIA. Vi I. Predominação.
PREDOMINANTE, adj. -2 yen. . (.Part.

act. de Predominar), ijue p'eenche em
força, virtude, influencia.— rícío predo-

minante J

PREDOMINAR, v. a. Dominar, preva- I
lecer.

— Exceder, abundar uma cousa mais

do que outra.

— Figuradamente : Exceder mnito em
altura a qualquer cousa.
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— V. n. Prevalecer, ter maior força,

poder, virtucie, domínio, influencia. —
Predomina 71'elle a avareza.

predomínio, s. m. Império, poder,

superioridade sobre qualquer cousa ou

pessoa.

f PREDORSAL, adj. 2 gen. Termo de

anatomia. One está situado adiante do

dorso fiu es()adua.—Região predcrsal ; face anterior da

região dorsal.

PREEGAR. Vid. Pregar.

PREELEGER, v. a. Eleger d'antes.

PREELEIÇÃO, s. f. (De pre..., e elei-

ção). Eleição antocipsda.
— Ter a preeleição ; ter direito de ele-

ger, ou escolhi'r primeiro.

— O ser elf-ilo primeiro que outrem,

em primeiro lugar.

PREELEITO, jjurf. pass. irreg. de Pre-

eleger.

PREEMINÊNCIA, s. f. (Do latim pras-

eminentia). Privilegio, prerogaliva, ex-

cepção, vantsgem.
— Graduação, etiqueta, disputa sobre

graduações, etc.

— O respeito que se deve aos preemi-

nentes, senhores, reis.

PREEMINENTE, adj. 2 gen. Superior,

sublime.— Virtude preeminente a todos

os do seu tempo.

PREEMPÇÃO, s. f. (De pre..., e do la-

tim emplionem, compra). A precedência

em comprar primeiro que outrem.

PREENCHER, v. a. (De pre..., prefixo,

e encher). Encber, satisfazer antes.

—

Preencheu todas as condições.— «ISunca

eu me perdoara essa fraqueza, a não ser

de permeio a bondadecom que filha vos-

sa me chamáes, eosabsr que ao menos
puz da minha parte quanto em mim cou-

be por preencher os meus deveres á cer-

ca de meu Esposo. A approvação de mi-

nha Mãe, mais valiosa que as minhas
próprias reflexões me estorva o envergo-

nhar-me de mim mesma. 1 Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Mada-
me de Seneterre.

PREENCHIMENTO, s. m. Acção, ou ef-

feito de preencher.

PREEXCELLENCIA, s. f. (De pre..., e

excellencia). Qualidade de ser mais ex-

cellente que outro.

PREEXCELLENTE, adj. 2 gen. (Depre...,

e excellente). Mui excellente.

PREEEXCELSO, adj. Mui elevado, illus-

tre, sublime.

PREEXISTÊNCIA, s. f. (De pre..., e

existência). Termo de philosophia. Exis-

tência anterior.

PREEXISTENTE, adj. Sjen. (De pre...,

e existente). Que existe antes de um ou-
tro.

PREEXISTIR, V. n. (De pre..., e exis-

tir). Termo de philosophia. Existir antes

de ura outro.

PREFAÇÃO, s. f. (Do latim pre/'a(jo?Tem).

Preambulo; prefacio, prologo.

PREFACIO, s. )n. (Do lalim prefatio).

Prefação.

— Termo de liturgia. Parte da missa

antí^s do cannn.

PREFAZER. Vid. Perfazer.

PREFECTO. Vid. Prefeito.

PREFECTURA, s. f. Vil. Prefeitura.

PREFEITO, s. m. (Do latim pra'[ectus).

Director, presidente, superior de algum
tribunal ou communidade ecclesiaslica.

— Individuo nomeado para fazer cum-
prir os deveres de qualquer cargo ou mi-

nistério.

— Chefe de um departamento em Fran-

ça.

— Prefeito do pretório; commandan-
te da guanfa pretoriana dos impi-radores

romanos, e que era seu principal minis-

tro.

— Prefeito da hibliotheca; o que a di-

rige.

— Prefeito dos sacrifícios; o que pre-

sidia a ell's.

PREFEITURA, s. f. (Do latira prcvfe-

etiird). Dignidade, emprego, cargo de pre-

feito.

— Província, território da jurisdicção

de um prefeito.

PREFERENCIA, s. f. O acto de preferir.

— Primazia, vantagem que alguma pes-

S0.1 ou cousa tem sobre outra. — «Com
disposições táes nos pozémos á mesa, na

qual me podéra eu dar pela Divindade

daquella Casa, vistos os resguardos tão

assinalados, e as melindrosas preferen-

cias que comigo tiiihâo; era aqiiem mais
teria a dita de me servir, a quem fixaria

a minha attenção.» Francisco Manoel do

Nascimento, Successos de Madame de
Seneterre.
— Termo forense. Disputar preferen-

cias; precedências, melhorias.

PREFERENTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Preferir). Que prefere.

— S. 2 gen. O que disputa preferen-

cias.

— O que preferiu a outros concarren-

t^-s.

PREFERIDO, part. pass. do Preferir.—
«E se bem attentarmos em ambos estes

direitos, eslava a Senhora Dona Cathari-

na diante delRej Filippe: nodo S9ngue,

por vir por linha masculina, que be pre-

ferida á feminina, por onde elle vinha

;

e no hereditário; porque a instituição do

nosso Reyno era. que desse ao natural,

como era a Senhora Dona Catharina, e

naõ a estrangeiro, como era Filippe.» Ar-

te de Furtar, csp. 16.

PREFERIR, V. a. (Do latim prceferre).

Dar vantagem, dar preferencia.

— V. n. Ter preferencia, ser preferido.

— Preferir se, v. refl. Antepòr-se.

PREFERÍVEL, adj. 2 gen. Que de/e ser

preferido.

]- PREFERIVELMENTE, adv. (De prefe-

rível, comosuffixo «mente»). Com pre-

ferencia.

PREFICA, s. f. Carpideira, mulher a
quem so pagava para chorar nos enter-

ros dos aritiíios romanos.
PREFIGURAÇÃO, s. f. Representação

antecipada do uma cousa.

PREFIGURADOR, adj. Que é a figura

do que ha de realisar-se.

— Substantivamente: Um prefigura-
dor.

PREFIGURAR, v. a. (Do húm prnefigu-

rare). Representar typicamente pessoa ou
cousa que ha de vir.

PREFINIDO, adj. Marcado, ou deter-

minado antPS.

PREFIXAMENTE, adv. (De prefixo, com
o sufllxo «mente»). De modo prefixo.

PREFIXAR, V. a (Do latiro prccfujere).

Determin,^r. assignar ou fixar autecipa-
daroenií» alguma cousa.

PREFIXO, «((/ (DolMira prcrfixus). De-
termmato, assignado, ou fixado anteci-

padamente.
— S.m. Letra, ousyllabn que se junta

antes de uma palavra, firmando tudo am
só vocábulo, como: Desdobrar, des, prefi-

xo, e dobrar.

f PREFLORAÇÃO, s. f. Termo de botâ-

nica. As diversas modificaçõt^s das partes

de uma flor, antes d» sua abertura ou
desabitoamento.
— Prefloração enriígrrtrfa; aquella em

que a coroUa está dobrada confusamente
em todos os sentidos.

— Prefloração equitativa ; diz-se quan-
do era uma corolla irregular, as parles

maiores abrangem as mais pequenas.
— Prefloração pUcaiiva; aquella em

que a corolla está dobrada sobre si mes-
mo.
PREFLORESCENCIA, s. f. Vil. Efflo-

rescencia.

PREFOLIAÇÃO, ou PREFOLHEAÇÃO,
s. f. Termo de botânica. Disposição das
folhas no botão, antes da sua evolução,

estado das filhas assim dispostas.

PREFULGENTE. adj. 2 gen. (Do latim

pncfulgentem) . Mui resplandecente.
— Que brilhou, luziu, resplandeceu

primeiro que outro.

PREFULGIR, V. n. Resplandecer, lu-

zir, brilhar muito.

PREGA, s. f. Dobra feita na roupa, ou
n'outra qualquer cousa.
— Assentar as pregas; batel-as com

o ferro.

— Figuradamente: B.^ter em alguém,
com vara, como para lhe assentar as cos-

turas.

PREGAÇÃO, s. f. ant. Acção de pregar;

doutrina que se prega, ensino dado por

meio da predica. — «E porém sab-^rá V.

A. que. este auto foi de tanto s^u servi-

ço, que nunca cuidei que se oííerecesse

caso em que tão bem empregasse o de-

sejo que tenho de o servir, assi visinho

da morte como estou : porque, á primei-

ra pregação, os christáos novos dessppa-

recêráo e andavão morrendo de temor
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da genlo, e eu fiz esta diligencia e logo

ao sábado seguinlií seguirão loJoloí pré-

gí(Jori)s •'Std minha luuçâo.» Gil Yicn-

lo, Obras varias.— «Assim que, s-nbor,

nào ha seiíã.) isentar vossa iiiiigcslaiio as

luissóns do toda a iiitervonçúo, « juris-

(lic(;ào dos quo usam tão mal da que

não tòiu, o libiTtar vossa magi-stsdo os

ifli[iistr(»s da pregação do ev.iiig^dho,

pois Deus a fez tão abs-duta e tão livrti,

quo uão 6 bem que até a salvai;iio dos

Índios Sfja uVsttj Kstado captiva como
elltíS.» l'idre António Vieira, Cartas, n.°

11 (iid. 1854).— iKlies com serem calho-

licos, não SC convertem lodos, mas são

muitos os que se emendam e tratam da

reformarão do suas vitias, e nt.-nbum

houvera qun não acabara de se desen-

ganar, se ouviram só est:'>s pregações;

mas, senhor, ha pessoas ecolesiasliras,

que prL^gara, e apriguam o conlrario, e

que de publico e do secreto, fazem cruel

guerra a Jesus Cbristo; e como uns des-

fazem o que outros edificam, não pó le

a "obra ir muito por diante.» Ibidem, n.°

16. — «Pello que como homem nam po-

de estar dassento na terra, nem pode

continuar pregaçam, nam pode pelo con-

seguinte fructilicar e cons-rvar bo frui-

to.» António Tenreiro, Itinerário, capi-

tulo 28.

PREGADIÇO, adj. Que se fixa, e se-

gura roín ()regos.

PRÉÍjADO, pari. pass. de Pregar.

—Pregado o sermão, retirti-me.—«O

sermão da Dtgollação do Bautisla, pre-

gado em Oilivillas pi-lo padre Vieira, fd

uma invectiva contra o rei D. Pedro ii,

dizia o desembargador João M«rqufS Ba-

calhau.» Bispo do Grão Pará, Memorias,

publicadas por Camillo Csstello Brauco,

pag. 84.

PREGADO, part. ;j«ss. de Pregar. —
Chrislo foi pregado na cruz.—«Nu qual

dia vieraõ cometer a villa com mantas,

picões, espingardaria, besteiros, que por

serem muitos, neiíhum dos nossos podia

assommar entre as ameas, nem aos bu-

racos das seteiras que log^i naõ fosse pre-

gado.» U-^ímiào de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 2, cap. 28.— «Que choue-

ram tantas sobrelles, que Pêro de quei-

ros tinha na sua adarga pregadas vinte

sete frecbfts, e Kmanuel da cunha vinte

cinco, e hos outros pelo seguinte, ao re-

dor do baluarte aubaram tnuta dos imi-

gos mortos, que os nossos mataram de-

íendendoihe a entrada, de que os mais

linbaò vestidas c?biijs de seda, e cha-

malote.» Ibidem, part. 4, cap. 74.—«Em
íim chegarão a igualar a cava; e pelo

baluarte «ic Gil Coutinho, que senão po-

dia enlulhir, atravessarão grandes mas-

tos com taboas pregadas, que lhes sor-

vido de pimte, para picar o muro. o que
so lhes uão pite defender Cum a arte-

Ibaria, por trabalhar cobertos.» Jaciniho

Freire d'Aadrade, Vida de D. João de

PREG

Castro, liv. 2. — «As peças que os l<"us

Naciíjiiaes me tem pregado não f.i com
a lingoa, f'*i com as obras, e a minha
«versão he co:n as obras do l«u í'aiz, m

não com n sua lingoa. Tu te chamas Pin-

sonini, aqui te chamão Cabra, tu mere-

ces tudo, o eiaqui onde sn entende a

forga do f/iia. o berra, mas não me re-

trates.» Cavallúiru d'OlÍTeira, Gaitas, liv.

3, n.» 16.

— .S". m. Peixe, espécie de rodotalho.

PRÉGADOIRO, s. »n. aiit. Púlpito.

PREGADOR, s. m. (Do latim praidica-

lor). O que pré^a ou faz sermões.— «Pe-

ró depois que elle Itodrigo lUbello vio

.Melrao desbaratado com a vinda de i'u-

lale Can, e que com elle s>i ajuntaram

os Mouros do oulro pregador, corn que

lhe vinha dar mostras derredor da Ilha,

e podia cm jangadas, como da <mlra

vez, commeller a entrada delia, ordenou

navios de guarda, porque té então a vi-

gia dos passos era encommenJada ao Ta-

nadar Cogequij homem de guerra, e mui
tiel servidor.» Barros, Década 2, liv. 6,

cap. 8.

Qae eam muUo ledo e m'jito contente.

Porque a verdade be a me^ma Trindade

Verdadeiramente.

E pois eu sam vox de Douo Senhor,

Se eu * calar, quem na ha de diter?

As oITensas de Deos quem a-s ha de solTrer?

Mas clame em deserto qualquer }iréjat\or.

GIL VlCSNTE, AUTO DA U.STORIA DE DEUS.

— fPorque nas outras eram os prega-

dores favorecidos, e amparadus d<is ihris-

làos, e perseguidos e marlyrisados doS

gentios; o nVsia os gentios nos amam,
nos recebem, e nos veneram; e os chris-

tàos, ainda religiosos e portuguezes, são

os que nos perseguem e alTroutam, e so

hre tudo nos p-rturbam, e impedem o

exercício de nossos ministérios, e a con-

versão das almas, que é o que mais se

sente.» Padre António Vieira, Cartas,

n." 15 (td. 1854). — tE digo, senhor,

que, além da lirmeza da lei, é necessá-

ria demoustraçào de castigo nos violado-

res d'clla, uão só pelo que imporia ao

estabelecimento da missão e augmeoto
da fé, senão ainda ao de toda a monar-

chia. E da-me alrevimenlo p-ua fazer

esta lembran^'a a vossa magestade o peso

de tão grandes obrigações, e o nome que

aiuda tenho de pregador da vossa ma-
gestade.» Ibidem, côp. 16. — aFicou o

Reverendo Padre Pregador aitouilo com
tal caso, que houvesse homem no mun-
do, que restituísse em vida, e disse aos

ouvinies milagres do sugeiío; e que po-

dendo melhorar de capa com aquelle

achado, ú uaõ lizera, esliujando mais a

paz de sua alma. que o commodo de seu

corpo, e que em hum daquelles eraõ

bem empregadas as esmolas.» Arte de

Furtar, cap. 1. — «Oi pregadores quo

dizem bom sáo luz do mundo; mas, se
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dizem muiloe sem graça particular, não

os julgii sal da le.rra ; são uns snmsabj-

rões.t Bispo do Giá') Pará. Memoriag,

publicadas por Camillo Cnst-dlo Brauco,

pag. 135. — «Pira <'&ih elI>-iio levamos

dous confessores e pregadores práticos

na lingaa geral, que de boamente nos

acompanharam, c doutor Niculau Gaspar

da Fuiíseca, e o padre frei Mauuel dft

Cruz carmelita calado. t Ibidem, pag.

201.

Cois o que, e repetir alguu exeayka
Ua luDK.1 Je>uil,ca riynt.xt,

TaMu. i-ntre o^ uui p»r homem cofKamouiJo

:

liom Juii de S«rn>*« » Prrgailom,

A p«ur do ..IKT u« CMiMil\»tto,

(jwi, \)>ií ser o Laihctr" du TrcLado,

Arrogar eale cax^o a ki pretende.

A. DlSlZ DACHUZ, UY5SbFC, CaSt. 7.

—Frades pregadores; são o$do S. Do-

miiigiis, por aoioiKimasia.

PREGADORA, s. f. Os prego», que se-

guram ou adornam, pregaria.

E fai que huma nao veleira

Moi (urte. muito segor».

Que inda que o mar oáo qutira,

H seja de cedro a madeira.

Não preste sem yreyadurà.

G L VICENTE, AUTO DA PCiaA.

PREGAGEM. Vid. Pregadura.

PREGALHARIAS. Vil. Pregalhas.

PREGALH AS, ..u PREGALLAS, s. f. plur.

atit. Prég.it,õrs feiías ao povo.

— Supplicas, preci-s, rogos.

PREGaNA, s. f. Vid. Pragana.

PREGÃO, s. m. Publicação de qualquer

cousa, feiti om voz alta uos lug.nres pu-

blicos para que ludoi o saibam; baudo.
—Lançar pregão.

—

Mjndou lançar pre-

gões em tudas as pracis, para que niii-

ijuem saltisse da cidade.—«E respoodeu-

do a segunda proposição contra aquelles

que diziáo que logo viiia outro tremor e

que o mar se levantaria a 25 de Feverei-

ro, digii, que tanto que íleos fez o ho-

mem, mandou deitar hum pregão no pa-

raíso terreal, que nenhum seraphim nem
anjo nem arcbanjo, nem bomrm nem
mulher, nem saneio nem saneia, nem
sanctilicado no ventre de sua mãe, não

fosse Ião ousado que se ealremeilesse

nas cousas que estão por vir.» Gil Vicen-

te, Obras varias. — tt porque com esta

determinação de peUj^r, os mercadores

viram suas fazendas postas em ventara

de as perder, posto que El-Rey mandou
lançar pregões, que ninguém tirasse cou-

sa alguma da Cidade.» Barros, Década

2, liv. 6. cap. 3. — «E porque AÍIouso

d'Alb.Hiaerque em começando as i bras

soube parte deslts escravos, e delles an-

davam ainda pelos matos, outros licaram

nos duções, e outrus estavam na Cidade

sem elle saber quaes eram, maodou lan-

çar pregões, que lodo escravo que fora
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d'ElPii\>' Mshained, se viosse a elle pêra

lha maudar dar seu maulimouto, e (iça-

ria no foro da vida, e liberdade que d'an-

te lirjba.» Ibidem, cap. 6, — a.Mandou
lançar pregões, que lunguein fugiise sub

pena de uiurle, por quanto elle queria

dar embarcação a todos pêra passarem

seoj perigo, e poderem levar suas faz>)a-

das, stgundo Unha concedido nos seus

apontamentos; e que em quanto não
fjssern passados á terra fume, qualquer

Porlugu^z, ou pessoa que fizesse algum
damno a algum Muuro, que morresse por

isso.» Ibidem, cap. 5.— «O qual todolos

do catur houveram por morto, porque o

vento do pelouro o sombrou com que
cahio, e as.'i assinalado daqaella ousadia

chegou aus navios, onde logo mandou
lançar hum pregão, que qualquer bom-
bardeiro que lhe quebrasse squelle ba-

salisco, lhe dava cem cruzados.)) Ibidem.
—«A Cidade lhe agradeceo muito aquel-

le serviço, que queria fàzir a Ueos, e a

ElRey, e lhe disse «que lhe dsriaõ qua-
tro navios, e artelhaiia pêra elles.» Gil

Fernandes de Carvalho lhos aceitou, e

logo se foy pòr na praça aonde se fazem
os leiloens, armando mesa, e mandan-
do lançar pregoens.» Diogo de Couto,

Década 6, liv. 10, cap. 9.

— Figuradamente: Elogio publico de

uma pessoa oa cousa. — «Com suas ar-

mas vitoriosas trazia muy alropelladas

as forças dus Bárbaros, ajudaudoo as va-

lerosas obras do Cide, que a fama cele-

brava com taõ honroso pregaõ, que mui-
tos Princepes Estrangí^yros dsiiavaó suas

terras por virem servir a Deos na guer-

ra contra os Mouros, e ser testemunha
de vista das empresas deste venturoso
Príncipe; entre os quaes vieraõ três se-

nhores Francezes, dons delles primos
com irmãjs descendentes di Casa de
Borgonha, chamados Dom Rsymundo, e

Dom Henrique, e outro Conde de To-
lossa, e de S. Gil, chamado lambera
Dom Raymundo, que sendo mancebos,
e amigos de ganhar fama, vieraõ visi-

tar o sepulchro do Apostolo Saut-Iago,

e iodose dahi à corte offerecer a eIRey
Dom Afonso, elle os recebeo com o fi-

vor 6 cortesia devida a taõ nobres Prin-

cepes.» Monarchia Lusitana, tom. 5.

— Aviso, noticia dada pelo pregoeiro

ou porteiro em casos de execução de jus-
tiça, e outros autos judiciaes.
— Pessoa que anuuncia, que lança ou

deita o pregão.— lE acabado de o assi

degolar se tornou pêra a casa, donde o

Duque sayra, por o mesmo corredor, sem
ninguém saber quem era, e o pregão di-

zia assi : Iiistiça que manda fazer el Rny
nosso senhor, manda degolar dom Fer-
nando, Duque que foy de Bragança, por
cometT e tratar trayçâo, e perdição de
seus Reytns, e sua pessoa Real.» Garcia
de Rezende, Chrouica de D. João II,

cap. 46.

Vereis amor da Pátria, não movido

De premio vil, mas aitoe quasi eterno;

Qite não é premio vil sei* conhecido

Por um prvjão do ninho meu paterno.

Ouvi ! vereis o nome engrandecido

D'.íquenes. de quem sois Senhor superno :

E julgareis qual é mais excellente,

Se der do mundo Hei, se de tal gente.

caís , LLS., cant.i, est. 10.

— Palavras com que se apregoa, seao-
nunci.H altamente.

PREGAR, t). a. Annunciar a palavra de
Deus, instruirpor meio de sermões.— «Pê-

ra mor certeza do que farei aqui men-
çam do que Pêro do sequeira i^homem a

que se pode dar credito) me dixe acerca

da venficsçaõ deste sancto Apostolo, ser

o primeiro que pregou a nossa fe catho-

lica naquellas partes, que foi assi )i Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 1, Cíp. 98.— «De maneira que hos
seus sespsntão, e nos outros muito mais
de sua virtude, e fe que tem com nosso

Senhor, e isto faz todolos dias, e prega
coroo dito tenho a vossa Alteza.» iJem,
Ibidem, part. 4, cap. 3. — «Ella senhor
studa o sâcto Euangelio, e tanto que o

sacerdote acaba de dizer Missa lhe pede
a bençam, a qual tomada se põem a pre-

gar ao pouocom muito amor, e com mui-
ta caridade, rogando-lhe, e pedindolhe
pelo amor da nosso Senhor que se con-
uerlâo, e tornem pêra Deos.» Idem, Ibi-

dem.— «E vendo que alguns Ministros de
Justiça, mandados para lha trazerem, se

deixáraò licar com os mais, atónitos dos

milagres, que viáo, e das palavras com
que pregava a ley Evangélica, se sahio

tdle mesmo de seus paços, acompanhado
da gente principal de sua corte, jurando
de cortsr com hum só golpe de espada
a cabeça a Santa Quitéria, e a cóQauça a

todos os que a punhaõ em seus enganos.»
Monarchia Lusitana, liv. 5, cap. 19.

contra nossa Fee pregando,

e do Papa brasphemando,

dos Bispos, dos Cardeaes,

venceo batalhas campaes

ha gram gente do seu bando.

GARCIA DE REZENDl::, MISCE.LLANEA.

— «E se as entradas que se fizerem ao
sertão forem com verdadeira e não tingi-

da paz, e se pregar aos Índios a fé de Je-

sus Christo, sem mais interesse que o que
elle veio buscar ao mundo, quesáoasal-
mas, e houver quantidade de religiosos

que aprendam as línguas, e se exercitem

n'este ministério com verdadeiro zelo.»

Padre António Vieira, Cartas, n." 9 (ed.

1854).—«Achou por suas inculcas, que
tinha a senhora hum Confessor Religioso,

a quem dava credito, e obediência por

sua virtude, e letras. Pregava este certa

festa do concurso, vestiosse o ladraõ de
traje humilde, o rosto penitente, e fez- se

encoutradiço com elle hindo pata o púl-

pito.» Arte de Furtar, cap. 1.

Porem, como a esta terra então viessem '

De lá do seio Arábico outras gentes.

Que o culto mahometico trouxe?^era,

(No qu d me m-itituiram meus parentes ;)

Succedeu, que pregando convertessem

o Perimal, de sábios e eloquentes
;

Fazom-lhc a lei tomar com fervor tanto,

Que presuppoz de nella morrer santo.

CAM., LL'S , cant. 7, est 33.

—«Veyoo primeiro dia de festa depois
da ch-^gada do P. Francisco, começou
de pregdr ao pjuo, e estando no meyo
do Sermam disse subitamente que todos
encomendassem a Deos a alma de loam
Galuam, purque era falleciJo.» Lucena,
Vida de S. Francisco Xavier, liv. 4, cap.
5.— «Avia toda vi,i huina maneira com
que se pudesse pregar livremente, e se

pudesse fazer fruito ii.i terra, sem cão la-

drar a pregador, n^m Loulhia lhe poder
empecer por nenhuma via; que ha se ou-
vesse pêra isso licença dei K--y.» Antó-
nio Tenreiro, Itinerário, cap. 28.— «To-
da via pregando eu algumas vezes, assi

em pubrico como em particular contra
este vicio folgavam de me ouvir, dizen-
do que tinha muita razam no que dizia,

mas que nunca aviam tido quem lhes

dixesse que era pi-cado nem cousa mal
feita.» Idem, Ibidem, Cííp. 29. — «tjua
sendo tão benigno o Deos que lhe pre-
gavão, com justiça sem misericórdia não
salvaria os homens

; que a quem não des-
prezava o Ceo, não desprezasse a terra

;

que lhe pedia o soccorresse, porque es-
tava prompto a oITerecer pelo amparo a
fazenda, e pela Fé o sangue.» Jaciutho
Freire de Andrade, Vida de D. Jcão de
Castro, liv. 4.— Levava dtze fustas de re-

mo, de que tirou cento e vinte soldados
escolhidos, e com elles foi caminhando
com a segurança de quem hia buscar
hum Príncipe amigo, e obrigado, e so-
bre tudo, Síuão fiel ainda, ao menosgra-
to ja, e b^^nevclo ás verdades da Lei que
lhe pregávamos.» Idem, Ibidem.— «Fr.

João Blasques do Barco, aulhor d&Trom-
beta evangélica, pregava no Porto, sendo
eu menino, especiòimente contra os que
consentiam tivessem os inglezes hereges
uma sala em que exercitavam as funcções
religiosas.» Bispo do Grão Para, Memo-
rias, publicadss por Camillo Castello

Branco, pag. 90.—«Em Odivellas prega-
va elle missão em companhia de frei Lean-
dro, e n'este mesmo tempo estavam o
mestre frei Ignacio de Athaide, e frei An-
tónio de Tovar, depois pregador geral.»

Idem, Ibidem, cap. 96. — «Hide porem
pregar esl:; Evangelho aos Csmbayos, e
ás Naçoens azeias que não gostão dos
doces, e vede o fructo que tiraes do vos-

so sermão.» Cavalleiro de Oliveira, Car-
tas, hv. 1, n.o 10.

— Figuradamente : Bradar, clarJar, vo-
ciferar, prtclaojar. — «Elegem por ca-
pitão o mais valeutí-, e esforçado usntrel-
les : este os goueriia em quanto naò co-

mete couardia, porque se a fdz fica des-
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acreditado ontrellos para sempre, o qual

capitam anti's qun partam pêra gm^rra

arnln lo loiliis s^Toiiiis, o iiiaiiharis pré

gando, <i bradcttiJo ao redor das casas,

ariiiuaiido os pura mii-rra.» Damião de

Goos, Chrouica de D. Manoel, part. 1,

cap. 56.— « Ao qual António de Faria, oin

lugar de orarão que Ih» rezava pela al-

ma, disse, andar inuyti eramá p«ra esse

inferno, omle a vossa (infnsonda alma

agora estará gozando dos del.-ilftsde Ma-

fainede, como ontt^m com grandes bra-

dos pregáveis a essoutros caens taes co-

ma vós.» FertiAo Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 60.

—

«Kpor bnyxo .lelleco-

meção a sabir os Hallios C«st'ih.inO'i na

tercnyra folha, qun h" a pagina onde a

Carta Crili'"a do Anonymo, principia a

pregar duas paginrs < nii'ya de ignorân-

cias inl.^yras n qinMU a lô.» Cavalleiro do

Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 7.

— Louvar, fxallar, pregoar. — «Que
remédio para lhe impi-dir a jornada? Des-

fazer nello era impossível, porqu^i sua

opinião vencia, e acamava aló á própria

inveja. Doraô em fazerem elogios, e pre-

gar encómios delle a Sua M.igestade, e

que o mandasse logo, que assim convi-

nha.» Arte de Furtar, cap. 13.— «Teraeo

a disposirão que via, psra algum motim,

a que atalhava, encarecendo o mis.-^ravel

estado dos nossos, e a inÍAllibilidadeque

tinha da victoria. Fez pagas aos sid lados,

6 mandou pregar pelos Carizes a certeza

da gloria para todos os que morressem

nestí guerra, e as mercês com queoSol-

tão havia de remunerar aos libertadores

da P.ttria, não se esquecendo do tempo-

ral á Volta do Divino.» .laciniho Freire

de Andrade, Vida de D. João de Castro,

1ÍT. 2.

— Figuradamente : Reprehender aspo-

rament'-.

— Pregar aos peixes; fazer discurso a

quem não entende o que se lha diz ou

n&o ouv>', e por consequência trabalhar

de baile.

— Ant. Pedir, rogar, supplicar com
empenho.
— XvkG. : Bem prega, quem bem vive.

PREGAR, V. a. Segurar com prego.

E quando os saiões da cidade

Me prcijarem do madeiro

Cora fortes preços d'aceiro,

Que olhes com que vonl:ide

Me entreguei »o carniceiro.

cii. Vicente, auto d* historfa dk deu3.

— Fincar o prego.—Pregar mu prego

na parede.

— Fii^uradamente : Fixar.

— Fitar.— Pregar os olhos no chão.

— Figurada, e popularmente : Pespe-

gar, assentar, chimpar, dar. — Pregou-

Ihe líiiíi poucos de bofetões. — «Pois s^e

para fora sem dizer a sua sogra para on-

de vae?... Esiá bem...» F.spi'rou a filba,

e assim que ella chegou pregou-lhe duas

bofetadas.» Bispo do GrSo Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castellu

Branco, pag. 99.

Prcya um grande escarro,

Com que usiustou os ClrcuDfciantes lodos,

K At novo comedi : Ob ! ae eu Ingraasa

A grande dit.-i de nancer em Iluma,

E alli, ua tenra idade, me tiveH«em

Qual uiÍKcro, e novel frnnglo castrado,

Que então sú diunamente, em Iluo tiple,

Qual Aclullcs, nas Operas ditalia,

De teu grave Senado cantaria

A acçSo maior, que vlrSo os Idadee !

A. DiNil DA cRur., IITSSOPB, carit. 7.

— Piegar-se, V. re(l. Picar pregado.

—

Pregar-se na parede.

— Pregar-se na lança; ficar varado

n'ella.

PREGARETAS, s. f. pi. ant. Religiosas

dominicanas, quasi pregadoras, uu men-
dicanlfs.

PREGARIA, s. f. Os pregos todos em-
pregfiilos nm alguma obra; cravarão.

PREGARIAS, s. f. pi. ant. Vid. Plega-

rias.

PREGATGRIO, ant Vid. Pregadoiro.

PREGO, s. ?n. Ilastea de ferro, cobre,

etc, quadrada ou reilonda, com cabeça

ou sem ella n'uma das extremidades, o

na outra aguçada, que se embebe na ma-
deira, ele, para segurar.— «E nesta ilha

vive esta gente, que he gente bem des-

posta, mais sobre ho branco que sobre ho

baço, he gente limpa e bem tratada, cu-

r.im ho cabello co.uo molheres, e arre-

matam no numa ilharga da cabeça, atra-

vessado com hum prego do prata, ha sua

terra he fértil, fresca e de muitas e boas

agoas, e gente que de maravilha navega

com estarem no meo do mar, usam dar-

mas, trazem muito bons treçados, foram

nos tempos passados sogeitos aoschinas,

com quem tiveram muita comunicaçam,
pollo que sam muito achinados.» Anti-

iiio Tenri^iro, Itinerário, csp. 2.— «A fi-

gura que representa Christo S. N. pare-

ce de esdulplura bem trabalhada, e pa-

rece pregada á Cruz com três pregos de

que se divisão as cabeças.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, a.° 24.

— Cravo.

— Na monteria. Oi cornos do veado

novo, do um anno.
— Alfinete de cabeça grande de tou-

car.

— Fruncho, ou furúnculo.

— Peixe grande do mar com 3 ordens

de dentes.

— Folha de papel.

— Carta f-'chada com ordens secretas.

PREGOADOR, s. m. O que apregoa.

PREGOAR, V. a. Vid. Apregoar.
— Annunciar cora o pregão.
— Figuradamente : Publicar, divulgar.

— Louvar, elogiar em publico.

— Pregoar-se, v. refl. Inculcar-se com
louvor próprio.

PREGOEIRO, adj. Que publica, ou di-

vulga alguma cousa que se ignorava.

— .S. í;i. Porteiro, o encarregado de
lançar os pri'gòe5.— tE se a penhora for

feita pelo {'orteiro. o ellií notn vender os

penhores, salvo o Pregoeiro, entom leve

o Porteiro a penhora, o o Pregoeiro sua

romataçom da venda, como suso he de-

clarado. E se a penhora for feita em
bens de raiz, leve de sua penhora cin-

quo reaes, o da rcraataçom de cincoenta

reaes huura, ataa que chegue a duientoj

brancos, e mais nom. pêro que os bens

mais valham.» Ordenações Affoasinas,

liv. 1, lit. 43, § 2.

— O que aprpgi^a ou divulga alguma
cousa. — <E quando entrava nas povoa-

ções, entrava com grand-s estrondos e

aparatos com som d^ tromb-tas. e com
pregoeiros diante, qui hiam apregoando
ha gram vitoria que ouvera ho Luthissi

foáo dos grandi-s quatro Heys de Mala-

ca. E todos os principaes dos lugares ho
sayarn a receber com grandes f''$la$ e

honras, concorrindo todos os pnvos a

ver hí nova vitoria.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 24.

— Pregoeiro-wó/-,- dignidade, ou em-
prego muito honorifico que recebia cer-

tas contribuições.

PREGUATOIRO. Vid. Pregoadoiro.

PREGUIÇA, ou PRIGUIÇA, s. f. (Do

latim pigritia). Descuido, negligencia em
fazer as cousas.— «.\ negligencia nos or-

natos principalmente nas molheres, nin-

guém duvida que he huma prova de pre-

guiça.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv.

1, a.° 44.— «Estimo muito ter cometido

nesta occasiáo huma incivilida ie que me
dá a conhecer que valho mais do que eu
cuidava. Náo foi preguiça, nem esque-

cimento como V. S. imagina a causa del-

ia.» Idem, Ibidem, liv. 2, n." 48.

«Que isercia i esla? Que prrguira, oh Lan,

Que os membros, e sentidos te adormeulA,

Quando por inimigos tens em Caropo

O gordo BiFpo, o Abreu, o Uaroalbete,

Velhacos todos da pi imeira plana?»

ANTÓNIO DINIZ DA CRUZ, HYSSOPC, CaOt 3.

— Negligencia no cumprimento das

nossas obrigações.
— Tardança, lentidão nas acções, ou

movimentos.
— Repugnância em levantar-se da ca-

ma, etc.

— Na atafona, é o páo grosso em que
estão pegadas as cangalhas da moega
d'e5sa machina.
— Entre os pedreiros. Corda que diri-

ge o corpo, que se vai guindando, para

não roçar na parede, ou não se estorvar

em alguma escabrosilade, etc.

— Corda Com que os armadores de

igrejas atam duas escadas uma com ou-

tra.

— Animal quadrúpede do Brazil, quft

se mcve vagarosamente.
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PREGUIÇAR, V. a. Tarmo familiar.

Haver-s« com preguiça; fazer as cousas

preguiçosamente.

PREGUIGEIRO, s. m. Camilha de cou-

ro, lie <ÍHScaiiçar, e dormir a sesta.

PREGUIÇOSAMENTE, adu. (De pregui-

çoso, com o suffuo «mente»). Cjm pre-

guiça, It^ntarnHnte.

PREGUIÇOSO, adj. (Dò preguiça, com
o suftixo «oso»). Dado á preguiça, ne-

gligente, descuidado
;
que se liivanta tar-

de 6 com custo.

Por largo espaço o deixa o Nixromsnts

Repousar em descanço, até que ao vò-Io

De todo do desmaio recobrado,

Com mofa, e compaixão assim lhe falia:

—Não cuidei, que tão pouco esforço tmhas,

Preguiroso Deão, imbelle, e fraco;

Que umasentençi conlra ti vibrada

Te fizesse perder de todo o alento :

Was és Cónego em Qm, o tanto basta !

A. DINIZ D*. CBUZ, HYSSOPE, cant. 8.

— Tardo, lento, pesado nos movimen-
tos.

— Substantivamente: És um pregui-

çoso.

PREGUINHO, s. m. Diminutivo de Pre-

go.— «Prr'gidos em as solas com muytos
preguinhos de f^irro, e no calcanhar hum
escudela de ferro pregado que tem hum
bico de huma polegada, que servem des-

pora, cingem huns talabartes de couro

estreytos e dobrados, guarnecidos de fer-

ros om que trazem a espada, que seraa

de quatro palmos.» António Tenreiro,

Itinerário, cap. 17.

fPREGUNTA Vid. Pergunta.— <E as-

si por estas preguntas como por outras

que lhe f>^z António de Faria, entende-

mos que uâo tinha esta gento ategora

noticia nenhuma da nossa verdade, mais

que somente confessarem de boca o que
seus olhos lhe mostrão na pintura do
Ceo, e na fermosura do dia, a que con-

tinuamente por suas çumbsyas alevan-

táo «s máos dizendo, por tuas obras. Se-

nhor, confessamos tua grandeza. Com
isto os mandou António de Faria pôr li-

vremente em terra, dandolhe primeyro

algumas peças, de que foraõ muyto con-

tentes.» Fernão Mendes Finto, Peregri-

Hações, cap. 48. -

f PREGUNTADO, pnrt. pass. de Pregun-
tar.— iE tanto que fôr dado juramento
aa testemunha pêra aver do ser pregun-
tada, aute qus digua seu testemunho do
Feito, pêra que principalmente he cha-

mada, deve primeiramente ser pergunta-

da, se des aqnelle dia que por o Juiz foy

encoutada, falou alguma das partees com
ella em condenamento da outra parte, ou
alguma cousa, porquo l^ixasse de dizer

a verdade do que soubesse em aquelle

Feito; e todo o que sobre ello assy dis-

ser, escrepva-o o Tabaliara, ou Escrip-

vam no conoeçodo seu dito.» Ordenações
Affonsinas, liv. 3, tit. 62, § 2.

—

«Epre-
guntado se viohaõ os Reys da China a

aquelle lugar algara anno, ou em que

tempo, respondeo que não, porque o Rey,

por ser filho do Sú, elle podia absolver

a toios. o ninguém o podia condenar a

elle.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap 77.

PREGUNTAR. Vid. Perguntar.— «E re-

ceando de os Frades morrerem, e dese-

jando jaa da Raynha ser Christãa, por-

que os Fr.ides eram ja todos doentes, pre-

guntou a Frey António, a quem o carre-

go (içou sobro os outros, se com toda sua

doença poderia sooraente fazer a Raynha
Christãa, porque elle estaua de caminho
para a guerra, e folgaria miiyto de dey-

lar a Uay iha Christãa, e sem isso lhe

pareceria que não seria venced r, nem
tornaria dela.» Garcia de Rezende, Chro-

nica de D. João II, cap. 161.

Quando quer, que v,ío comer,

Vim sempre muy apressados,

sem se poderem deter,

nem pr^guntar, responder,

soo dos seus acompanhados.

IDEM, MISCELLilNSA.

— «O Capitão delles vendo desembar-
car os nossos, lançou fora huma mulher
velha que sabia falar Portuguez, por quem
mandou preguntar ao Capitão «que era

o que querii, que elle era servidor de

ElR-*y de Portugal, e se queria aquelle

castello, que logo lho entregaria, e que

se hiriaõ cõ suas pessoas, e armas.» Dio-

go de Couto, Década 6, liv. 6, cap. 6.

—

«Embarcados nós da maní^yra que tenho

dito, fomos aquelle dia ja quasi noite

dormir a huma villa grande que se cha-

mava Potirabeu, e na cadima d-^lla estive-

mos nove dias, por causa das muytis
chuvas que ouve na conjunção daquella

lua nova, onde quiz nosso Senhor que
achamos preso hum homem Alemão, que
nos agasalhou com mnjta caridade, e

preguntandolhe nós na lingoa do Chim
(com a qual nos entendíamos com elle)

donde era natural, ou como viera aly

ter?» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 85.— «Estes começando a pro-

ver com dinheyro e vestido alguns dos

que estavaõ mais perto delles, chegarão

também a nós, e despois de nos sauda-

rem afabelmente, e com mostras de te-

rem piedade de nossas lagrimas, nos pre-

guntaraõ que homens éramos, de que
terra, ou de que naçaõ, e porque caso

estávamos presos.» liem. Ibidem, cap.

86.— «O nome do macho era Qui^yXin-
gatalor, e o da fêmea, Apancapatur, e

preguntando nós aos Chins p>'la signifi-

cação daquellas figuras, nos responde-

rão, que o macho era o que assoprava

com aqut^Uas bochechas tão inchadas o

fogo do inferno para atormentar as al-

mas daquelles que nesta vida lhe não
davão esmola, e a fêmea era a porteyra

do inferno.» Idem, Ibidem, cap. 90.

PREHABILITAÇiO, s. f.
(De pi>e .., o

habiiitsção). Habilitação prévia, feita com
antenipuçiio.

PREHABILITAR SE, v. refl. Habilitar-

se co-n aritf-iMptção.

-j- PREHEMINENCIA, s. f. Vid. Pre-

eminência.

Em Portugal he Duque de Br.-ígança,

Após el Rey segundo em prcheminencia

Em pouca idade muita confiAUça,

.Muito valor em pouca experiência.

Ia por seu Uey eotão enresta a Imça

Co m.ais ousado, e forte em competência

Não tendo inda doze annos bem perfeitos,

Empreude ja famosos e altos feitos.

J. CORTE nSAL, NAUFRÁGIO DK SEPÚLVEDA,

cant. li.

— íFíltou-se á Real Casa do Bragan-

ça cora algumas prsheminencias, e cor-

tezias deviíias á sua grandeza, e conce-

didas por Reys passados. Entregarão o

menêo deste Reyno, e seu total governo

a dous .Ministros, cunhado, e genro, que
correspoodendo-se hum em Madrid, e

outro em Lisboa, com intelligencias dia-

bólicas, nos tyrannizavaõ.» Arte de Fur-

tar, CRp. 17.

PREHENDER. Vid. Prender.

PREIAMaR. Vid. Preamar.

PREITAR, i'. a. ant. Pí-gar.

PREITEANTE, s. 2 gm. ant. Pessoa que
f.iz ()rpiio; que traz pleito.

PREITEàR, aiif. Vid. Preitejar.

— Plnitt-ar, litigar.

PREITEGAR. Vii. Preitejar.

PREITEJADO, pnrt. ?)'«•;. de Preitejar.

pREITEJAMENTO, s. m. mit. Preito,

capiíul.içãn, ajusto, concerto.

PREITEJAR, V. n., ou PREITEJ.AR-SE,

V. refl. Fazer preito, pact", convenção;

capitular.

— Fazer alliança, fazer ajustes, tra-

ctar.

PREITESIA, ou PREITEZIA, s. f. ant.

Preito.

— Negociação, ajuste, artigo de paz.

PREITEZ, adj. 2 gen. Seguro, e con-

fiado no preito, pacto, contracto, capitu-

lação.

— Figuradamente: Ufano, confiado.

— Desenvolto, desembaraçado.

PREITO, s. m. ant. Pacto, concerto,

capitulação.
— Fazer preito, e menagem d'uma

fortaleza; obrigar-se a defendel-a, e a

eutregal-a aquelle a quem se faz preito

por ella.

— Preito de não demandar ; conven-

ção, ajuste, pacto de não pedir, nem
exigir.

— Lide, demanda, pleito. — «E elles

avendo e tendo este castello, eu pusi

meus preitos, e rainhas conuenças con-

nosco assi como vos sabedes.» Doe. de

1260, no Corpo Diplomático Portuguez,

tom. 1, pag, 10, publ. pelo visconde 4^
Santarém.
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PREJUDICADO, p"-í. piHs. de Brejudi-

car.
— Lstnr prejudiciido

;
prevenido do no-

ticia, «III (Inijlniin t-rrala.

— TtMiiio '!>' roínmercio. Diz sn da In-

tra (l« cambio que dtívo p^garso di-iilro

do um prazo, e l>'rmo prcliid por uso,

ou na leira, e riõo foi apri-STilida SfiiSo

depi>is dn (lia ullimo do prazo e tormo.

PREJUDICADOR, s. )»t. (Do thema pre-

judica, il.- prejtidicnr, com o sufliio

odor»). O (]iii' pnjiidirn.

PREJUDICAR, V. a. (Do latim jm']'^

dirare). Lt-sar, fazi-r daruno. pr>'jiiizo.—
«Quando ?" ha do diz r grara, jicra a l.--

riAm, náo ha do prejudicar, c ha dt» guar-

dar as circunstaiicins e. calidad^s de qiicra

a ouvn
;
que esi^arneos dfsiiiancham a

auloridado, o quera nm rir-sft he levu

mostra que o he do siso.i I). Joann» da

(iaraa. Ditos da Freira, pag. 28 (wliçáo

de 187"2.

—

«Qui-m ha solto di> iiiigoa hn

de o ser da CiMis(Mi*nRÍa ; to lo o maldizer

que prejudica se ha di>ylar da ra^tnoria

como pcyniilia. que a quem nam l>'ndfs

boa voi:lade hum mosquito vos parece

hum alifaiUe, e hum arguoyro de mal

seu huma Iravi'.» Mem, Ibidem, pig 33.

— «Surdindo António do Faria nestas

ilhas hiima quarta feira peia menham,
Mi'm Taborda e António Auriqu-z lhe

pedirão lircnra para irem diante dar re-

cado á povo.irão de como elie era che-

gado, e saber as novas que avia na ter-

ra, e se se dezia ou soava por lá alguma

cousa do que elle fizera em Nouday, por-

que se a sua yda la prejudicasse em al-

guma cousa á segoraiira e qaiotai;.iõ dns

Portugoeses, se iria invernar á ilha de

Pullo Hiiihor como levava determinado.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

67.— «Ouaiido muito celebramos o des-

fastio 110 tni^do de dizer; e, assim, não

prejudicando gravem^ite «o próximo,

cessa a censura de libello famoso e a

energia das LL. civis e doutrina dos GG.
que excita e expõe copiosamente The-

mudo eu uma de suas Di'CÍíõ^s.íi Bispo

do Grão Pará, Memorias, publicadas por

Camillo Casti^llo Branco, psg. 142.— «Eu
as tive sempre por virtuosas, e sinto que
V. S. me f.iça entender a^ora o contra-

rio. Dão só porque ellas perdem o cre-

dito, mas tambt^m porque V. S. destroe

o seu, quando assim prejudica ao de

duas Damas, por todos os títulos senho-

ras, e por todos os princípios veneradas.»

Cav.ijleiro de Oliveira. Cartas, livro 1.

PREJUDICIAL, adj. -J gen. Que causa

prejtiizo ou ruina, damnoso. — «As íor-

ças do ei.g''Mho s.ira mais de louvar que
as do corpo; habilidades se as tem pes-

soas bem iiiclinad.\s. participam muylos

d'ellas, aproveitam a si, e a outrem ; mas
agudeza com tençam damnada he cor-

rupta. chi*a de filsidade. o muy perigo.ta

o prejudicial.» U. .loanna da G^nia. Di-

tos da Freira, pag. 8 e 9 (ediç. de 1872).

— Termo forense. Diz-se da acçílo cm'
que se trata d« defender, ou vindicar

o estado do liberdade de cidadão ou de

familia.

— Dizse de todas as cousas que em
concurso de f)utras se devem discutir pri-

meiro, [lorque decididas aqucliis, liça

inútil a disputa d'>'Stas.

PREJUDICIALMENTE, ado. (De preju-

dicial, com o suflixo •mentet). Com pre-

juízo, damno; de um modo prejudicial.

PREJUÍZO, s. in. (Do latim i>r,ijudi-

ciitin). Damno, perda.— «K he iam ordi-

nária opiniam serem aqueilas espantosas

furnas iiocas do verdadiiro inferno, que

ou por se accoiiirao lar nesta parte (^om

prejuízo da verdade) ac» commum si'!ilir

dos homens.» Lucena, Vida de S. Fran-

cisco Xavier, liv. 4, cap. 3.— «Da mes-

ma maneira sabemos, que as Igrejus do

Cochiui, e Coulão, que de novo se corae-

çáriio, estiSo por acabar, descobertas, e

expostas a tolas as inclemências do t-rn-

pi, o que não só parece mal, mas ainda

be era prejuízo do editicio; pelo que

mandareis que se continuem até se aca-

b.ir, sem rnparar no custo; e isto por

mãos, e traça dos melhores Architecios,

e Ofliciaes. » J.icinlho Freire d'An Irade,

Vida de D. João de Castro, liv. 1.

— Preoccupaçâo por iiiforrnaçào pré-

via, que iiihabiiiia de julgar livremente.

PRELAÇÃO, .s. /. (Do latim pm-lilio-

)ie>n). Preferencia com que se deve at-

lender uma cousa a respeito de outra

com que so compara.
— Direito de prelação; o que alguém

tinha de ser preferf-nle nas compras.

PRELACIA, .s. f. Vid. Prelazia.

PRELACIAR, V. n. Fazer de prelado,

ou conseguir ser prelado.

PRELADA, s. f. Superiora de qualquer

convento de religiosas.

PRELADIA, s. f. Vid. Prelazia.

PRELADO, s. w. Superior ecclesiastico

constituído em alguma das dignidades

da Igreja.— «A este artigo responde Kl-

Rey que tal artigo como este, nom de-

veerom de poer, porque elles sabem bem,

que he artigo de Corte de Roma aulre

elle, e os Prelados, e a Clerizia, que ne-

nhumas pessoas ^eclesiásticas, neuj Igre-

jas nom possaõ gaauhar nenhuns bens,

nem possissoões nos seus Reguengos, ca

o Direito Cõmuum assi imnd* ; e tal de-

fesa lhe poserom sempre os Reyx, ainda

que nom fosse feito artigo; e posto que
alguns bees sejam dados a alguns, ain-

da he esperança, que se tornem aa l^o-

roa do Regno, o que nom seria despois

que 05 a l.^rr-jt ouvesse.» Ord. Aflons.,

liv. 2, til. 7, «rt. 30.— «Acciitou a par-
;

te que lhe cabia como Prelado, que lhe
'

leuarâo dons Caçanares, e era hum ramo
grande do ligos, e huns pratos grandes

de apas, que são como bollos, ou íilhós

com mtd. e outros de arroz concertado,

^

e cousas guisadas a seu modo .Malauares-
j

CO.» António GouvAs Jornada do Arce-
bispo de Côa, liv. 1, cap. 15. — «Poy o
lloii' i!io qi|.; ffz clb^a^^m Lugo, a que
con^orréra/5 os Prelados e Sacerdotes, da
mayor parte de Galiza, para efeito (se-

gundo |iarei:e de huma «nliza esciptu-
ra que ha na mf-sma f.idad»', cej > ()rin-

cipio j,i ri f-rimos acima) de se Oarem i

flxecuçart as cousas determinadas no Con-
cilio de Uraiía, e tomarem deti^rminaçaô

liiial na divisai^ rios Bispados, que inda
ntô eslava bem liquidaia, onde atribua

só ao Bispado de Lugo, os onze Conda-
dos repartidos por suas demarcações.»
Monarchia Lusitana, liv. C, cap. 10.

—

«K por]ue muytos destes Prelados foráo

Portugueses, os nom-arey todos, para que
conste a cada ígr'ja de quem entSo era

sen Pastor; Vicencio Bispo de Leaô, Gcn-
nadio de Aslorga. Joaó de Avia, Krroene-

gillo de Oviedo, Dulcidio d» Salamanca,
•Sisinando d^ Iria, fausto de Coimbra.»
Idem, Ibidem, liv. 7, cap. 16.

Ví Aob-rlii nos vIIIâm,

e b^lxf Z4 no« honradi*,

vi cubii;a noj |>rrtO'/')f,

desciiitlo n(M ;iuciáofl,

e dosordeps nos oetodot.

SAKCtA DE nEZKKDE, MISCnJ.«ll>A.

— iParli lo el Rei dom Emanuel d» Syl-

ues, logo na primeira jornada se adian-

tou, deixando dom Gnorge com o corpo

dei Rei seu pai, e Ioda a outra compa-
nhia, e se veo afíirrado á Batalha, od-

ile o estauam speraudo os Prelados, e se-

nhores do regno. que nam foram a Syl-

ues, com os quaes, e com todoios Reli-

giosos do Coniienl) veo rei^eber a tumba
hum b)m pedaço f.)ra do luear a p».»

Damião de Go>>s, ChronicadeD Minoel,

pait. l, cap. 45.— «Ao s»a Papa ctiaraáo

cath: lico. Tem sua resi lencia eraCaldea

com doze cardeaes. dous Patriarchas. Ar-

cebispos, Bispos, c outros prelados. Os

sacerdotes trazem a tonsura em cruz, e

consagram o corpo do Senhor em páo as-

mo, e cora vinho de passas, p r na ter-

ra não hauer outro.» Idem. Ibidem, cap.

98. — «D-ixou por seus testamenteiros

dom Dioguo de sonsa Arcebispo de Bra-

ga, edom .Martinho de caslel-b.*ancocon-

de de villa nona de Porlimào. com o cor-

po ficarorn os prelados, e religiosos qua
foram presentes as^u falicimento. p dom
Pedro de castro seu veador da faznda,

que a tudo o que compria p^ra o enter-

ramento deu a ordem necessária até que

o leuaram ao mosteiro do Bethflem qat

f li duas oras aote manhã.» Ilein, Ibi-

dem, part. 4, cap. 83.—«Eslava a cida-

de roais condecorada, porque nella sa

achaváo. tantos prelados e Títulos.» Tras-

ladação da Rainh) Santa Izabel, p. 23,

em Blule.^u.— ilslo quis a Kscriptura di-

líina sii{oilic.ir uo l-rceiro linr'> dos Reys,

quâdo diz qué mandou Salamão fazer no
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templo certas bssas de colunonas, em que
estauã esculpidos cherubins, e' liões, e

bois. As basas saõ os priucipes e prela-

dos, que bato de ter sobre si, todo o«pe-

so do edifício.» Heitor Finto, Diálogos.
— «Pois mandava aos Prelados inferiores

ao F^apa, que revogassem os poderes das

Bulias, e as licenças, que só os Summos
Pontifices pó lem tirar : mas como a per-

tençaõ principal, era nulla, naõ ha que
espantar, de que os meyos para ella fos-

sem tudo nullidades.j) Arte de Furtar, c.

16.— «Da residência dos Prelados nenbm
caso se fazia, gastando-os em ministérios

temporaes com grande damno espiritual

de suas ovelhas. A Bulia da Cruzada se

applicava a outros usos fura da defensão

do Africa, para que foy concedida: até

das rendas da Igreja tomavaõ subsidins,

e mezadas; para alguns pedirão Breve,

allcgando que os povos queriaõ. sendo

assim, que reclamarsõ sempre. Multipli-

cavaõ as provisoens das Mitras, com que
hia muito mais dinheiro para Roma, e

elles multiplicavaõ as simonias.» Ibidem,

cap. 18.— «A mulher de fulano pôde
muito com seu marido, e este com tal

Ministro, e este com tal Prelado, e este

com fulano, e fulano com sicrano, que
tem grandes entradas, o sabidas : e as-

sim tece huma cadea, que nem com vin-

tém de ouro poderá contentar a tantos o

pobre requerente.» Ibijem, cap. 47.

—

«listes não costumão de vir a esta judi-

catura seuáo despois de serem do idade

de setenta annos para oiraa, e ainda en-

tão vem cora licença do seus prelados, e

por distribuição delles, os quaes em to-

das as cousas que vem a elles por apella-

ção saõ táo inteyros, e tão direytos no
qio julgão que sobre a terra não ha mais

que dizer, porque ainda que seji contra

o mesmo Rçy, nem cõtra quantas valias

no mundo se possaõ imaginar, nenhuma
cousa basta para cps fazer torcer a mais
pequena parte do que entenderem que
he justiça.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 85.— «Arcebispo de Lis-

boa, da casa de Arronches. Teve suas ver-

duras em rapaz. Feito prelado, deu-lhe

na veneta para visitar Lisboa,» Bispo do
Grão Pará. Memorias, publicadas por Ca-

millo Castelb Branco, pag. 118. — «As-

sim como não quero que o Polaco me
embfbede, assim não quero que o Prela-

do me enlouqueça. Cá do meu cantinho,

com um copinho, com velho, pouco, mas
bom vir.ho, beberey á saúde de V. A.

que Deos guarde muitos annos.» Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 22.
— «Como V. A. me diz que em caza de
Calamali se hade também achar o Pre-
lado de Bresla

;
peço a V. A. que me não

de}'xe muito tempo só com elle.» Idem,
Ibidem.

Como o grave Prelado : a côr mudando,

Um tempo immovel Bca; mas a raiva

VOL. IV. — 111.

í^uccedendo ao desmaio, entra escumando
Na grande sacristia, e d*allí passa

Para o Altar mór, aonde se reveste,

Onde, como costuma, em contrabaixo,

Sem saber o que diz, a Missa canta.

DINMZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 3.

— Basta: (o Prelado dii)já interposta

A Appellaçào está. Agora, em quanto

O Reverendo Padre Jubilado,

Pois Notário naõ ha, que dè fé d'isso,

A Certidão lhe pissa, nos sentemos

Ao pé desta Roceira a tomar frefco. —
IDEM, IBIDEM, cant. 5.

Onde, oh Lui de meus olhos, doce Esposo,

Assim corres veloz, assim me deixas

Cercada de receios, e tristezas?

O Bispo vás citar? Ah ! tu naõ sabes

Qual é deste Prelado a santa raiva ?

Ignoras, que as menores bagatellas,

Em seu conceito saõ graves insultos.

Que castigar castuma sem piedade

!

ID£M, IBIDEM, cant. 6.

—Superior de uma communidade de
religiosos. — «E para que isso se consi-

ga, como convém, que o capitão que
houver de levar a seu cargo a dita en-
trada, não seja só eleito pelo capitão-

mór, ou governador, se uâo por elle,

pela camará, pelos prelados das reli-

giões, e vigário geral, por que se a dita

capitania fôr data do capitão-mór, man-
dará quem vá buscar mais seus interes-

ses que os de Deus, e do bera commum.»
Padre António Vieira, Cartas, n." 7 (ediç.

1854). — «E para que não se lhes possa
fazer algum engano nos preços das coi-

sas que lhes forem dadas por commuta-
çáo das suas, presidira nesta feira o pro-
curador dos intíios, ou a pessoa a quem
elle o commetter, eleita por elle e pelo
prelado dos religiosos, que na capitania
tiverem a seu cargo os Índios.» Iliidem,

n.'^ 13.— «O ponto da repartição dos di-

tos iíidios, que é o principal, parece que
se não pôde fazer com mais justificação,

e pÕB-se juntamente nas mãos de um se-
cular eleito pelo povo, e de um religioso

prelado, para que o religioso seja olhei-
ro do secular, e o secular do religioso, e

em um esteja seguro o zelo e em outro
a conveniência.» Ibidem. — «Terceira,
que os prelados das religiões sejam taes,

que as façam guardar a seus religiosos,

nem consintam que do publico ou secre-

to as contradigam, e se houver algum
religioso desobediente n'esta parte, seja

mandado para fora do Maranhão.» Ibi-

dem, n.o 16.

—Prelado consistorial; superior, cuja
nomeação é feita pela coroa e confirma-
da pelo consistório do papa.
—Prelado domestico; o ecciesiastico

da família do papa.

PRELATICIO, adj. Próprio dos prela-

dos.

—

Habito prelaticio.

PRELATURA, s. f. Prelazia, cargo de
prelado.

PRELAZIA, s. f. Officio, dignidade de
prelado.

PRELECÇÃO, s. f. (Do latim prcqlectio-

nem). Explicação d'equillo que se ensina,
ou da matéria que se trata.

— Lição que se explica.

PRELEGADO, s. m. (De pre..., e le-

gado). L<»gado que se deve entregar an-
tes da partilha.

PRELIBAÇÃO, s. f. ant. Acto de preli-

bar.
'

—

Ant. Primeira libação que se fazia

nos sacrifícios.

—Figuradamente : Uma prelibação de
gloria, ou gozo futuro; alguma cousa de
cujo gozo podemos avaliar, qual será o
da gloria futura.

PRELIBAR, V. a. (Do latim pra^libare).

Libar antes; provar primeiro que outrem.
PRELIMINAR, adj. 2 gen. Que prece-

de a outra cousa com que tem connexão,
e serve como de entrada para alli.

—

Es-
tudo preliminar. — Discurso prelimi-
nar.
—S. m. Cada um dos. artigos geraes,

que servem de fundamento para o ajus-

te R tratado definitivo de paz, entre as
potencias contractantes.

PRÉLIO, s. m. (Do latim prcelium). Pe-
leja, batalha.

PRELO, s. m. (Do latim pra-liim). A
prensa, ou imprensa de imprimir livros,

etc.

PRELUDIADO, pari. pass. de Prelu-
diar.

PRELUDIAR, V. a. (Do latim pra;lu-
dere). Preambular, dizer prólogos, pre-
fácios, etc.

—Termo de musica. Tocar prelúdios,

ensaiar-se para cantar ou tocar, experi-
mentar a voz ou o instrumento.
— V. n. Fazer prelúdios.

PRELUDIO, s. m. (Do latim prcdu-
dium). O que annuncia, cu precede al-

guma cousa.

—Prologo, prefação, espécie de pream-
bulo breve, que se faz no principio d'um
discurso, etc.

—Termo de musica. Fantasia curta,

com que ás vezes se preparam os ins-

trumentistas, antes de se executar uma
peça.

7 PRELDSÃO, s. f. (Do latim prolu-

sionein). Preludio ou ensaio que dá a

entender o que ha de sor a acção prin-

cipal.

PRELUZIR, V. n. Luzir com antecipa-

ção.

—Sôír luzindo diante.

—Figuradamente: Msuifestar-se ante-

cipadamente.

PREMA, s. f.ant. Constrangimento, op-

pressão, força, violência. — «Se a força

be assy como levar algo de seu dono per

prema de l-^y.» Catecismo, pag. 150, em
Inéditos d'Aicobaça, tom. 1.

—Vexame, angustia, dôr, trabalho,

afflicçâo, pena.
—Homens de prema; obrigados por

justiça, ou força.
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— Fazer aU/iima cousa por prema

;

constrangido, forçado.

PREMAR, V. a. (Do latira premere).

Opprimir, vexsr. coiistrsiiiçf.r.

PREMATICA. Vid. Pragmática.

PREMATURAÇÃO, s. f. (Do pre..., e

maluraçãoi. (J «riD dn prpmaturnr.

PREMATURAMENTE, udv. (Ue prema-

turo, com o suflixo amente»). Aiil>.-s de

tempo. ^

PREMATDRAR, v. a. (Dd pre..., o ma-
turar). Fflzer as cousss antes do tempo
opportuno, o convonionto.

PREMATURIDADE, s. f. A nimia an-

teciparão, antes do tempo conveniente.
—A prematuridade dos fructos; os

que vem antes do lompo próprio, tem-

poráos.

PREMATURO, aiij. (Do Inlim pro-ma-

turus). Que vem antes do tempo.

—Antes do estar maduro.
—Termo forense. Ap[)iina-se á mulher

que ainda não chetçou a edado de casar.

—Termo de medicina. Diz-se do parto

antes do tempo.

PREMEDEIRAS, s. /'. plur. Dous paus

de tear, (jue o tecelão abaixa e eleva al-

ternadamente, comprimindo-os com os

pés.

PREMEDITAÇÃO, s. f. (Do latim pra--

mediliitio>ie.i}i). Aiíto do prerae.dilar.

PREMEDITADOR, s. m. (Do thema pre-

medita, do premeditar, com o suflixo

ídõr"). O qiiH premedita.

PREMEDITAR, v. a. (Do latim prce-

mcdilare). Pensar maduramente uma cou-

sa, antes de a pôr em pratica.

—Cuidar o quo pó te acontecer.

—Traçar, delinear os meios da execu-

ção, previamente.

—Termo forense. Propor- se de caso

pensado a perpetrar um delicto.

PREMER, V. a. ant. (Do latim preme-
re). Espremer.

—Termo de poesia. Apertar, opprimir,

comprimir.
-j- PREMIADO, part. pass. do Premiar.—«Pouco a pouco, proseguiu elle, se fo-

ram apurando no paiz. (Juando são bem
premiados os que se distinguem nas ar-

tes, logo estas remontara á mór perfi-i-

ç5o; pois a ellas sa applicam os sujeitos

de maior talento e agudeza, uma vez que
os anima a esperança do avultado pre-

mio.» Aventuras de Telemaco, liv. 3.

PREMIADOR, s. m. Aqueilo que dá
premi'"; amigo de premiar.

PREMIAR, V. a. (De premio). Dar pre-

mio; remunerar, recompensar. — «Deve
mandar agradecer e premiar como ser-

viços tão signalados merecera, psra que
conheçam lodos que vossa magostade es-

tima os d'esta qualidade, pois são verda-

deiramente os maiores, e de que mais
depende a conservação do reino, funda-
do só no mundo por Deus para dilatar a

fé.» Padre António Vieira, Cartas, n."

18 (ediç. 1854).— »Voltou logo o animo

ao expediente dos negócios particularps;

premiaudo aos soldados que h.iviáo ser-

vido, aosquaes deixava Ião satisfeitos do
d>;spacho, como do agrado. Deo Ci[»itâ"S

ás fortalezas vagas, em quanto os provi-

dos por el liei nãoeniraváo; fazen^io do
tnerecimAiito dos homens estirasçáo táo

justa, que nem á conveniência, nem ao

Estido ficava clove<lor : virtude nos Prín-
cipes difliciilfisa, e nos Ministms rara.»

Jacintho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1.

Soberano Monarca, ((uo Tu queima
ÍVctniar a quem le lioora, einprcza digna

È de teu cora<;aò: eu mesma approvo,

K mil vezes dicUra eete conselho.

A. DINIZ DA CRUZ, HY8SUPE, Cant. Q.

PREMIATIVO, adj. ant. Quo dá pré-
mios, ou serve para ()reir)iar.

PREMIDEIRAS. Vid. Premedeiras.
PREMINENCIA. Vid. Preeminência.— Exercnii) lie jurisdição preeminente.
PREMINENTE. Vid. Preeminente.
— Figuradamente: Honorilico.

PREMIO, s. m. (Do latira prwmium).
Paga, remuneração, gratilicação, g.ilar-

dâo, recom|iensa.— iU5 verdadeiros ami-
gos que tomam p'r premio o trabalho
que levam em obras e serviços de quem
amam, s.im escassos de palavras e pró-
digos em obras.» 1). J lanna da Gama,
Ditos da Freira, pag. 6 («diç. de 1872).— «Patê (Juetir, como era homem pode-
roso na terra, ainda que em vida de
Utirautirája não estava bem com elle,

com cubica do premio de que logo via

boa entrada, e tarabtm cora esperança
que podia Malaca cora esta revolta vir a

termos que seria elle senhor dejla, por
a grande família de Ulimutirájs, e ri-

queza qi^o licára deli}.» Barros, Década
2, liv. 6, cap. 7.—»Mas pois já me dis-

sestes a condição cora que ordenaram
esta aventura, e o premio que haverá
quem a acabar, eu vos dirt^i cora que
condição farei campo cora seus servi-

dores.» Francisco de Morae?, Palmeirim
d'ínglaterra, cap. 139.

Permite que me veja na pureza

Do licor transparente, o pt?go vndoso,

Coneedeme estar junto a tal belloia,

Sermeha táo falso bem preuxio ditoso.

Vende branda, e tratauel a dureza

Do peito ingrato, csquiuo, desdenhoso;

Remédio me será o doce engano;

Aliiiio a tanto mal, a tanto dano.

CORTE REAL, NaUFRAOlO DE SEPILVEDA,
cant. 1.

S.ibcm estes avcr a.cada pas&o

Encontros de animaes cruéis, t feros

;

Que a mestra natureza quis que fossem
De braueza e de agudo dente armadas.
Que adiando presa fazem nella eslrsgo

Sangrento, e tiuma vil triste cwniça,
So por este interesse se auenturão
A deixar juntos la o jeremio, e a vida.

IDEM, IBIDKU, cant. 14.

luto fatem oa Keu, quando tabeliUlo*

N'uau ap^Kirencui branda que <n contenta,

l>.\'i oi jirenifís d« Aíace naereridoa,

y língua vi á6 (Jly»fte« Ircudolenta.

• Mai vingo-mc, que oc Iten* mal repartido*

l'or quem t/i docM Mobraa apreteoU,

.Se n*o 01 dio a labioi cavallelre»,

Dão-oa lo2o a avarento* lucogeiroa.

CAM., Lus., cant. 10, e>t. 2\.

—tHe senhoreada por hum Xeque de

mouros Alarves, teria quirthmlas, seis

centss lanças, que ho acompanhavam :

andam em Egoas muito ligeiras conli-

Duamente neste deserto, e com grandes

criaçóiis do Camelos, que custuruam alu-

gai s as cáfilas qu-" vam pêra IJacora, pê-

ra Babilónia e outras partes, e os tor-

nam a trazer quando tornam, ate os por

seguramente em povoado, pelo que le-

vam muito fouco premio.» António Ten-
reiro, Itinerário, cap. 54.—«Nió tolho

que se paguem serviços: mas estranho

satisfaçoens, que excedem ; e que as af-

fectem ambiciosos, até onde naõ ha me-
recimentos. Cijrando est- s com a mesma
acçaõ perniciusa, eslfõ roubando a s-u

R-y, e a seu Senhor, e qU' r m que
por isso vá cheya de merecimí-ntos a

msõ, que enchem de rapinas; e que tu-

do s^ja pouco p.ara premio de sua alei-

vozia disf.irçals com mascara de servi-

ço.» Arte de Furtar, cap. 10. — t^uan-
do lhe ist) contaram, disse rindo. As

estatuas me derribará elles, e tornalashá

em p(j. loss as virtudes o claras obras,

cujo premio he a verd.ideira honra, em
cuja lembrança se fizera essas estatuas,

não poderão elles nunca derribar n^-ra

consumir.» Heitor Pinto, Dialogo da Tri-

bulação, cap 6.— fPoré o destes succ-s

SOS conseguio D. Joá> só n-nte o premio
ni vicioria : p irqtie quando as diiidas

são grandes, os Reis por não ficarem

escassos, arriscáo-se antes a parecer ingra-

tos; miis fáceis a confessir os vicios na

pessoa, que na .Magestade. • Jacintho Frei-

re d'Audrade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 1.— «E vendo que tão grandes

espíritos mereciáo ser ajudados dos fa-

vores Reaes, desejando que respond-s-

sem os prémios ao valor, zelando igual-

mente a causa do Rei, e do vassallo,

escrevpo a el Rei D. João o Terceiro,

que D. Ji'áo de Castro havia servido de

maneira, que nenhum posto, ou merco

já lhe seria grande; que Sua Alteza o

devia honrar, porque as lembranças dos

Reis fiziáo soliados, e era justo, que i

aos olhos de tão grande Príncipe nào I

ficassem sem premio as virtudes.» Ibi- '

dem.— «.Não nos assombro a desigualda-

de do poder, porque a fama não se al-

cança com perigos vulgares. JíaTPgámos

cinco mil logoas só a buscar fste dia,

para nelle ganh.ir a honra, que nos náo
podem dar os Reis. nem as gentes; por-

que os Reis dão prémios, náo dáo me-
reciraentos.» Ibidem, liv. 2.— «Estes es-

perarão o primeiro Ímpeto do inimigo
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com tanta gpntilfza, que rebaterão os

primeiros oitenta que sobiráo mostrando

o da Cl DO que receberão nas vozes, no

sangue e na cabida. Logo lhes succedc-

râo outros, fazeiído-lhes a sobida xn^is

fácil os corpos dos que cahirão mortos.

Juzarcão os indamraava com a honra,

com o premio, com a vingança.» Ibi-

dem. — «Rumecâo curav.i estas descon-

fianças com vários artifícios, cubrindo a

perda dos seus, e encarecendo a nossa

;

pondo-lbes diante dos oihos as mercês

do Solião, e a fama, como parte rãclhor

do premio quo esperavão. h!m este as-

salto perdemos sde. soldados, e feridos

trinta ; dos Mouros passou de mil o nu-

mero dos mortos, e forão perto de dous

mil os feridos.» Ibidem. — «Acabada a

prática, fallou, e animou os particula-

res com razões accommodadas ao tem-

po, e ás pessoas, sinalando prémios aos

primeiros que subissem ao muro, como
pudera o mais sábio, e prático Capitão

da Europa.» Ibidem. — «SolTria culpas,

mas não atrevimentas; que podiáo sa-

near as honras, onde arriscavão as vi-

das; concertando-se, que o que primei-

ro, e com maior valor sobisse o muro
do inimigo, ficasse por melhor reput.^do

na singular, e na commum batalha, in-

ventando, com engenhoso valor, mortes

com prémios, desafios sem culpa.» Ibi-

dem, liv. 3.— «El Rei D. João o honrou
com o titulo de Viso-Rei da índia, sen-

do do Estado quarto em tempo. Us ou-

tros prémios devia de os s^^pultar a mes-

ma terra, que cubrio suas cinzas, fican-

do só sua posteridade hereditária da glo-

ria de Ião grande ascendente.» Ibidem.
— «Os prémios não responderão com igual-

dade aos serviços. Foi Conselheiro dei

Rei D. Sebastião no Estado, depois hum
dos Governadores do Reino. Casou com
D. Elena, filha de D. João de Castello-

branco, de que deixou iliustre, o fide-

líssima posteridade.» Ibidem, liv. 4.

—

«Chegada a manhã, appareceu o campo
fumegando, desoccupado de tantas ten-

das, e semeido de corpos mortos, que
em vida as occupavam. Como n gente

era de guerra, e o Ri^yno assolado de

poucos dias, não houve despojos, de que
os vencedores gozassem : mas não lhes

faltará a devida gloria de taõ admirável

façanha quando também lhes falte o pre-

mio, que ordinariamente não se iguala

ao merecimento.» Conquista do Pegú,

cap. 5. — «Então como o premio não
era consequência (qual deuia ser) da

virtude, todos os que pretendião seu au-

mento, erão forçados a buscallo por aquel-

les caminhos que a industria lhes pu-

nha diãte.» Francisco Manoel de Mello,

Epanaphoras, part. \, pag. 8.

Povos a subjugar, reis a humilliá-los,

Ignotos mundos a ajunctar ao velho,

E, a dilatar-lbe a supeiDcie, a terra?

Biles.—E a jiaUU, ponjucm tanto Ião ítito

Que digQo premio lhes ha dado ?—A fome

N'uoi hospital galardoou Pacheco;

A Albuquerque a deshonra ao pé da campa.

GABRETT, CAMÕES, cant. 3, cap. 17.

—lE obra tal, (exclamou) tamanho ingenho,

Tam nobre amor de pátria, tam sublime,

Árdua imprêsa, trabalho tam difficil

Não terá galardão? Quem ha mer"cido

Tanto da pátria por espada e penna,

lugrata a pátria o deixará sem jíremio ?

OB. ciT., cant. 6, cap. (i.

Chorar de inveja, não pelos triumphos

Do filho de Peleu. mas pelos cantos

Que inimortal o fizeram ; vede Augusto

Prémios, favores, honras dispensando

A quem áe Roma as glórias celebrava.

OB. CIT., cant. 6, cap. 7.

Devendo ser do mérito a coroa,

Quasi sempre he do crime o premio, e causa,

£ estimulo do mal nas mãos dos homens.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM E-XTATICA, cant. 4.

—Recompensa que se dá ao mais há-

bil em qualquer competência. — oVotá-

rào os Juizes que o premio destinado

á melhor resposta me pertencia, assen-

tando em que o homem verdadeiramen-
te Livre, era aqaelle que separado de

todo o medo, e dezembaraçado de todo

o dezejo, se não submetia do que so-

mente a Deos, e á razão.» Cavalleiro de

Oliveira, Gaitas, liv. 1, n." 19.

—O que se dá nas loterias, a quem
tirou numero premiado, que lhe não saiu

sorte em branco.

— Quantia que se paga nos cimbios

para igualar a estima da valia de qual-

quer cousa.

—Augmento de valor dado por lei a

algumas moedas.
—Peita, dadiva corruptora.

Vem a fazenda a terra, aonde logo

A agasalhou o infame Catual

:

Com ella ficam .\lvaro e Diogo,

Que a podessem vender pelo que vai.

Se mais que obrigação, que mando e rogo,

No peito vil o premio pode e vai,

Bem o moitra o Gentio a quem o entenda,

Pois o Gama soltou pola fazenda.

CAM., LUS., cant. 8, est. 9i.

—Em premio; em paga, em recom-

pensa.— «Em premio do Agiologio Lu-
sitano teve Jorge Cardoso cem mil reis

de tença. Quiz cobral-a; mas para haver

de ter cabimento na folha, devia espe-

rar dois annos.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, pag. 164.

Porém que importa ? O corpo então se estraga

Também por gostu meu, se por teu gosto

Nelle anda feita a alma em viva chaga

:

Que assim trouxera este animo composto,

Se em premio destes dons, só ver pudera

Huns longes de piedade no teu rofto!

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 209 (3.' ediç.).

PREMISSA. Vid. Premissas.

PREMISSAS, s. f. jjI. (Do latim prce-

missce). Termo de philosophia. Qualquer
das duas primeiras proposições do syllo-

gismo, por onde se infere e tira a con-
clusão ; a primeira d'ellas chama-se maior
e a segunda menor.
— Figuradamente: Qualquer facto de

que se infere qualquer cousa subsequen-
te, ou razão ou causa em que so funda
alguma concessão ou graça.

— Espécie de imposto antigo.

PREMISSIAS. Vid. Primícias.

PREMITTIMENTO. Vid. Promettimen-
to.

-;- PREMITTIR, ou PREMETTIR, v. a.

Vid. Permittir.—«Que pois lhe premetia
passagem pêra s gente que quisesse man-
dar ao mar Darabia, que esta fosse contra

ha cidade de Cstifa, e Babarem, que se lhe

titihá aleuantadas, contra as quaes mau-
daua por capitães de doze mil homens
Habraim beca, e Bedim tam b-íca, que
nisso queria conhecer quanto seu amigo
era.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 10.— «Edepoisque
(lemos graças a Deos (que elle notou muy-
to em cós) levantando as maõs para o

Ceo disse cora muytas lagrimas : a ty Se-

nhor que vives reynando na quietação da
tua alta sabiduria, louvo com coração
humilde, por premitires que gentes es-

tranhas, nascidas nos fins de todas as

terras, e sem conhecimento de tua dou-
trina, te dêem louvores e graças confor-

me á sua fraca capacidade.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 83.

PREMOÇÃO, s. f. (Do latim prcemotio-

nem). Sloção anterior que inclina a al-

gum eíT ito ou operação.

PREMOHSTRATENSE, adj. Applica-se

á ordem de cónegos regulares fundada
por S. Norberto, e também aos indiví-

duos que a professam.
— .S'. m. pi. Premonstratenses; os có-

negos regrantes de Santo Agostinho.

PREMUDADO. Vid. Permudado.
PREMUNIR,';, a. (Do \aúm jjncmuni-

re). Precaver, acautelar.

PRENDA, s. f. O que se dá como pro-

va ou demonstração de amizade, reco-

nhecimento, etc.

Tomai, ó Musas, priis a \osi3. prenda.

Outra vez a acceitai ; eu vo-la entrego ;

Que deve regeitar-se o benefício.

Que naõ pôde ser útil nos disvéllos.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, pag, 12

(ed. 1787).

— Cada uma das pessoas que se esti-

mam ou amam extremosamente.

Nos braços toma, e alça o peso amado
DaqHcUa desmayada fermosura

:

Toma ambo? os filhinhos (doce preHíia

Em outro tempo) agora dor crecida.

Ajudado de vinte duros homens

Víados em trabalho, e nelle expertos:

No batel entrào, dando toda a gente

Que la fica na nao huma triste grita.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE fEPLLVBOA,

cant. 7.



908 PUEN

— Penhor, signal, segurança.

— Cada um «los ohji-ctos (]u<i em cor-

tos jogos iJc. sala si» tornam nos quH jo-

gam, para llies i-np(V uma puna polo seu

resgali". — .'<','/" i>'' prendas.
— IH. Prendas

;
pf rfiiiróes, ou boís

qualidadi^s, assim do corpo como da al-

ma.— «Esles l'orlugupzes lodos Ires crão

homens honrados, « dous dellcs irmãos,

hum por nome ISelchior Barbosa, o o ou-

tro Gaspar IJarbosa, o o tercejro era pri-

mo desles, o so chamava Francisco Bor-

ges Cat-yn), e todos Ires naluraes de

Ponte de Lima, o de muy boas partos,

assim no esforso, como nas mais pren-

das do suas pessoas.» Fernão Mendns

Pinto, Peregrinações, cap. SO. — «Isso

socedeu a PoppoA, a qual vendo a frial-

dade de Neroa seu respeito sosupn/,som

prendas psra ser querida como observa

Tetronio.» C.avalleiro de Oliveira, Cartas,

1ÍT. 1. n." 13.

PRENDADO, part. ?<««?. do Prendar.

PRENDAR, V. n. Dar alfjuma prenda.

— Ser dotado de perfeições, ou boas

qualidades, habilidades, etc.

—

A nature-

za prendou-o com iodas as suas jierfei-

çves.

— Premiar.
— Obrigar alguém, penhorar-lhe a von-

tade com boas obras.

PRENDEDOR, s. m. (Do thema prende,

de prender, com osufiixo adôr»). O que
prende.

PRENDER, i'. a. {Do l&úvaprehendere).

Lançar mão do alguém ; eucerral-o em
cárcere, etc, privando-o da liberdade;

atal-o em prisões. — aOutro sy os ditos

Juizes como ouverem recado dos outros

Juizes das terras, e Heirinhos, e Jura-

dos, e Vintaneiros, logo aguçosamente

vaâo com companhas de seus Julgados

apôs esses, que o dápno fezerom, e os

prendão, ou penhorem se merecem seer

presos, ou penhorados, e fsçam dellcs

comprimento do direito ; e soos nom po-

derem percalçar nos Julgados, em que
ham jurdiçom, mandem recado aos Jui-

zes dos outros Julgados, que os prendão,

ou penhorem, e os enviem presos aos Jul-

gados, hu fezerom os malelicios, ou en-

viem os penhores, pêra se pagarem por

elles os dãpnos, o malfeitorias que assy

fezerem.» Ord. Affous., liv. 1, til. 25, §

11.— «E porem vos mandamos, que alaa

o dito tempo os leixees andsr segurada-

mente per lodos nossos Ilegnos, o os

uom preudaaes, nem consenlaaes prender,

nem fazer outro algum malesemrazom :

com tanto que elles nom entrem nos lu-

gares o termos, houde fezerom os male-

licios. E ejlo lhes mandamos assy fazer,

porque alaa o dito termo enleudemoide
mandar determinar de que casos lhes

mandaremos dar seus perdoões.» Ibidem,

liv. 5, tit. 80, § 2. — «Duarte Pacheco,

que subre ser muito bom caualleiro era

demasiadamente colérico, e agastado, mo-
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uido destas palauras, segundo g« nelie

vio, psteue quasi pêra remeter a el Hei :

com tudo dieo de cólera líie rliit;, ípie

cniili.iiiíi lauto em !)eos ijue auia de pren-

der el Kei de Calecut, e pn-^ o mandar
a l'orlugal, que descançasse, o fizesse

sua gf^nte preslHS, que quanto a Portu-

guesa nam tinham que duuidar.» Damião
de (joes. Chronica de D. Manoel, part. 1

,

cap. 85.— «.MiiS ante que isto fczesse bus-

cou modos e meos pe,r« mandar milar

Duarte Pacheco, o que lhe foi descub.'r-

lo, e por isso prendeo alguns Nairfs <los

que eraõ tiesla coojuraçáo, de que hurn

que atidaua por espia, ora dl) Cochim d^i

geraçain dos Leros, os quais mandou
açoutar perante sim, pêra delli-s saber a

verdade, que lho logo confessarão pelo

que os inandaua enforcar, mas a rogo

dalguns Naires dei Itei do Cochim, que
so com elle alli acharão deixou de o fa-

zer e lhos mandou presos para d^-U-s

mandar fazer justiça.» Idem, Ibidem, cap.

'èi.— «Viegas fez nesta volta tão assina-

ladas cousas que Francisco pereira, de-

pois do negocio acabado, se lhe lançou

aospes, dizendolhe que o espancasse, pois

lhe respondera som saber a quem falaria,

quii com seis taes cooio elle se alreuia a

ir prender o gram Turquo dentro da ci-

dade de Coslautinopla.i Idem, Ibidem,

cap. 95.— «Enlrestes recados, deu loão

machado auiso a Afonso Dalbuquerque,

quo se lhe quisesse dar quinze homens,
que elle lhe daria preso o Çabaim dal

cão, e o prenderia na fortaleza da cida-

de, ondo dormia, mas por so neste ne-

gocio acharem muitos inconuenientes se

uáo pos em obra.i Idem, Ibidem, part.

3, cap. 6.

que el Rcy de FrSça oi>rendeOf

e em giiyola o mcteo

do ferro forte e fechado,

onda esteuo deslionrado,

e Bssi preso morreu.

GARCIX DE REZENDE, MISCELLANEÀ.

Huns aos outras se veodem,

e ha muytos mercadores,

que DISSO somente entendem,

e OS enganam, e premiem,

e trazem os tratadores.

IDSUS, IBIDEM.

que batalhas que venceo,

que senhores que prendeo f

merescco ter tnumphal carro:

vimos o Conde Nauarro

quem foy, e como se ergueo.

IDEM, IBIDEM.

— tFinalmente per este modo elle se

apoderou da pessoa d'EIRey, e preudeo
o lio Uaez Nordim, e a seus filhos, e náo
quiz malar EiRey, porque não eslava ain-

da Ião poderoso que pudesse conseguir

seu intento naquelle tempo, e conlentou-

se com licar absoluto senhor do Ueyno.»
Barros, Decadaá, liv. 10, cap. 5.— >Pren-
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deram quem os vinha sollar, condemoa-
ram quem os vinha liurar, mataram quem
os viíiha remir. Ojuderonaram a motie

a mesma vida : escolheram quo viuesso

Barrabas. que malaua os viuos, e que
morress • Christo, quH resuseilaua os mor-
tos : saiiiáram o condemnado, e condem-
naram o iiinocenle, deram a vida ao que
merecia a morte, e a morte ao dador da

vida.» Ileiíur Pinto, Diologo da Tribula-

ção, cap. G.— «Vaõ diante ordens aper-

tadas aos Juizes, e Corregedores, qus
prendaõalmooreves, queeml^arguem bes-

tas, tudo se exi-cuta : e la vaó comendo
todos do bacalháo p'>r essas estradas até

Elvas, ondo o molhaõ, para que naó fal-

te no pt-zo ; recolhe-se nos armazéns mo-
lhado sobre corrupio, e ao segundo dia

ja enjoa a toda a Cidade com o cheiro;

os Soldados naõ o aceiíaõ, nem oscaens

o comem.» Arte de Furtar, cap. 7.— «O
mesmo succedeo nos aprestos das arma-
das para a costa, e frotas para o Brasil,

e Índia. Faltaõ barbeiros, falta marinha-
gem ? Alto sus: vaõ os sargentos por fs-

sa Ribeira, revolvaõ a Cidade, prendaõ,

e tragaõ toda a couza viva, que possa

prestar para os taes ministérios, e ca fa-

remos a escolha.» Idem, Ibidem, cap. 6.

— f Cô os quais o Achem, e Oim outra

mais gente que ainda liiiha cõsigo, fin-

gindo yr a Pacem prender bum Capiíáo

que se lhe levantara, veyo sobre dous

lugares do Bata, que se chamavâo lacur

e Lingau, e como os achou descuydados

pelas pazes que eraõ feitas avia tão pou-

cos dias, os tomou muyto facilmente,

com morte de Ires filhos do Bala, e se-

tecentos Ouroballoens, que he milhor

gente, e amais fidalga de todooreyno.»
Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 13. — íE que quanto aos dir>'ytos

dei Rey, elle era muyto contente de os

pagar, porem não a trinta por cento co-

mo elles lhe pedião, mas que a dez, co-

mo nas outras terras se pagavão, lhe da-

ria logo de muyto boa võiade; ao que
elles não quiserão responder, mas aoles

prenderão o mensageyro que levou o re-

cado; e vendo António do Faria que elle

náo tornava, se fez á vella muyto emban-
deyrado como homem isento, e que lha

náo dava nada de vender nem deixar de

vender.» liem, Ibidem, cap. -49. — «E
juraudolhe António de Faria com toda a

cerimonia necessária a seu intento, que
elle lhe cumpriria sua palavra, o Chim
se ouve por satisfeito, e lhe disse: esses

teus homens por quem pregunlas, eu os

vy ha dous dias prender na chifanga de

ISouday, e botarlhe ferros nos peis, dan-

do por razão que eraõ ladrões que rou-

bavaõ as g'<rites no mar, de que António
de Faria licou suspenso e assaz enfada-

do, parecendolhe que podia ser aquillo

assi.» IJem, Ibidem, cap. 63.— «E estes

Loulhias tem granies liberdades na ter-

ra : porque ninguém lhe pod« fizer agra-
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vo sem castigo, nem podem ser presos se

nam por muy graves cousas : e podem
uiaudar prender quem quer que os agra-

va, e outras muitas liberdades.» António

Tenreiro, Itinerário, cap. 17. — «Km
quanto D. Álvaro esteve uo rio de Sur-

rate, o Governador surto, deo expedien-

te a diversos nego:ios, e como sobre va-

leroso, era também bizarro, derramou
fama, que havia de prender o Sollão

dentro em Amadabà, onde á vista dos

Turcos, que o asseguraváo, o havia de

fissar vivo.» Jacintho Freire de Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 4.— «De

que, na conjuuclura da batalha de Al-

jubarrota, tendose recolhido ao castello

de Alcobaça e aos mattoscircumvizinhos

as mulheres e filhos dos que pelejavam

pela pátria, e havendo esles levado ás

suas f,imilias despojos que valiam cem
mil libras, o abbade lhes tomara tudo,

mandando prender aquelles que para si

reservavam alguma cousa ;—de que, pa-

ra obrigar os povos a pagarem um im-

posto que por própria auctoridade lan-

çara, fora certo dia de madrugada pelas

casas dos refractários e, pondo íóra del-

ias as mulheres e crianças nuas, fecha-

ra as portas e não deixara entrar ninguém,
sem lhe pagarem quanto elle queria.» A.

Herculano, Monge de Cister, cap. 9.

— Atar, agarrar, segurar.—Prendeu o

cão pela colLeira.— Prendeu a cavalga-

dura.

E.?te ódio, inda que novo, as.si crescia,

Qu'em breve tempo foi maior que antigo,

Por oude elle, naquello mesmo dia

Que o Ceo se lhe mostrava mais amigo,

ETmais alto chegou sua valia,

Se viu encamiubar para o castigo,

Que o miserável corpo no ar levanta,

E com laço cruel prende a garganta.

PRANC. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIi;,

cant. 2, est. '3.

De Eliza, se hoje ao muro arruinado

O cauto navegante o h&rcoprende;

Da li»;aõ do Lict^o, Paulino, aprende,

Que estás também sugeito á lei do Fado.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, p. 55

(ediç. de 1787).

—«O primeyro chama-se Lagarto, mo-
ra na Penha de França, e por querer hu-

ma vez comer hum homem o prenderão
com huma cadeya de ferro ao lugar em
que se acha.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.o 49.

—Figuradamente: Ligar, unir. — iJá

mui desgraçada eu fora, se o teu amor o

houvesse obtido á força de te haver ama-
do, eu que tudo somente dever quizéra

á nossa inclinação reciproca. Mas quão
distanciada me vejo d'esses termos, quan-
do depois de seis mèzes nem uma só Car-

ta de ti me vem 1 Desastre, que eu attri-

bao á cegueira, com que me entreguei,

e me prendi a ti ;
quando antever me

leleva, que mais cedo terião ilai os meus

gostos, que o meu aíTeito.» Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
— Privar da liberdade.

—

Atnor me
prende a liberdade.

— Figuradamente: Embaraçar o uso

dos sentidos e membros, aprisoar.

Aquellas concertadas vozes prendem
Outra vei com quieto, e doce «ono :

Os delicados membros, e as ligeiras

Incorpóreas flgur,'\s se desfazem.

Nos transparentes ares escondidas

:

Desaparecem supito : deixando

O Goncauo aposento todo alegre

:

£ de furmosa luz todo occupado.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant 1.

— Encadear. — Prender as palavras

umas ds outras.

—Ant. Tomar, tirar. — Eu prenderei

de ti dura vendita.

—Prender jjeíxes ; apanhar, tomar.
— V. n. Arraigar, lançar raizes na

terra a planta.

—

A arvore prende na
terra.—«Dõde diz Flutarcho, que o que
he de tal amor inílammado, está enga-

nado e sem vista. E Quintiliano afllrraa

que os amantes nã podem julgar da fer-

mosura, por carecerem de vista. E da-

qui viera os antigos a pintar o amor ce-

go, porque cega os olhos do entendimen-

to, de tal maneyra, que não vem sua

perdiçã. Porque como diz hum aulhor,

o amor do mundo he como hera, que
indo de si lançando cõ que vay trepando

e prendendo, sobe pela aruore cõ ajuda

delia mesma, e depois a seca: assi elle

sobe per consentimento dalma, e depois

a mata.» Heitor Pinto, Dialogo da Lem-
brança da Morte, cap. 4.

—Atear-se.— O fogo prende no edi-

fício.

—Cahir na prisão, rede, etc.

—Ligar uma cousa á outra.

—Prender-se, v. reli. Ser preso.— «E
arredor do braço uma trella de muitas

voltas com que o lião se prendia.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 31. — «Foi a fidalga a S. Vicente:

prendeu-se o frade, e se entendeu ser

por um sermão satyrico-doutrinal. A ver-

dade é que esteve preso em S. Bento da

Saúde, na 4.'' cella do Coristado, 17 me-

zes, saindo em dia da Ascenção para

Madrid.» Bispo do Grão Pará, Memorias,

publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 88.
—Adagio :

—Prendeu-me o alcaide, soltou-me o

meirinho.

PRENDIDO, part. pass. de Prender.

PRENDIMENTO, s. m. Prisão, captura;

acto de prender.

PRENHADA, adj. f. Prenhe.

PRENHE, adj. f. Em sentido próprio,

usa-se no feminino, pela mu he." ou fe-

me* de qualquer espécie, qm ha con-

cebido, e tem o feto no utern. '— aNo
mesmo anno de M. D. iiij. faleceo em
Medina dei campo a Rainha donna Isa-

bel, cujs morte sencobrio na corte por
caso da Kainha donna Maria sua filha an-
dar prenhe, e quasi nos derradeiros dias
em que sesperaua o parto.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 82. — «Mas isto durou pouco, por-
que a nossa artelharia meteo tantas des-
tas terradas no fundo, que as outras to-

marão por partido arredarensse, de que
as mais se acolheram perà terra firme, e

Cojeatar se foi com as suas pêra el Rei,

que do cerame estaua vendo esta bata-
lha, a qual foi tam áspera, que muitos
dos cidadãos fugiram pêra dentro da ilha,

e muitas molheres prenhes moueram do
estrondo da nitelharia.» Ibidem, liv. 2,

cap. 33.— «Estando el R»y em Almeirim
neste anno de quatrocentos e oitenta e
três, na coresma, andando a Raynha do-
na Lianor prenhe moueo huma criança,
de que esteue muyto mal, e sua vida
muyto duuidosa, e el Rcy por isso muy-
to triste, e muy enojado.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. João II, cap. 36.

E aquelle que occupa o mar,

Enche os ceos e as profundezas.

Os orbes e redondezas

;

Em tão pequeno logar

Como poderá estar

A grandeza das grandezas

!

Porque tanto isto não peses,

Nem duvides de querer,

Tua prima Elisabeth

He prcnlie, e de seis meses.

GIL VICENTE, AUTO DA MOFINA MENDtS,

—«No qual os naturaes desta terra af-

firmão, pelo que lem nas suas Chroni-
cas, que estivera huma casa de contrato
da Raynha Sabá, donde alguns presu-
mem que hum seu feitor por nome Nau-
sem lhe mandara huma grande soma de
ouro, que ella despois levou para o tem-
plo de Jerusalém, quando foy ver a el

Key S.ilamão, donde dizem que veyo pre-
nhe de hum filho, que despois soccedeo
por Emperador da Èthiopia, a que cá o
vulgar chama Preste Joaõ, e do que esta

naçaó Abexim se honra muyto.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 20.

—

«Ho Sufi foy filho do hum Xeque homem
ilustre antro os mouros, e senhor de hu-
ma vila que se chama ardivil, sua msy
foy filha doutro grande senhor, em o
tempo que andava prenhe e o pario lhe
foy tirado ho nacimento per Astrólogos

que naquella terra a grandes.» António
Tenreiro, Itinerário, cap. 5.— «Teve mais
a Infante D. Isabel, D. Britis, os Princi-

pes D. Manoel, D. Filippe, D. Diniz, e

D. António, todos os quaes morrerão de
pouca idade. O Príncipe D. Joaõ, que
casou com a Infante D. Joanna, filha do
Imperador Carlos quinto, e morreo de
dzaseis annos, deixando a Priuceza pre-
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nhe de D. Si-bastiaó. qiio succedoo no

Keino a seu avô.» Frei Bernar<1o do Bri-

to, Elogios dos reis de Portugal, coiili-

Dua'liis por l). José Barbosn.

-^Fazer prenhe; emproiilisr.

— Diz-se da parede que forma barriga,

amearnndo ruiiia.

—Figuradamenlo: O que inciuR em si

alguma cousa que não se descobre.
—Palavras prenhes; as que deixam

entender mais do quD exprimem.
—Nuvens prenhes; grossas.

PRENHEZ, s. /. Kslado da mulher de-

pois áà coiicfber.

—Prenhez exlra-ulerina, oii anormal;

aquella em que so desenvolve f<')ra do úte-

ro o proiluclo da concepção.
— Prenhez uterina, onnormal; aquel-

la quo resulla do desenvolvimento d'um
ou muilos félos na cavidade do útero.

—FuUa prenhez; estado palhologico,

qu<\ tem alguns pontos do aualogia com
a prenhez, e que ás vezes se confundo

com ella.

—Figuradamente: Estado ou disposi-

ção d'uma cousa, da qual se espera al-

gum suecesso adverso ou favorável que

não ac«ha de manifestar-se.

PRENHIDAO. Vid. Prenhez.

PRENOÇÃO, s. f. (Do latim pra;notio-

nem). Termo de philosophia. Noção an-

tecipada ou primeiro conhecimento das

cousas.

PRENOME, s.m. (Dd pre..., e nome).

Titulo antfs do nome.
PRENOMINAR, v. a. (De pre..., e no-

minar). Dar um prenome.
PRENOTAR, V. a. (Do latim prwnota-

re). Notar com antecipação.

PRENSA, s. f. Machina que serve pa-

ra apertar qualquer cousa, e ruja for-

ma varia, segundo os seus dilTereules

usos.

— Imprensa, prelo.

—Impressão.

—

A prensa das letras.

—Tesura e lustre que adquirem os

pannos, quando são mellidos n'esta ma-
china.—Melter na prensa; apertar alguém
muito para o obrigar a executar alguma
cousa.

—Prensa de cijlindro; a que compri-

mo os objectos entre dous cylindros do

que se compõe.
—Prensa /n/diaiííica; a que augmen-

ta extraordinariamente a força de pres-

são por meio da agua comprimida, que
sobe de uma caixa inferiolrmenle collo-

cada.

j PRENSADO, s. m. Lustre que se dá

aos patiiios por meio da prensa.

PRENUNCIA, .s. /'. Vid. Prenuncio.

PRENUNCIAÇAO, s. f. Predicç.ão.

PRENUNCIADO, /)«»•(. pass. do Prenun-
ciar.

PRENUNCIADOR, s. m. Prophela, o que
prediz o futuro.

—Ádj. Que prenuncia.

PRENUNCIAR, v. a. Annunciar ante-

cipadamente
;

proplii'tizar, predizer.

PRENUNCIO, («0. {Do latim prunuti-

lium). (ju^i «nriuncia anlecipaUarnenle,

que prognostica.

— .S'. m. Annuncio, prognostico, signal

de cousa futura

PREOCCUPAÇÃO, s. f. (Do laiim pm-
occupationetii). Juizo antecipado, preven-

ção.

—Primeira impressão no animo.

— OfTuscaçno do entendimento causa-

da i)or paiiõ''S, erro dos sentidos, etc.

PREOCCUPADAMENTE, adv. (De preoc-

cupado, com o sufiixo imente>). Com
pteoccuiinção.

f PREOCCUPADISSIMO, adj. superl.

de Preoccupado-

PREOCGUPADO, part. pass. de Preoc-

cupar.

PREOCCUPANTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Preoccupar). Pessoa que occupou pri-

meiro.

PREOCCDPAR, V. a. (Do latim prwoccu-

pare). Oocupar antes, tomar antecipada-

mente.
— Figuradamente : Prevenir com an-

tecipação o animo de alguém, de modo
que o embarace do tomar outra opi-

nião.

— Prcoccupar-se, v. reft. Estar pre-

venido a favor ou contra alguma pessoa

ou cousa.

PREOPINAÇÃO, s. f. Acção de pre-

opinar.

— Termo de Medicina. Incerteza de

um medico pc\o que respeita ao prognos-

tico de uma moléstia.

PREOPINANTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Preopinar). O que opina, ou opinou

antes '1e outro.

PREOPINAR, V. n. (De pre..., e opinar).

Opinar, votar antes de outro.

PREORDENAÇÃO, s. f. (De pre..., e or-

denação). Ordem precedente de cousas

futuras, disposta ab eterno por Deus para

terem seu efleito nos tempos que elle

tem determinado.

PREORDENAR, v. a. (De pre..., e or-

denar). Determinar desde a eternidade.

PREORDINAÇÃO. Vid. Preordenação.

PREPÁO, s. m. Termo de náutica. Pao

junto do mastro que atravessa as esco-

teiras da gávea, tem furos, e servo de

dar volta aos cabos, que vêem de cima

da vela grande.

PREPARAÇÃO, s. f. (Do latim pnr-
parationem). Acção e eiTeito de prepa-

rar ou dispor alguma cousa. — «Hum
Velho que gastou os seus dias preciosos

no eiercicio da vaidade, e na carrejrra

dos deleytes. sem faser preparação algu-

ma para este tempo, em que se enfra-

quecem aquelles apetitt-s qu>.Mntrodusiáo

feitiços enganadores nos passatempos, he

verdadeiramente hum homem desgraça-

do. Todos os bens deste Munio lhe são

pesados huma vez que não pó te gosar

delles.» Cavalleiro de Oliveira, Certas,

liv. 3. n.'^ 9.

— Termo de anatomia. Peça do ana-
tomia preparada ou disposta do modo
que sirva para alguma demonstração.
— Termo de rnediciua. Medicamento

preparado de certo modo, e sujeito a

determinadas prescripções.

— Termo de chimica. 1'reparação chi-

mica, mistura de certas substancias, pre-

paradas por uma preparação chimica.

PREPARADAMENTE, ad-j. (De prepa-
rado, com o sufiixo <meutei). Com pre-
paração.

PREPARADO, part. pass. de Preparar.
— «Km virtude deste Contrato se fabri-

cou na Cidade de Lisboa huma ponte ma-
giiiOcamente adornada para entrar por

ella no Palácio, que lhe estava prepara-

do, Carlos terceiro, fiibo do Imperador
Leopoldo primeiro, que já se tinha co-

roado Rei dl) Ilespaoha na Corte de Vien-

na.» Fr. Bernardo de Brito, Elpgios dos
Reis de Portugal, continuados por D.

José Barbosa.— « E quanto não s^-i eu que
a menor desculpa vos lava; c sem que
mesmo cuides em m'a dar, já o amor,

quo tão fielmente tórao o cuidado de te

servir, me tem preparado a te não achar

culpado; e sa tal te considera alguma
vez, é para fr o gosto de te justificar

logo.» Francisco Manoel do Nsscimento,

Successos de Madame de Seneterre.

PREPARADOR, s. m. O que prepara.

— Termo de anatomia, .\nalomisla que
é empregaao em dissecar, a fim de quo
as partes dissecadas sirvam para esclare-

cer as explicações dos professores d'esta

sciencia.

— Termo de chimica e pbjsica. A pes-

soa encarregada, nos cursos de physica

e chimica, de dispor as cousas necessá-

rias para as experiências que deve fazer

o professor.

PREPARAMENTO, s. m. Preparo, ap-

parelho. apresto. — «Chegadas estas no-

vas ao Pegú sentio-as.muitj o Brama, e

determinou vingar aquella oflensa, man-
dando logo chamar lodos seus vassallos,

e ajuntou grandes ei>-rcitos, e grandes

preparamentos p?ra naõ tornar de Siso

sem tomar aquelle Reino, e haver aquelle

Rey às mãos. Disto foy logo o Rey de

Siaõ avisado, e fez chamamento de seus

vassallos, e fortiQcou a Cidade de OJia,

em que residia lançando fora toda a gen-

te inútil, deixando só a que podia pele-

jar, que se aítirma que eraõ perto de

seiscentos mil homens.» Diogo de Con-
to. Década 6.

PREPARAR, f. a. (Do latim prceparare).

Prevenir, dispor, apparecer; arranjar com
antecipação o que (' necessário.— «Dimi-

nuiraõ-se as nãos da índia; despachavaõ-

se taô tarde, que arribavaô; proviaô-se

taõ mal, que poreciaõ, e as que \inhaõ,

governaraõ-se de modo. que davaó á cos-

ta : ató as armadas naõ logravaõ edeitos,
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por má direcção; e as que nos m^nda-
vaõ fazer, e preparar a titulo de acodi-

rem a nossas Coiiquiàlas, feitas, as lo-

mavaõ para as de Castella, e lá pere-

ciaõ.» Arte de Furtar, cap. 17.— «Para

sa dar o remédio convenieotíí pasS')U a

Aldeiíi-Gallega o Condo de Gsntanbede

já Marquez de Marialva a 'preparar os

soccorrus do Al«m-Téjo.» Fr. Bernardo

de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados por D. José Barbosa. — «E

assi vi msis huma rua de comprido de

hum tiro de beesta de huma banda e da

outra habitada de mouros todos boticay-

ros de preparar e concertar ho ambro:

que ho huma cousa que muyto se usa

aalre os mouros.» Autonio Tenreiro, Iti-

nerário, cap. 42.—aCom isto se começou
o Governador a preparar pêra ir a Dio,

dando expediente ás náos do Reyno pêra

irem a Cochim tomar a carga. E por aqui

concluimos com as cousas desta quarta

Ddoada, porque nos pareceo melhor en-

trarmos na quinta cora as cousas que co-

meçaram a succeder em principio deste

varão, qu'^ são muitas e muito notáveis.»

Diogo de Conto, Década 4, liv. 10, cap.

9.

—

«Este Embayxador parlio da Cidade

de Cambayeto em três navios muito li-

geiros, com muitos criados, e casa, eem
poucos dias foy ter a Baçaim, e surgio

na agunda, donde mandou recado de sua

vinda. O Governador mandou preparar

seu recebimento, e embandeirar toda a

Armada, o deu recado a todos os Fidal-

gos, e Capilaens pêra se hirem pêra í-lle

Yt^slidos muito custosamente.» idem. Dé-

cada 6, liv. 7, cap. 4.— «Simaõ da Cos-

ta, quri era homem muito esparto, não

descoroçoou, antes encomendandose a

nossa Senhora do Rosário, vendo que a

galè se hia desviando da fusta, e que
lhe hia ficando a gilav^nto, esforçando

os marinheiros foy preparando a vela,

que lhe ticou abaiida, e metendo de lò

tudo o que pode, foy deixsudo a gale a

balravento.» Idem, Ibidem, liv. 10, ca-

pitulo 1.

— Preparar as drogas; fazer d'ell3S

a mezinha.
— Preparar o doente; applicar-lhe re-

médios, que o disponham para que os

subsequentes obrem melhor, ou não fa-

çam damno.
— Preparar o comer; digerir.

— Preparar a arma; carregal-a.

— Preparar-se, v. refl. Dispòr-se, ap-

psrelhar-se, arranjar-se alguma cousa

com antecipação.— aElle lhe deu as car-

tas do Governador, e aljumas peças, e

brincos que por elle lhe mandava, que
ella estimou muito, e disse a Gonçalo
Vaz de Távora «que elle era anisado que
em Suez se preparavaõ vinte e cinco

galez pêra contra IVirtuguez-^s, mas que
se naô sabia, nem declaravaõ pêra onde,

nem que tençaõ era a do Turco.» Diogo

de Couto, Década 6, liv. 8, cap. 5.— «O

Visorey como estava informado daquelle

negocio, e sabia a pouca, ou nenhuma
culpa, que Bernallim de Sousa tinha, o

mandou prender, e escrever-lhe a fazen-

da pêra melhor se poder livrar. E vendo
que lhe era necessário acodir às cousas
de Còchim pela guerra que o Rey da Pi

menta lhe fazia, começou a se preparar,

e a fazer psgameoto aos soldado.-, e a

pôr a Armada no mar. E dando despa-
cho a muitas cousas apressadamente, en-
tregando o governo aos Deputados, se

embarcou no Qm de Novembro, e deu
logo à vela com toda a Armada, que era

de mais de cem velas. Os Capilaens que
o acompanharão nesta jornada, dos que
pudemos saber os nomes saõ os seguin-

tes.» Idem, Ibidem, liv. 10, cap. 14.

Chamem-me logo logo o douto Andrade,

Grão Penitenciário, o seco Marque,

E o jantar se prepare promptamente.

A. DIKi: DA CRUZ, HYSSOPE, cant. 3.

EDgoUado o Deão nas esperanças,

Que este fausto principio Ibe annuncia,

.\os Criados ordena in continentij

Que para festejar o feliz caso.

Uma esplendida Cea se prepare.

ICEM, IBIDEM, cant. 6.

— Ensaiar-se. — Preparar-se para o

exame.
— Dispôr-se. — Preparar-se para re-

ceber uma noticia. — Preparar-se para
bem morrer.

PREPARATIVO, adj. (Do thema prepa-
ra, do preparar, com o sufliso «ativo»).

Que prepara.

— Preposição preparativa; vid. Lem-
ma.
PREPARATORIAMENTE, adv. Com dis-

posiçõfS preparatórias; com preparação.

PREPARATÓRIO, adj. (Do latim pra;-

paratorius). (Jue prepara ou dispõe.

—

Estudos preparatórios.

JgREPARO. Vid. Preparamento.
PREPASSAR, V. n. (De pre..., e pas-

sar). Passar par junto, ou por diante.

—

«Entrando esto corsairo pelo rio dentro,

num junco muyto grande e alteroso, com
a gente toda occupada no marear das

vellas, por ser grade a çarraçaõ do tem-
po, e com muyto vento e chuveyros, em
prepassando por junto donde nós está-

vamos surtos, nos salvou á Charachina,

a que respondemos pelo mesmo modo,
como se custuma nestas entradas, sem
até entaõ nos conhecer por Portugueses,

nem nós a elles, mais que somente cuy-
darmus que eraõ elles Chins como os ou-
tros, que cada hora entravão p jr causa
do tempo de que vinhaõ fugindo.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 50.

— Prepassar o cavallo com alguém; dar

um passo falso, que faz cair.

PREPEDIR, t,'. a. Embfiraçar, impedir.

PREPOEM, s. m. Justilho, ou esparti-

lho de mulher.

PREPONDERADO, part. pass. de Pre-

ponderar.

PREPONDERÂNCIA, s. f. Excesso de

peso de uma cousa respectivamente a

outra. ^— Figuradamente: Superioridade de
crfdiío ; consideração, etc.

PREPONDERANTE, adj. 2 gen. (Part.

act. de Preponderar). Que tem prepon-
derância.

PREPONDERAR, v. n. (Do latim prai-

ponderare). Presar mais uma cousa com
respeito a outra.

— Figuradamente: Ter maior preço,

prevalecer.

PREPONENTE, s. 2 gen. (Part. act. de
Prepôr). A pessja que põe á testa de um
negocio, ou estabelecimento a outro, que
se chama preposto.

PREPÔR, V. a. (De pre..., e pôr). Pôr
antes, preferir, antepor.

— Dar prt-viamente.

PREPOSIÇÃO, s. f. (Do latim prct^po-

silionem). Termo de grammatica. Partí-

cula indeclinável antes do nome, etc.

—Antigamente: Base d'uma argumen-
tação, que se começa por assentam, etc.

—

«Estes embaixadores chagaram a el liei

estando nos seus paços de Sanctos o ve-

lho, a preposição da qual embaixada
fui, que h.a Senhoria, e republica de Ve-

neza, confiada de sua grande bandada,
e posta no extremo perigo de perder tu-

do o que em Grécia ganlrara, e possuía,

lhe mandaua pedir socorro, e ajuda com
aquella armada que tinha prestes ou par-

to delia, porque a do Turco era ji no
mar, e que o socorro dos outros Reis, e

príncipes de Itália lhes não poderia vir

tam asinha, como o seu, por muito que
se apressassem.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manoel, part. 1, cap. 47.

7 PREPOSITIVO, adj. Termo de gram-
matica. Oue se põe antes, ou no princi-

pio de uma p.ilivra.

1.) PREPOSITO, .s. m. (Do latim prie-

positum). O que alguém se propoz fazer,

ou conseguir.— altem. Que elle fora cau-
sa do oLasamana nam vira Malaca ser-

uir el liei dom Emanuel no mesmo ofli-

cio e com a mesma armada, com que
seruira a el Rei de Malaca, ao que elle

mesmo otTerecéra a Afonso dalbuquer-
que, e que estando pêra se vir pêra a

cidade, elle Vtetimutaraja lhe screuera

que o nam fezesse, daiidolhe pêra isso

muitas razoens, com que o estornara do
preposito que tinha.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap.

25.— «O que feito mandou abrir ha por-

t.^ de par em par, ficando elle no pateo

defronte delia com vinte homens, o que
vendo os imigoí, mudaram ho preposi-

to com que vinham, pondosso as fre-

chadas, e espingardadas, e bombardadas
com os nossos, que lhes pagauam na
mesma moeda.» Idem, Ibidem, liv. 4,

cap. 53.
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U deAcJa acordaU br<indamente

Com adultera p»t, todo alronUiilo

Quui por ohrd o pcem, o num momonto

Do preposito tol. logo le muda
Atreuido »« ve, muH conutrftngtdo

l>u n:lo sei que vileu, Alrsa se torna.

COnTK nCAL, NAUrRAOtO OKSU>ULVeOA,
cant. 9.

2.) PREPOSITO, s. m. (Do latim pre-

positus). Uniíi fias digniiJniles de um ca-

bido collef^ial. o calhedral.

— Prefeito de uma corporação ou com-
munidade.
—AIffros-mór, que vale -o mf^smo que

aJiiiiititdo.

PREPOSITURA, í. f. Dignidade de pro-

pósito.

PREPOSTERACAO. Vid. Preposterida-

de.

PREPOSTERADO, part. pass. de Pre-
posterar.

PREPOSTERAMENTE, adv. (De pre-

postero, com o siiflixo «mentei). Fora
de tempo (111 dtí ordem.
PREPOSTERAR, v. a. Inverter a or-

dem.
PREPOSTERIDADE, s. f. (Do latim prcv-

posteriliitetn). Irirersâo de ordem.
PREPOSTERO, ndj. (Do lítim prwpos-

tenis). Contrario á boa ordem, feito ás

avessas, nu fora de tempo.
PREPOSTO, part. pass. de Prepôr.
—^. m. Nome que se dava antiga-

mente no mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra ao monge que tinha a seu car-

go guardar tudo que pertencia ao coro,

á egreja, etc. ; a elle se pedia licença

para sair do coro, e linha a primeira ca-

deira junto á porta.

PREPOTÊNCIA, s. f. (Do latim prmpo-
tentiii). (irande poder, poder excessivo,

predomínio.

— «A íe que nio» gritou c'o accento austero

Que L-tm bem llca .los lábios da virtude,

Quando ante a prepotência ousam de abrir-se,

<Ã fe que não» bradou, e em fé se erguia

O nobre, melancliolico soldado.

Som desfitar do humilde escravo a vista,

«Incoatrae a tom^l-lo.»

GARRETT, cam., cant. 1, cap. 11.

PREPOTENTE, adj. 2 gen. (Do latim
prcvpotentein) . Que tem demasiado po-
der.

f PREPDCIAL, adj. Termo de anato-
mia. (,hie pt>rtence ao prepúcio.

PREPÚCIO, s. m. (Do latim pra-piUium).

Pellicula que cobre a gUnde do membro
viril.

— Figuradamente: A circuracisão.

PREREGALHAS. Vid. Pregalhas.

PREREQUERER, v. a. Exigir, fazer in-

dispensável.

PREROGATIVA, s. f. (Do latim pra-ro-

gativa). PfÍTÍlegiii, franqueza, immunida-
de.— lA nobrtza tem esta prerogativa,

que a antiguidade mais apura, e vale

mais por mais antiga. Homem novo en-

tre os Romanos era o mesmo, que ho-

mem baixo: e o que mostrava imagens
de seus antepassados mais velhas, car-

comidas, e di-fiiinadns. era tido por mait

nobre.» Arte de Furtar, cap. .3. — sOí

Ht-ys de Porlugil liTeraõ si-mpre esta

prerog^ítiva, o bi-nçaõ de Deis, (jue tu-

do quanto pessuiraó, e possuem de Uey-

nos, foy herdado com legitima 8u(x<'S-

saõ, ou conquistado com verdadeira jus-

tiça. O assim iiaõ topaõ aqui entre nós

as unhas, que chamamos Keaes.» Ibi-

dem, cap. li. — «O beneficio da repre-

sentação esta concedido na linha colla-

teral da mesma maneira, que na dos des-

cendentes: na dos descendentes he cer-

to nestes Reynos, que snncedem as fê-

meas a seus pAys com a prerogativa de

varaõ; de modo, que se o pay, por ser

vamõ. havia de excluir outras pessoas,

exclua a filha as mesmas, como tios,

primos, etc.» Ibidem, cap. 16. — íDíz

í^uetonio III Tiher, c. .35 que as Senho-
ras Romanas antes querião perder as

prerogativas, e as honras determinadas
a sua qualilade, ilando o s^u nome nos

Registos públicos dos Edilios, que dey-

xar de se entregarem a toda a corrupção

a que as encaminhara a sua lasciva.»

Cavalleiro d'01ÍTeira, Cartas, liv. 1, cap.

35. — «Desde o mómenio (]ue a minha
alma se livrou da sua incoramoda pri-

são, me achey crinia hum ente activo, e

rasonavcl. A idéa das gloriosas preroga-

tivas da minha existência, me causou
logo certos excessos de alegria que eu
vos não saberey explicar.» Ibidem, liv.

2, cap. 2.

— Éxcellencia, primazia, superiorida-

de, maioria, vantagem.

PRESA, s. f. (De preso, part. pass.).

Acção ds agarrar, empolgar, ou tomar
alguma cousa.

—A cousa tomada.

—O que se toma ao inimigo na gijjr-

ra.—«Determinando Diogo lopez de aco-

dir a isso mandou Chrislouam de Sa com
três gales de que elle era capitão de hu-
ma, e das outras dom George de mene-
ses, e Georgo barreto de beja, o qual

depois que fez alguctas presas na costa

do Cambaia, se tornou a Goa no wei de

laneiro como lhe Diogo lopez mandara.»
Damião de Góes, Cbronica de D. Ma-
noel, part. 4, cap. 36. — «Alli mettido

nelle com toda a outra companhia de-

ram as velas ao vento conteut-s de ião

boa presa. Aqui deixa a historia de fal-

lar nelle e torna ao seu escudeiro, que,

depois de o não poder achar, sentiuJo

o eogano com que fura levado, se fora

via de Constantinopla, não achando em
todo aquelle dia pessoa a que podesso

perguntar alguma Ciiusa.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'lDglaterra,cap. 1 14.

E co'a Tamon gente i guerra usada.

Vae soccorrer o filhoi e assi ajuntados.

A pcrtugueaa (uru c^.-»tuma4a

K.m breve c< Mbufi trm di-<b«rat>da«.

A campina qu« toda *4li cca*bada

De mariolai, eapuica variado*,

Ua ravaUot, jaetaa, frraa rica,

be aeua Kuborea iiuirt»< cheia Uca.

CAM., LU»., caot. 3, Mt. Kl.

Inda que aquella prf/ui lha conoínba.

Pêra remp.lio dar ao» tenros fllho€

lunlarornla ra a jnty fermora • Irista

Oue cm traqueia ul Ja nlo podilo

fc>caodalo aio quii f.tzcr »•« Caíras,

Antea o* deixou lur em paz a^uroa,

E como Capitio direitn. • jualo.

Quis roc<trar aer ifual aio díSereate.

co«TK n«AL, kaituacio DC Bcr<n.ve0A,

eant 8.

— «E daly a treze dias em que a cou-
sa acabou de estar de todo quieta, nos
puseraõ outra vez em kiláo com toda a

mais presa, assi de fato como de arti-

lharia que se tornou nas fustas, de que
por entáo se f»-z bom barato.» Fernão
Mendes Pinto, cap. 6. — «Hia este Lu-
thissi com esta presa polia terra den-
tro com rauito grande magcstade, e le-

vava diante de si quatro bandeiras es-

tendidas, nas quaes biam escríptos os
nomes dos quatro Reys de .Malaca.» An-
tónio Tenreiro, Itinerário, cap. 24.
— Navio tomado ao inimigo.

—Canal feito com estacaria ou canta-

ria, para que a agua dè movimento ás

rodas do moinho, ou outras obras hy-
drauiicas.

— Ant. Tomada, conquista de uma
praça.

— Doa, ou má presa; presa feita com
regra, ou em contravenção das leis do
corso.

—Termo de volateria. A ave que o
falcão, ou outra qualquer ava de rapina
apanha.
— .i garra do falcão, ou de outra ave

de rapina.

—Andar ás presas no mar; a corso

do inimigo.—Fazer presa; agarrar, empolgar.
— .Viio fjzer presa; resvalar.

—Termo de ferreiro. A aza ou traves-

sa de ferro postiça, que elles põem ás

obras longas, e pesadas, no lado oppos-
to ao que entra no fogo. para ser cal-

deado e lavrado, para as poderem me-
near mais facilmente, quando as tena-

zes não bastem para isso.

— Loc. ADv. : Em presa de; no acto de,

a ponto de.— «(Queimado o lugar, o máyor
drspij ) que se delle ouue, foi huma al-

catifa que seruia em a mesquita, a qual

lomaua quasi a metade da casa, e não a

podião mouer quairo homens: e estan-

do em presa do « partir pêra a poderem
trazer, chegou AlTonso dAlboquerque e

comproulha, e despois a mandou a San-
ctiígo de Galiza pêra seruiço de sua ca-

sa por elle ser caualbiro da sua ordem
em memoria da «irtoria que ali ouue.»
Barros, Década i, liv. 2, cap. 5.
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PRSSAGAMENTE, adv. (Da presago,

cora o snffixo «mente»). Com presagio.

PRESAGI&DOR, adj. (Do thema presa-

gia, Ho prcsagiar, ci>m o sufíix'» «dôr»).

(Juft é pr(\<ííigi), ou faz prcs^aios.

PRESAGIAR, t'. a. (Da latim prccsagia-

ré). Annuiiciar por presagios, predizer.

—Prever, antever como era. presagio.

PRESAGIO, s. m. (Do latim pra-sa-

gium). Cousa di> que se toma agouro ou

noticia do futuro; espécie de adivinha-

ção por certos sigaaes.

Presagios saõ também aos que se acabão

Da vida temporal, o breiíe termo,

Vulgar opinião lie que estes morrem

Porque tal sombrA virão, mas he falso.

Que a certczT e verdade, iind\ que escura)

Te contarei Senhor com que te espantes.

CORTE BEAL, N.1UFn.4G10 DE SKPULVED.4

cant. 16.

—«Como me acho muy disposto para

zombar dns loucuras, e das extravagân-

cias que ex-ciitão os humanos, não faço

mais do que rir-me dos seus terrores

panicrs, e dos seus presagios despro

po3itados. A idade, e o costume tem

confirmado em tal fórraa esta doença na

S=nhora de que vos falo e em vossas

TitiS, que temo que para nenhuma del-

ias possa hi^vor n-medio.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 3, cap. 11. — «Se

te não commove, ó Acestes! a desventu-

ra do joven Telemaco, que nunca mi^din

armas co'osTr(>yanos, mova-te no raeuos

a convi'niencin própria. O conhecimento

que tenho adquirido dos presagios, e

da vontade dos deuses, me avisam, que,

ant-^s que se volvam três diss, vèr-te-has

assaltado de bárbaros que descerão, qual

grossa torrente, do cume das montanhas,

a innundar esta cidade, e assolaro p.^iz.»

Aventuras de Telemaco, liv. 2.

Se em Africa Cataõ, se em Roma César

Deraõ fc aos presagios, nem aquelle

Nas fervidas .ireias Africanas

Acabái-a infeliz; nem no Senado

Ás raãos de Gassio e Bruto, ferozmente.

Este fora, qual rez nas aras, morto,

A. D. DA CRUZ, BVSSOPE, cant. G.

PRESAGIOSO, adj. (De presagio, com
o suflixo »oso). Que encerra presagio.

PRESAGO, adj. (Do latim prrvsagusi).

Que pres^'nto alguma cousa futura.

Se me isto o Céo concedo, e o vos?o peito

Digna empreza tomar de sercantada,

Como a presoí/ci mente vaticina,

Olhando a vossa inclinação divina,

CAM , Lus., cant. 10, est. 15ã,

— «Tomou D. Garcia, com a posse do
Governo, a obrigação de soccorrer a Pra-

ça, para o que se lhe f^ffereceo D. João
de Castro, que como soldado da fortuna

alvoroçado se embarcou no primeiro na-
vio, parece que já presago dos fiituros

triunfos, a que o chamava Diu. Poiém
a retirada dos Turcos privou a D. Gar-
cia da victoria, ou lha qiiiz dar sem san-
gue, so menos gloriosa, mais segura. >

Jacintho Fr- ire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1.

— S. m. O que presagia, previdente,

prdizí^dor.

PRESANTIFICADO, s. m. (De pre..., e

santificado). Termo de religião. .Missa

em que o sacerdote communga a hóstia

e o vinho já consagrados n'outra missa.

1.) FRESAR. Vid. Prezar. — «Muitos
se presam da aiivinhar, e se sospeitam
d'alguera alguma má incliaaçaoa, aguar-

damna nella a cada passo, o creera que
com hum muyto pequeno fio a teram
atada, e ás vezes está d'ali a verdade
l.inge.B D. Joanna da Gama, Ditos da
Freira, pag. 60 (ediç. 1872).

2.) PRESAR, V. a. aiií. (Ue presa). To-
mar era guerra, apresar.

PRESBÍTERO. Vid. Presbytero.
PRESBYOPIA, s. /. {Do gti-go preshys,

velho, e ops, olho). Termo de medicina.
Defeito de visão, que consiste em não
poder vêr os objectos, senão coUocados
a crta distancia.

PRESBYTA, s. 2 gen. Termo de me-
dicina. Pessoa alTeclada de pr.-^sbvopia.

PRESBYTERADO, ou PRESBYTERATO,
s. m. (Do Utim preslgieratus). A ordem,
dignidade de presbytero.

PRESBYTERAL, adj. 2 gen. (De pres-
bytero, com o suftixo «ai»). Goncernea-
te a presbytero.

PRESBYTERIANO, s. m. (Do latim pres-
hijterianus). H^reje que pretende que o
bispo não differe do presbytero, no po-
der, etc.

PRESBYTERIO, s. m. (Do latim pres-
byterium). A área do altar-mór até ás

grades d'olle, antigamente reservada só
aos presbytero?. — «O teclo da Capella,

depois de coroada com a simalha, he
também de pedraria apainelado com ar-

tezões, e moldurRS. Dos seis arcos, que
a compõem, ficavão os dous primeiros
nos presbyterios; oo da parle do Evan-
gelho, esta huma porta, que dá serven-
tia para a tribuna, e aposentos do fun-
dador; e no da parle da Epistola, outra
para o serviço da Sancrisli.i.» Jacinlho
Freire dWndrade, Vida de D. João de
Castro, liv. 4.— lAo lusco-fusco, as am-
plas pregas da slringe d'Eurico, bran-
quejando movediças á mercê do vento,

eram o signal de que elle estava lá, e,

quando s lua subia ás alturas do céu,

esse alvejar de roupas tr>;mulas durava,
quasi sempre, até que o planeta da sau-
dade so atufava nas aguas do Estreito.

D'ahi a poucas horas, os habitantes de
Carteia que se erguiam para os sfus tra-

ballios ruraes antes do alvorecer, olhan-
do para o presbyterio, viam, atravez dos

vidros corados da solitária morada de
Eurico, a luz da lâmpada nocturna que
esmorecia, desvanecendo-so na clarida-

de matutina.» Alexandre Herculano, Eu-
rico, cap. 3.

PRESBYTERO, s. m. (Do latira pres-
bi/ter). Sacerdote, clérigo, com ordens
de missa.—Adj.— Clérigo presbytero.
PRESBYTIA. Vid. Presbyopia.

t PRESBYTISMO, s. m. Termo de me-
dicina. Kstado parliculíir do presbyta.

PRESCIÊNCIA, s.f. (De pre..., e scien-
cia). Sienria do porvir,

PRESCIENTE, adj. 2 gen. (Da pre...,

e sciente). Que sabe o porvir.— S. m.—O presciente das suas des-
graças.

PRESCINDIDO, part. pass. de Pre-
scindir.

PRESCINDIR, V. n. (Do latim pra;-

scindere). Abstrahir, não fazer conta com
alguma cousa, não tratar d'ella, separar
mentalmente uma cousa d'outra.

PRESCITO, adj. (Do latim prccícitum,

supino de prcvscire). Precito, condemna-
do, réprobo.

—Substantivamenta : Os prescitos.

Não vislumbrando, nem de longe, as chammas
Que, sem que as cevem, sempiternas dur.ío,

Começam a ouvir gemidos dos prescitos.

F. MANOEL DO NASCIMENTO, OS MARTYRES,
liv. 8.

PRESCREVER, v. a. (Do latim p-tc-

scribere). Ordenar, determinar.

—Al^quiri^ o domínio d'uma cousa
por nr;ri(i da prescripçso.

—Prescrever tempo; limitar.

—Termo jurídico. Adquirir por usuca-
pião o posse, aquillo que o dono nos
dei-xa ter, usar, sem nol-o demandar,
nem bmar.
— V. n. Perder-se por prescripção.

—Cair em desuso, não existir,

—Perder-se a esperança á'alguma cou-
sa, csír fm desuso.

PRESCRIPÇÃO, s. f. (Do latim prce-

scriptionem). Acção e eíTeito de prescre-

ver; modo de adquirir o dominio d'amn
cousa, pi^r l^^l-a possuído com as condi-

ções e pelo tempo prescripto pelas leis.

—«Finalmente ao que diz da prescrip-

ção, e posse, respondemos, que a naõ
póíe hfiver em Reynos; e he de todos

os Doutores, que naõ so pó le dar em ne-

nhuDía matéria sem boa fé, titulo, econ-
sentioiento das partes tscito, ou expres-

so.» Arte de Furtar, cap. 16,

—O tempo das prescripções; termo,

espaço, passado o qual não se pôde in-

tentar a acção que cabia a alguém.

— Preceito.

PRESCRIPTIVEL, adj. 2 gen. Que ad-

milte pri^scripção.

PRESCRIPTO, part. pass. de Prescre-

ver.
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Ab Ici.i, a proporrío. o o moto vário,

Com que o )»'eêcrt))to circulo descrevem,

De hum corpo, que he central, girando cm t"rno.

J. A. DE MACEDO, VIAOEU EXTÁTICA, canl. 2.

—Acção prescripta
;
que já so não

podo propor.
—Demanda prescripta; quo prescre-

veu.
— Cousa prescripta; adquirifla, ou

peniids por iisuc«piAf>, por prcscriprâo.

PRESEA. VkI. Prczea.

PRESECUTORIO. Vid. Persecutório.

PRESENÇA, s. /'. (Do latim jmrsen-

tia). Assisloncia pessoal cm algum logar

diante de, ou com alguém. — «(^luando

se vio antH elle comerou de chorar, di-

zendo quão desamparado ficava seni sua

presença, e tão temeroso de sua vida,

por as cousas de Kaez Hsmed, que lhe

parecia não poder viver muito.» Barros,

Década 2, iiv. 10, cap. 8. — «Logo os

mandaram apousentsr porá repousar do
trabalho passado. Os príncipes foram
agasalhados dentro na casa do impera-
dor, segundo sempre costumava, quan-
do chegavam de simiihantes lugares;

mas antes que acabassem de se despe-

dir, entrou p(da sala um escudeiro Tur-
co, que chegando ao imperador em pre-

sença de tddos, Ihn disse.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap.

122.

E inda quo do pó cstí cubei to

Conhece ser o grande sancto Elias,

Por lezabol buscado, peia nelle

Ser aplacado o zelo víngatiuo.

Vio Micheas Prophetn sancto e justo,

Por mandado de .\cab, preso, e em sua

i*re.*t(!nívi pella mão do lijongeiro

E falso Sedechias, otTendiJo.

COnTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 10.

—«Mas como em vossa senhoria se

quebraram todas as leis do mesmo mun-
do, razão era que se quebrassem tam-

bém todas, para de mais perto servir,

venerar e lograr a presença de vossa

senhoria. Bom sei que pelo bordo de

vossa senhoria não faz a nau agua; e

este conhecimento só me basta, ainda

que tudo o tnais se perdera, para que a

minha s.?tisfação e gosto não possa ja-

mais fazer naufrágio.» Padre António
Vieira, Cartas, n." 24 (ediç. 1854).— «E
fez sua salva com pouco estrondo de ar-

tilharia, ao que logo de terra vieraõ dez

ou doze almadias cora muylo refresco,

6 comtudo estranhandonos, e vendo no
nosso trajo e aspeito que não éramos
Simes, nem Jaós, nem Malayos, nem
outras nações que ja linhào vistas, dis-

serão, tão proveitosa nos seja a todos a

alvorada da fresca manham, quão bem
assombrada parece esta tarde na presen-

ça do que temos diãte dos olhos.» Fer-

não Mendes 1'into, Peregrinações, cap.

48.— «E marchando duas legoas de Ooa,

avistou o inimigo, que alojado ao pé do

huma serra, teniicj na frente hum rio,

que lhe servia de cava, e de Irinchfira,

com as vantagens do número, e do silio,

esperou aos .-lossos, qiie ainda que can-

sados da marídia, cobrando novo alento,

ou com a presença do Governador, ou
com a vibta do inimigo, coiueçarão a

passar o rio com niíiis resolução que
disciplina.» .laeintho Freire d'Andrado,

Vida de D. João de Castro, Iiv. 1.— tO
Hidalcão, corno via com seus olhos as

terras, e lambiam os aggravos continua-

dos nn reti'ii<;ão (jiio avaliava injusta,

cada dia nos acordava com as armas seu

direito, sobresaltado juntamente com a

presença do Meale em t^ioa, que era ve-

neno que accimetlia o coração do Rei-

no; e entendendo, que com as entradas

dos seus, súbitas, e furtivas, mais irri-

tava, que enfraquecia o Kstado.» Ibi-

dem, Iiv. 4.— cSobresaltado o Hidalcáo

com a presença do Meale em Goa, ten-

tou com o remédio das armas purgar

estes receios : e porque as guerras de

Diu tinhão hum pouco desangrado o Es-

tado, crendo acharia no Governador con-

fiança, ou dfiscuido nascido das victorias,

sabendo a Cidade de Goa o tinha ausen-

te, acoraetleo as terras de Bardez, e Sal-

sete, que asseguradas na paz, estavão

sem defensa.» Ibidem. — «Eu o retiro

ainda que não seja exemplo de inflam-

maçáo, persuadido a que se esta faltou

foi porque faltou lambem a presença, e

a acção do fogo* actual sobre as maté-

rias suiphureas quo causarão toda a des-

ordem.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas,

Iiv. 1, n." 15.— «Se retirou da presença

da sua, dev.vando de satisfazer ao seu

dezejo, e lambem ao conselho que lhe

daria o dito Autor se se achasse então

na sua companhia.» Ibidem, n." 16.

—

almagino que sendo esta a virtude que
mais deseja encobrir-se, não se podia

melhor occullar que entre as sublimes

qualidades de V. E. He certo que não
haveria quem cuidasse em busca-la no
coração de V. E. observando-se a ma-
gestade, e o respeito que imprime a sua

presença nos ânimos dos que tem a

honra de conhecel-a.» Ibidem, Iiv. 3,

n." 20.

NaS digas, naõ, que faemuda so1ed.ide.

Essa, ó Sábio Paulino, aonde moras;

Pois com tua presença a condecoras,

Fazendo de hum deierto huma Cidade.

ABDADB DE JAZENTE, rOESIAS, tOm. 2, p. 75

(ediç. de 1787).

— tA feia é pena ordinária, porém que
muitas vezes ao dia se pôde alliviar, tan-

tas quantas seu marido sahir de sua pre-
sença, ou ella da do marido.» í"raiicis-

co Manoel de Mello, Carta de Guia de
Casados.

— Semblante ; cara, porte, aspecto.

Dali mil vcií-1 vio r^.m rofctoallegre,

Ue dous rorttn carotirua ledi Ju<ta,

ÍJe lanoeoe • ^rsode» corpos, e arobo*

De retorcida! arma» bem prouidoa.

Com n9nefA preãfnra rccoU*eado

AtraH OK curto« paM>oB enueatíAo

Com denodada (urla. e bem do meyo

l)i carreira ae daoio (ero «aeoiitxo.

conra reai., NAurnACio de SEruLvcoA,

caot. a.

Cà bâdeira aruorada, sem a>jm de (U«m,
Díxeinna ae a quareia? ou p«t aegura 7

O Souaa inda que fraco lhe rcaponde

Com aeuera pretenra. e (raue a^paelo,

niiriatãna tuimn^, a f^ uera, • diuiiui

De IfeUjV Cbrislo lodo» profesaamul.

IDEM, iBiDIíf, caot. 15.

K "bre o cotovello bum pouco erguido

Ergue n rosto para elle a vf-r quem en,

E Rendo Marte delle conhecido

Nas armas, e prttei\ra horrenda e fera.

Com rouca voz, e mal inda cntcodido

I.he pergunta o que quer. e a qu« vfcera.

.Marte at'ora o furor usado esconde,

E com a.<4peito brando lhe responde.

r. D'ANDnADK, pRineuio csnco de diu,

cant. 10, est. 58.

— «He admirável a forsa, que nos co-

rações dos subiitos tem a presença de

seu Príncipe, ou superior, que com ser

hum homem só, nelle consiste o brio, e

esforso de innumeravris eiercitos, e o

conselho, e forsas de grandes Reynos, e

dilatados Impérios.» Conquista de Pegii,

cap. 5. — «A presença grossejra, e me-
lancólica demostra quasi sempre hum ca-

racter dissioiulado; o ar sereno pelo cjn-

Irario significa hum caracter cândido, o

franco.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

Iiv. 1, n.» 44.

— Talhe de corpo.— tDo corpo, e ros-

to fui mui gentil homem, e de Real pre-

sença, o roslo teve comprido, mui bem
tirado, a bocca mui corada, o cabello

quasi louro, alro do rosto, os olhos fer-

mosos castanhos claros, conforme diz a

Chronica antiga, donde se formou sua fi-

gura, e de alguns retratos mais confor-

mes cora a verdade delia, ainda qi:e ne-

nhum achei mais antigo que hum do an-

no de 1473.» Fr. Bernardo de Brilo. Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados

por D. Joíé Barbosa. — «Que sua gentil

presejça me promete grande achado em
Ião boa companhia.» Francisco Manoel

de Mellu, Apologos Dialogaes, cap. 2.

— Recordação de alguma cousa.

— Presença de espirito ; serenidade,

Iranquillidade nos successos.

— Presença de sangue; abundância de

sangue.
— Termo de philosophia. — Presença

circumxcripta ; a assistência de qualquer

corpo de modo que cada parle minima
sua corresponda a outra parte dVspaço.
— Presença rfe/iiii(ii'<i; a do corpo que

está todo, era todo o espaço, e todo em
qualquer parte dVlle, como o corpo de

Jesus Christo na hóstia consagrada.

I
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— Presença de Deus; sctual conside-

ração He eslar diante da Deus.

PRESENCIADO, íjarí. pass. de Presen-

ciar.

PRESENCIAL, adj. 2 gen. (De presen-

ça, C0.T1 o suflixo «ai»). Que toca a pre-

sença.

— Diz-se do que se acha presente a al-

gum acontpcimetito.

PRESENCIALIDADE, s. f. (De presen-

cial, com o suflixo «idade). Acçáo de as-

sistir, (>u pstar prpsente.

PRESENCIALMENTE, adi'. (De presen-

cial, e o suflixo «mente). Pessoalmente.

PRESENCIAR, v. a. Vur, estar presen-

te, observar o facto. — «Ouvi diser que

este Gigante se fisera em pedaços algumas

vezes, e que se tornara a formar, porem
he couza que nunca vi, e se a creyo he

porque assim me foi dita por muitos ho-

mens verdadeyros, e dignos de fé que
precenciàrão o caso.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n." 49. — «A cur-

ta saia-de-malhas, que me cingia, a uso

dos pastores do Egypto, salvou-rae dVs-

pedaçar-me eile. Abatiu-o três vezes, ou-

tras tantas se ergueu: rugia de sorteque

estremeciam com os echos os mattos em
redondo. Por ultimo, sufToquei-o entre

meus braços ; e os pastores, que presen-

ciaram a victoria, quizeram me cobrisse

coma pelle d'esto terrível animal.» Aven-
turas de Telemaco, liv. 2.

Quero explícar-vos o successo estranho

Que houtem presenciastes ; — e do escândalo.

Se a meu pezar o dei, perdão voa peço.

GARRETT, CAMÕES, cant. 3, cap. 8.

PRESENTAÇÃO. Vid. Apresentação.

PRESENTADO, part. pass. de Presen-

tar.

— Padre presentado ;
que tem feito

estudos e exercícios, que o habilitam para

recebpr o grá> de mpstr.í.

PRESENTANEAMENTE, adv. (De pre-

sentaneo, com o suftixo umente»). Logo,

em continente, sem delongas, sem inter-

missáo de tempo.

PRESENTANEO, adj. (Do latim prce-

sentaneus). Efticaz, prompto no eíTeito.

— Presencial, instantâneo.

PRESENTANISSIMO, adj. superl. de

Presentaneo.
PRESENTAR, v. a. Pôr na presença,

levar á presença.— «O do Tigre, conhe-
cendo neile a frouxidão com que peleja-

va, começou de apertar mais que d'an-

tes. A este tempo o que combatia com
Platir veio a seus pés desamparado dos
espíritos, e elle por estar mais seguro
lhe cortou a cabeça, e a apresentou a

Colambar.B Francisco de Moraes, Pal-

meirim d'Inglaterra, cap. 118. — «Na
mesma carta que aquelle meu recom-
mendado havia de presentar a vossa se-

nhoria, significava eu a vossa senhoria,

quão pouco empenhado estava no seu

despacho, mas vossa senhoria pela mui-
ta mercê que em tudo me quer fazer, me-
de os favores com a sua grandeza, e não
com o meu despjo, por que beijo muitas
vezes a mão a vossa senhoria.» Padre
António Vieira, Cartas, n." 27 (edição

1854).

Manda o Capitão a este que tomasse

A barcaça que em companhia andava

Lá de Lopo de Sousa, e a presentasse

Ao baluarte que o Falcão mandava;

£ que a recolher nella lhe ajudasse

Quando no baluarte então eslava

Que para a guerra sirva ou lhe convenha,

Artilharia, ou gente, ou mais que tenha.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 10, est. 105.

— OiTerecer alguma cousa.
— Propor alguém para uma dignida-

de ou beneficio ecclesiastico.

— Introduzir, levar alguém á presen-

ça de outrem recommendando-o pessoal-

mente.
— Nomear alguêm para beneQcio ao

bispo, que o provê.

— Representar por escripto, ou pala-

vras.

— Pre£entar-se,u.re/L Apparecer dian-

te, mostrar-se, ofTerecer-se á vista.

— Apparecer, comparecer. — Presen-
tar-se em juízo.

1.) PRESENTE, adj. 2 gen. (Do latim

praisentem). Queassisleem pessoa.— «Foi

devotíssimo da S. Lazaro, e por seu amor
fflzia grandes estremos de caridade, o que
lhe o Santo pagou apparecendo-lhe duas
vezes na vida, e annunciando-lhe o tem-
po de sua morte, na agonia da qual o

achou sempre presente.» Fr. Bernardo
de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados por D. José Barbosa.—«Hum
Alemão, que se achava presente, dey-
xou passar os louvores de Joanna, e de

Anna Miria, como se fossem dados a duas
Turcas. Não ha bens msis perdidos que
os que se fazem aos Germanos.» Caval-

leíro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n."?.—
«Ferveo a obra, principiou o jogo, cala-

ráo-se as Damas, e fiquey descançado.

V. M. sabe que eu jamais jogo naquella

assemblea, quando senão acha presente

a Princesa de Valaquia.» Idem, Ibidem,

n."* 10.— «Disse o Príncipe Cuzzanni, que
era aquelle que tinha filhos ingratos, e

indignos. Enlendeo-se que esta resposta

feria o Const^heyro Ivlig que se achava

presente, e lambem o seu Morgado, ou
paramelhordizerlilhomais velho.» Idem,

Ibidem, n." 19.

— Diante, na presença.

Quando hum novo jumento principia

A saltar, porque tem a Mâi p7'esentef

Ecom brincos, e coices igualmente

A rizo todo o mundo dezatla.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, pag, 67

(ed. 17S7).

— Diante dos olhos, na memdria.

—

Tenho presente a sua carta.

— Actual.

—

O estado presente é muito
perigoso.—«Bem conhecia eu, que o que
dictava a prudência nas circumstancias
presentes, era o que me diziam os pa-
dres; mas eu não podia acabar comigo
haver de desistir da empreza, tendo che-
gado áquelle ponto, nem deixar os com-
panheiros, que o quizeram ser meus n'el-

la, e muitos dos quaes por essa causa se

determinaram mais a esta missão que
a outra.» Padre António Vieira, Cartas,
n.» 12 (ed. 1854).

Eu sempre para ti só quiz a vida,

O que desejei sempre tinha agora,

.Mas n'ham grave tormento, convertida

Vejo esta gloria estando tu de fora;

KÁo queiras que por ti veja eu perdida

A vida, o bem, e o gosto só n'huma hora,

Foge, foge, amor meu, do mal presente

Porque vivendo tu, moura eu contente.

F. D'ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 9, est. 63.

Grâa dór, grão sentimento, grãa tristeza

Com rasão deves ter, pois que do seio

Te roubarão aqucUa alta grandeza

Do thesuuro que lá de Judá veio

;

Jlas d"outro mór thesouro, mor riqueza.

Presente occasião, presente meio

Tens agora na mão, segundo vejo.

Que satisfaça a perda, eteu desejo.

IDEM, IBIDEM, cant. V2, est. 101.

—«Os nossos com desestimação da vi-

da divertião o horror de tantos appara-
tos, animando-se com discursos confor-

mes ao tjmpo, tirando da necessidade

conselho pira as cousas presentes.» Ja-

cintho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.—«Estes desabri-

mentos curou el Rei, como pai, interes-

sado na paz de hum, e outro vassallo.

Ouizera D. Manoel partir-se logo a Diu
com trezentos soldados á sua custa, po-
rém o Governador o divertio, querendo
acompanhar-se delle na armada, servin-

do-se d.3 seu valor, e experipncia, na
facção presente.» Ibidem.— «No seu es-

tado presente tem de sttender a mil res-

guardos, que para corações delicados são

outras tantas obrigações; e essas, quem,
a não ser o Amor, vencê-las póie? Quem,
a não ser eu, arrazoará diante de Suzan-
na a sua própria causa?» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
—Eme presente; lambra-me.
— Figuradamente: Favorável, propicio.

— St;»', estar presente ; achar-se dian-

te, na presença, assistir em pessoa. —
«Na hora que el Kei faleceo hos senho-
res, e pessoas principaes, que ahi eraõ

presentes, c>ujoí nomes em sua Chroni-

ca saõ declarados, abriram hp testamen-

to, e ho fezeraõ ler per Rui de Pinna
Chronista, e ho mandarão logo por três

do conselho a dom Emanuel Duque do
Beja, ho qual ja sabia da successaõ do
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Regao, por lho ol Rei ter mandado di-

zer, anitos que morresse, pur Airos da

Sylva S".u camareiro mòr o p^ir dom Al-

uaro dl) Castro.» Damião de íloes, Chro-

nica de D. Manoel, psrt. 1, c/ip. 1.

—

«K por si-r ja comprido o nimo do fale-

cimento dei \{ i diiiij I ião, lhe mandou
í)l Uei dom Emanuel, estando ainda em
Torres Vedras, fazer bum solemne sai-

mento, a que forão presentes os mais

dos Prelados, o senhores do regno.» Ibi-

dem, cap. 17. — «Feita ha entrada qui-

sera el liei doru Fernando, que loj^o ^o

outro dia, que era Domingo, jurarão hos

Príncipes, mas os Aragoeses lho naõ con-

sentirão por então, sobelo que hduue
muitas altercações, escusando-se a el l\ei.

que não podiáo fizer tal jiirumtfnlo sem
serem presentes hos dfputidos de Va-

lença, e Barcelona.» Ibidem, cap. 30.

—«Ao tempo que ha Princesa pario fo-

raõ presentes el Hei dom Fernando, e

ha Rainha dona íssbel, e el Rei dom
Emanuiil, e ha teve nos braços dom Fran-

cisco Dalmeida, de quem atras jà tiz duas

vezes mençsó.» Ibidem, cap. '32. — «Na

camará hauia hum Catei muito mais ri-

co que ho de fora, era queseel Kei lan-

çou, e sem hnuer nella mais gente, que
ho Bismana mòr, e ho que daua ho be-

telle a el ll'>i, e hum seu veador da fa-

zenda, fez dizer pelo seu lingoa a Vas-

quo da llatna, que estaua eru lugar em
que liuremonte podia dar sus embaiia-

ús, que em tudo se lha manteria bom
segredo, pollos que estauaõ presentes

serem do seu conselho secreto, e pes-

soas de que elle confiaua todos seus ne-

gócios, e fazenda.» Ibidem, csp. 41.

—

«Forão estas vod.is celebradas no anno
do Senhor de M. D. xxxvi. annos, em
Villauiçosa, lugar do raesino Duque as

quaos el Ríi foi presente com os Infan-

tes seus irmãos, e os mais dos senhores

destes regnos.» Ibidem, part. 3, cap.

78.—«Com o qual a passou toda, fallan-

do nas cousas que compriaõ a saluaçam
de sua alma sendo a tudo presente. Pê-

ro dnipoem, que deixou por seu testa-

menteiro, e tendo feitos, e compridos
todolos actos de bom christara, ouue
Deos por bem o domingo ante manhã
xvi dias de Dezembro deste Anno da mil

e quinhentos, e quinze, o chamar desta

vida pêra a sempiterna.» Ibidem, cap.

80.

—

«Esto aucto ordenou que se fizesse

na Egrejj de Sam Giam da cidade de

Lisboa, ao qual foram presentes todo-

los senhores quo andsuam na Cijrto, e

muitos fidalgos, e caualleiros dos quaes
o que lhes calçou as esporas.» Ibidem,

part. 4, cap. 4. — «Praticando entre si

sobre este caso alguns grajides, e se-

nhores do Ueyno, quo na Corte eram
presentes, doendosse da destruyçam, e

queda do Duque, e por escusarem sua
morte, todos juntos pediram por mercê
a el Rey que lhe quisesse dar a vida, e

que por segurança do que a seu serniço

cumpria, e o Duque daby em diante

sempre bem, e lealmente o seruisse, ou-

uesse sut Allez» a seu po ler todas suas

f')rt.ilez«s, o mais as suas didies mesmos,
as quaes em vida do Duque fnssem sem-
pre 0(0 seu podiT, e el Ufy as dfssii de

sua ruão.» dsrcia de Ui'zi!n<le. Chronica
de D. João II, cap. 45. — «Estando el

Rey em Almada no mes do Agosto d-íSte

anno de mil e quatrocentos e oitenta e

oito teue conselho com todos os do seu

conselho, que presentes eráo, sobre o

casamento do 1'rincipe s^u filho.» Ibi-

dem, cap. 73. — «Estando el Ucy hurn

dia com desembargadores sobre hum
f''yto seu, depois de liilo, e a casa des-

pijida pí>ra darem seus votos, disse o

diiutor Nuno Gonçaluez: Senhor, nos

Dão podemos aquy votar neste ft-yto

:

pt'rguntou el lley, porque : disse o dou-
tor: Porque vossa Alteza he parto nelle,

o está presente.» Ibidem, cap. 96.— «E
logo com os Bispos, ccapdláus que erão

presentes, com muyta deuaçáo e lem-
brança do Dhos tomou a derradeira vn-

çâo, tão inteiro na Fe, e com tanta acu-

sação de si mesmo, que a todos fazia in-

ueja.» Ibidem, cap. 212. — «D. (iari'ia

quando vio este sinal, e ouvio o q'ie di-

ziam, por João Machado não ser presen-
te, mandou saber per Bastião Rodrigues,

que sabia alguma cousa da lingoa do
tempo que o cativaram na morte do D.

Lourenço, o que queriam.» B.irros, Dé-
cada 2, liv. 7, cap. 5.—«Dando d^-pois

por desculpa por os leixar assi, que o
ilzera por não ser presente á entrega

dos arrenegados, porque como já os mais
delles eram convertidos a sua lei, h.ivia

ser giaude escrúpulo do sua consciência

ser elle a pessoa que os entregasse.» Ibi-

dem.— «A quem este receio chegava mais
era a Selvião, sentindo não estar presen-
te aos trabalhos de seu senhor, e passar

por olles com verdadeiro amor como os

leaes criados tem, o que os senhores mui
bem sentem e mal agradecem.» Francis-

co do Moraes, Palmeirim d'Iuglaterra,

cap. 99.—«Um dia tomou el-rci seu avô
no apousento de Florida, e sendo pre-
sente D. Duardos, lhe propoz estas pa-
lavras : Porque sempre, senhor, ouvi di-

zer quo a bja oora com outra melhor se

deve satisfazer, o que a ingratidão nos
príncipes mais que nos outros homens
so ha de estranhar, lembrando-me ser

vosso neto, em quem este erro nunca
Coube, me pareceu que seria digno de
muita culpa não o remedar neste costu-

mo como em outros, que inda que pola

fama sejam muito de estimar antro vir-

lunsos, este so deve ter era mais.» Idem,
Ibidem, cap. 65.

Vendo o trisla spectaculo piadoso

AqiicUes qiii? pr<rí.enu< esUueruo

:

Co a promessa do pay tão riguroso

:

Em terra o« olbo< baixoií os pusoráo.

Mu enm int«nto honriili, « virtjono

Na» m.loi (Sn FríiUui Iodou prom*'erío

l)tí o acompanhar aa leda o(j XritUs «orte

Inda que fiuicm todo* pcU» morta.

CúHTK URAL, NAUmACIO PK SETULTEOA,

earit. 13.

Hum daqueUefl que alU e^Liua preêentf,

Qua Uagrii;o dalcunliaie ctiamaaa,

Var.1o forte, e na.s armas rr.njr valente

Ao Itcy da h-ti memoria kc chegaua.

Com enífji" mdignado, e peito ardente,

A cólera mooidi, e (una braua,'

ÍCtlcK de lunge o« trai, duieo.-guUuMoe,

Nome doi Huttugueees lio faaiosoa.

IDEM, IBIDEM.

— «Aqui aconteceo huraa galantaria

que se untou a Jorge Cabral, que esta-

va presente, que veiiJ'» /ibertas ires suc-

cessôes disse: cDera alguma cousa ago-

ra por saber qual he o rapaz d< quinta

successaõ, que a quarta bem sey que
sou eu, e assim o foy por falecimento

deste (lovernador, como «diante em s^u

lugar se dirá.» Diogo de Couto, Descda
6, iiv. 7, cap. 1. — «Segunda, acbáraõ

succeder Garcia de Sà que estava pre-

sente: a qu>-m logo alli lhe fiz^raõ en-

trega da governança da ludia na forma

acostumada naquelles Estados: dando a

menagem do Estado da índia nas mãos
de Dom Diiigo de Almeida Capitão da

Cidade.» Ibidem.— «A tão honrados Tur-

cos, o valentes Janizaros, como estais

presentes, toca acudir pela honra de vos-

sa gente, e de vosso Império, como cau-

sa mais justa da guerra, que fazemos;

que ainda que Gaitbiya tem exércitos,

lí soldados, náo convém á reputação do
Grão-Senhor vingar suas injúrias com as

armas «Iheias.» Jaciniho Freire d'An-
drade. Vida de D. João de Castro, lir. 2.
— Ter presente; ssb-r, ter n.i memo-

ria, imaginação, representar actualmente.

Desce \i do alio muro com m 'r praau
Da com que aules subio, a imigm gente.

Por cá, por lá se espalha, e se arreroes.^

Por fugir a outro mal que tem pres€nt«;

Porque bum momento sS cntdo nJo ccssi

De b'Jsca-l;i o redondo ferro ardente.

Que lá da forUileta fulminando

o canhão faiiuso está Lnçaodo.

F. DE A.SDRADe, PRIMEIRO CKBCO DE DIU,

cant. 14, e^t. ~0.

— Diz-se do tempo actual quo vai cor-

rendo.— «Primeiramente. Quanto ao pri-

meiro artigo, que se ate o presente tem-
po estiuera el Rei de Ormuz a seruiço

dei Rei dom Eiuanuel, e em quanto as-

si estiuesse lho quitaua sete mil, e qui-

uhentos x^^ratius cadauno, quo he ame-
tade das páreas o isto dando lugar quo
so fez •SS'» fortaleza oa cidade Dormus, e

que se lhe «prouesse dó tomar a ilha de

Babarem para si que eutaõ lho quitaria

os XV mil i-'ralios » D.^mião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap.

66. — «As quaes coisas no tempo pre-
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sente, por ser de guerras, são mais or-

dinárias e aiuda mais justi ficadas; com
que ficará de todo perd^ndo-se a mis-

são, e o fructo que d'eila se espera. E

com a justilicação da residência a que
nos off-^recemos (que erí o ponto em que
reparava o conselno) fica o negicio sem
incouveniente al«uiTi.» Padre António

Vieira, Cartas, liv. G (ediç. 1854).— «E

posto que vossa mag^-stade chame a D.

Pedro do Mellj para mais perto à& real

pessoa de vossa magestade, por concor-

rerem n'e.ste fidalgo as qualidades mais

necessárias para o tempo presente, co-

mo n'elle tenho conhcoilo em todo o

tempo que o tratei, enlendo, e assim o

peço a vossa msgestade, que na mesíms

pessoa de D. Feiro.» Ibidem, cap. 18.

—Remédio presente; prompto.

—Faitír presente ; repiesentar, infor-

mar, declarar.
—Ter ulguem como presente; fazer

conta com elle.—Ttr presente; conservar na memo-
ria.

—Termo de grarematica. Nos verbos

as variações que affirraam a existência

actual do attributo verbal.—Miása de corpo presente; estando o

cadáver na igreja.— Officio de corpo presente; vid. o an-

tecedente.

—Presentes todos; achando-se todos

presentes.— «E presentes toilos, abrio o

Veador da fazenda hum cofre, em que
estavam guardadas as successões da go-

vernança da índia, que erarn três, que
trouxe coíisigo o Conde Almirante D.

Vasco da Gama quanio veio por Viso-

Rey, que foram as primeiras que á índia

vieram.» Diogo de Couto, Década 4, liv.

1, cap. 1.

—Loc. ADv. : De presente, ao presen-

te; agora, n'este t^mpo, actualmente,

presentemente. — «Das quaes bulias me
pareceo desnecessário poer aqui bo tres-

íado, ha huma por conterem muita le-

clura, e ha outra porque quera per co-

riosidade as quiser ler as achará na tor-

re do Tombo destes regnos, onde ao pre-

sente estão em meu poder.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 44. — «A qual senhora levariam a

França para eífecto do casamento como
fosse solemnizado, per palauras de pre-
sente a custa, e despesa dei Hei, e do
Dalphim, como a tal Princesa coouinha.»
Ibidem, psrt. 4, cnp. G8.— «E entam or-

denou, que os casamentos grandes fos-

sem pagus em três terços, e três anoos,
hum terço em cada hum anno, e os ca-

samentos de mil coroas ale quinhentas
fossem pagos em (iuas ametades, e dous
ennos, e os de quinhentss coroas e dahy
para baixo fossem pagos juntamente em
hum anno, colpo se ora f.iz; e disse que
quanto as graças que el Key seu pay ti-

nha dadas, que ficassem, por quanto

elle 80 presente não tinha com que as

desempenhar.» Garcia de Rezende, Chro-

nica de D. João II, cap. 33.

Hiimas letras ao pé tem, que do Sousa

Fcr.ío lidas as quaes assi dfzião,

Sou Vei dade, que o mundo todo engeita,

De poucos sou prez ida e conhecida.

Iluni grande e?p:;ço a esteue firme olhado

Sentindo na alma ver do mundo a pouca

Cota que tem com Deos, e o triste estado

Em que ao presente estaua tão perdido.

COBTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 10.

Fica nos imm remédio mal seguro,

(Mas eu não vejo agora outto ao presente)

Que o darmos nossas armas a estes Cafres:

CertificandoUie assi seremos amigos.

Também lhe tiraremos a sospeita,

E o medo que de n^^s tem concebido,

E vendo a noFsa f.icil amizade

D&rnos lião facilmente, o que pedirmos.

OER. ciT., cant. 15.

Aquelle Rey dos Reys omnipotente,

Que na terra mercês liie ba outi-ngado

o teiilia em a gloria eternamente

Com coroa da gloria coroado.

E aos neys Ghristáos que ao presentcj

Reynào, paz, e concórdia aja dado.

JOÃO VAZ, OAYA, cant. 40.

— oE te p'^ço mais de nova amisade,

que dos esquecidos de teus alciazt-ns c;e

socorrss ciMU pelouros, e pólvora, de que

80 presente me acho muyto falto.» Fer-

não i^lendes Pinto, Peregrinações, capi-

tulo 14.

Mostra o Governador alegre rosto

Ao presente, e responde, que nesta hora

Ir vC'V ElRei liie fura hum grande gosto

Masque a indisposição lhe tollie ir fura;

Porém como se acliar meliior disposto

A falta supprirá que teve agora.

Torna-se'o Mouro logo satisfeito,

A dar conta ao Sultão do que tem feito.

FR&NC. d'ANDRADE, PRI.MEIRÚ CERCO DE DIU,

cant. o, est. 60.

— «Não tinha o lugar defensa de mu-
ros, ou trincheiras, assegurados seus ha-

bitadores, ou na grandeza de seu Senhor,

ou na paz dos Príncipes visiuhos
;
porém

ao presente, como a guerra que fazía-

mos ao Hidalcão começou por victorias,

virão os Mouros seu peiigo em seus mes-
mos exemplos: assim trouxerão para de-

fender a Cidade dous mil soldados pa-

gos, que com a milícia da terra fizerão

número bastante a defendeilos, confor-

me ao seu discurso.» Jacinlho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro,

li/. 1.

— S. m. O tempo presente, o que vai

correndo.— O presente e o futuro.

2.) PRESENTE, s. m. Dadiva, dom,
offerta, níTrenda, donativo. — «Acabada

ha merenda hos mouros se despedirão

de Vasquo da Gama com mostras de

grande amizade e logo ao outro dia, que

era Domingo de Ramos, mandou el liei

de Mombíiça visitar V.isqno da Gama com
hura presente de frucla, e carneiros,

pedindolhe que enlr.isse pêra dentro do
porto, que, alli ho iria visitar.» Damião
de Góes, Chroaica de D. Manoel, part.

1, cap. 37.— «El Rei por mostrar a todo
o pouo o rico prestinte que recebera,
mandou poer hum jiez douro da gineta,

que com as outras pi ças do presente vi-

nha, em hum cauallo muito fermoso,
no qual caualgou, e uelle veo ate se me-
ter na eli£)adia, em que foi fallar a Pe-
dralurez, que o jà estaua sperando cooi
todolos capitaons da frota, cada hum em
seu batel, todos de fi>sta.» Ibidem, cap,
57. — «O quhl Moleiferes el Rei recebeo
mui bem, e lhe ft z merc«, o despachou
com outros presentes pêra o irmã, em
que entraua huma rica tenda, e huma
bandeira, com o qual mandou Diogo de
mello para andar em companhi.5 delles

ambos no campo, cora regimento quo
naõ fezessem nada sem conselho, e pa-
recer de dom Aluaro. » Ibidem, part. 4,

cap. 59.— «A qual como Di -go lopez tor-

nasse de Ormuz queri.-i assentar com el-

le, e qua pêra isso lho mandaria seus
embaixadores, como, soubesse que era
vindo, com eslas nouas fji Rui de melo
mui alegre, e todolos que morauam em
Gos, e lho agradeceo muito per messa-
geiros, que mandou com os dei Rei, ha
que fez tr^es presentes, quaos mereciam
semelhantes nourts.» Ibidem, cap. 61.

—

»E assi lhe foráo ft^iías outras roujtas
honras, e fauores de honrados aposen-
tamentos, presentes, e visilações, em
que claro se via o muyto prazer, e con-
tentamento, que tfdos cm geral, e espe-
cial com sus hida tiohão.» Gsrcia de
Rezende, Chronica de D. João II, cap.
114. — «Aqiiy em Torres Vedras veyo a
el Rey hum EiLbsixador dei Rey do Na-
P'di^s com hum muy grande, e lico pre-
sente de cousas de muyta estima, e o
Embaixador era muyto grande de corpo,
niuyto bem fi-yto, o muyto gentil ho-
mem, manhoso, anisado, e de bom des-
pejo, e o mayor musico de crauo, e ór-

gãos que então se sabia, que el Rey al-

gumas vezes ouuio.» Ibidem, cap. 170.
— «E se cuidais, que temos outra fome,
senaõ do que pedimos, estais enganado
ou quem vos cá manda, por tanto bem
podeis levar o presente.» Rarros, Clari-

mundo, liv. 2, cap. 7. — «E a causa de
sua vinda, era querer elRt^y per sua pes-

soa saber se era verdade do estado em
que estaua Malaca, e que gente era
squella que lhe daua tsl vingança da-
quelle tyranno: porque não o podia
crer, e disso mandaua agradecimentos a

AfTonso d'Alboquerque, olferecendose por
grande amigo d'elRey de Portugal, pêra
o qual mandaua cartas e presente, e as-

si a elle AÍTonso d'Alboqut'rque.» Idem,
Década 2, liv. 6, cap. 7. — «Partido o
Mouro, que o veio visitar, com esta res-
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posU, tornou logo com hum presente

de cartifinis. gfilliiiliBS, Iíiuõps, lar/injus,

e (iiilr/ts friiitss Ha iPrrn, o que Alloiiso

d'Alboqa<írqii" diiviíloii reopbfr dello, di-

ZPrido qiiH stíii costume, era não rmíelier

as tucs cousas senão das pessoas com

que linha assentado paz, e ainizadn.i

Ibidem, liv. 7, cap. 7. — «Passado estp

acto da untrc^a do presente, AlTonso

a'Alboquorqurt começou do Ibe pergun-

tar pela disposição do Xpquo Ismat-I, e

de sua mulher, o filhos, e assi outras

cousas Rrtraps daqucllas chagadas, o «io-

pois pnia didln Kmbaiiador, e do traba-

lho do caminho.» Ibidem, liv. 10, ca-

pitulo 4.

ror quaiilo o comnium dn goiíle

lio dizer: eu tenho l.-i;

E onde rcz.-io não ha

A descobre hum bom pretente

Do mui pouco pêra ca.

OIL VICENTE, OBUAS VAlllAS.

—«E provondonos de málimenlo e ca-

valgaduras até o porto de Arquico onde

as nossas Fustas estavão, e o Vasco Mar-

tins do S.Mxas trouxe hum presente rico

do muylas peças de ouro para o Gover-

nador da índia, o qual se p^rdeo no ca-

minho, como logo SH dirá.» Fornáo Men-

des Pinto, Pcregrinaçõos, cap. 4. — «Me
mandou em huma lanchara de remo ao

reyno do Pão, com dez mil cruzados de

sua fazenda para os entregar a hum seu

feitor que lá residia, por nomo Tomé Lo-

bo, e dahy me passar a Patane, que era

outras cem legoas avante, có huma car-

ta o hum presente para o K> y, e tratar

cõ ello a liberdade de huns cinco Portu-

gueses que no reyno de Siáo estavão ca-

tivos do Mouteo de Banchá seu cunha-

do.» Ibidem, cap. 33.—«E ficando hum
dos dous em arrefens dos vinte mil laeis,

o outro se foy para trazer a prata, a

qual logo trouxe daly a menos de huma
hora, com mais hum bom presente de

peças ricas que todos os NecoJas lho

mandarão.» Ibidera, cap. 52. — «Tinha

depositado om dilTerentes partes o me-
lhor de seus roubos, como segunda ta-

boa em que salvar-se; fez delles hum
presente a Solimão Senhor dos Turcos,

do tanta estimação, que pôle fazer es-

quecer, ou desculpar a desgraça da ar-

mada, e fugida do Tunes, do que Soli-

mão ainda tinha a dôr, c a memoria fres-

ca.» Jacintho Freire de Andrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 1.—«O Viso-

Key lho entregou Dom Rodrigo de Lima,

6 o Embaixador Zsgazabo, e todos os

Portuguezes, e os presentes que leva-

vam assi pêra o Governador, e Rey de

Portugal, como pêra o Surarao, e Sinto

Ponlilice.» Diogo de Couto, Década 4,

liv. 1. cap. 4.

— Mandar um presente, (íir um pre-

sente a alguém; presenteal-o, oQerecer-

PRES

lhe uma dadiva, um mimo.—tCom tudo

algumas vezes tinbaõ ambos guerra so-

bresta vassalagem, ho que elKei do Ma-

laca reraeileaua por rueo do outros se-

nhores seus vizinhos, e com dadiua», e

empréstimos ipio fazia abos Gouernado-

res delKei do Siaó, o grandes presente»

que lhe a elie mosmo muitas vezes man-

daiia.» Diaiiúo de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 1. — «Per Fornam

gomez mandou Afonso daibuquerque ao

Xeque Ismael hum presente darmas bran-

cas, gibanetes de crauaçam dourada so-

bro brocado e seda, adargas, espingar-

das, arcabuzes, e bum falcam com hum
berço de metal, e jóias douro, e pedra-

ria de muito preço, baixella de prata do

bestiáes, especiarias, e moedas douro, e

prat/t.» Idem, Ibidem, pari. 4, cap. 9.

— «Onde Emanuel de lacerda bem reci-

bido de Miliquiaz, e lhe mandou muitos

presentes de refresco, eoconuidou mui-

tas vezes em terra, porque auia ja dias

que eram muito amigos, dalli se foi Ema-

nuel do lacerda pêra índia, som Fornam

marlinz ôuangelbo, porque se nam quis

tornar com elle.» Mom, Ibidem, cap. 28.

—«E a el Rey de Beni mandou per elle

presente rico, e de muylas cousas que

elle era sua terra auia muyto de estimar.

E assi lhe msndou muyios, e santos con-

selhos, pêra o tornar aa Fee de nosso Se-

nhor lesu Christo, mandandolbe muyto

estranhar suas idolatrias, e feitiçarias,

quo em suas terras os negros tinham, e

vsauam.» Garcia da Rezende, Chronica

de D. João II, cap. 65.— «Oudo a Prin-

cesa foy grandemente recebida com pa-

leo de rico brocado, e muylas feslts, e

foy aposentada no mosteiro de Sam Do-

mingos, e as salas, camarás, e camas,

eram per mandado dei Rey armadas do

ricos brocados, e ally foram feylos, e da-

dos a Princesa grandes presentes de cou-

sas de comer.» Idem, Ibidem, cap. 121.

— «O qual capitão por assegurar a gente

da terra, e lho terem boa vontade, de-

terminou do mandar ao Rey da terra,

que estaua longe poUo sertão, hum pre-

sente, o qual lhe logo mandou per cer-

tos Christãos de muylas cousas, desua-

riadas as humas das oulras, e lhe man-
dou dizer como ha dita armada ora dei

Rey de Porlugíl, que com lodo o mundo
linha paz, e amizade.» IJem, Ibidem,

cap. 155.—«Da qual Ilha mandou hum i

presente a AlTonso d'Alboquerque de

certos fardos do lenho aloé, e de huma
massa da espécie de lacre, que entre el-

les serve de verniz; dizendo que aquella

era a fruta da sua terra ; e posto que

nella fosse livre, que seu desejo era fa-

zer-se vassallo d"ElRey de Portugal, e

vir viver a Malaca ao servir, se aprou-

vesse a elle Capitão mór.» Barros, Dé-

cada 2. liv. 6, cap. 7.—«Lhe raandavâo

embaixadores e presentes, polo qual ho

dito Fenam gomez de lemos foy muyio
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bem visto do Sufy, e despachou ho ne-

gocio a que hia : e alem disso Ibe fez

mercê, e lho deu muylas peças ricas,

como mais largamente conta polus his-

toriadores da Índia.» António Toureiro,

Itinerário, cap. IG.

— Fazer presente ;
presentoar.— «Hu-

ma sua filba que estava auzente, che-

gando poucos dias depois a casa, pedio

a sua parte do relíquias, e achando se o

Pay sem alguma para lhe fazer presente,

lhe deo huma nijz que elle linha achado

junto á sepultura do nosso Salvador.»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1,

n.o 24.

— Trazer, mandar de presente, ou em
presente; como ofTerla.— «Com o qual

recado mandou-lhe Diogo .Mendes algu-

mas cousas deste Reyno em presente, o

assi a Melique Gupi, as quaes poslo que

estimadas fossem delles, muito mais es-

timaram o cumprimenlo que Fr. António

fez, e assi as desculpas dos nossos em
não ter cumprido.» Barros, Década 2,

liv. 7, cap. 3.— «O marido se empregou
ioulilmenle na diligencia de lhe tirar

este costume, e hum dia zombando del-

ia lhe trouxe de presente hum pedaço

tão grande do Alabastro que mal podia

com elle.» Cavalleiro d"Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.o IG.

PRESENTEADO, part. pass. de Presen-

tear.

PRESENTEAR, v. a. Mandar algum
presente a alguém.

PRESENTEIRO, adj. Amigo de appa-

recer, e de mostrar-se.

PRESENTEMENTE, adv. (De presente,

com o suftiio «mente»). Ao presente,

agora, actualmente.— «Esta seriosa refle-

xão he a que nos obriga presentemente

a sermos menos admirativos do que fo-

rão nossos Antepassados, ou para melhor

dizer menos supersliciosos, e menos cré-

dulos do que elles foráo.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 24. — «Não

tenho duvida alguma cm que será eter-

na a minha duração, e já não dependo

que somente do Altíssimo que amo, e

adoro como origem da miuha existência,

e da minha gloria. Perdoai-me se vos

digo que vós sois a que presentemente

sois criança a meu respeito.» Idem, Ibi-

dem, liv. 2, n.° 60.— «Admirada da pou-

ca delligencia com que busco presente-

mente os objectos que servem de diver-

limeulo ás oulras pessoas da minha ida-

de, e do meu génio me pergunlaes, que-

rida Genoveva, de onde, e do que pro-

cede esta negra melancolia em que me
vedes.» liem. Ibidem, a." 74.

PRESENTIDO, part. pass. de Presen-

tir.

IncesíUnte Fadiga a tui derrama

No arcano presentido. ind'hoje ignoto.

Da obliquidade do angulo, que hum poaeo

Km cem anno» ua Ccliptica decreac*.

J. IL. DS MACEDO, TUOBi BXTâTMA.Cant. 4.
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PRESENTÍMENTO, s. m. Acção de pre-

seDíir.

— Movimento intprior que faz antever

o que ha d.-> acontecer.

PRESENTINHO, s. m. Diminutivo de

Presente 2.

PRESENTIR, V. a. (De pre..., e sen-

tir). Ant>;ver o futuro por certo movi-

mento interior do animo.
— Sentir a causa, antes que succeda,

por alguns signaps.

PRESENTÍSSIMO, adj. superl. de Pre-

sente 1.

PRESEPE, s. w. (Do latim prcesepe).

Estrella nebulosa do peito de Câncer.
— Estrebaria de b^-stas.

— Viveiro de feras.

— Oratório que representa o menino
Jesus nasciio entre os irracionaes.

PRESÉPIO, s. m. Vid. Presepe.— «Vay

o comer, que no presépio o acharas. Se

ate agora te deleytauam os ma.njares e

deleyles dos cauallos, e porcos, engeitaos

agora, vay comer este menino por a fee

e amor, e esprementaraas quam doce he
aquelle presépio, quam ricos sam aquel-

les cuyrinhos, quam dourados estam

aquelles paços. Nam celebres a festa de

seu nascimento em carne, soomente com
recreações de tua carne.» Fr. Bartholo-

meu dos Martyres, Exercicios da Doutri-

na Christã, liv. 2, cap. 82.

PRESEPiSTA, s. 2 gen. Pessoa, far-

çante que reuresenta o natal em autos,

figuraí^os de bonecos, etc.

PRESERVA. Vid. Preservação.

PRESERVAÇÃO, s. f. Acção e efleito

de preservar.

PRESERVADOR, adj. (Do thema pre-

serva, de preservar, com o suffiio «dor»).

Termo de medicina. Applica-se ao trata-

mento, que tem por fim impedir que se

desenvolvam certas enfermidades.
— S. m. O que preserva.

PRESERVAR, v. a. Livrar de damno
futuro.

PRESERVATIVO, adj. Que tem virtude

de preseivar.

— Usa-se algumas vezes como sub-

stantivo na terminação masculina.— «Os
Médicos sabem muito bem o que dizem,

porem pelo que me toca tenho muy pou-
ca fé nestes remédios, e julgo os preser-

vativos muito taais úteis e efíicazes.ii Ca-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, n." 30.

PRESEVE. Vid. Perseve.

PRESEVERAR. Vid. Perseverar.

PRESIDÊNCIA, s. f. Cargo, dignidade
de presidente.

— Acção de presidir.

PRESIDENTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Presidir). Que preside.

— S. m. O que preside em tribunal,

etc.— tO' de foral Está ahi algum por-
teiro? Ch«mai-me cà quatro archeiros,

que me dém com este z^ílote no Limoei-
ro, e vote o segundo. Oseguniodiz, que
se trate do que haõ de trazer as náos, e

frotas do Brasil, e índia. Porque aqui

naõ se trata (acodio o Presidente) do que
haõ de levar, senaõ da que haõ de tra-

zer; vem a trazer pouco mais de nada,

e faltaõ là as forças para conservar o

conquistado.» Arte de Furtar, cap. 29.
—«Levem, disse o terceiro, muito baca-

Iháo, muito vinho, azeite, e vinagre. Es-

peray : ides vós lá fazer alguma celada,

ou merenda? Ainda naõ dissemos tudo,

acodio o quarto. Levem muitos soldados,

farinhas, traparias, e muniçoens, e isto

basta. Aqui acodio a ley Presidente, dan-
do hum grito.» Liem, Ibidem.—Chega-
rão os motins de Flandres hum dia a es-

tado, que se haviaõ de concluir com hu-
ma batalha, em que meterão os levanta-

dos o resto. Entrarão em conselhos os

Castelhanos, e sahio por voto de toJos,

que pílfjassem, porque estavaõ de me-
lhor, e mayor pirti-io. Advertio-os o Pre-
sidente, que ficavaõ todos sem rendas, e

sem remédio da vida, se as guerras se

acabavaó.» Idem, Ibidem, cap. 44.

—

«Deste lugar fomos ter a outro que se

chamava Guinapalir, donde continuamos
outra vez por nossas jornadas por espa-

ço de quasi dous meses de terra em ter-

ra, até chegarmos a huma villa que se

chamava Taypor, onde por nossos pec-

caJos, sem o nós sabermos, acertou de

estar hum Chumbim, que saõ como Pre-

sidentes de alçadas, que de três em três

annos correm as comarcas do reyno, c

devassaõ dos Corregedores e officiais da

justiça.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, c»p. 84.— «Eu pelo poder, e au-

toridade que tenho do .Aytaõ da Bjtam-
pina, supremo presidente da casa dos

trinta e dous da gente estrangeyra, em
cujo p*yto se encerra o segredo do Leaõ
coroado no throno do Mundo, vos ad-

moesto, e mando da sua parte que me
digais que gente sois, e o nome da ter-

ra em que nacestes, e se tendes Rey que
por serviço de Daos, e pfla obrigação do
cargo que tem se incline aos pobres, e

lhes guarde inteyramente sua justiça, por

que naõ clamem com as mãos levanta-

das, e com lagrimas dos seus olhos ao

Senhor da fermosa pintura, de cujos san-

tos pés S3Ô alparcas todos limpos, que
com pile Keynaõ.» Idem, Ibidem, capi-

tulo 100.

Entre tanto a Discórdia encara a porta

Do grande Presidente do Cabido,

.\ tempo que estirado, a perna solta,

Sobre um moUe Sofá. dormia a sesta.

Roncava mui folgado, e cada ronco

A grande sala estremecer fazia.

A.NT0K10 DIKIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 2.

—O que em algumas religiões substi-

tae o prelado.

— Professor que no logar principal as-

siste ao discípulo que faz algum acto

litterario.

—Entre os romanos, governador de
alguma província.

PRESIDIADO, jiart. pass. de Presidiar.

PRESIDIAR, V. a. ant. (De presidio).

Pôr guarnição, presiiio.

— Defender, ter em guarda e defesa.
—«Mandou D. .41varo governar a Xael,

6 surgindo á vista do castello, os Farta-

ques temerosos, ou amigos, receberão
como de paz a armada. Era o Forte fa-

bricado de adobes, com quatro cobellos

tão pequenos, que bastavão para o guar-
necer trinta e cinco soldados, que o

presidiavão.» Jacintho Freire de Andra-
de, Vida de D. João de Castro, liv. í.

— Resolverão esperar a vinda do Gover-
nador, cujo nome bastaria a quebrantar
ao Hidalcão o orgulho, presidiando en-
tretanto a Fortaleza de Kacol para dei-

xar ás incursões do inimigo este peque-
no freio.» Ibidem.

PRESIDIÁRIO, adj. (Do latim prwii-
diarius). De presidio, que lhe diz res-

peito.

—Condemnado a servir em presidio.

PRESIDIDO, part. pass. de Presidir.

PRESIDIO, s. m. (Do l&úm pnvsidium).
Praça d'armas, fortaleza.

—Gente armada que guarnece uma
praça, fortaleza, etc. — «Este Mouro co-

mo Vassalo delRey Abderramen de Cór-
dova, e estimado dtlle, e dos mais pela

nobreza, e fama de seus antepassados,
veyo com grande poder contra as terras

de Portugal, e achandoas com pouca re-

sistência, se apoderou da mayor parte

delias, tanto qu^ diz o Conde Dom Pe-

dro, que se fez senhor de quasi tudo o

que ha desde a corrente do Douro até o
Tejo, senão forâo algumas povoaçoens,
que por muy fortes e importantes esta-

vão melhor guarnecidas com presidies. d

Monarchia Lusitana, liv. 7, cap. 2u.

—

«Vamos á segunda couza. Que presidio

poremos nas fronteiras? Vinte mil Portu-

guezes, diz o primeiro voto, e he o de
todos. E de donde havemos nós de tirar

vinte mil Porluguezes? Vem cá máo ho-
mem, naõ vés que se fizermos isso duas,

ou três vezes, que ficara o Reyno des-

povoado, e ermo?» Arte de Furtar, cap.

29. — «Primeira, a fortificação desta Ci-

dade de Lisboa. Segunda, o presidio das

fronteiras. Terceira, o comercio da alem-
mar. E quanto á primeira, diz o primei-

ro Conselheiro, que n?õ havemos mister

fortificação, onde estaõ nossos peitos.»

Ibidem. — «Não parec^o a D. João de
Castro, que estava o Hidalcão ainda bem
cortado de nossas armas ; resolveo que-

brantallo com mais pesada guerra. As-

segurou com grosso presidio as terras

de Salsete, deixando a D. Diogo de Al-

meyda com cento e vinte cavallos, e mil

piões da terra.» Jaciatho Freire d'Andra-

de, Vida de D. João da Castro, liv. 4.

—Figuradamente: Auxilio, ajuda, soc-

corro.



920 PRÉS

— Prflçn oii logar dpslinulo pura cas-

tigo <|ns criíiiiiiosos, c<)ti'i»imiindos a Ira-

balhus públicos.

— Coiijuncto do presiiiarios de um
lupsaio ln)^r\r.

—A p''".'» qu« se lhes impõe.

PRESIDIR, V. n. (Do ií»litn protside-

re). Ter o primpiro logar em junta, l'i-

biinal, rtc.— •Siioiifdpolhn no roíilitioa-

do, Simplício, lilho do Oslino, natural

de Tibuli, (jUH ch-yo dpsias dbras, des-

cansou «m o Si)rih"r, avoíido quin/.f «n-

!ios, lium m''Z. e stitu 'liis, c)iip presi-

dia na Igrij^ do 1>0"S.» Monarchia Lu-

sitana, li¥. 6, cap. 1 1.

Quo vaporando ealÃ continunmento

ilum cheiro suiivíM^imo cclosto.

Ordenado por Vtnu», que a laes voJi*»

Qiiin ollí presidir, o «cliarso cm ludo.

Por Itie» lattt fíuor a Cipri» bella

Kspargfí flcibro o l*'ito o brAOda cama

Hum delgado rocio, e lu|uor léus

Que sc5 ptra osle eHoito Cipro cria.

COI\TE RK/O., NALFRAOIO DE SEPULVEDi,

caut. ^.

—«E hi\ quo a Republica dos ratos

entrfiu «mu coushUio, e frz huraa junta,

sobre que rcm-vlio friaô psrn sp vornm

livres das unhas do gato? Presidio hum
arganáz do b im t^líMito: assentarão se

por suas antiguiiadcs 03 a-ljuntos: vo-

tou o roais v>-lho » Arte de Furtar, cap.

29. — «l)i'sta fiinna influi Vt-nus sobro

os casos amfirosos, porque os Pagoons,

submHlérão o Am^r ao diminio d.iquel-

la Ueosa. Mercúrio preside á Eloquên-

cia, e ao Conmi-^rcio, Marte á Guerra, e

assim os outros.» Civallfiro d'OlÍTPÍra,

Cartas, liv. 1, n.° 43.— «.Muita bondado

vossa»—ora a sua única resposta.— «Tu-

do o qu» depiMider do mim farei p.Td

ser ditosa; e se o não fôr, consol.ir-mo-

hei cora diz.^^r que rr.e julgast-'S vós, Se-

nhora, digna do se lo.— Um só dia não

psssei, som que a visse, até o dia do ca-

zamento, que prestos so roncluio, pre

sidindo ao contracto o Maioral de mi-

nhas fazendas, o servindo lhe cu de Ma-

drinha no Sacramento.» Francisco Ma-

noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.

—Occnpar o prcif ssor o primeiro lo-

gar em qualquer exame ou acto liltera-

rio.

—Presidir ás cnnclusõi>s; occupsr a

cadeira, o xjudar ao dep^^ndente.

PRESIGANGA, s. f. Navio que serve

ão^ pri<!v«.

PRESIGNIFIC.AR, v. a. (De pre..., e pi-

guificarl. Significar antes, prefigurar.

PRESIGO, s. »)i. Termo da província

da Boira. Conducto, o que se come com
páo.

PRESILHA, s. f. Cordáosiuho de Ifi,

seda. ptc.

—Peça que os atfaiat''s costumam fa-

zer nos vesti los.

—Certa espécie de panno.

PhES

PRESIONAR. Vil. Prisionar.

PRLSISTENCIA. Vid. Pcrs.Blencia.

Maiquct, UntiM mui; a o Uundo agora

Ui tuii ;.ríji»/.-/iriu a valentia

Tor prudííii ia f' In lanlo avalia,

QuB do cttrno luuvor le conde' ora.

ABBADC DE JA/.etITC, POESIAS, tom. 2, p. 121

(cdiç,don«).

PRESO, pari. puss. tz-ref/. de Prender.

— «Aliem dos arcos, e frechas usaõ hu-

roas espadas do pao muilo duro, e po-

sadas, com as quais oude acertam do

primeiro golpe Oiineuçaõ qualquer mem-
bro em quo locam, os que malim na

guerra, e alguns dos quo captmaõ prin-

cipalmente os v.lhos, comem l 'go, o os

outros vendem, ou levaô presos em cor-

das CO u que lodos entram triumptiando

pellos lugares oiido moram, mus a car-

iio humana quo CMiuem uaò tie enlrelb-s

Cousa geral, porque naô comem se uaó

a dos quo captiu.im, e tem por iiiiuji-

gos.B Damião de Góes, Chrouica de D.

Manoel, patt. 1, cap. 56. — «Aqui se

achou preso hum loam fernan lez natu-

ral de Leça, comilre do bargantim, do

que era capitam Gregório da quadra que

so perdeo darmada do Duarte de lemos,

como liça j« apaulado, e se ao diante ain-

da dirá. > Ibidem, part. 4, cap. 14.

Matou ho Duque do Gandia,

senhores de seoUoria,

quaotaâ terras que toinou,

como tam cedo accabou

prtso o moito sem valia.

G. DE mcZENDE, MISCCIXANEA.

—«E alli dom Vasco Coutinho, que

depois foy Condo de Borba, preodeo a

dum Annque Condo de Alua do Lysta,

pessoa muy principal, quo vinha a Co-

nhecer a batalha do Priucipe. t trazon-

doo assi preso, o "rincipe andaua cor-

rendo e cerrando sua geute, e foj dar

com elles, e deu com o conto da lança

ao Condo pa.sso, e disso a dom Vasco:

Tendeo bem, não se vá como o Conde

de VenauentP.» Idem. Chronica de D.

João H, cap. 13.—«Tão levo fiz-is esta

aventura, disse o cavalleiro, que já vo?

não queixaes senão do tempo, que é

pouco; pois olhai por vÓ5, que deste en-

contro farei que vos sobejo mais dias

pêra estardes preso na conversação d*^

outros néscios, como vós, que vos po-

do falleccr pêra vencerdes o costume

do ca^tello.i Francisco de Moraes, P.;!-

msirim d'Inglaterra, capitulo 69. — «.V

gente do povo vi n lo-nos vir assi pre

SOS, ft conhecendo que éramos os Chris-

laõs cativos, foraõ tâtas as bofetadas que

nos deraô quo em verdade afirmo que

nunca cuidey que pscapassemos dalv lõ

vida. porque avião, pelo que o Cacizdi-

zi^, que g,inh«v,'io indul'íen''ii pl-^n.^ria

em n'^s viiiiperareni. e maltr.itirem.i

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.
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5.— «Aly dfsembarcamos os nove que fi-

camos vivo9, todos presos ^m huma cor-

rente, f) cõ noico taifib-m o 1'ispo Abe-
xim, o qual hia lúo f -rido quo ao outro

dia folleceo com mostras do muylo bom
Chrisiáo, o quo a Ijios rp.s aniiiou, e

nos consolou muylo.» Ibidem —«E va-

rejando a moniçá í da roca por cima deu

no convéi d njtra lorcha quo virhs hum
pouco mais atrás, e lhe matou o Capi-

tão, o seis ou set.i que eslavâo juDlo Jel-

lo, do que as outras duas (iíaráo tô") as-

sombradas que qiiT^-ndo tortur a foliar

para terra, se cmbaraçarôo ambas nos

guardins d^s vt-Uns de man^yra que ne-

nhuma delhs se pólo mais desembara-

çar, e a.*si presas hum» na outra esli-

veraó jmbas estacadas sem p >d»*reai yr

pnra trás ne(n [(ara dianl".» Ibidem, cap.

59. — «Passidoí os novo dias que «quy

estivemos presos nos tornaréo a embar-

car, e navegando por hum miiyto gran-

de rio acima, cm sete dias chf^gamos á

cidido de Nanquim, que alem de ser a

de toda esta Monarchia, he também me-
tropoli dos três reynos de Lismpoo, Fao-

jús, e Sumbor.» Ibidem, cap. 85.— «El

[{^•y dizem que olhmdo p^rí sua màe,

lhe respondeu: Certo senho.'a. que l >da

esta noyto sonh<^y que me via preso dian-

te de hum Juis muyto irado, o qual me
dizia, pondo ires vez-^s a rtióo no seu

rosto, como que roo ameaçava.» Ibidem,

cap. U2.—«Nesta cidade foram os Tur-

cos que me levava) preso pelir alvara.a

ao Bixaa dell.i, pêra pola sua jurdiçara

poderem tomar bestas e o necessário

som dinh-^iro, e elle nolo deii.> António

Tenreiro, Ilioerario, cap. 33.— «Levan-

tadas em as máos levava os grilhões,

com que dalli partira preso, servindo-se

da memoria do agíravo para o agradeci-

ment ). Com esta justiça repousarão as

cousas de Maluco, em grata ob''di-ncia,

muitos annos.» Jacintho Freire <l'.\n-

drade, Vida de D. João da Castro, liv. 4.

Aqui n'buma profund» cova c«cun

Oa ifh^uietod veolos encerrados

Júpiter p.')Z, e com bem forte e divra

Prisão, a todcs tem prrsot, e atados:

E par» que inda possa maia »• Rura

Henle alli seus fororos ser d imadcs,

I.he p'ii também Imm grjnJ» s>onte em ciina,

E bum R«i ItiM deu t\iie oa mande e que os repriíca.

r. DE ANOnADK, PRIMEIRO CEItCO DE Ot\J,

c.int. 4, est 10

— «Que o doutor Ignac.io Thomaz do

Castro estiva preso pela inconfidência.

Quo frei AlT.iiso dos Prazeres continua-

va a f-zer mil«grps depois da sua morte

no Varatojo » Bispo do Grão Pará, He-

morias, publi-adas por Camillo Csstello

Branco, patr. 16.— «Já nVsto t-^mpo es-

tav.i preso o criado i^e Salur para dizer

quem em seu amo; elle. porém o igno-

rava, dizendo que aquell''' cavalheiro o

convidara p.nra o a.oinpanhar na jorna-

da, vista ja ter vindo com elle outra vex
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a Santiago, e Ihfi dava am tanto. Foi sol-

to.» Idem, Ibidem, p«g. 112. — «Os in-

fantes casaram, e ao mesmo tempo eram
presos o visconde, o condo de S. Lou-
renço o seu sobrinho Thomaz Telles, co-

mo suspeitos de fazerem bandos de des-

contentes contra o estado e em lisonja ao

infante. Diogo de Mendonça Corte Real

também perdeu u'este jogo.» Idem, Ibi-

dem, pag. 132. — «Sobrinha o que vos

mais revela, he que tireis desse tronco

algum enxerto, que fique preso, porisso

não vos descnydeis, e quando não puder
ser de Carvalhal, seja de Cornicabra.»

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deã, Dial. tí.— «No calordo primeiro ira-

petu, nos queimam o navio, e degoUam
os companiniiros; reservando-nos amim,
e a Mentor para nos apresentarem a Aces-

tes, a fim que eile inquirisse de nós de
onde vinhamos, e qual intento era o nos-

so. Entrámos na cidade com as mãos
presas ás costas ; e so nos retardaram a

morte para servirmos d'espectaculo a um
povo cruel, quando soubesse sermos Gre-
gos.» Avsnturas de Telemaco, liv. 2.

— 6'. m. Que está encerrado, privado
da liberdade.— «Antes, disseo preso, de-

sejo muito de ouuir. Disse então o ami-
go. Embarcado eu em Barcelona cõ ou-
tros passageiros, tanto nauegamos pelas

duuidosas ondfs do raar mediterrâneo
atrauessaudo o golfsõ de Lião, que em
poucos dias vimos terra de Itália: e indo
ferindo cõ os duros remos as salgadas

ago«s do pego Liguslico a par deGenoua,
fomos topar cõ hum nauio, de que eu
soube taes nouss, que me foy necessário

deixar a companhia, o que fiz cõ assaz

soydade.i) Heitor Pinto, Dialogo da Tri-

bulação, cap. 7. — «Eu, disse o amigo,
náo hia tam alto como isso, falava da-
quellrt descanso, que comummente te di-

zemos que tora os que tem menos traba-

lhos. Ni?m esse, disso o preso, me pare-

ce a mira que eu nunca terey : porque
meus nojos e grandes desauenturas me
tem tam fistulado o coração, e tâ atalha-

das todas as vias, per onde lho pode vir

esse descanso, que por esta razão a nã
tarey eu, se tiuer pêra mim que será, o
que não tem caminho pêra poder ser.»

Idem, Ibidem, cap. 1.— «A istodixe hum
dos presos. Senhores nam ajays medo
que nam pode açoutar esse moço. E na
verdade soubemos que era assi, porque
segundo suas l^-ys nam avia culpa por-
que ho pudesse mandar açoutar, e linha

pena se ho fizesse. Ouvindo ho Louthia
a voz do preso, mandou com presteza
que ho tornassem ao tronco.» Tenreiro,
Itinerário, cap. 19.— «E pêra evitar es-

tes inconvenientes que alguma ora ha:
quando alguns sam presos por graves ne-

gócios, ou os presos tem grandes adver-

sários escrevem todolos sinais dos presos,

e fazem nos assinar ao peo da escritura,

pêra que assi nam possam usar dalguma

das malícias sobreditas.» Idem, Ibidem,

cap. 20.

— Adágios:
— Preso, e captivo n§o tem amigo.
— Preso por mil, preso por mil e qui-

nhentos.
— Preso por ter cão, preso pelo não

ter.

f PRESOPOSTO. Vid. Presupposto.

—

«E delle a corte do Rei do Abexi desejoso

dachar modo de poder comunicar este

príncipe per suas cartas, e messageiros

mais araeude do que o podia fazT per

via da índia pêra quem lhe deu cartas de

credito, e instrucções pêra com elle tra-

ctar sobela guerra contra o Turco, e for-

talezas que tinha presoposto fazer na cos-

ta do mar Darabia, e da Ethiopia.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 4, cap. 54.

PRESORES, s. m. pi. ant. Os tomado-
res ou conquistadores da terra das mãos
dos mouros.

j- PRESPINAL, adj. Termo de anato-

mia. Que está situado adiante da espi-

nha dorsal.

{-PRESPIRAÇÃO, s. f. Termo de phy-

sica. Penetração da agua na terra.

PRESSA, s. f. Accoleração, açodamen-
to, celeridade, ligeireza, velocidade.— «E
fosse receber elRei dom Fernando, ao

qual chegarão quasi em saindo da cida-

de, e em ho vendo sa decerão, e por ha

pressa da gente ser muita, ho morHomo
mór, B ho capitão dos genetes tomarão
dom George nos braços, por ser moço, e

baixo do corpo, pêra poder.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 28.— «O que vendo Pêro de mene-
ses lhe dixe senhor pois forçadamente
aueis de faz^r volta a estes mouros jun-

to da ribeira, onde sei bem que ham de

trauar com vosco, fazeia agora, ao que
dom Emanuel respondeo que lhe parecia

muito bem seu conselho, e que assi fosse,

o sem mais sperar voltou diante de to-

dos com tanta pressa, que por o caual-

lo ser muito ligeiro se meteo entre osmou-
ros so, onde logo derribou hum dos seis

de cauallo.i Idem, Ibidem, part. 4, cap.

42.

Ai que farei d'empacliada!

Oh vergonhosa de mi.

Como vou abrasiada.

Amara, corrida e torvada!

Mas i>iesea me traz aqui,

Onde não vejo logar,

Emque liomem queira mijar,

Nem uuso espirrar someate,

Por algucm não se soltar

Antre gente.

GIL VICENTE, FARÇAS.

EsUindo praticando em vários cssos,

E matérias ((ue alli mouem com gosto

Eis vem correndo a gente em tropel junta

Com grande estrondo, vozes, e alaridos,

Cd a reuolta, pressa os que nào podem

Por deíecto da idade correr passaò

Grande afronta e trabalho, atropellados
,

Daquella tau violenta vulgar fúria.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

caut. 5.

Alli a negra noite lhes atalha

Passar mais a diante, e vendo a pressa r.

Com que a luz se escondeo, alojão junto

Do leuantado monte o esquadrão fraco.

IDEM, IBIDEM, Cant. 10.

Aqui dizem que tem determinado

Refazer seu poder, pòr-se em defensa.

Mas o Mogor, que assaz vera apressado,

No qH'elle determina rão dispensa.

Porque d'elle o Sultão foi salteado .

Com aquella do raio pressa immersa,

Tudo por onde vai saqueia c doma.

Nenhum por defender-se a espada toma.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DItj, , ,,

cant. 3, est. 46.

Os Christãos de que ja disse primeiro

Oue á fusta de B;iudur v.ào dando caça,

Não qvierendo nenhum ser derradeiro

A grãa pressa os detém e os embarara.

E juntamente o fraco c vil Remeiro

(A que então com cruel morte ameaça,

Quando tinlia inda vida, o moço ou.sado)

Segue o caminho menos apresado.

IDE», IBIDEM, cant. 7, est. .'lO.

A faltados Romeiros, e a grãa pressa

Com que a maré vasava neste iustapta

Faz com que a leve fusta se atravessa

Que hia ja dos Christàos assaz distante.

Comtudo de rem.ar ElRei não cessa,

Porém mais torna atraz, que vai avante,

Que contra a grãa corrente arrebatada

Não basta pouca gente e ja causada.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, est. Cõ.

Levanta a vella a voz em vendo o imigo

Huma e outra vez a grita alta repette,

D;i rebate aos Christãos deste perigo , n

E da gente que os muros acconimolte:

Mas como então ao doce somoo amigo '

Inda a cansuda gente sesubmetle,

Nào se pôde este mal que está ja íi porta

Com tal pressa atalhar qu.anta lhe imporia

IDEM, IBIDEM,- cant. 10, est. 57.

—«Nós lhe agradecemos entaõ muyto
O seu bom zelo, e a caridade cô que nos

tratavão, e lhe aceitamos a esmola do ar-

roz, de que cada hum de nt)S comso sós

dous bocados, porque era tão pouco que
naõ abrangeo a mais, e sem nos mais de-

termos nos despidimos deiles, e pelo ca-

minho que elles nos insinaraõ começa-
mos a caminhar para o lugar onde estava

a albergaria, cõ aquella pressa que as

nossas fracas forças nos consentiaô.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

80.— «Hum dia entrando eu e huns por-

tugueses em casa do veedor da fazenda

sobre ho livramento de huns portugue-

ses que estavam presos, porque lhe per-

tencia ho caso, polo grande enteresseque

dalli vinha pêra el Rey, entrou muita

gente com nosco pêra nos ver, antre os

quacs entrou hum seu sacerdote: em di-

zendo ho regedor assentem se, deitam to-

dos a correr a grande pressa, correndo

ho padre como cada hum dos outros por

medo dos açoutes.» Tenreiro, Itinerário,

cap. 10.— «Outro Pedreyro,que quizaco-
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dir ao seu camarada, desceo prpcipila-

damenle, porem cll^•K«nl^o ao fiinJo do

Poço morreo com a int>sma pressa.» Cn-

Talieiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n."15.

— Actividade, yiveza, dilignncia ener-

gia.— AfTronta, apprto, perigo, trabslho.

— «Nesta pressa veo a ineiuoria a Lou-

renço de Brito, queestaua na fortal"za

hum tiro mais grosso, e mais furioso quo

as Spheras, o campllos, a que chaninõ

Serpe, pela qual mandou logo, e ora láo

boa hora lho pos o condestabre Uutger-

te Geldreso fogo, que leuou huma das sa-

cas em pedaços no ar ao que os nossos de-

ram huma grande grita. » Dainiáo do Góes,

Chronica de D. Manoel, p«rt. 2, cap.

16.— «D. Duardos já velho, mui trabalha-

do do que aqupjln dia tizera, punha os

olhos em seus filhos, Palmeirim e Flo-

riano, lembrandolhe seus Titos, e quan-

to ao cabo estavam de ter fim suas obras

e elles
;
juntamente com isto o trespas-

sava o amor de Flcrida, o cuidado, com
que (içaria, depois que nchasse menos pai

e filhos: o animo não lhe bastava a sof-

frer tão grande dôr. Andava trás elles

por acorrer em suas pressas, que sem-
pre os via cfTerecidos nns maiores.» Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim de Inglater-

ra, cap. 169.

Aqui António de Sá nesta tr.iuada

pressa, se acerta com Tristão de Sousa,

Ambos cora denodado encontro, as sellas

Linres deixando, nono !ien[> perigo.

Mas foráo socorridos num momento

De ligeiros ginetes que folgado»

Est.'\uáo, e na volu outra vez entrilo

Do desastre passado assas corridos.

CORTK REAI., NA.irFHA.GIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 4.

Acode o Sousa alli, deixa o perigo

Geral em todos, só este recea,

Por huma parte ve perderse a gente.

Por outra ve morrer a por quem viue,

Entre estes dous eitremoa pede o triste

A Deos (auor, e em tal prcssn remédio:

Manda que o batel grande ao mar va lego

Que esperanças da nao ja as tem perdidas.

lOBH, IBIDEV, cant. 7.

Do grande espanta e medo desraayada

Quebrantada, som fort^a, e quasi morta

;

Os seus meninos ambos deserobarc^o,

N.'io como em tal idade lhes conuínha

Mas com trabalho e fyressa arrebatados

Por dous robustos homens, destes bra(0s

As cruéis, e soberbas ondas pondo

Orande força, tiralos pretendiSo.

IDEM, IBIDEM, cant. 8.

—Dar pressa; fazer que se apressem
na execução.
—Dir-se pressa; apressar-so.

— Viver rfe pressa; diz-se do que bus-

ca e se arroja aos perigos, brigas.

—Loc. ADV. : A' pressa; com eipedi-

ção.— Fiít chamado a todtx a pressa.—De pressa; promptamente, com ce-

leridade.
—Com pressa; apressadamente, pre-

cipitadamente, com velocidade, cplwida-

de.—«dom «s quais Anlam de Fari.i lo-

go partiu, e com pressa veo ao Princi-

(le, que como singular, e virtuoso, o ver-

dadeiro filho, com mujtBs lagrimas, o

grandes soluços .is loo, o assi com rouy-

ta tristeza de todos os quo presentes eraô,

e dl! t)do o Il.-yiio.i) iinrcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 17.— «flurn

Francisco da Canha (ias ilhis lerceyrns

chegou a elle, o dissnlhe, que polias cin-

co chagas do I su Christo lhe fizesse al-

guma mercf!, que era fidnlgo, e n-oyto

pobre, e el Rey lho msndou com muyta
pressa fazer hum padrão dn trinta mil

reis de tensa, e o assinou, e disse lhe

que tomasse a prnta que na casa estaua,

que não linha ja quo lho dar, e em o

outro se sayndo disse el R->y d Ibidem,
cap. 212.— «Oi ratos finalmente, que em
todo o tempo da apostasia destruyrath as

searas exorciz.idos com a agoa bruta su-

bilimente deixaram HufiS, c limpfis os

campos dcs Chrisláos reconciliados, fu-

gindo, e p.issandose todos com gr.^nde

pressa aos infiéis.» Luc^ína, Vida de S.

Francisco Xavier, liv. 4, c»p. 11.— tE
com tanta pressa tornou logo a rcpay-
rar o que cahira, com estacadas, e en-
tulhos de pedra em so5sa, em que a

mayor parte da gente tr^ibnlhsva, qne
em doze dias tornou a Fortalesa a ficar

no estado primeyro, e com dous biluar-

les raais da vent.igpm.» Fernão M-ndes
Pinto, Peregrinações, cap. 32.—«As ou-
tras duas lanieas sinlin lo a revolta, lar-

garão as amarras por mão, e fugirão a

remo e a vella cora tanta pressa, que
parecia que o diabo hia nellss, mas nem
isso bastou pfira diixnrmos de tomar ain-

da huma delias, assi que das quatro nos
ficaraõ as três.» Ibidem, cap. 47.— «An-
tónio de Faria com todos os mais que
com ells eslavão, correo logo á proa com
muyta pressa, e quando vio os moços
jazer todos mortos huns sobre os outros,

ficou tão cortado, que não podendo ter

as lagrimas, pondo os olhos no Ceo.»
Ibidem, cap. 51. — «O perro do Ccja
Acem que até este tempo não era ainda
conhecido, acudio cora muyta pressa ao
desmãcho que avia nos seus, arm.ido
com huma coura de laminas de cilira

cramesim franjada douro que fora de
Portugueses.» Ibidem, Cíp. 59.— «E que-
rendo logo cora muytí pressa prover no
remédio da stdtura delles, pelo perigo

que entendia que podia aver na tardnn-
ça, lhes mandou huma carU por hum
destes Chins. fi. ando por clle era r* fens

todos os mais.» Ibidem, cip. 63.— «Ven-
do António do Farir. qu« era ja pasíada
mais de hora e meya, mandou cm muy-
ta pressa recolher a gente, a qual não
avÍ5 cousa que a pudesse desapegi^r da
presa em que andava, e na gente de
mais conta s" euxerg.tva imla isto muy-
lo mais.» Ibidem, cap. 65.— «Mas Dom

Jodo Mascarenhas nfio tomando repou-

so, mafidou com uiuita pressa carretar

mnilas traves, taboas, e portas, que tu-

do foy levado por «qii-jllas valorosas ma-
tronas.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

2, cap. 3.— «£ andando-si negociando

com muyta pressa, lb« cheeàraó cartas

de Ormuz do Capitaft D. Manoel de Li-

ma, em que lhe fazia a saber.» Ibidem,

liv. 7, cap. 3.

AlTerrSo com pr.Vi pr

Movem <h l>r.i, «seu

E couj c|.iJi,ti. . « acl,

DVsrori;o, de valor, da cic'eii»'J4fcí,

Mandão comlQJe ao mar os carpos frioe

Daquiilla gente n quem alto* louvorc*

Tirw iiá > pò.la a morte após a vtd<v

Porque sempre da fama foi vencida.

franc. n'iliDRApe, rnuuuno oiioo os d:l',

cant.T, est. Gfl.

E prrque i ecquidSo qoe a natureu

Naqu.-lla terra j>ft, remeái» deí»e.

Mandou também «fue U na hrtxXttí

Com iireua huma cistama se duMe,
A qual no coni^iriiiii-ritj e dí Urfiuexk

Se dilatasse t^ito que pode»>.e

Tanta sgua rçíolher. que muit'?sdÍM

Bastasse para graodcs companhiu.

IDEM, IBIDEiU, Cailt. 0, Csl. 86.

Porém a gente delli, i; >

CiLum temor entran

Nem outra sAlvar.S-j c .

SsnSo s.i n'hum.i vd, l jr; j '. .„.i.;

,

Bém tratar do q»e a sua honri còQvlnHa

Com destioDra aotes quer salvar a Tida,

Laii<;a-se com grãa presta todaM lUo

Deixa seu Cípitão sí no navic.

IDEM, IBIDEM, cant. 11, est. 19.

Descarnecer Elltei, dc rir oio ctssa

Do recado, e daquelle que o trooura ;

Fai o Baxi o ngnal, e com gría pmta
A turba, «otes eaferma agora fer»,

F6ra do gi^alU^do saarremeoMi

Que pira se corar ElUei lhe dera;

D'j.«cobre A (rente a falsa enTermidide

Era que ach'^u verdadeira piedade.

IDEM, IBIDEM, catit. 13, est. 8.

Depois de ser pa.»<ada a m>ior p«rte

Da Doito que aegnio a hum tão bota dia,

Quando o sanguin'^lcnto. hórrido Uart*

Ao molle e brando somno obedecia,

Sihebum do combatido baluarte

E á fottkleia Cii direito a via.

Que por nome Faleiío Antónia tiaba,

E com pr<5>.tn l\ chega aonde ominta

ICEM, IBIDEM, canL U, est. '5.

Onde o que a cruel morte arrabaUn

ElU com pressa o ctbre. e d*alli i> muda,

Oqae somente o sangue demmlra
Eda o aperta, e a drsc«rd'alU oajndj.

Otrifleeinn'!.-..^ .. .« «i-. •nxergán

Covardia, Dã . muda,

E fira-lbe m.

Ser do seu C-i; li mt^ ucn.. visto.

IDEM, la-.DEM, cant. 16, esl 38.

Rompe por entre os seuscm faria a presa,

E com quanl« ainda a entr»d • s« lhe a«^
Klle então de romper « iostai nio oaM»
Até que lá onde t st.-io os Turcas che^a

;

O^o corpo ajudA a< ro.tos, e Ibes arremessa

A jarra, e em vSo U neUes não a emprefa.
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Mas apenas da si a despedira

Quando aos seus com grãa pressa se retira.

IDEM, tBiDfM, cant. 19, est. lOi.

O Christão arcabuz impetuoso

Não estova nesta boi a descuidado,

Mas sôUa o moital chumbo furioso

No imigo com grãa prgssa e g[ ão cuidado

;

O qual segundo eDtão be^copioso,

E do arcabuz está pouco ailastàdo,

Nenhum dos mortaes chumbos o Turco erra,

Gíhe sempre ou mal ferido, ou morto em terra.

IDEM, raitEM, cant. 19, est. 111.

—«Vendo Ruaiôcão os muitos mortos

que estavão em torno dos baluartes, e

que os seus acouião já com obediência

mais remissa, mandou tocar a recolher;

retirando com pressa os mortos, e feri-

dos, como para cobrir aos seus o damno,
aos nossos a victorifl.» Jacinlho Freire

d'Audrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.— «Entrando eu ea tarde daquelle

m':>stuo dia em essa do Conde Touca se

achava alli o Jusnianniii, e correndo

com muita pressa a abraçar-me disse

que me via com muito gosto havendo
mais de hum mez que aie não encon-

trava. Examinada beai tsta acção jurou

seriosamente que elie não tinha estsdo

naquelle dia em S. Miguel, e que eu me
enganava disendo que o tinha vista, e

lhe tinha falado nsquella Igreja.» Caval-

eiro dOliveira, Cartas, n." 18.
—Adágios :

—A mór pressa maior vagar.

—Ao mau caminho osr-lhe pressa.

—A pressa meite lebre a camicho,
—>'as msiores pressas Deus acode.

—Quem tem pressa vai por terra, que
visgens de mar não são certas.

—Quem tem pressa vá por terra, que
por mir pó^e-se afogar.

f PRESSAGO. Vid. Presago.

Deteueso o pressago velho ammte
Na liquida jornada quatro dias

Mas a corte marítima cansando

Chega onde o grão Neptuno residia

Abremselbe as vidradas, grandes portas

Do soberbo magnifico aposento

Entre o Carpathio vate rodeado

De gente popular, e nobre turba.

CORTE BEAI., NAVERAGIO DE SEPÚLVEDA,

Caiit. ò.

PRESSANTE, adj. Urgente, forçoso.

PRESSÃO, s. /". (Do lalim pressionem).

Termo de physica. Acção e effeito de um
corpo ppsado carregar sobre outro.

—Pressão atmospherica ; effeito da gra-

vidade da alaQospherasi-bre todos os cor-

pos.

—Termo de medicina. Pressão abdo-

minal; melhodo inventado para facilitar

o dispni slic.ii das doí-nças do peito.

PRESSEÍiTIR. Vid. Presentir.

PRESSO, adj. Diz-se do esiylo lacóni-

co, breve, conciso.

PRESSURA. Vid. Oppressão.

PRESSUROSO, adj. ;Agressado, não va-

garoso.

PRESTAQÃO, s. f. (Do latim prestatio-

nem). Acção e eílfito de prestar.

— Contribuição a que alguém está obri-

gado. .

—Psgamento a termos certos.

PRESTADIO, adj. Que se pôde pres-

tar.

— Officioso, amigo de servir.

—Condição prestadia; serviçal, bem-
fâzfja.

PKESTABO, part.jMss. de Prestar.

PRESTADOR, adj. (Do thema presta,

de prestar, com o sufliio cdôr»). O que

é amigo de prestar, de ter prestança.

— S. nt. O que presta.

—Termo de commercio. O que dava

dinheiro a juro para preparar ou soccor-

rer uma embarcação.

PRESTAMEIRO, s. m. O que goza de

algum preslimonio.

—O que tinha bens da coroa para sua

comedia.

—Mjrdomo, rendeiro que cobrava os

foros e pensões dos prestigoonios.

—Preslameiro íHOJ*; secular que par-

ticipa de algumas rendas ecclesiasticas,

ou benefícios desmembrados, que se lhes

concederam em algumas províncias, para

elles e stus siiccossores.

PRESTAMENTE, adv. Depressa. Vid.

Prestemente.
PRESTAMENTO, s. m. ant. Préstimo,

utilidade, aclo de prestar.

— Aprestamo.

7 PRESTAMISTA, s. m. O que empres-

ta dinheiro a j^iro.

PRESTAMO. Vid. Aprestamo.
PRESTANÇA, s. f. Utilidade officiosa

que so dá e causa a outrem, communi-
cando-lbe os nossos bsns, e préstimos.

— aE muito maior depois que lhe con-

tou as cousas, que passara com o Xeque
Ismael, em que vira nelle quanto esii-

maria ter amizad.-», e prestança com El

Rey D. Manuel; té dizer hum dia ao seu

Fysieo mór, que lhe mandaria cortar a

cabeça, so não desse a elle Miguel Fer-

reira, que acertara de adoecer.» Barros,

Década 2, liv. 10, cap. 2.

— Dadiva, serviço.

PRESTÂKCIA,s. /•. (Do latim 2)ra'stan-

tia). Exc-íllencia, melhoria, vantagem, su-

perioridad-^.

PRESTAKÇGSO, adj. (Da prestança,

com o suffiio íoso»). Que tem prestan-

ça, que costuma usar d'ella. prest.stivo.

. PRESTAKTE, adj. 2 gen. (Part. act. de

Prestar). Eiocliente. superior, excelso.

— «Para a ur'!idura da biographia ante-

posta, além das espécies auferidas da

correspondência, consultei um dos pres-

tantes e mais doutos litteratos dVste

psiz: o snr. conselheiro Joíé Silvestre

Ribeiro.» Bispo do Grão Pará. Memorias,

publicadas por Camillo Castello Branco,

pog. 49.

Que os dons presados n'Africa mandava,
Não metal louro, ou pedras luminosas,

Mas o férreo arcabuz, que vomitava

Fria morte nas pélas pressurosas :

E qiiaes no Tejo o artífice forjava

De férreo punho Laminas lustrosas;

Rico presente, dadiva prestante

Dhum Beino vasto ao fort» Dominante.

J. A. DE MACEDO, O OBIEKTS, Cant. 4, tSt. 31.

Profundo estado arcbitectou tão belU,

Tão engenhosa máquina prestante;

Entre os gelos Sarmaticos lavada.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTATltlA, Cant. 3.

PRESTANTISSIMO, adj. superl. de Pres-

tante.

PRESTAR, V. a. (Do latim prcestare).

Dar alguma cousa com a obrigação de a
restituir.

— .\judar, auxiliar.

— Dar, communicar.
—Dar, fazer, vender.

—Prestar /"ij; dar fé.

—Prestar paciência; ter paciência.

—Prestar silencio; estar em silencio.

— Y. n. Ter préstimo, st útil, apro-

veitar, servir para alguma cousa.

Judeu. Que vai lá, bou marinheiro?

Diabo. Oh que ma ora vieste

!

Judeu. Cuja he esta barca qne preste?

Diabo. Esta barca be do barqueiro.

Judeu. Passae-me por meu dinlieiro.

GIL VICENTS, AOTO DA BARCA DO INFERNO.

Gonr.. Praza ao martyr Santiasle

Que nunca lh'a lebre prfste.

Abaste, eu não fui sesudo.

Cler. Conta, rogo-t'o, Gonçalo.

Gonç. Jlais porei eu em contá-lo,

Que elles em furtar-me tudo.

IDEM, FABÇAS.

— «Sejam, senhor, estas as principaes

cadeiras que vossa alteza reparta: ve-

nham muitos mestres da fé a ensinar e

reduzir a Christo estas gentilidades : e

persuada-se vossa alteza, meu príncipe,

que lhe hão de prestar mais a vossa al-

teza para a defensão e estabilidade do

reino os exércitos de almas que cá se

reduzirem, que os de soldados que lá se

alistarem.» Padre António Vieira, Cartas,

n.° 8 (ed. 1854).— «E como não ha ar-

te, que se aprenda sem mestres, que

vam succedendo huns a outros, tem esta

alguns muito sábios, e sempre os teve:

e como nam ha escola, onde se nam
achem discípulos bons, e máos, também
nesta ha discípulos, que podem ser mes-

tres ; e ha outros tam rudes, que nem
para màos discípulos prestaõ, porque lo-

go os apaohaõ» Arte de Furtar, cap.

3. — «Vendo então os que tinhão parte

em mim, que erâo sete, que lhes não

servia eu para o ofíicio que tinhão, que

era andarem sempre metidos na agoa

pescando, me pusersõ em leilão por três

vezes, sem em todas ellss aver quem qui-

sesse fazer lanço em mim, pelo que des-

confiados de acharem quem me com-
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prasse, mo lançarão fura de casa, por mo
não darom do coiner, pois llio nãi) podia

prestar i).ira nada.» Fornáo Moiidos l*iii-

to, Peregrinações, cap. 24.— «K isto fei-

to nos lijrnamo.5 a bordo, o porqao ja a

oslo liirnpo ora quasi inijya noila so tiâo

foz cnlao mais quo rcuollíorso Ioda a

presa no jum-o, o a (çonto quo so tomou

foy Ioda motida debaixo da cuborta, on-

de estovo até pela menham, que vendo

António de Faria quo era gente triste, e

a mais dolla raoíhoros velhas que náo

prestavão para nada.» Ibidem, cap. 47.

— «K qurt pola certeza de tão boa nova

pedião todos a sua mercc de alvíssaras,

tjuçí se deixasse aly»'Star surto seis dias,

para que dentro nelies tivessem elles

tempo do Ibo nogocearoín humas casas

em que se agasalliasse, ja que náo pres-

tavão para mais, nem por então pudiáo

mostrar o muylo que lhe dovião confor-

mo ao dosi'j ) que todos tiiihão disso, e

outras palavras do comprimentos muyto
copiosos, a quo ello rospondeo como ou-

teudeo que era razão, e lhes quiz fazer

a vontade no que Hie pedião.» Ibidem,

cap. 67. — «A que prestão estas ausên-

cias arrufadas? fallào-nos ellas inevitá-

veis ? Vem dar á minha alma todo o con-

tentamento, nesse curto prazo de nos

vermos sem constrangimento. Escréves-

me que me desejas vòr para mo pedir

perdão; vem, vem, quando para mais

não fora, quo para me dizer injúrias.

Vem, que to requeiro que venhas: por-

que quóro antes vèr-te esses olhos agas-

tados, que privar-me de vè-los.» Fran-

cisco M.tnotíl do Nascimento, Successos

de Madame de Seneterre.

— Dar de si, estendendo.
—Não lhe presta o que come; náo lhe

aproveita, não o nutre.

-^Uomem de prestar; prestadio.

— Y. refl. Prestar-se; aproveitar-se,

ulilisar-se, servir-se utilmente.

—0(Terecer-so, ser útil.

—Condescender.—Prestar-se a algu-

ma cousa.—«Como eu não acceitei o of-

ferecimento de M. Birton, que deixava

comigo qual de suas (ilhas mais qua-
drasse para minha companhia, fiquei só

na minha quinta: que situações ha na
vida, em que da menos enojo a soleda-

de, que as distracções a que por condes-
cendência nos prestámos, sem que estas

nada obstante proluzào eiTeito algum nos
pensamentos que incessante vos occu-

pão.» Francisco Manoel do Nascimento,

Successos de Madame de Seneterre.

PRESTATIVO, adj. Prestador.

PRtlSTE, s. m. Presbyluro, celebran-

te; sacerdote que celebra a missa canta-

da assijlido do diácono, ou que presi-

de aos officios divinos com capa do as-

perges.

— Ant. Official dos menores da casa

real no s'3rviço do paço.

— Preste João; titulo do imperador

PHES

dos abyssinios, que na sua liogua equi-

vale a rei, porque anligamonle eslos

príncipes eram sacerdotes. — «K porque

el Uni lhes maudaua ne.<las cartas que

senáo viessem sem irem a Ormuz, e sa-

berem certeza deste preste loão das Ín-

dias, loôo pirez se tornou a Adem, e Ua-

dem nauegou a Ormuz, e Dormuz tornou

a Meca, e dahí foi ao monto .Sinai, ver

a casa da bi*.mauenturada sancta Calhe-

rina, donde tornou ao Tbor do qual lu-

gar veo ter a Zoila.» Damião de Uoes,

Chrouica de D. Manoel, part. 3, cap.

58. — aOrdenou mães elllei com o mes-
mo Marcos que trusladasse huma carta

per três ou quatro vias, a qual moslraua

ser dello íiarcos inuiada ao Preste: dan-

dolho cota como era vindo a esto Keyno
à instancia delKey, e o desejo quo tinha

do sua amizade o modo do sua naunga-

çaõ per toda a costa de Africa e Kiíiio-

pia.» Barros, Década 1, liv. 3, cap. 5.

— «Neste tempo entre alguus Mouros que
vinhaõ vender aos nauios mantim''ntos;

vieraó três Abeiijs da terra do Preste

loaõ.» Ibidem, liv. 4, cap. 4.— «Ao qual

Mouro Alfouso d'Alboquerque fi'z honra,

e mercê, e leiíou em sua liberdade;

porque na prática que teve com elle

mostrava ser quem dizia, e dello soube

AlTonso d'Alboquerquo muitas cousas da-

quelle estreito, e principalmente do Pres-

te João, a que elles chamam Rey de Aba-
sia, por a muita communicaçào que te-

ve com os seus naturaes quando era Xe-

que na Ilha .Maçua tão vizinha á povoa-

ção Arquico, quo (como escrevemos) he

do Preste.» Idem, Década 2. liv. 8, cap. 2.

PRESTEMO, s. »>i. Vid. Prestimonio.

—Dadiva, doação, bemfeitoria por da-

da de herdade, com senhorio ulil, ou
total, em vida, ou precário, etc.

—Tença.

PRESTES, adj. invar. Prompto, appa-

relhado, a ponto. — «Passada a noite,

em começando a maro do cracer e a vi-

ração do seruir a nossa armada, o Vice-

rei mandou dar a vela, leuaudo diante

as gales, o após ellas as carauetlas, e

por derradeiro as nãos, todos com os

bateis fora, prestes pêra em chegando
sairem em terra.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 2, cap. 38.

—

«O quo ftito, Roçalcão confiado na mui-

ta gente que ja tinha, não tam somente
nam quis entregar os Portugueses como
fora assentado nas pazes mas antes man-
dou dizer a Diugo meudez que lhe lar-

gasse a cidade, senão quo faria sobre

ISSO guerra, ao quo respondeo quo vies-

se elle tomar a posso, que pêra lha dar

tinha ji prestes as testemunhas, mas
estas erão as armas com que lha auia

de defender.» Ibidem, part. 3, cap. 21.

Gr.itiJes aruriciaefl,

em tudo muy «nleuilidoa,

muy aotif oíSciaei

l}« túj;k sorte e rastacs,

PRÉS

muy ;/d»í.-ii, lauyto sabido*,

biratoa pira faltar.

UARCIA OK HQCNDE, lll»':ZLlJkKEA.

— cE assi proueo as front^^iras de Ca-
pitães, e as fortalezas do Alcaides mo-
res, gente, e armas, e todo u quo mais
cumpria. F. feyto assi tudo, tendo ja a

gente prestes, partio da Cidade da Guar-
da uo mus do laneiro de mil e quatro-
centos e setenta o seis annos. entrou
em Castella polia villa de são Felizes, a

qual logo tomou p(jr força porestarcon-
tra el Rey seu pay, e a deixou por sua
o no combate oiiu>' alguns mortos, e fe-

ridos.» Idem, Cbronica de D. João II,

cap. 12.— «Esforçado senhor capitam.

Estando eu n» creceoça da Lua com esta

armada prestes pêra a mandar »<jbre el-

Riy de Patàne por algumas reioeos, que
me moueram ao castigar, do que tu já

terás alguma noticia, fuy certificado dm
cruéis mortes, que os Achens deram aoj

teus, do que tiue tanta dor em meu co-

raçam, como se todos foram meus filhos.

E porque sempre desejei de mostrar a

el Rey de Portugal meu irmam o entra-

nhauel amor, quo lhe tenho.» Lucena,
Vida de S. Francisco Xavier, liv. 4, cap.

16.— «.Na mayor paz ler as armas, e ar-

madas prestes enfréa os inimigos. Paz

desarmada he mais arriscada, que a mes-
ma guerra. Náo estão ociosos os galeoens

no estaleiro, nem as armas com bolor

nos armazéns: dalli sem se moverem,
estão reprimindo os Ímpetos do inimigo,

que se acanha só com ch^^irar que ha de

achar resistência.» Arte de Furtar, ca-

pítulo 19.

&ta doenr,-\ amrrn.t sentir tanto

Como o «eu m^\^ cheg.ido que alU vinha.

Recebe Sousa diatu bum griuxl* Mpwlo
Porque a su.i ten<;Ào mal advinha

;

O ;;rào Cunha avisar manda de quanto

KlUei determinado agura tinha,

E Iroz isto ao SulUio se vai chegando

tjus ja ;>/- 'Stes para ir o eatá esperando.

F. DB ANDKAnE, PRIUEIBO CBROO DS DIU,

cant. 6, ect. (j6.

— «Bernaldim de Sousa, como D. .\1-

varo tinha tomados os lemes a tod„s as

embircaçoeus, o estavão quebrados o

Capitão, eello, mandou dissímuladamon-
te embarcar o seu fato, e o dia em que
esperava de se fazer ã veli, tendo pres-

tes de noite huma embarcação ligeira.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. lo, cap.

7.—«Que mais pudera eu por agora es-

perar? — «tjue não compete, a quem é

livre, de esperar? E vós livro sois, Se-

nhora.—«Oue me dá>s, oh minha ami-

ga, a entender nisso?—Que vos importa

partir.

—

«Partir.— Sim, partir, \me disse

ella então com um valor que trahia ape-

nas o seu abalo). Tudo esta anlevislo,

tudo prestes, tudo, excepto consentimen-

to. Vosso lilho padece ausente de sua
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Mãe; vossa tristeza malsins, appzar vos-

so, os tormpntos de vosso peito.» Frao-

cisco Manoel do Nascimento, Successos

de Madame de Seneterre.

—iísíar prestes; estar preparado, estar

prompio, appareinado, disposto.— «Cotn

esta noua foi Afonso Dalbuquerque mui
triste, mandando logo fazer aparelhos

para se defender das balsas sem dizer

pêra que, mas elias não vifiram e assi

lho tornou a mandar dizer loam macha-
do, que estivesse prestes, porque os imi-

gos o auião de ir cometer per már com
huma grossa armada o muita gente.»

Damião de ftoes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 3, C9p. G. — «Cujeatar que
absolutamente gouernaua el Rei lhe res-

pondeo, que quanto a fortaleza era es-

cusado falar nisso, porque per nenhum
modo o auia el Rei de consentir, mas
que tudo o demais que tocaua ao con-

trato das pazes que fezerão com Afon-
so dalbuquerque, estauam prestes para

cumprir, e lhe dar logo os quinze mil

xerafms.s Ibidem, cap. 15. — «Afonso
dalbuquerque lhe respondeo, que hia

buscar ao mar de Arábia huma armada
de Rumes que tinha per noua certa es-

tar prestes para partir perà índia, e que
poios tirar daquelle trabalho os vinha
buscar, e que quanto a cidade de Adem,
que queria com ella paz, com tanto que
se fezessem vassalios, e trebutarios a el

Uei dom Emanuel seu senhor o que fa-

zendolhes daria todalas liberdades, o

priuilegios que fossem honestos.» Ibi-

dem, cap. 43.— « E senlo ja armada pres-
tes chegou a el Rey hum mensageyro
dei Key e da Raynha de Castella, os

quaes por serem certilicados que a dita

armada hia contra outra sua que logo

la auia de tornar, mandarão requerer a

el Rey que a não mandasse, ate se ver

per direyto, em cujos mares e conquis-

tas o- dito descubrimento cabia.» Garcia

de Rez-nde, Chronica de D. João II,

cap. 165. — «Dom Lourenço como teue

este recado de seu pae, però que era tão

incerta noua, como a elle tinha : toda-

uia mandou recado ás nãos de Cochij

que se auiassem o mães cedo que po-

dessem pêra estarem prestes, se alguma
cousa sobreuiesse.» tíarros, Eecada 2,

liv. 2, cap. 7.— «Dada esta ordem como
haviam do sahir, quando veio pela ma-
nhã, todos estavam tão prestes, que em
breve tomaram terra sem haver quem
lha defendesse, porque a tenção dos
Mouros foi esperar o ímpeto dos nossos
detrás dos muros, e não fora delles, por
duas causas.» Ibidem, liv. 7, cap. 9.

—

«Elle parecendolhe bem este conselho,
se embarcou logo com todos os quo es-

tavão determinados para este feito, que
ja estavão prestes para isso, e deixou
recado nos juncos que não deixassem
nunca de tirar aos inimigos e á cidade,

onde vissem mayores ajuntamentos de

gente, porem isto avia de ser em quan-

to elle Dão andasse travado com elles.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

65.—«E lhes pedia por mercê que o qui-

sessem aconselhar, e lhe mandassem o

que querião quo fizesse, porque elle es-

tava muyto prestes para lhes obedecer

em tudo, e outras palavras a esto modo
que sem nenhum custo resultaõ ás vezes

em muyto proveito.» Ibidem, cap. 67.

— «Quando aqui cheguei não achey em-
barcaçam, que estivesse prestes pêra par-

tir pêra Europa, porque estavam ainda

muyto de vagar todas, por nam terem

despachadas suas mercadorias.» António

Tenreiro, Itinerário, cap. 49.

Salta onde o morto estr.va, arreceando

Que a leva-lo chegasse outro primeiro,

Sobre os horabrofl o põe, determinando

Levá-lo; mas o mesmo espingardeiro,

Que ja prestrs etlá, nelle apontando

Não foi menos enti'5 que antes certeiro,

Encontra o que levava a carga morta,

Cabem ambos, e á alma c>le abre a porta.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cint. 19, est. 63.

—Execução prestes; prompta, sem

demora.
— Conselho prestes

;
prompto, para

acudir, atalhar mal súbito.

—Fazer prestes; apromptir, appare-

Ihar, preparar.— «Auida a licença Fran-

cisco Dalbuquerque, com parecer dos

outros capitães, e feitor assentou, que

SB fezesse acima de Cochim. na borda

do rio, em hum lugar forte, e defensa-

uel, de que se podia fazer muito damno
aos dei itei de Calecut por acostumada-

mente entrarem por aquella banda quan-

do faziam guerra ao de Cochim, e por

não terem entam pedra, nem cal pres-

tes a fezeram de madeira de Palmeiras,

e doutras amores, que el Rei deu licen-

ça, que se cortassem nos seus bosques,

e palmares.» Damião do Góes, Chronica

de D. Manoel, part. 1, cap. 78.— «Pelo

que el Rei mandou a dom Francisco,

que deixasse esta fortaleza, e fosse fazer

a de Quiloa, como tudo fica dito ja apon-

tado. Partido dom Francisco, el Rei man-

dou fazer prestes seis nãos, de que deu

a capitania ao mesmo Pêro dauhaia.»

Ibidem, pait. 2, cap. 9. —«Alem destas

mandou el Rei fazer prestes quatro nãos

e huma taforea pêra andarem darmada

no cabo de Guardafum de que deu a ca-

pitania a Afonso Dalbuquerque e assi a

sucessão do gouerno da índia, depois

do Vicerei dom Francisco Dalmeida aca-

bar de seruir três annos.» Ibidem, cap.

21. — «Recolhido Afonso dalbuquerque

pêra a cidade com a mais gente que S3Í-

ra a este rebate, se fez prestes dalli a

dous dias, pêra ir per terra cercar Be-

nastarim, leuando consigo três mil sol-

dados Portuguezes afora Malabares, e Ca-

nários.» Ibidem, part. 3, cap. 29.

—

«Pelo que vendo que ja tinha por* imi-
gos todolos daquelia comarca, se foi ca-
minho de Ztíilmd, em busca de Lopo
soarez, que quando o despachou se !i-

caua fazendo prestes pêra naquella ilha

per mandado dei Rei dom Emanuel, fa-

zer huma fortaleza.» Ibidem, part. 4,

cap. 27. — oE porque pala informação
que linha da nauegaçaõ d'aquellas par-

tes, o principal tempo era partir daqui
em Março, e por ser ja muito curto pêra
no seguinte do anno de mil e quinhen-
tos se fez prestes a armada, teue logo

conselhos no modo que se teria nesta
conquista : ca segundo o negocio ficaua

suspeitoso polas cousas que dom Vasco da
Gamma passara, parecia que mães auia de
obrar nelles temor de armas, que amor de
boas obras.» Barros, Década 1, 1. 5, c. 1.

—«E porque Atlonso d'Alboqaerque sou-
be que o dia da batalha, quando se El-

Rey recolheo, fora pêra o lugar chama-
do Beitam, onde tinham seus duções, e

que dalli se passara mais longe, leixan-

do naquelle lugar o Primnpe, o qual se

fazia forte com grandes tstacadas, e cer-

ca de madeira em modo de fortaleza com
sua artilheria posta ao longo do rio, que
vinha ler a Malaca, mandou fazer pres-

tes em bateis té quatrocentos homens,
e estes Capitães.» Ibidem, liv. 6, cap.

6.— «Despedidas todas as cousas do Rei-

no, ficou o Governador fazendo prestes

toda a Armada para se embarcar, e aco-

dir às cousas de Cambaya, porque esla-

vaõ prenhes, e podiaõ parir novos tra-

balhos.» Diogo de Coulo, Década 6, liv.

7, cap. 3. — «Este Príncipe jà era Rey
da Pimenta, por certos sgravos que teva

de EIKey de Cochim que o criara como
psy, determinou de se passar à parte do
Camorim, pêra o que se carteou com el-

le, e tratou de se verem, o que o Camo-
rim grangeou muito, e lhe mandou so-

bre isso cartas muy honrosas, e de gran-
des otTorecimentos, com que elle se fez

prestes pêra se passar a Calecut.» Ibi-

dem, liv. 8, cap. 2. — «Surtos os na-

vios, chamou o Governador os Capitaens,

e lhes disse «que ao outro dia havia de
dar em terra, que se fizessem prestes

:

mandoulhes que fizessem aiardo da gen-

te que havia peias embarcaçoens, o que
elles foraõ fazer, e achàraõ seis mil ho-
mens Portuguezes, com todos os mora-
dores de Cochim que alli foraõ logo em
Tones, e outras embarcaçoens.» Ibidem,

cap. 13. — «Avendo sos dezassete dias

que eu era chegado a esta fortaleza da

Diu, fazendose nella prestes as duas fus-

tas para irem ao estriyto de Meca, a sa-

berem a certeza da armada dos Turcos,

de que ja na índia avia algum receyo,

me embarquey em huma delias de que
hia por Capitão bum meu amigo, por
ma elle fazer grandes encarecimentos da
sua amizade naquella viagem, fazendome
muyto fácil sayreu delia muyto rico em
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pouco tompo, qiin era o que eu ftntSo

rosis pr(íti;iidi« qiin tu'!".» Kiirnôn Mt-n-

dos Pinto, PerogrinaçõeB, cap 3.— «Nt*s-

te tempo sn fazia prestes o Visorrcy «lorn

Ciarcia de [Norurili.H para yr socorrer a

forlnli'za de liiu, da qual linha recado

que estava em Rrando aperto, pelo cer-

co que lhe titihíio posto os Turcos, para

o qual ajuntou cntáo huina assaz grossa

e ferraosa armada.» Ibidem, cap. 12.

—

«Distante obra de liiun quarto de Irgoa

da cidade de F^anasjú, ondeenláo o Hfy

dos Batas se estava fjzendo prestes pa-

ra yr sobre o .\chein, o qual tanto que

soube do prfsetite e carta (jue lhe eu le-

Tava do Capitão de Malaca, me mandou
receber pelo \abandar, que he o que go-

verna com m.^ndo supremo todas as cou-

sas tocantes ao roeneyo das armadas.»

Ibidem, cap. 14.— «Klle aceitou entaõ de

seus amigos estes olltirecimentos que lhe

fizeráo, e com a mayor brevidade que

pôdu se fez prestes, e dentro de dezoito

dias ajuntou cinquenta e cinco soldados.

»

Ibidem, cap. 38.— a K cm quanto esteve-

mos comendo, se sahio a parte da cáfila

da vila : o logo como acabamos de co-

mer me íiz prestes, e me despedi do

dito xfqae, o assi do mouro guia que

trouxera comigo: e lhe dcy huma carti-

nha que ahi escrevi pêra ho capitão Dor-

muz, e pêra ho rey de Bácora outra.»

António Tenreiro, Itinerário, cap. G3.

— «Passados três dias que pus em me fa-

zer prestes de todo ho necessário pêra

ho dito caminho, nos partimos ha dez

horas da noyte pêra hum aduar que es-

tava em ho deserto.» Ibidem, cap. 62.

—Adv. De reponte, sem pensar.

Marta, Nuncaeu vibufjlinheiro

Tão prestes tomar o mu.

Branc'Annes m.iria, cre tu

Que, como Jesu he Jcsu.

GIL VICENTE, AUTO DA FKIRA.

—A prestes. Vid. Trascamara.
—Adágios:

—Bciteiro que mal atira, prestes lem
a mentira.

—yuem em mais alto nada, mais pres-

tes se afoga.

PRESTESMENTE, adu. (De prestes, com
o suflixo «mente»). Promptamente, com
presteza.

PRESTEZA, s. f. Celeridade, ligeireza,

velocidade; actividade, agilidade, alacri-

dade, pressa.—«Logo foi deitado em um
leito; porque porá sua saúde era asíira

necessário. O iniper,idor f.-z curar Al-

bsyzar com muita presteza: e sendo cer-

tilicado do mestre que as feridas não

eram do morte, ficou ct>ntenle da vito-

ria mais .lo que antes eslava.» Francis-

co de Morae;:, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 89.— «E querendo el lley aprovei-

tarso da boa fortuna deste successo, co-

mo homem desejoso da vitoria, mandou
abrir logo com muyta presteza as portas

PRCS

da tranqueyra, e sayndo ao campo com
alguma parle dos seus, pelejou cos ini-

migos táo esforçadamente, que os pôs

todos em desbarato. » Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 2G.— «li como o

natural de lodos os liomens hu nestes se-

melhantes tempos trabalharem por con-

servar a vida, sem lembrança de outra

cousa nenhuma, era tamanho o desejo

que todos linhôo da salvação, que náo

procuraváo por mais que [)elos rneyos

que para isso podiáo Wr, pelo qual es-

quecida de todo a cubica, se entendeo

logo com toda a presteza em alijara fa-

zenda ao mar.» Ibidem, cap. 61. — «A

promptidaifl e presteza com que os Lou-

ihias sam servidos, e quam temidos se-

jam nam so pode dizer por pena, nem
por palavra explicar, mas somente se

ha de ver pêra saber ho que he.» Antó-

nio Tenreiro, Itinerário, cap. 19. — «E

onde ha do passar rio, cm tocando ha

corneta com muita presteza lhe levam

embarcaçam, como eu vi indo huma vez

pêra ha cidade de Canlaõ num lugar que
estava no caminho, quo chamara Caa-

mão.» Ibidem, cap. 22.

Com gr.ía pressa o Remciro o biaro estendia'

'

£ vai-o para si logo encolhendo,

Com gràa for(;a as ealgados ondas fende

E as vai«m branca escuma revolvendo;

Com esta pressa e fort;a então pertendd

Alcançar • Sultão, o qual correndo

Com grãa presteza, ja vai tanto «Lvante

Que vai do galeão ja mui distante.

FRANCISCO D'AHDnADE, pbimbiuo CEnco DB
DIU, cant.7, est. 16.

Hum destes doie foi o Santiago

De que atraz ja meus versos escreverão,

Que nesta hora lambem achou o pjgo

Que sempre suas obras merecerão.

A este polo salgado fundo lago

Os pés e as mãos a estrada lhe nierão,

E cortando assi o mar com gràa presteza,

Se chega ã Lusitana fortaleza.

OBR. ciT., cant. 8, est. 14.

Estas embarcações Silveira espalha

Polas partes que na Ilha tem fraqueia,

Porque a cisterna era si não ag.isalba

Inda agua, e outra não ha na fortalsta

;

Porque com quanto nella se trabalha

Com mui gràjddigencia. grâa picsleia,

Inda eslava então mal sufficiente

Para dar de baher áquclla gente.

OBR. ciT., cant. 10, est. 82.

Edando-aataum, de que Tem aoompanliado

Que do Mafoma segue a immunda seita,

Mauda que dentro a deite ; elle chegado

Com pressa ao baluarte, dentro a deita;

llecolhe o Sousa a carta, e com cuidado

Faz com queellaao Silveira vi direita;

Faleiro, que lli'a \i na mão ja posta.

Lhe cncommeuda a presteza da resposta.

OBR. ciT., cant. 15, est. 19.

Não quer Veiga fazer qualquer demora

Que para isto hoje o cspi ilo se lhe dobra.

Dos seus acompanhado, salta fora,

Seu furor nas estancias pue por obra.

Pouco o Cambaio aqui roíiste agora,

Qu;U perde a vida, qual fugindo a cobra;

PRÉS

Cabe toda a estancia ja com grTta prateia
Qije rriais perto ee v6 da (-^rtileu.

oun. ciT., cant. JJ, ett. 'Jt.

— tE certo, que víj; tendes f^ito nesta

jornada, desde o primeiro dia que tives-

tes novas do corço de Diu, alé o de vos-

sa, e nossa vicloria, tudo o quo enten-

do, quA hum vaieroso, o astuto Capitão

podia fazer, assim na presteza dos toc-

corros, como em pordes vossos filhos por

balisas da fortuna, e pTÍgos do luver-

no, e mares da Índia, pnra que (iS ou-

tros os tivessem em menos.» Jaciotho

Freire d'Andrade, Vida de D. Jofto da

Castro, liv. 4.

—Co»i preeteza ;
prestesmente, prom-

ptameoto.

I»t« diíeodotira com pre$teza

Os ollios d'inde via tanto eatrago.

Tantos ardis, e modos contrareitM,

Tanta mintira, tanta falililaife.

OOBTtnEAI-, IVaÚrilAOTO BK rtPCLTEOA,

cant. 2.

A Diu chega emnoi, e com pretteza

ÍJí de Cnjarofar busca a morada.

Onde entrando se encheo de griatrútexa

Porque alli de tristeia não vio nada

;

E por vòr a abundaoci», a grâa nqueaa,

A seda e ouro, de que era toda ornada,

E mal deter as lagrimas poilia

Porque então alli Ugrímas ni!o Tia«

FRANC. DK ANDRADE, PniireiROCen CXI OE DIU,

cant. 9, eal. 110.

PRESTIGIADOR, s. m. (Do latim prces-

tigiatof). O que faz jogos do mãos illusi-

vos.

f PRESTIGIAR, V. a. ant. Fazer pres-

tígios, fazer jogos de mãos illusivos.

PRESTIGIO, s. m. (Do latim jyrcesligio).

Engano, apparencia com quo os presti-

giadores illudem o publico.

—Representação, imaginação, phanla-

sia enganosa.

Tc mãos Imperiaes viste, i Florença,

Depondo oSceptro. tacter Cadinhos.

Tanto pode o prazer, pode o prestigio .'

Mas «e delles a PurporanSo f.f».

Fogem por certo as Blusas d*espantad.'is.

J. A. DB MACKDO, TIAODI EXTÁTICA, C*nt. (.

—Reunião de circumslancias que con-

tribuem para que ama pessoa inspire

respeito e admiração.

PRESTIGIOSO, ttdj. (Do prestigio, com
o suflixo «oso»). Que comem prestigio.

PRÉSTIMO, s. »n. llilidade, preslança.

— t Porque se lho dessem logo o premio,

naõ lhe ficava ca que esperar, e naó ser-

viria taõ diligente, nem tornaria taó ce-

do, deixando-se engodar la com outros

lucros, e que perderiaõ hum suaeiío de

grandissimo préstimo.» Arte de Furtar,

cap. 13.— «Nem vós negareis esse vosso

préstimo a uma mulher da província;

que, ao que estes Senhores dizem, tem de

que se talhe uma linda Dama.— E doDÓsa,

tem ingenbol bdlloepígrammal tem pre-
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çol Doa minh» pslavra de honra. — É
donósa — (murmurarão ainda unisonos
os Peraltas que me rodeavâo).» Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
— Beneficio, mercê.—«Dos quaes fo-

raõ os nossos fesfjaiios, recebendo dol-

les préstimo, amizade, e auisos das cou-

sas da terra, dizendolho que se fiasse dei

Rei quo.nao de mouro, e que de todulos

da cidade fezesse ha mesma conta.» Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 1, csp. 38.

— Senhorio ulil.

— Pensão, tributo.

PRESTIíIONIAL, adj. 2 gen. Vid. Pres-
timoninrio.

PRESTIMONIARIO, adj. (De prestimo-
nio, com o suffixo «ario»). Da natureza
de prestimonio.

PRESTIMONIO, s. m. ant. (Do latim

prcestimonium). Pensão tirada das ren-

das do beneficio, redditos para sustento

de sacerdotes.

— Capella presbyterial, a cuja posse
só um sac-rdole tem direito.

— Prestamo, ou aprestamo.
PRESTISSIMO, adj. superl. de Pres-

tes.

PRÉSTITO, s. m. Procissão, em que o
reitor da universidade de Coiojbra, saho
acompanhado dos doutores, e estudan-
tes, b-deis, etc.

, para ir assisúr a algu-
ma solem [i idade.

PRESTO, adj. Ligeiro, veloz.

—Figuradamente : Urgente, apressado.—Adv. Cedo, logo.

—Loc. ADV.: Di presto; de prompto,
com presteza.—Adagio: Quem msis alto nada, mais
presto se afoga.

PRESTUMEIRO, adj. ant. Ultimo, der-

radeiro.

PRESUMIDO, }jart. pass. de Presumir.

No se.xto dia o burro foi creado,

E por burro foi logo conhecido

;

Que as asneiras do hum burro presumido,
Asalcansa hum discurso moderado.

AB6ADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, pag. 71

(ediç. 1787).

— Substantivamente: Um presumido.
PRESUMIDOR, adj. Que presume.
PRESUMIR, V. a. (Do latim prcvsuyne-

ré). Conjecturar, suppôr.

A p.ilaura que tenho ao Falcão dada
Po* mim será cumprida, e não presuma
Leuar Manoel de Sousa o que me manda
Dizer auante mais, pois he escuzado.

Que primeiro estas mãos serão verdugo
Da liUia quenaceo pêra matarme,
Primeiro a enterrarei viua, que paese

Esta falta por mim, tendo ella a culpa.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
canl. 1.

Carregado, auorcecido o pastor chama
Infelice, e cruel a sua «strella,

Que ainda qne não ve canisa de seu dano.

Os accidentes delle ja o assombrào.

Ia presume que .\mor no liure peito

Traição perflda, e falsa lhe ordenaua,

Affirma o que suspeita e ja se entregi

De todo ao graue mal deste receyo.

OBR. ciT., cant. 9.

Mas verdadeiro, fácil, e singello

De puro corarão, e alma não falsa,

No beneuolo aspecto bem mostraua

Do enganos, e maldades estar livre.

que aqui socedeo ao Sousa, em outro

Canto volo direi, que este se alarga.

Onde 36 pode ver, que o tempo perde.

Quem presume fugir ao alto juiso.

OBR. ciT., cant. 11.

—íE diz bem; porque em duvida, de

todos os Reys se ha de presumir bem :

mas quando as couzas saô evidentes, naõ
ha escusa, que as livre. A evidencia das

injustiças, que Castella usou com Portu-

gal sessenta annos, que o teve sngeito,

mostrará o Capitulo seguinte.» Arte de
Furtar, cap. 16. — «Hum Fidalgo cuida,

quê se distingue de hum escudeiro, mais

que hum leaõ de hum bugio: e hum es-

cudeiro presume, que se diíTerença de

hum mecânico, mais que hum touro dn

hum cabrito. E que será hum Duque,
ou um Rey, comparado com qualquer

desses? Será o que he hum elefante com
hum cordeiro.» Ibidem, cap. 58.

Este grossa esquadrão se vai direito

Ao pequeno esquadrão do Sousa imigo.

Que pdra este importante e duro feito

Quatorze homens sós tem então comsigo

;

lias sabendo que tem tão forte peito

Que não duvidarão o mór perigo.

Não somente então trata d'espera-los

Mas presume também desbarata-los.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 11, est. 93.

— Suspeitar, desconfiar.

Víase alli o mortal fero banquete

Gado o pay come os três Qlhos cozidos.

E bebe o triste sangue dos que amaua.

Vingança tão cruel não presumindo.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. i.

Corre hum medo improuiso pollos ossos

Destes Cafres que tal não presumido,

E&fiinse lhe o sangue nas entranhas,

Da espada vendo a luz, do Sousa a ira.

Tornados so arremessão, qual primeiro

Podo e no manso Rio se mergulhão, "^

Mas logo em pouco espaço sobre as ondas

Outra vez desmayados forão vistos.

OBR. ciT., cant. 15.

— V. n. Ter presumpção, vangloriar-

se, ter grande opinião de si, arrogar-se.

— íE p3ra que se veja, como as couzas

vaõ muitas vezes nesta parte, contarey o

que succedeo ha poucos annos em huma
praça, onde foy provido por Capitão mòr
certo Cavalheiro, qua presumia de gran-

de soldado: e no primeiro dia, em que
tomou posse do seu feliz governo, lhe

foraõ pedir o nome para as rondas da-

quella uoite.» Arte de Furtar, cap. 38.

Ninfas destes vizinhos arredores, '

Que tão altivas presumis de belas,

Cubrindo os vultos de custosas téL s.

Ornando as trannas de festões de flores.

J. XAVIER DE M.\TTOS, RIMAS.

—íTeme, replicou Mentor, teme que
não te aggrave com desgraças : teme seus

mimos traidores, inda msis do que os

escolhos em que se espedaçou nosso na-
vio : o naufrágio e a morte não são tan-

to para temer como os prazeres, quando
estes encontram a virtude. Foge de acre-

ditar quanto ella te referir: a mocidade
é desvanecida, tudo presume de si: bem
que frágil, confia que tudo pode

;
quede

nada se devo acaulel.ir; e entrega-se li-

vianamente e sem recato.» Aventuras de
Telemaco, liv. 1.

— Presumir se, v. re.fl. Arrogar-se.

PRESUMÍVEL, adj. 2 gen. Que pôde
pr^suinir-se.

PRESUMPÇÃO, ou PRESUNÇÃO, s. f.

(Do latim prffsiífrj/jfíonem). Suspeita, con-
jectura fundada em indii ios ou signaes.
— «Pedraluarez por naõ l^ixar à elRey
com esta presumpçaõ que a mingua do
cabedal naõ tomaua mais carga, mandou
mostrar aos seus officiaes que andauaõ
neste neg icio dous cu três cofres cheos
de dinheiro em ouro: dizendo que elle

linha ainda tanto dinheiro que bata po-

derá carregar cinco ou seis nãos que lhe

o mar comera, porque pêra todas leuaua
cabedal, mas como .nqusllas que ali tra-

zia hisõ jíi abarrotadas cõ a carsa que
lhe dera elRey de Cochij n^^õ podia leuar

mães, nem sua vinda àqueile porto fora

por razaõ de carga, somente por seruir

elRey.» Barros, Década 1, liv. 5, cap. 9.

— Vá confi.'5iiça pessoal; opinião de si,

pela qual alguém se arroga, e toma al-

guma parte, ou qualidades que não tem,
ou que não possue, no grau em que cui-

da. — «Virate pêra ca, que se me não
fiasse de ti não te manlaria estar ahy, e

porem isto não te do presumpção s^não
vontade pêra milhfir seruir, e ser milhor
ensinado.» Garcia de Rezende, Chronica
de D. João II, cap. 201.

E vimos ha grauidade.

prcsunram, auctoridade,

que os Reys dam com fauor,

e também seu desfauor

desfaz muyta vaidade.

GARCIA DE REZENDE, MISCELLANEA.

— «E certo se Clariraundo primeiro

olhara o danno, que traz «o estado de
minha fama sua vâa presunção, e des-

contentamento ao Emperador se o sou-
ber, naõ se metera nisso : faz mal de pôr
com sua bondade em condição minhas
cousas, pois taõ pouco lhe bade aprovei-

tar sua fantesia.» Barros, Clarimundo,
liv. 2, cap. 6.

Todas fstas tres, saõ as que a belleza

E a graça de Lianor mais auorrecem

:
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Todas trea sna tocadu mas dAo (tanto

Como a princesa Ani[>hitrite)da enueja.

Dizem que entrou soberba isenta, e liure

No seu bumedo Reino c^m dropreio,

E cò vai prcsumprão, tratando a^ Nimplms,

A quem da fermosura, a lionia lie dtnida.

COnTR REAL, NAUrBAGlO OE SErULVKPA,

cant. 7.

— «Inòppnndenle o meu «lisnurso de

tudo o que he cerlpsa Divins, combale
unicaraenle o que tenho por presum-
pçaõ, vaidade, e cpjçueyra humana.» Ca-

Talleiro d'01ivfira. Cartas, liv. 1, n.''43.

—Figuradamente:

Dallie hum pecado Rolpe. o nas enx.irclu

Uum zonido espumoso ne Icuanta.

\ seca aruore brada, eja rendida

Dcixuso vir alKÚxo feita em racli.is.

A (lauea, e m^stareo que toca as nuucs

Olhando com desprezo os de cn baixo

:

A sua presunção, antes altiva

Humilde está deboiío ja das ondas, -

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DB SErULVEDA,

eanl. 7,

— Figura de rhetorica, que consiste

em prevtuiir o orador as obj^cçõos dos

adversários.

— Termo forense. Presumpção de fa-

cto e de direito; a suspeita fundada em
taes conjecturas que a lei estabeli!CO ex-

pressamente sobre ellas o que se deve ob-

servar.

— Presumpção de homem, ou de juiz;

conjectura ou suspeita que por si só não
faz prova.

— Presumpção de lei, ou unicamente
de direito; suspeita fundada em indícios

legaes.

— Presumpção violenta ; suspeita fun-

dada em iudicios e conjecturas tão for-

tes que não deixam duvida alguma.
— Adag, : Presumpção e agua benta,

cada qual toma a que quer.

PRESUMPÇOSO, ou PRESUNÇOSO, adj.

Que tt^m presumpção,

PRESUMPTIVO, adj. Que pôde presu-
mir-se, presupposto, presuiEpto ; diz-se

particulflrmente do herdeiro, ou succes-

sor legiiimo, que por direito succedem
a seus pães, na administrarão do bens,
etc.— O hr.rdeiro presumptivo da coroa.

PRESUMPTO, part. pass. irreg. de Pre-
sumir
PRESDMPTUOSAMENTE, adv. (De pre-

sumptuoso, com o snflixo «mente»). Com
presu(iip(;ão, vãmente, cura vangloria.

PRESUMPTUOSO, ou PRESUNTUOSO,
adj. Que tem muita presumpção.

Sali6 a turba fcroi, iinvoímjilinjsii,

Mostrando a natural Eoberba em tudo,

Com várins sedas vai rica, eUistrosa,

Qual setim, qual brocido, qual velludo.

Branco, amare lio, S£ul, e a còr da rosa,

E quantas soube achar engenho e estudo,

E com tão vário arreio e sumptuoso

D& espectáculo bello, e temeroso.

F. DB ANDRADE, PRIMIIBO CERCO OE DIU,

cant. 13, est. U.

PRESUNTO, s. m. A p^rna do pfTCO

saltí.ida, e curada.

PRESUPOR. Vid. Presuppôr.

PRESUPPOER. Vid. Presuppôr.

PRESUPPÔR, r. a. (De pre..., e sup-

pôr.. .Sup()òr antes, dar por assentada

uma cousa. — «Ksto ponto de oscravaria

ho o mais arriscado, que ha era todas

iioçsss Conquistas : e para que todos o

entinidara, havemos do presuppôr, que o

natural dos homens he, que tolos sejaõ

livres, e só ptidem ser escravos por dous

princípios. Primeiro de delicto. Segundo
de nascimento.» Arte de Furtar, cap. 46.

PRESUPPOSIÇÃO. Vid. Supposição.

PRESUPPOSTO, /wií. ;jass. de Presup-

pôr.

— S. m. Motivo, causa, pretexto.

— Supposição; hypothese.
— D>'sÍKni<>, propósito.

PRESUPPOSTOQUE, cotij. adversai. Ja

que, ainda que.

PRESURA, s. f. Vid. Pressura.

PRESURIA, s. f. anl. Tomada, con-

quista.

— Presa de agua, açude, levâda.

PRET, s. m. (Do fraucez pret). Soldo

diário de soldad >.

PRETENÇA. Vid. Pertença.

PRETENÇÃO. Vid. Pretensão,— «Para
o que foi el Rei a Taraçona em Aragaõ,

e os compoz em s ias preteações, com-
pondo de voitt ouiras discórdias que ha-

via entre o Castelhano, e Aragon^z, dei-

xando hum, e outro obrigados com da-

divas, e empréstimos de dinheiro, e to-

dos os fidalgos de amb^s os Reinos ad-

mirados de sua lib-ralidade.» Fr, Bernar-

do de Brito, Elogios dos Reis de Portu-

gal, continuados por D. .José Barbosa.

—

«O poier de Filippe Prudente fui o que
fez mais justificada a sua pretençaõ, e a

fortuna do Duque de Alva na ponte de

Alcântara junto a Lisboa, foi a que lhe

segurou a Coroa acabando de destruir o

pequeno, e mal armado exercito, com
que se lhe oppoz o Prior do Crato, o Se-

nhor D. António.» Idem, Ibidem.

fPRETENCER. Vid. Pertencer.—.Dom
Afonso de Noronha como pessoa a que
mais parecia pretencer o encontrarse com
o capitam C^je Abrahcm, em cujo lugar

auia de suceder, se adiantou de tolos,

cora os quarenta espingardeiros, que le-

uaua, e outras pessoas que o seguirão e

foi cometer os itnigos antes de chegarem

a praia, que com os tiros da espingarda-

ria se começaram a retraer.» D.imião de

Guês, Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 23.

PRETENÇOR. Vid. Pretensor.

PRETENDEDOR. Vid. Pretendente.

PRETENDENTE, í. :.';/«». Aquelleque

pretende, solicita alguma cousa.— «Mar-

cial esta todo cheyo de semelhantes exem-
plos, porem he necessário que o Autor

faça reflexão, em que somente por zom-
baria, e para se criticarem as bavxezas

dos pretendentes, s»» dava em Roma o
lilulo de Roy aquelles a quem os mes-
mos pretendentes faziào a corte. > CavaU
leiro de Oliveira, Cartís, liv. 1, n,<> 17.

PRETENDER, ou PERTENDER, v. a.

Solicitar com as diligencias necessárias.

S* contra mim t« mostrai poderou
Vingao^i em tinto amor s4pre(en'i«n(io

Nío gentias honra, pois est^ sabido

Nio ser honra malar ao ja veocido.

CORTE REAL, KAUmAOlO DE SEin;LrET>A,

tant. 7,

— «E que para isso tomassem três dias
de espaço, rm que porj-jun», lagrimas,

e brados pedissem todos a huma voz re-

médio I' Socorro ao alto Si*nhor das mi-
sericórdias, em cuja mão estava mnjto
certo este remedioque pretendião.» Fer-
não .Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

92.— «.Neste tempo chegarão a Goa Em-
baixadores do Rei do Canará, que pre-
tendião a confederarão do Estado, para
com armas auiili»res molestar ao Hidal-

cão seu confinante.» .Jacinlho Freire de
Andrade, Vida de D. João de Castro, liv. 4.

— Ter intento, e fazer diligencia por
conseguir.— «Cada hum mostrava a sea-

ra de seu cabedal e ofíicio pretendendo
colherlhe o fruito. » Jorge Ferreira de Vas-
concellos, Dlysippo, Prol.

iDcbandn ss boccas enchem de groisriras

Desconcertadis vozes o ar sereno,

Se a caso algum rumor se moae. oa p.-isn

luoto delias a Rés, que o prado busca,

O rouco c into deixão saltão todas

No lamoío, reuollo, turuo charco,

Empuxando cos pés se aguas, fogem,

Sò preíendenflo em tal medo ealomree.

CORTE REAL, NAVniAGn DE SrPLXVEOA.

cant. 1."i.

.Mas que presta isto tudo para guerra

Oodeo valor os peitos oio accendeT

Com tam«nho podfT B,iudur se encerra

LÁ dentro no arraial, nem se defende,

Qu'assentado está li junto da serra

De Mandou ; roas o imigo que pretende

Acabar o que ja b(m começan^

Lá perto do Sultão ja se alojar*.

F. DE ANDRA.de, PRIMEIRO CEBCO DE DIV,

cant. 3, est. 27.

— «Quantas, em vez de agradarem aos

que as vêem, por essa própria diligencia

escandalisam, e vão como convidatido o

riso, e a mofa da gente que pretendiam
admirar, e alTeiçoar, póle ser! Este abu-

so é digno de que o marido, logo qne o

conhecer, o atalhe por todos os meios;
porque a idade o não emenda, antes o

accrescenta » Francisco Manoel de Mello,

Carta de Gnia de Casados.
— Intentar, projectar, tencionar.

Dos espumantes vasoa se deirama

O licor, que Noé mostrara i geote

;

Mas comer o Gentio oáo pretende

Que a seita, que seguia, lb'o defende.

CASi., LIS., cant. 7, est. 75.
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Porém a deosa Cypri», que ordenada

Era para favor dos Lusitanos,

Do padre eterno, e por bom génio dada,

Que sempre os guia já de longos annos,

A gloria por trabalhos alcançada,

Satisfação de bem soflridos danos.

Lhe andava já ordenando e pretendia

Dar-lhe nos mares tristes alegria.

IDEM, IBIDEM, p^g. 9, CSt. 18.

Já sobre es Idalios montes pende,

Onda o filbo frecheiro estava então

Ajuntando outros muitos ; que pretende

Fazer uma famosa expedição

Contra o mundo rebelde, porque emende

Erros grandes, que ha dias n'elle estão,

Amando cousas, que nos foram dadas,

Não para S9r amadas, roas usadas.

IDEM, IBIDEM, cant. 9, est. 25.

E se esta informação não fôr inteira,

TíiDto quanto coavcm, d'cUes pretende

loformar-te, que é gente verdadeira,

A quem mais faisidade enoja e oíTende.

IDEM. IBIDEM, caut. 7, est. 72.

Como a mestra engenhosa acha matéria

Disposta a effectuar o que preíenrfe,

E na conseruaçã':) das cousas sempre

Com grande vigilância está occupada

Vendo faltarlhe algum dos que sustenta

E cria, como mãy, alU reforma

O filho fallecido e leua gosto

Em ver aquelle vão falso retrato.

CORTE REA.L, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 16.

— «Aqui desemb.srcou António do Fs-

ria ora lerrs com dós, ou doze soldados,

e a correu toda em roda, std ."ichar ne-

nhuma g^ritf que o informasse do cami-

nho quo pretendia f^z-^r de queficou as-

sas agastaio, n arrepr-nlido do que sem
consideração, nem conselho de ninguém,
mas só prr sna vontade, o por sua ca-

beça tinha cometido, sinda que em si ro-

primia a dor deste erro com a mavordis-
.iimulaçâo que podia, por não enxerga-

rem os seus nelle fraquesa.» FtTnão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 71.

Aqui vendo que em vão tomar pretendem

O Sultão, que com azas lhes fugia,

A roubir polo Reino então «e estendem.

Onde nada este intento lh'impedia.

Depois que com cubica não sfe accendem,

L Porque ja o roubo e a presa os enfastia,

H Usão então d"estranhas crueldades,
"

Sem respeitar a sexos, nem a idades.

PRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE

DIU, cant. 3, est. 53.

— «Porem imagino que ainda assim

como roo expliquey, fui sempre mais
considerado, e mais elevado no louvor

dos Religiosos, do que he o mesmo Frey

Henrique, quando diz pretendendo fa-

zer-lho o elogio.» CnvsUeiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n." 28.

— Desejar, requerer. — «Estefoi, se-

nhor, o fim d'esta mal lograda missão,

na qual se. se guardaram as ordens de

Tossa magestade, e os padres se ficaram

com os Índios, como ellfs e nòi preten-

diamcs, para se descerem depois com-
modamenle, assim d'esta3 como de três

VoL. IV.— 117.

outras nações visinhas, esperávamos tra-

zer em mui pouco tempo á fé de Christo

mais do cinco ou seis mil almas, e com
ellas muitas outras no mrsmo rio.» Pa-

dre António Vieira, Cartas, n.° 11 (ed.

1854). — oE ficariaõ as nàos do Reino

sem terem porto, nem ercalla aonde fos-

sem carregar, nem a pimenta que era o

mais importante de tudo, porque logo

os Mouros a havijõ de haver toda pêra

si, e passalla a Meca, que era o que el-

les muito pretendiaõ, porque com a nos-

sa entrada na índia lhe arrancámos das

mãos aquelle trato com que todos vieraõ

a empobrecer. E lançando Francisco da

Sjlva suas contas a tudo, se foy ver com
EIRey de Cò'him sobre aquelle negocio,

e o persuadio a emendar os agravos de

que se o Príncipe queixava, ao que El-

Key disse que faria tuio o que naquelle

negocio lhe parecesse bem, e que tomas-

se elle à sua couta acabsllo com elle.»

Diogo de Couto, Década 6, liv. 8, cap.

2.— «E chegando ao chafariz nos chamou
quo nos chegássemos psra elle, o que

nós logo fizemos com nossas cortesias

devidas, de que elle fez pouco caso por

nos ver pobres, elle laçando logo na agoa

as espigas que tinha na mão, nos disse

que puséssemos as mãos nellas, e nó; o

fizemos lego todos por nos parecer que
era assi necessário para a paz e cõformi-

dade que pretendíamos ter cõ elles.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 82.

— Pretextar. — «Deixando outros de

menor monta e nota, Voltaire, que toda-

via sabia o seu pouco de Inglez e em In-

glaterra havia demorado, diz blasfémias

quasi incríveis quando se raetto a tradu-

zir as sublimidades de Milton ou as orí-

ginnes e enérgicas altivezas de Shskspea-

re. Eguaes barbaridades commetteu pre-

tendendo revelar os mysterios de Dan-

te. > (iarrett, Camões, liv. 3, nota A.

— Pretender-se, v. rejl. Tencionar-se,

desej«r-s«, intentar-se. — «Chegados nós

a este porto, surgimos no meyo de hu-

ma angra que faz a terra junto de hnra

pequeno iiheo, que demora ao sul da

entrada da bsrra, onde nos deixamos es-

tar sem salvarmos o porto nem fszermos

estrondo nenhum, com determinação de

tanto que fosse nnite mandarmos sondar

o rio, e tomar informação do que so pre-

tendia sal)er.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 48.— «E isso he o que
necessariamente se hade supor, para se

poder dar á passagem citada o sentido

que se pretende a favor da Chiroman-

cia.» Cavalleiro d'0!iveira. Cartas, liv. 1,

n.o 44.

PRETENDIDO, ou PERTENDIDO, part.

pass. de Pretender.
— .1/oc'x pretendida; requestada.

PRETENSÃO, <.u PERTENSÃO, s. f. So-

licitação para lograr o que se deseja. —
«E taes cores déraô á sua pretensão que

ao fim sahiríõ com ells, levando el Rei
a execução psra sUiviarem sna ctilpa, o

partindo de Montemor o Velho para a

Cidade de Coimbra onda D. Ignez esta-

va, a matáraõ Pêro Coelho, Diogo L"pes
Pacheco, e Álvaro Gonsalves Meirinho

mór, mas já por suas vontades, que pela

dei Roí D. AíTonso, a quem sua innocen-

cia tinha movido a piedade.» Frei Ber-

nardo de Brito, Elogios dos reis de Por-

tugal, continuados por D. Jofé Barbosa.

—O estado de pretendente.

—O direito que se pretende ter a al-

guma cousa.

PRETENSO, ou PERTENSO. Vid. Pre-

tendido.

PRETENSOR. Vid. Pretendente. — «E
pois assim he peço-vos que me digais a

qual destes direitos que estes dous pre-

tensores aieg';õ por si heida obedecer,

pêra que EIRey de Portug.il meu Senhor
spja bem servido, porque vos heide lan-

çar a culpa do erro se o houver, e a ello

dareis conta de tudo, porque eu desejo

de acertar em seu serviço.» Diogo de Cou-

to, Década 6, liv. 10, cap. 11.

PRETENTAR. Vid. Pretextar.

PRETENTO^ Vid. Pretexto.

PRETERIÇÃO, s. f. (Do latim prfçíeri-

tionem). O acto de preterir ou ser prete-

rido.

—Termo de philosophia. A forma ou
quasi forma, quo se constituo e denomi-
na passada, isto é, que não existe pre-

sentemente, mas que existiu em outro

tempo.

—Termo forense. Em direito civil, a

omissão d'aquelle quo tendo herdeiros

fijrçsdos, não os menciona no seu testa-

mento.
PRETERIDO, part. pass. de Preterir.

PRETERIR, V. a. (Do latim prcrterire).

Não prover alguém em algum lugar, etc,

que lhe cabia por antiguidade, accesso,

etc.

—Termo forense. Omittir no testamen-

to a instituição do herdeiros.

t PRETERITAMENTE, adv. (De pre-

térito, com o sufflxo «mente»). Com pre-

terição.— «?<ão cuidando preteritam en-

te que em satisfaser aos desejos dos sen-

tidos bojo se vè forçado a renuncia-los.

Poderá hum homem destas ter a míni-

ma ídoa da satisfação sublime, e durá-

vel, que resulta da contemplação, e do

exercício das faculdades da sua alma im-

mortal? He possível que conheça os ce-

lestes êxtases do hum spírito desemba-

raçado de todas as cousas terrestes?

Creyo que não.» Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 3, n.» 9.

PRETÉRITO, aáj. (Do latim prmteri-

tns). yue passou ou succedeu.— «E da-

qui vem o direito, que faz aos vencedo-

res senhores de todos os bens dos ven-

cidos: e tudo se deve regular pela cíTen-

sa pretérita, e psz futura. Se entre os

bens dos inimigos se acharem alguns
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de amigos, devomse-lhes restituir. Se os

danonos feitos aos inimigos bastarem pa-

ra a salisfflçsô, naõ so i)óli;m exti;n'l'!r

aos itinocenles.» Arte de Furtar, cap. 21

.

— &'. m. Terrao de graixiuialica. Ap-
plica-so a um dos t(;iiipus do verbo com
que se designa o passado.

PRETERMISSÃO, s. /. (Do latini pr»;-

termiísionem) . Termo de riíetorica. l'"i-

gura quo consisto em nomear ts cousas,

dizendo ao mesmo ti-mpo, que as aio
apontinins.

PRETERMITTIR, v. a. (Do Islim prcc-

termitlere). Umiltir, deixar de mçncio-
nar.

—Preterir.

PRETERNATURAL, adj. 2 gen. Sobre-

natural, 011 fora i\n nnii-m uaturiíl.

PRETERNATURALIDADE, s. /'. (De pre-

ternatural, com o sufíivo «idadeu). A
qualidade de snr prclornnlural.

J-
PRETERNATUR.4LIZAR, v. a. Alte-

rar, transtornar a ordem natural d'algu-

ma cousa.

f PRETERNATURALMENTE. adv. (De

preternatural, com o sufllxo «m&nto»).

De um modo preteroatural.

PRETETE, adj. 2 gen. Termo familiar.

Algum lauto preto.

PRETEXTA, s. f. (Do latim pretexta).

Vestido branco, orlado de purpura, que
usavam os magistrados romanos, os man-
cebos, o donzllas aló á idade úet casnr.

PRETEXTADO, part. pass. òe Pretex-
'tar.

PRETEXTAR, v. a. (Dolatira prwtexe-
re). Valor-se do algum pretexto.— «Fin-

do o banquete, foi conduzida a um es-

plendido quarto em que estava preciosa

cama imperial para lhe pretextar o des-

canço e armar o quo a lig>'iresa franceza

costuma chamar amorosa intriga, e os

portuguezes do bigode á fernandina cha-
mam desaforo, insolência e deshonra.»
Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Caraillo Castello Branco, oag. 93.

PRETEXTO, s. m. (Do latim 'prtvle.c-

tus). Motivo apparente que se allega pa-
ra fazer ou não fazer alguma cousa. —
«Este, senhor, foi o pretexto, mas a cau-
sa que s'i teve por verdadeira, era, por-
que os Índios u'este Maranhão são pou-
cos, e so queria aproveitar d'elles como
aproveita, ou occupando-os em coisas de
seus interesses, ou repartindo-os com
quem lh'os sabe agrad-ct-r. » Padre An-
tónio Vieira, Cartas, n.° 11 (ed. 1854).— «Estas, senhor, são as minas certas

d'este Estado, quo a fama das de oiro o
prata sempre fui pretexto, com que d'a-

qui se iam buscar as outras minas, quo
se acham nas vòis dos i'idios, e nunca
as houve nas da terra.» Ibidem, n." 16.

— «Concordarão ambos que com o pre-
texto de divertir ao Principc, virião suc-

cessivamenio á sua camará tndas as Da-
mas da Corte.» Cavallciro d'Olivcira, Car-

tas, liv. 1, n.o 30.— íStíguudo as rezões
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contrarias desta, que u Conde náo podia
ignorar, se pólo crur, quo a (icçáo deste

pretexto tinto foi do qu<'rn o represen-
tou, como df quem o teuo p «r verdadei-
ro.» Francisco Manoel de M 11 ), Epana-
phoras, pag. 21.

—

«Já dn priniitiro a dis-

tancia em que te vijse do mim ; logo al-

guns assòuuiT do dev'(;úo; tambetn o re-

ceio de 1'slrflgar de loilo a rainha saúie
com tanta falti de dormir, tsnto desasso-
cêgo; o a pnuca esperança de que voltes;

a frieza d'esse teu amor, e da tua despe-
dida

; o partires de Portugal com tão

ruins pretextos; o outras ruil razõís tSo

inúteis, o que b.im vslcm as dittas, psre-
ciào promelter-me seguridado de soecAr-
ro, em caso de prccisálo.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seueterre. — «Q»uão fracos me
lerião pareeid'i| E náo ha iii motivos que
valassem a arrancar-me de teu lado:
mas tu... deitaste sofregamente mão dos
pretextos quo se to depurarão pnra vol-

tar a França. Estava essi Navio de par-
tida í Dtúxásses-lo partir. Não tinhas Car-
tas da lua faaiilia? E não sabes tu mui
bom quant.is perseguições cu padeci da
minha?» Ibidem.—«O pagrim que comi-
go trouxera mandei-o voltar pnra o meu
castello, tomando por pretexto algumas
ordens que tinha de communicar ao mor-
domo do solar. A morte de Lopo Men-
des devia divulgnr-so, o eu temia qna as

desconfianças estouvadas do pagem me
atraiçoíssem.» A. Il.-rculano, Monge de
Cister, cap. 3.—«O Condestavel, que era
o adversário mais de receiar, e alguns
barões demasiado turbulentos foram re-

tiiios nas províncias com diversos pre-
textos, qu" a próxima renovação da guer-
ra proporcionava.» Ibidem, cip. 17.

PRETIDÃO, s. /. Negrura.
PRETIGA. Vid. Pritiga.

PRETINA. Vid. Petrina.

PRETINHO, adj. Diminutivo de Preto.— S. Preto ainda novo.
PRETO, adj. Dizse de qualquer corpo

do côr totalmente escura; negro. — «O
que feito começou l-go de edificar a for-

taleza sobre alicerces de hum antigo edi-

fício que achou na ilha junto do mar, e
a par delles alguicss cr;izes pintadas de
preto, e vermelho em paredes, qu» pa-
reciam serem om outro tempo de alguma
ermida, ou egroja de Christãos.» Damião
de Gocs, Chronica de D. Manoel, part.

2, cap. 3.— «.\ gente deste regno he ba-
ça, o delia preta, e bom disposta, trat.iõ-

se bem em seu comer, e vestir: acostu-
raâo muito andar damores, o sobrisso se
fazem muitos desafios: os que se des-
afião pedem campo a el Rei, e s» saro ho-
mens de preço o vai ver, o qim fazem a

pè em estacada.» Idem. Ibidem, cap. 6.— «E pondo recado o boa vi«ia no que
convinha, nos di-ixamos estar esp'>rando
pela menham

; e ás duas horjs despois
da meja noite enxergamos ao Orizonte
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do mar três cousas pretas rentes com a
agoa, o chamamos logo o Capitão que a
este tempo eslava no cuiné? deitado enci-

ma de hurna capoeyra. e lhe mostramos
o que viaoios.» Fernão Mendes Pinto, Pe-
regrin^ções, cap. 40.— «Que de veniaga
levaõ iiiercadores emcafiUsde El' f^nt^s,

o Abadas aos Reynos de Sornau, que ha
de Siaô, Passiloco, Sevadi, Tangú, Prom,
Calarninhsn, e outras Províncias, quo pe-
lo ccrtaõ desta costa de dous, e três me-
zes de caminho estaõ divididas em Se-
nhorio, n Reinos de gentes brancas, e
baças, o do outras muy pretas; e om re-

torno destas fâscirlui se Iras muyto ou-
ro, diaroantv-s, e rubins.« Id^ru, Ibidem,
cap. 41. — «As quais eraó povoadas de
lugares pe(|oenos do duz-intos até qui-

nhentos vezínhoj, alguns dos quais eraó

cercados de tijolo, mas não que bastasse

psra os defender de quaisquer bós trinta

soldados, por s^r a gent»; toda muyio
fraca, e sem armas nenhumns, mais que
SÓ5 paos toitados, e alguns Ireçados cur-

tos, cf)m hurs pavfs-s do taboas de pi-

oh) pintadosde vermelho e preto.» I iern.

Ibidem, cap. 52. — «Foi homem d*-, boa
estatura de corpo, tirado o cabello, e

barba castanha tirante mais a loura que
preta, os olhos negros, o rosto cheio o

bem corado, cheio mais de Magestade
que de ferraosura.» Fr. Bernardo de Bri-

to, Elogios dos Reis de Portugal, con-

tinuados por D. Jus6 Birbosa.— «A qual

esta cituada em terra cham cercada de,

pedra o de t^ypas he t^m dous mil \''7.\-

nhos esta ao les sueste: he muyto fértil

de mantimentos, e fruylas e de muytís
criações do gado e camelos o carr^los

pretos de gedelha.» Tenreiro, Itinerá-

rio, cap. 11.

—

«tm esta casa estam duas

sepulturas que e'tam cub;>rtas com pa-

nos de seda pretos que os mouros fm
em grande veiieraçam : e ho judeu mo
disse que avia de passar por junto da-

quella casa onde estavam duas sepultu-

ras huma de Aron, e a outra de Hisdros,

sogro de Mriyses.» Idem, Ibidem, cap.

36. — «As outras saõ tamanhas como a

palma de huma mão, pretas de fora, o

muyto luzentes de dentro, «brem-se ao

StI em lençoes, e deiíâo de si o aljofro

e pérolas que tem dentro; porem aquel-

le anno crusar.iõ os ventos Noroestes mais

cedo quo os outros annos passados, e a

nao em quo eu hií muyto carregado de

mercadorias, e os ventos serem Noroes-

tes que eraó pelo olho quo naõ deyxavóo

ir avante, e an l.iroo; muyto tempo fa-

zendo vi Itis a huma costa, e a outra,

onde lançav.irai s ancora, e esperávamos

por mares, cõ qu'> algum caminho hia-

rcos avnnt'^ p>lo qu-» pusemos tanta de-

mora quo foraõ mais do quarenta dias

em esta viagem, alé huma Ilha que esià

junto da boca do rio Kufratres quo se

chama CarR»m.» Idem, Ibidem, cap. 57.

— «Divertia-se a vista do alto de uma
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varanda que dava sobre o rio, com vêr

l)sndcs de garçss muito alvas e outros de

goarazes eueifuados, japys ainarelios e

pretos ft outra muita variedade de pás-

saros.» Bispo do Grão Pará. Memorias,

publicadas por Caiiiillo Castello Branco,

pag. 193. — oQuaauo (digo) me compa-
rava coao suas roupas tão finas, e tão ri-

camente bordadas, c'os diamantes, qae

únicos lhes cobrião o seio inteiramente

nú, c lhes adornavão os braços arreman-

gados alé aos hombros, c'os cabellos com
muita arte edi6cados. que todavia des-

mentião extraordinariamente com as so-

brancelhas; porqui^ umas os tinháo lou-

ros com sobrsHcélhas pretas; outras as

tinháo louras, e os cabellos pret<'S : c

por certo que bonitas ss náo achiva.»

Francisco Manoel do Niscimento, Suc-

cessos de Madame de Seneterre.

— /í^aes pi'etos de cobre; antiga moe-
da portuzueza do valor de 1 ceitil e

*/-o de ceitil ; dez pretos valiam um real

branco.
— Espécies pretas; noma dado pelos

cozinheiros á pimenta, cravo e cauella.

— Espada preta, ou em preto ; a que

ainda nao foi afiada, e tem os gumes
botos, por nuva ou coasirvada assim.

— Tomar o béiteiro o preto; dar na

marca, no alvo, segundo é a côr da mar-

ca, ou ponto a qur? se atira.

— S. m. Homem negro, individuo de

raça n^gra!
— A côr prets.

PRETOLIM, adj. — Óleo pretolim ; o

mesmo qua rerniz de espadeiros.

PRETOR, s. m. (Do latim prcctor). Ma-
gistrfldo romano.

PRETÓRIA, s. f. (De pretor). Digni-

dade de pretor.

PRETORIAL, adj. (De pretor, com o

sufliso «ai»). Pertencente ao pretor.

PRETORIANO, adj. Via. Pretorial.

— Dizia-se dos soldados da guarda dos

imperadores romanos. — Miiicia preto-

riana.

I PRETORIENSE, adj. Pertencente ao

protorio.

PRETÓRIO, adj. (Do latim pra;torius).

Pertencente ao pretor.

— S. >n. Lugar onde o pretor dava
audiência.

PRETURA, s. /. (Do latim íJra?ínra).

Pretoris.

PREVALECENTE, adj. 2 gen. (Part.

8Ct. de Prevalecer). Quâ prevalece. —
Opinião prevalecente.

PREVALECER, v. n. (Do latim ^jrcei-a-

leseere). Sobresaír, levar vantigem, ter

superioridade; superar, predominar.

—

«E destas ninherias ha por lá muitas
guizadas com taes escabeches, que he
necessário muito ardil psra lhes dar na
tempera : e ainda que ha quem a enten-

da, assim como ha quem a gosto, nsõ
ha quem a declare, por se naó eacarre-

gar de desgostos, arriscando a vida, e a

honra á ventura de haver, quem fsça

prevalecer suas mentiras contra minhas
verdades.» Arte de Furtar, cap. 10.

—

«E naõ lemos necessidade de exemplos
forasteiros, quando temos em casa o nos-

so Rpy D. Manoel, com quem se oppoz
o Emperador Maximiliano, estando am-
bos em igual gráo, e este mais velho,

mas em linha inferior por fêmea, e D.

Manoel por varaõ, que representava; e

julgou-se, que porisso prevalecia ao Em-
perador.» Idem, Ibidem, cap. 16.— «Qua-
tro cousas se consideraõ aqui, linha, se-

xo, idade, e gráo : e no primeiro lugar

se busca a melhor linha, o só quem ni^l-

la prevalece, prevalecerá na causa, ain-

da qae seja inferior ao outro pertonden-
te no sexo, idade, e grá^i: e Siimpre a

linha, que procede de varaõ, he melhor,
qua a que procede de fecaea.» Idem, Ibi-

dem.— ^Nem vai o argumento de defen-

der sua honra, para naõ ser tido por co-

varde, se naó sahir ao desafio; porqne
isso saõ leys do vulgo imperito, que naõ
devem prevalecer contra as do direito;

e major honra he ficar bum valente ti-

do por Christdõ entre prudentes, que por
desâiuiado deferindo a ignorantes. » Idem,
Ibidem, cap. 21. — «Os quais com zelo

santo, a som de sino tangido s.'? ajunta-
rão todos na saata casa do remédio dos
pobres, e desejando de valer a estes,

amaldiçoarão toda a mesa grande, e todos
os ministros do crime, para que a ira

do seu Ú^OT não prevalecesse no sangue
dos tristes, vi;to s-^r o gráo de miseri-

córdia em Deos de tam altos quilates co-

mo vemos pr-los effeitos que por elia obra
em nós.» Fernão Mendes Pinto, Pere-
grinações, cap. 87.

Bem como aquelle que febricitando

Oade a cólera está prevalecendo.

Na secca boca tudo ja amargando

Amargo julga quanto vai comendo.

BOLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS I>0 HOMEM,
cant. 9, est. 9.

Mas nem faltos de sangue, e trabalhados

De resistir a imigos inGoitos,

Se lh*ab&tem hum ponto os indomados,

Jfagoanimos, leaes, duros espritos.

E tanto hoje são delles maltratados

Aquelles inlieis peitos malditos.

Que perderão de todo a confiança

Dô prevalecer hoje a sua lança.

F. d'andbade, primeiro cerco de Dic, cant.

li, est. CS.

Tudo se rende emfim, tudo obedece •

A este segundo fogo, vagaroso.

Só contra suas forças prevalece

Hum magnânimo esprito valeroso;

Porque este, quando a força desfalece

Se torna mais feroz, mais animoso,

E o decurso do tempo, ou morte esquiva

Não somente o não gasta, mas o aviva.

OB. ciT., cant. 1õ, cap. 3.

Que tarde, meu Paulino, resplandece

Na tua boca a cândida verdade?

Tarde sim
; porém sempre a longa idade

'

De sabias ínstrucçoens nos prevalece.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, píg. 81

(edição 17S7).

— Conseguir, obter uma cousa com
opposi^ão de alguém. — «Com esta re-

metto a vossa magestade a relação do que
se tem obrado na exícução da lei de
vossa Diagestade sobre a liberdade dos
Índios. Muitos ficam sentenciados ao ca-

ptiveiro por prevalecer o numero dos
votos mais que o pezo das razões.» Pa-
dre António Vieira, Cartas, n.o 14(ediç.

1854).
— Vencer em juizo.

PREVARICAÇÃO, s. f. (Do latim prce-

varicationem). Acção e efleito do preva-
ricar.

PREVARICADOR, adj. (Do latim prce-

varicator). Que prevarica, que faz preva-
ricar.

— Adfo^ado prevaricador; que advo-
ga por dous adversários litigantes, e des-

cobre o segredo do seu constituinte á

parte contraria.

—S. >rt. O que falta ao seu dever,

quebrantando s fé ou juramento.

—O que perverte a tutrem.

PREVARICVR, V. a. (Do latim prcBva-

ricari). Perverter, transtornar, inverter

a ordem.— V. n. Faltar ao seu dever, quebran-
tando a fé, ou jurameDto.
—Fdltar ao dever, deixar de ser pro-

bo, enganar a quem pôz em nós a sua
confiança.

PREVEDOR, s. m. O que prevê.

PREVENÇÃO, s. f. Acção e effeito de
prevenir.

— Disposição,- preparação, sppsrelho,

apresto. — «Finalmente, o tempo em
que a missão Si? assentou era não só bas-

tante, senão dobrado do que se havia

mister para a prevenção e disposição

d'ella, quanto vao de março a junho.

Assim que se faltou o tempo, foi porque
o não quis aproveitar quem tinha obri-

gação d'isso, c mais fazendo-lhe eu con-

tinuas lembranças, como fazia.» Padre
António Vieira, Cartas, n." 11 (ediç.

1854). — «O mesmo entenderam a res-

peito dos Índios lobajáras da serra de
Ibiapaba, todos os capitães mais antigos

e experimentados d'osta conquista, os

quaes o anno passado sendo chamados
a conselho pelo governador sobre as pre-

venções que se deviam fazer para a guer-

ra que se temia dos hoUandezes, respon-

deram todos uniformemente, que não
havia outra prevenção mais que procu-

rar por amigos os Índios tob.-sjáras da

serra
;
porque quem os tivesse da sua

parte seria senhor do Maranhão.» Ibi-

dem, n."^ 17. — «Proposta de Çofar ao

Capitão de Diu. Reposta do Capitão. Avi-

sa ao Governador, o qual soccorre Diu

com gente e munições. Traição intenta-
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da por r.ofar. Prevenções do D. João

Mftscareniiíis. Ctn^ga Çofar com gíínlo <in

guerra. Descripi;ão de Diu. Pralica d»

CogH (/jfar «os shus. Insta de novo o

Cipilão do Diu. Kiiposlft do Capitfr). O
Governador manda a liiu a seu lillio D.

Fernando.» Jacinltio Fr.iro d'Andrado,

Vida de D. João de Castro, liv. 2.

— 1'foviião do oianlirnealos, etc.

— Aviso, advertência. — «Foz-se osle

ajustametito no primeiro de março de

1653 para se executar em junho do raos-

mo, o fazendo eu todas as diligencias,

o muitas mais das que mo tocavam, o

capilâo-mór me foi onlrelendo, sempre

com promíissas e demonstrações exterio-

res de prevenções, nló partir o ultimo

navio ifaquelle anno, para que eu já

não tivesse por onde avisar a vossa ma-

gestade.» Tadre António Vieira, Cartas,

u." 11 (ed. 1854).

—Conceito fjivoravel ou desfavorável,

a respeito de alguém ou de alguma cousa.

—Conhecimento antecipado do juiz a

respeito d'uma causa.

— Loc. ADV. : Por prevenção; para

prevenir.—Com prevenção; cotíi conhecimen-

to do causa.

PREVENIDAMENTE, ndo. (De preve-

nido, com o suftixo «mente»). Com pre-

venção, antecipadamente.

PREVENIDO, part. pass. de Prevenir.

Do Condo atreiçoado alli sa mostra

A merecida morte, e da mais alta

Torre, do principal templo deitado

Pello delgado ar, o Hcapanhol Bispa,

Mostralho na ribeira grão reuolta

De galles Castelhanas que acometem

Com forra as Portuguesas, deste assalto

Tão repentino, pouco preuenidas,

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPULV£DA,

caiit. 13.

—aE a segunda assegurar a bolça pa-

ra si com sua mãy, que era huma ve-

lha taõ ardilosa, como elle, que já esta-

va prevenida ao Padre do púlpito, e

muito bem adestrada pelo filho : e em
descendo o Padre agarrou deilo gritan-

do.» Arte de Furtar, cap. 1.—«E pro-

va-so claramente que nunca teve tenção

de que a jornada se fizesse, porque ha-
vendo do ser dezoito ou vinte canoas
que havia de ter prevenidas, pedindo-
ihe eu uma, tanto que desfez a missão,

para ir ao Pará, custou-lhe muito o bus-

cal-a para m'a dar.» Padre António Viei-

ra, Cartas, n." 11 (ud. 1854). — «Este

como era muito prudente, e prevenido,

dandolhe o recado da parle de Ellley a

desoras, cousa não costumada, pareceu-

dolho mal aquelle negocio, so sahio lo-

go fora da Cidade, e foy-se meter om
íiuma mesquita. BoramJim tanto que
amauheceo, tomou as insígnias roaes, e

so poz na cadeira, o mandou chamar
Mostafá Carmau, o Bearcan, e lho fez

grandes promessas pêra que lhe fizes-

sem a veneração como a seu Uey, o que
fez lioarcan Abexim : mas Mosliifá Car-

man dissimulando com o negocio, saliin-

do se ptra fora se \u>z em hum cavalbi

muito ligeiro, e se parlio pela [>osla pêra

B.irocíie a dar rebate a Madre Malijc<),

getiro de Coge Çofar, que era hum dos

Ili'gedores do lleino.» Diogo de Couto,

Década 6, liv 10, cip. 16. — «Derfio os

Mouros fogo á mina em dez de Uulubro,

a qual rebentou sem damno pela face

de ftira, retrocedendo o fogo por achar

resistência nos repuxos, e virão <>s Mau-
ros por dentro outra parede levantada,

espantados de que antevíamos os fins de

todos seus desenhos, não lhes valendo a

f.irça nem a industria contra tAo valo-

rosos, e prevenidos inimigos.» Jacinlho

Freire dAndrade, Vida de D. João de

Castro, liv. 2.— «Uumccão con o gros

so do exercito, carregau áquella parte

do mar n impedir a desembarcsráo aos

nossos. O Governador sahio a este tem-

po da Fortaleza com escadas prevenidas

para encostar ao muro. D. Juão M.ises-

renhas foi com os do sua companhia
cingindo a cava, por subir por aquella

parte, onde estava o baluarte do Diogo

Lopes de Sequeira.» Ibidem, liv. 3.

N,^o fazem os ChristSos o que pretendem.

Que os prevenidos Turcos os maltratão,

E ioda que duramente se defendem

Alguns feridos vão, hum s6 lhes matíto;

Alguns Turcos também alli se estendem

Que as almas das mortaes prisões desaUlo,

E na infernal e eterna são mettidas;

Alguns só dão o sangue, e não as vidas.

FRANC. d'ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. n, est. 28,

Mas aobre tudo a cúr do rosto muda
A gente popular, v^r que não vinha

Viso-Hei, qie espera dar-lhe ajuda,

Nemd'outra parte algum soccorro tinha;

Nem fortaleza alguma h.^ que lhe acuda

Co'o que a tamanho aperto lhe convinha,

qual o Capilão, bem previnitio,

Por vezes âs visinbas tem pedido.

IDEM, IBIDEU, cwt. 17, est. -iO.

PREVENIENTE, adj. 2 gen. (Part. act.

de Prevenir). Termo da theologia. Gra-

ça preveniente; o auxilio de Deus, que
nos induz a obrar bem.
PREVENIR, V. a. (Do latim prw, e re-

nire). Preparar, dispor de antemão.

—Prever, conhecer com antecipação.

— «Soube el U<?i D. Henrique destss li-

gas, e prevenindo seu aggravo, entrou

em Portugal cora maõ armada, até pôr

cerco a Lisboa, e queimar a rua nova, e

fazer no Reino muitos damnos por si, e

seus Capitães, a que acodio o Cardeal

de Bolonha mandado pelo Summo Pon-
lilico, e fez paz entro os lieis ambos,
que em Santarém se viraô, e f-tiláraó no
Tejo, cada hum em seu barco.» Frei

Bernardo de Brito, Elogios dos Reis de

Portugal, continuados por D. José Bar-
bosa.

— BaMar, at»lliar, impedir. — «Se he
fácil prevenir hum acriJeule desta Na-
tureza, ha outros que si nã» [xjdem em-
baraçar igualmente, Como se prova do
triste CISO s>'guiíite.» (;»valleiro ii"UlÍTei-

ra. Cartas, liv. 1, n." 15.

— Aiitt-cipar-se a alguém.
— Advertir, avisar.

— Impressionar, preoccupar o animo.
—Occorrer a algum inconvenieDle, dif-

ficuldade, etc.

—Sobrevir, surprehender.—Ant. Occupar de antemão um pon-
to, um posto, etc.

— Prevenir o juiz; usar de preven-
ção.

— Prevenir-se, v. refl. Dispôr-se d'an-
temão, prec8t«r-se.

—Termo forense. Antecipar-se o juiz

no conh''cimento da causa.—Adagio:
— Melhor é prevenir, que ser preve-

nido.

PREVENTIVAMENTE, adv. (De preven-
tivo, com o suffiio • mente»). Com pre-

venção.

PREVENTIVO, adj. Que contém pre-

venção.— Voz, ordem preventiva.—líomem preventivo ; prevduido nos
sens iiitHnlo;.

PREVENTO, part. pass. irre/j. de Pre-

venir.
—Jurisdicção preventa ; a de que usa

o juiz que primeiro tomou conhecimen-
to d'alfiiira caso de foro roiíto.

PREVER, V. a. (De pre..., e vêr). Vêr
com antecipação, por sigoaes ou indí-

cios ; antever.

— Figuradamente: Vêr, examinar, es-

tudar antes.

— Suppôr, conjecturar com antecipa-

ção.

PREVERSÃO. Vil. Perversão.

PREVERTER. Yid. Perverter.

Eu si''menle sei hnm, que ousado intenta

Pret-crter esta lei ; pois sempre forte,

Parece moço, e p.%ssa de setenta.

ABBAUE DE JAZSNTE, POESIAS, tOOt. 2. psg, ii

(ediç. 1"ST).

PREVIAMENTE, adv. [Dd prévio, com
o suftixo «mente»). Antecipadamente,
anteriormente.

PREVIÇO, ou PROVIÇO, adj. Feiticeiro.

PREVIDÊNCIA, s. /'. Conhecimento an-

tecipado do que pòJe acontecer.

PREVIDENTE, adj. t' gen. (Do latim

pnviidens, eiitis^. (Jue pre\è, o tem pre-

videnci.^.

f PREVILEGIO. Yid. Privilegio.— «Por-

que muytas uezes acaece que o homem
faz por concórdia, nem ade (síc^ descor-

dia por enJe assy he que per caiom dos

I

previlegios que os nossos antecessores

I

aos espitaaes dcrom c eles nom husim
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deles como deuem fazendo preytezia con

os lauradores, e con os seos uilaaos que

Ihis fiiCflU) foro çerlo cucada huurn ano

dessas herdades e lançam en elas ssinaaes

e cruzes ssen que deneguem a nós o nos-

so dere^-to.» Doe. de 1211, em Fort. Mon.

Hist.

PRÉVIO, adj. (Do lalim prcevius). An-
tecipado, prioQeiro que oulro, anterior.

— Estudo prévio
;
preliminar.

PREVISÃO, s. f. [[)o\B.úai jjrcevisionem).

P_revideiicia.

PREVISO, adj. Termo de theologia.

Previsto, antevisto pela previdência di-

vina.

PREVISTO, pavt. pass. irreg. de Pre-

ver.— «Nada que atalhar possa a vossa

jornada, vos occupe ; tudo está previs-

to. Oh minha Bemfeilora, não ouso ex-

plicar o mais: poicJi oscabedáes deSa-
zauua são o produclo do seu dóle: as-

sim totalmente vos pertencem.» Francis-

co Manuel do Nascimento, Successos de

Madame de Seneterre.
— Homem previsto; acautelado, pru-

dente, prevenido.
— Eitar previsto do caso ; sabedor de

antemão do que tem de acontecer, ou
succedtír.

PREZ, s. m. ant. Valor, preço, hon-

ra, estima, consideração.

PREZA, $. f. Vid. Presa.—«Com tudo,

«ssi iNuiio fernandez como dô loão, e em
sua companhia Uui barreio faziam en-

tradas per terra de Mouros, de que tra-

ziam prezas mas porque as atras depois

da tomada de Azamor eie esta de que
agora farei mençam forão de pjuca sus-

taucia, tratarei delia particularmente.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 48.— «Alfonso d'Alboqat i-

que tornando a seu caminho, não tardou

muito que não tomaram dous juncos: o

primeiro tomou D. João de Lima, Simão
de Miranda, e Simão Atfonso, por lho ca-

hirem na esteira em que elie hia pêra

Malaca, onde se houve muito grosss pre-

za.» Barros, Década 2, liv. G, cap. 2.—«Com que logo aquella noite na bai-

xamar em as estacas fizeram ao macha-
do grandes prezas, onàe' amarraram ca-

bos de linho grosso; e vinda a maré,
que alevantou a náo, e navios, a força

da agua fez arrincar as estacas sem mais
cabrestante, e per este modo tizeram lu-

gar com que entraram, e furam-se ajun-

tar com a caravella, e batel de João Go-
mes.» Idem, Ibidem, liv. 7, cap. 5.

—

«Certo he que os ha; o que naó furtaõ

ninharias: quando empolgaõ, saõ como
as Aguiss Keaes, que só em cousas vi-

vas, e grandes fazem preza. Milhafres

ha que secontentaócom sevaudijas; mas
a Rainha das aves com cousas msyores
tem sua ralé.» Arte de Furtar, cap. 14.

— «Succedelhe mal a emprirza; e ainda

que lhe succeda bem, perde em armas,

cav&Uos, e iofaotes mais da outro tanto,

e recolhe-so dizendo: bella maré leváva-

mos, se naõ se virara o barco. E dado

que nada perca, o que traga huma gran-

de preza, está bem esmada, e mal bara-

tada.» Ibidem, cap. 56.— «Porém, nem
a cubica dos soldados, nem a razão da

guerra soíTria que os ouiissem ; assim fo-

rão as «áos entradas, e mandada», a Goa,

para que conforme o bando do Governa-

dor se repartisse a preza.» Jacintho Frei-

re de Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 1.—«Em seis dias stlerrou Ba-

çaim, vindo buscallo ao navio D. Jero-

nymo de Mónezes seu cunhado, Capitão

Mòr daquella Fortaleza, cousolando-sa re-

ciprocamente hum na morto do irmão,

outro do filho. E porque o Governador

não queria ter o;;iosas as armas, despa-

chou D. Manoel de Lima com seis navios

ligeiros, para que na anseada de Cam-
baya fizesse algumas prezas nos navios,

que soccorrião, ou bastecião o Campo do

inimigo.» Idem, Ibidem, liv. 3.—«Alguns

velhos, e meninos, que não pudérão sal-

var-se, mandou o Governador livrar do

incêndio ; misericórdia aos soldados im-

portuna, grata á humanidade. Os despo-

jos se entregarão ao fogo, sendo menor
a preza, quo o destroço. Muitos outros

lugares daquella Costa, sem nome, forão

arruinados, ficando este cerco de Diu

mais famoso pela vingança, do que pela

victoria.» liem. Ibidem, cap. 4.

f PREZADO, part. pass. da Prezar.

Muy prezada e «itimaia .

vimos a gineta ser,

destrangeiroà muy louuada,

tam rica, tam atilada,

quo eia muy to pêra ver.

eA.KClA OE RE£e:.NDE, suscellanea.

Vejo que se acometera dous carneiros

De mim ot mais prezados e escolliidos,

Vejo 05 touros correr poUoç outeiros

Dando espantosos mil altos bramidos.

E do funesto Mouclio nos Vimeiros

Escondido, o\n'j> a voz triste e os gemidos:

Algum desastre ou mal me está guardado

Virmeha que Amor me tem ameaçado.

CORTE REU., NAUPRAQIO DESBPULVEDA,
caat. 9.

Ipocresia sou a Deos odiosa

Sancta vida professo, o mundo abraço,

De ignorantes pre:n<la co estes cumpro

E faço quanto quero, inda que injusto.

Vio eutiar por aqui de toda sorte,

De gente tanta copia que não caba,

Huns em tristes serabrantes escondidas

Dissoluções secretas e outros maUs.

IDEM, IBIDEM, cant. 11.

— «Mulheres ha leves e gloriosas, pre-

zadas de seu parecer : loureiras, cuido eu

que lhes chamavam nossos antigos, por

significar que a qualquer bafejo do ven-

to se moviam. Este é o ultimo de seus

males. Nem o quero considerar, porque

nos não ó necessário, nem 5p)0t«r o re-

médio.» Francisco Manoel de Mello, Car-

ta de Guia de Casados.— «Mas que fora

de mim, se tu de mim fizeras pouco apre-

ço, quando me viras era França? Que
desatino! que trasvi.j ? Qúh cumulo de
aíTronta para a minha familia, quo me é

tão prezada depois que estou sem ii ! Bem
claro vèí, quanto eu conheço que mais
digna do lastima seria, do que óra sou:
forçoso ó que ao menos falie comtigo de
bom sizo uma vez na vida. Quanto teha-
de agradar esta meu comedimento, e

quanto tens de te contentar de mim I .iías

não o quero saber. Oh náo m'o escrevas.»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-
cessos de Madame de Seneterre.

Breve a audiência foi ; não sobra o tempo
Para as sanctas funcções de magistrado

A militares reis ; ás armas cede

A toga mal preruiia.—Audiência é finda.

GARnKTT, cam., cant. 7, cap. 8.

PREZADOR, s. m. (Do thema preza,
de prezar, com o suffixo «dõr»). O que
preza.

PREZAR, V. a. Apreciar, estimar, hon-
rar, ter em conta, dar o seu valor, apre-
ço.—Prezo muilo o talento, a virtude, etc.— «Muito poderoso, e excellente Rei de
Maoicoogo. Nos dom Emanuel pela gra-

ça de Deos liei de Portugal, e Guine vos
enuiamos muito saudar, como aquelle que
muito amamos, e prezamos, e pêra quem
queríamos que Deos desse tanta vida, e

saúde como vos desejses.» Damião de
Góes. Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 37.— «Espantado António de Faria

do muyto que disto e doutras cousas o
Similau lhe dezia, e muyto mais destes

Gigauhos, o da disformidade dos seus

corpos, e membros, lhe rogou que tra-

balhasse todo o possível por lhe mostrar
algum dflltis, porque lhe aftirmava que
o Prezaria Cjsís que se lhe desse todo o
lisouro da China, a que elle respondeo.»
FernãoMendes Pinto, Peregrinações, cap.

73.— «D'esse modo esse desconsiderado
mancebo que se computava com a sua
aííeição, quando menos prezava a no-
breza que punha atalho so cumprimea-
de seus desejos ; a tomava agora por guia,

quando ella seus desígnios apadrinhava;
sacrificando unicamente ao amor em uma
e em outra circumstancia.» Francisco

Manoel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre. — «Sim. Que o teu
contentamento o prezo eu em muito; e

por te vèr contente, me dera eu por bem
venturosa, se todo o prazer da minha vi-

da o sacrificasse a um instante de teu

gosto. Ohl como, sem hesitar eu o faiial

forque não és tu como eu? Se quanto eu
te amo, me amaras tu, que ventura pa-

ra nós ambos! Atua Dita, a minha fora,

e mais completa ainda fora a tua. » Idem,
Ibidem.
— Prezarse, v. refl. Fazer preço de

si, das suas cousas, estimar-se.— «Eu de-

buxaua muyto bem, e elle folgaua muy-
to com isso, eme acupaua sempre, e muy-
las vezes o fazia perante elle em cousas
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que tne olle man'lain fazer, e porque eu

líiuasso goslo oiu o fazor mo disso hum

dia puranle muytos, qurt ma prezasse

muytd disso, porque «ra Ião bo» manha

que ellft d?spj«ua miiyto do a saber, e

quHO Enopcra^lor MiX'Miiiliano Sfiu primo

era gram debuiador, efolgaua muylo de

o saber, e fazer.» tlarcia de Itpznnde,

Chronica de D. João II, pag. 205.

Abrandote huma viJi consumida

Com trisleia, e pesar nompre «braçada

Mostrate a Unto mal agardecida.

Não queira ser por aupcra nolada

Nom te prezfs do ingrata poito isento

Ama pois ves meu hem, que es tSo amada.

CORTIBRAI., NAUFRAOIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 9.

— «Se tivera de resmva os vinte, ou

trinta milhoens. -que gastou nas supíír-

fliiidades do Galinheiro; ou se se deiía-

ra estar nss máos de st?us vassallos, ou-

tro galo lhe cantara, o naõ os achara to-

dos galinhas, quando lhe servia serem

Leocos; lilulo, e nomeada, de quo sa

prézão.» Artede Furtar, cap. 51.—«Vem

a cahir em v. ex.'' o arranj-ir as tropas;

porém, venturoso exercito! por que os

hespanhoes, quo se prezam dt) corlezáos,

não podiam deixar deconftísstr o trium-

pho mais glorioso I» Isto devia ser mui-

to fest'j»do na corte.» Bispo do Grão Pa-

rá, Memorias, pablicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 18.— «De umasque

se prezam de formosas, não ha para que

nos descuidemos. Que a mulher S'( co-

nheça não é vicio; antes antiga opinião

minha q.ie em muitas partes tenho es-

cripto.» Francisco Manoel de Mello, Car-

ta de Guia de Casados.

Sou e nslo sou cxtranlto.

— «Não mo & d'uso

meltor mão curiosa nos segredos

De quem os tem.»

— oSfgredos nSo n'09 tenho;

Sou portuguer,, e de ser tal me... prezo.»

— «Mas de Li^^boa nàoVp

— «E' minha p.itria.

Dcsej-^is saber mais?»

GARRETT, CAMÕES, cant. 1, cap. 21.

—Fazer timbre, fstimação, ponto de

honra. — «Mez; na opiniíõ de huns de-

riv«-se de Mensura que significa medi-

da, porque files medem o anno; e se-

gundo outros da dicção Mijni Grega, que
vale o mesmo quo Lua ; donde os Gre-

gos chamarão aos Mozes ^ft|ncs, porque

os contavaõ por Luas, e (oraõ os primei-

ros Inventores da divisão do anno em
Mezes Lunares; e por se prezarem de

siMuelhanto iuvençsõ. tomarão por divi-

sa das suas armas huma Lua nova. a

que charaavaõ Mtiuoiíies. O ^íez dividise

era Lunar, e SoL^r. O .Mez Lunar he o

movimento, ou curso synodico, que f;\s

a Lua desde que se aparta do SjI, e tor-

PREZ

na a recorrer com eiie, despois das suas

phas-s, uu apparencias costumadas de

Lua tiuva, quarto cri-scente, ctc. Gasta

este (^yclo 2'J dias, I2I horas, 44 minu-
tos, e 3 sj-giindiis.» Braz Luiz d'Abreu,

Portugal Medico, pag. 529, ^ 1"^^-

— Jdctar-se, gabar-se, vangloriar-sa.

De pêro, ronta, e medida

Se prezava ett* nosio amo,

De peio, porque traiia

Sobre ua contas todo o cargo,

Nào aó por dono da casa,

Maa por ser may corcovado.

JEnO.NYUO BAHIA, joiu<ada3.

PREZWEL, adj. -2 gen. (Do ihema pre-

za, dtí prezar, com o sufilio «avel»).

Kslimavfl ()ara se prezar.

PREZEA, s. f. Juia, alfaia de grande

preç.o, e estimação.

PKEZENÇA. Vid. Presença.— iFasen-

do a rt-putação deste Pay da Mudecina

com que fosse chamado a prezença da-

quellb Priucipo, combalido dcjpois de

muito tempo de huma doença muy se-

riosa, couheceo Hippocrates por sinaes

evidentes, que ella era causada, e en-

tretida por agitação da alma.» Cavalleiro

d'01ivdiia. Cartas, liv. 1, n.« 30.— «Per-

guutou hum dia na presença de muitas

pessoas o Priucipe de VaUquia, qtial era

o animal que se parecia mais com o ho-

mem? Eu respondi quo o Papsgayo.»

Ibidem, n." 32.'— «.Nem outro sy podem,

nem devem passar ao uso de tormentos

era causas criminais, ainda na prezença

dos maiores indícios; jwxíaí. iíiLitei cod.

de quwstionibus, ubi Cyn. et Bari. Pa-
ris, de Puleo tfact. de Sijndicatn, verbo,

doctor, cap. 2 à num. I. 3, et 6 se bem
que a uossa Ordenação exceptua certos

cazos, om que os Nobres, e Doutores po-

dem ser atormentados.» Braz Luiz de

Abreu, Portugal Medico, pag. 255, §

97.—iToius os da Complexaõ solar saõ

graves, honestos, liberais, « pru lentes;

aspiraõ a honras, "e dignidades. Naõ cos-

tumaõ nas abzencias cauzar aggravos,

nem nas prezenças vender lisonjís. Saõ

no coração imperterritos, no animo sé-

rios, nas resoluçoins fervidos, ua honra

Zelotypos, e nas acroins gloriabundos.»

Ibidem, pag. 330, § 127.

f PREZENTEMENTE. Vid. Presente-

mente.— «Sendo obrigadas estas Senho-

ras a fogir pjra Gaud no tempo das guer-

ras, levarão comsigo o dito Crucifixo, que
prezentemente se conserva no seu The-

zouro.» Cavalleiro dOiiveira, Cartas, liv.

1, n.o 24.

PREZES, ant. Vid. Preces.

7 PREZIDIR. Vi,l. Presidir.— .O mui-
to t)em que V. M. f.iz as Obras de Soror

Violante do Ceo, a quem Deos perdoe,

também parece perdido, porque os Fin-

dares conlestáróo os prémios que V. M.

PREZ

dá áquella Religiosa, e juIro que perdeo

a sua c»u/.a, prezidiudo n'-:la a fsvor dos

mesmos l'iudaros o grande Dom Fran-

cisco .Manoel de Mí-llo, que as Obras Poé-

ticas df Sjror Violanl-» do Ceo eráo cou-

zis escuzadas n'Ste mundo. As da sua

vila foráo, e serão nelle muito vi-nera-

das.* Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv.

1, n.o 7.

f PREZO, ptrt. pass. dft Prender. Vid.

Preso.— tAnti! quando tornou á torra fir-

me defronto da Lha Gamaram, maodoa
dizer a AfTonso d'Alboquerque, que náo
podia vir a elle, porque o Xeque o man-
dava vir ólli em porier de certos homens,
quo o traziam prezo, não pura lhe tra-

zer recado, sónenlf pêra ver se com elie

podia resgatar sua irjulher, e lilhos. 1 Bar-

ros, Década 2, liv. 8, cap. 3.

AU grei, e risonhas derr.imsndo

Mil flore* polle* are* entram dvotre

Oade Llaoor «ata de dica «oao

Naquella conjun<;am libada e preta.

Cliegamselho dizendo Deos te goarde

Fermoja, e tam p^rreita creatura,

Elle que sssi te fez entre as mais bella4

Coa> tantas eueotsgea escolhida.

CORTE BFJkL, HAUFBAOIO DE lEPULTSOA,

cant. 1.

—tSeja assim, diz o senhor Governa-

dor; e tis ahi tem t. m. a sua pessa : n

antes de vinte e quatro horas o manda
notificar, que se embarque prezo para

o R«yno, para dar conia diante de Sua
Magestade de certos cargos, e crimes

hesa; majestatis, provados com miis de

vinte testemunhas. » Arte de Furtar, cap.

9. — oE diss», que a suecessão qu3 se

abrira era falsa, e que nào estava assi-

nada por EIRey D. João, e que elle es-

tava do posse da givcrnança, como se

via por hum auto que elle mesmo Af-

fonso Mexia lhe mandara a Malaca; a

porque o seu Ouvidor geral lhe disse que
não dissimulasse com aquellas cousas,

que eram caso de traiçá >. mandou logo

Pêro llascarenhís fazer hum auto, em
quo ouve es Juizes por suspensos, e pre-

zos 03 mandou pêra suas casas, e a Daar-

te Teixeira, e Manoel Lobato mandou lo-

go lançar grilhões, eos deixou fioarpre-

zos no galeão.! Diogo de Couto, Década

4, liv. 2, cap. 5.—«Não queirais pôr ho-

je a índia a risco de se perder, porque

ess^s Fidalgos que cm sima estam sáo

muitos, e muito aparentados, e muito

honrados, e eu por taes os lenho, que só

pelo que cumpre ao serviço dEIRcy cor-

tarão por si, e se darão por preros. Bra-

dando alto aos de sima : Senhores, vede

o que fazeis, não queirais deservir a El-

Rey, de cuja parla vos requeiro vos deis

a prizáo, porque se não perca hoje a ín-

dia.» Ibidem, cap. 11.— «O Capitão Pê-

ro de Fória, que estava pegado com o

Governador, ouvindo aquiilo, lhe pedio

que se recolhesse, que elle levaria a to-
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dos prezos á fortaleza : fello o Governa-

dor assi, e Pêro à^ Faria subio assima,

e disse áquelles Fidalgos o muito gran-

de serviço que naquelle negocio tintiam

feilo a ElRey, que liie fizessem mercê de

S3 irem com ell;) pêra a fortaleza, onde
elle pousava, £té se quietarem aquellas

cousas.! Ibidem.

—S. m. O que ostá encarcerado, pri-

vado da liberdade.— oD. Duarte senlio-o

tanto, por se fazer aquillo sem lho com-
municarem, qu^ logo mandou lançar ao

Tribuly hum fsçanhoso grilhão, e fecbal-

lo a huma corrente, e tiraribe a comu-
nicação dos Frades, por cujo meyo elle

cuidava tivesse algum remédio, e todas

as outras consolaçoens que hum prezo

podia ter, com o que poz equelle attri-

bulado Príncipe em grande desespera-

ção.» Diogo de Couto, Década 6, liv. 10,

cap. 12.

f PREZUMIR. Yid. Presumir.

Muitos, que me conheciaõ,

(Quj era nisto gabado)

A' conta do meu cuidado

Quautas coizss prezumiaÕ?
AcabaraÔ-se os folgares

E a luta já noite escura

;

Soavaõ pela espessura

Os arrabís, e os cantares.

FRANCISCO RODRIGUES LOBO, PRIMAVERAS.

f PREZUMPÇÃO. Vid. Presumpção.—
cAqui temos justamente o meu este este-

ve de que V. P. diz qua Deos nos guar-

de, Deos me livre a mim de V. P. e de

outras Paternidades como sua Paterni-

dade (veja que Cacaphonia) que hindo a

Portugsl, e entendendo que tinha apren-
dido a lingoa do Paiz chegou aqui so-

mente com a prezumpção de sabe-la.»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1,

n.° li.

PRIAPISMO, s. m. Termo de pstholo-

gia. Erecção contínua e dolorosa, sem
desejo.

PRIAPO, s. m. Termo de mylhologia.
Filho de Bacho e de Vénus; era o em-
blema da geração e o deus protector dos
jardins.

PRICEÇO, s. m. Pedra preciosa, espé-
cie de crystal.

PRIGOM, s. f. Prisão.

PRIGUIÇA, s. f. Vil. Preguiça.
PRIMA, s. f. A filha de um tio ou

tia. — í.V Condeça velha foi como sem-
pre a que meleo na dança a mocidade
das outras Senhoras. Daacey com a Prin-

cesa de Valaquia, e com vossa Prima, e

espero ter Domingo a felicidade de dan-
çar também comvosco.» Cavalleiro d'01i-

veira. Cartas, liv. 1, n.° 19.— «Passin-
do vinte e oito dias com a mesma dis-

posição de saudô, e de alegria, teve elle

cuidado de faser observar huma, e ou-
tra couza a sua Prima nesse tempo, se-

gurando-lhe que elle se sentia sem von-

tade, e sem spparencia alguma de adoe-

cer.» Ibidem, liv. 1, n." 40.
—O quarto da prima; a principal vi-

gia da noute, das 9 até ás 1 1 nos ar-

raiaes, nas naus e nos navios.

—A primeira hora do Officio Divino.

—Lente de prima ; lentí da maior dif-

ficuldade, que faz a prelecção da hora

prima, priíueira lectiva pela manhã.

—

«Tudo o que se assentou acerca dos Ín-

dios do Maranhão, foi com consulta da

junta dos theologos, canonistas e legis-

tas, em que se acharam os três lentes

de prima, e não houve discrepância de

votos; foi com noticias de todas as leis

antigcs e modernas, e do todos os docu-

mentos que sobre esta matéria havia.»

Pa.^re António Vieira, Cartas (ediç. de

18õ4>, n.» 15.

—Prima com-.irmã; diz-so se é tio ou
tia, irmãos de pses ou mães.

—Uma corda de viola, rabeca, cilha-

ra, a primeira e a mais dilgada.

— S. m. Termo de volateria. O falcão

prima; o primeiro ou o segundo que

nasce da ninhada.— «Item. Us de Aguz,

Acher, e Samer que eraõ do conto des-

tas cabildas, e lugares, pagauão o que

lhes raontaua soldo a liura, e mais qua-

tro falcoens girifaltes primas.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, csp. 14.

PRIMACIA, s. f. Vid. Primazia.

PRIMACIAL, adj. 2 gen. Que diz res-

peito a primaz.

PRIMADO, s. m. (Do latim primatus).

O primeiro logar.

—."Some dado a alguns arcebispos, que
por direito antigo, tom uma espécie de

superioridade sobre todos os bispos e

arcebispos de um paiz.

—O primado do pipa; o ser o pri-

meiro entre os pastores do rebanho de

Christo, e t'^r outros direitos anneios ao

summo pontificsdo.

— O officio de primado ; o officio de

primsz arcebispo.

PRIMAMENTE, adv. De mão prima,

primorcsi mente.

PRIMARIAMENTE, adv. (De primário,

com o suffiio «mente»)- Principalmante.

—Em primeiro logar.

PRIMARIÇAS, s. f. plur. As primei-

ras lainpreifis que se pescavam, e se de-

viam de foro em algumas terras.

PRIMÁRIO, A, adj. (Do latira prima-

rius). Temo didáctico.

—

Lente primá-

rio ; lente de prima.

PRIMAVERA, s. f. k estação do anno

que precede immrdialamente ao estio

;

o principio do verão.

Eu vejo bum Ceo mais puro, e vejo eterna

M.iis doce Primavera, e mais viçosa,

Mais recendentes, variadas flores,

Deliciosa sombra, amenos bosques,

Onde habita o prazer, onde o susurro

De equilibrado Zéfiro suave

Socego, e pai inspira, e a monte eleva

Do Poeta, e Filosofo á sublime '

Contemplação de maravilhas tantas.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, caut. 1.

—«O mau successo, e tardança d'esta

missão suspendeu outra, que eu havia

de fazer pelo rio das Aaazonss, onde
estive três mezes, esperando pela escol-

ta dos porluguezes, e se reservou para a

primavera d'csteanno; fica-se «prestan-

do para partir.» Padre António Vieira,

Cartas (ediç. 1854), n.° 16.

Do noite veio aqui a que esta alma adora,

e o trage ^primavera lhe cortara,

com tanta luz noa ollios 6 na cara

que tcdo o mundo a teve por aurora.

BISPO DO GB.5.0 PABÁ, MEMORIAS, píg. "0.

—Flor de seis folhas alvadias, que se

dá na summidade de um talo alto re-

dondo.
—Figuradamente: O anno.

—Certo panno do seda, de folhagens,

flores, e matizas.

— A primavera da vida; a tlôr da

idade.

PRIMAZ, s. m. Prelado ecclesiasti.",o

superior aos arcebispos e metropolita-

nos.—«Em Braga houve hum Primaz Ar-

cebispo, qtie o f >T taonbem no Oriento

:

este costumava dar todos os provimentos

de Abbadias, Igrejas, Beneficios, e offt-

cios aos p^Tteudenl-^s, por quera interce-

diaõ menos padrinhos; e deixava sem
nada aos que liuhaõ muitos intercesso-

res.» Arte de Furtar, cnp. 13.— «Con-

clue enviando oito moedas ás primas de

Caminha, e consolí.ndo-as com lembrar-

Ihes uma irmã de frei Barlholomeu dos

Martyres, freira em Lisboa, á qual o pri-

maz e senhor riquis.5Írao de Braga dava

annualmenta uma moeda. » Bispo do Grão

Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Caslello Branco, pag. 33.

— Adjectivamente : Matéria primaz.

PRIMAZIA, s. f. Dignidade do primaz.
— Primado, excellencia, superiorid.ide.

PRIMEIRA, s. f. Um jogo de quatro

cartas de naipes diversos.

— Loc. POPULAR : Estar á primeira

das duas; tomada do jogo da banca;

estar disposto a aproveitar a primeira

occasião de fazi^r o que s^ intente.

—Loc. : Â primeira; logo ao principio.

— Loc. adverbial: Logo á primeira;

a principio, do boa entrada, primeira-

mente.

—Loc. ELLiPTicA : Da primeira; logo

do principio.

PRIMEIRAMENTE, adv. (De primeiro,

e o suffiio «mente»). Era primeiro lu-

gar.— «El Key foy primeiramente auisa-

do deste caso por Diogo Tinoco, homem
fidalgo, a quem Bispo Deuora, por ter

por manceba huma .Margarida Tinoca sua

irmãa, a quem queria muyto grande

bem, e por confiar muyto nelle, lhe deti
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disso pflrtft.» C,»tc,\h d« Rnz.sndo, Chro-

nica de D. João II, cap. 53. — «Primei-

ramente dizendo elltíquo os Índios eram
irinis lio di'Z ou dozn mil, Irnton do os

repsrlir tndns pid'is moradores, quo p.rn

ura modo corado do os cnplivflr e ven-

der, sem Djais didortmçd quo ch«mar á

vouda raparlifão, o no pr«ço agradi-ci-

luento.» Padro Aiiloiiio Vieira, Cartas,

n.o 11 (<vl. 1854).

PRIMEIRO, A, adj. (Do latim primun).

O anterior ao segundo, aqiidlo de quo
8i3 começa a contar ordiíiílraente.

No seu alto conceito te tormou

Primoiro (jtie n primeira criatura,

Piíra <iuo única fus-ío n rompoMtur.i

Que de tiio lungo tempo so estudou.

CA.M., 30NKT03, n." 107.

E se de ti os aparta, logo torau

A C98í> jirimeini minima cstntura.

Muy justo tom tid nomo pois Antlieros,

Olliandole bc cluima Itespondencia.

K8te n seu cargo tem vingar agrauos

1'^ as ínjui ias do Amor satisfdzelas,

A ebte contarás tu, e darás parte

De tcuatriíballioa, penas, e desgostos.

CURTK REAL, NAUFIIACIO I)E SEPÚLVEDA,
cant. i.

Os dous primeiros juntos na carreira

Ligerissima mostrào ser expertos

Atropeilando vão com fúria iromensa

A terra, ambos brandindo a» tes is lanças.

Er:io Bastião do S;l, Tiislão de Sousa
Estes, 008 quues doup outros logo sfguem
Correndo ambos iguais, mas la no meyo

Da carreira, hum pas>oa, outro atras flca.

IDBM, IBIDEM, C«nt. 4.

No canto atros pass.ido (se vos lembra)

No bntel vistes ja quasl allagados

Este bom capitão com quanta gente

Kaquella embarcação primeiro vinha

Com ationta e trabaliio cliega o grande

Datol (d.is brauas ondjs coustrangido)

Em breue espaço a terra onde saltando

Estos fortes varões a Lianor tirão.

IDKM, IBIDEM, cant. 8.

Os Veigas vSo alli, e os esforçados

Itnlius, illustre nome ao lemiio antigo,

Attiahides, Cabraos, e os arriscados

Tauore», postos sempre ao mòr perigo.

SepuUicdas. Correas, conjurados

Vão todos de afronlarse co inimigo,

Alli ttmbom se mostrãodos primeiros^

Os Mezquitas, valentes caualleiros.

IDEM, imoGM, c.int. 14.

Não vedes o Esquadrão de auenturoiros

^^»nccbos, foi tes, destros, e animosos?

De corações altiuos, e guerreiros,

Todos do alto valor e bellicosos.

Olhai como arremetem do8;»n'mcíro.'

E como vão correndo impetuosos.

Mas olhai como ho roto o Esquadrio forte

Do Darbai'Os cruéis de iníqua sorte.

IDEM, IBIDEU.

— «Na subida do qual houve tanta

pressa, que snría cousa difticuilosa de-

terminar qual foi o primeiro: ca os Ca-

pitfies, qnn arvoraram sous aguiõfs so-

bro o muro, tanto quo foram nello, assi

como D. Ji>áo do Lima, e Jorge da Sil-

veira, quo subiram p'ir buma escada quo

levavam a sfu carfço, diz«m sf^rem elles

0$ primf>iros.» .lo.io dl^ Barras, Década

2, liv. 7, cap. í). — «Kra rniii fragiioiro,

e rixoso, so o niio cotnprazia qualquer

cousa : cansava muito os homens na que

lhes raaudav.í faz"r, por tor hum espiri-

to apressado: foi do muita esmola, e de-

voto, no enliTrar dos mortos olle era o

primeiro.» Ibidem, liv. 10, cap. 8.

—

«So a fraca e mulheril natureza m.> dera

licença para daqny onde fico yr ver a

tua face, 8f>m com isso pôr nódoa no

meu honesto vivor, crè que as.'^i voaria

meu corpo a yr beijar esses teus vaga-

rosos peis, como o esfaimado açor no

primeiro impeto do sua soltura.» Fir-

nrto Mendi's Pinto, Peregrinações, cap.

47.

—

«Veio logo D. Álvaro Uu;ão com
os principais Cabos da armada visitir a

D. João de Castro ao mar, onde depois

do saudaçô^^s cortezes, lhe deo conta

das noticias que tinha do inimiRO, que

segundo os «tísos, a primeira invasão

seria sobro Ceuta.» Jaciíilho Freire dii

Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 1. — iR«prohi>,ndião os primeiros,

que assentarão pazes com o Kstado, e

aos que a.qora intentavão quebrallas; es-

tes, porquo não sibiáo guardar a fé,

nem aqueiles conhecer a injuria. Outros

(como costuma succeder nas cousas in-

certas) discorriáo ao contrario, e acha-

váo tantis razões para a guerra, como
para a victoris.» Ibidora, liv. 2.—cTan-

to, quo o Hid.ilcáo entondeo a resolução

do Governador, mandou retirar a guar-

nição das terras firmes, como declinan-

do o golpe da primeira invasão, que-

rendo cansar o Kstado com aquella for-

ma de guerra repentina, e furtiva, aos

nossos intolerável, a olle fácil.» Ibidem,

liv. 4. — «Despedindo os Embaixadores

que a isso foraõ, em cuja companhia

mandou alguns Frades de S. Francisco,

cujo Custodio fny o Paire Frey António

do Padraô, Var.iõ Religioso que fiy o

primeiro Commissario geral quo à índia

passou.» Diogo de Couto, Década 6, liv.

4, cap. 7. — «Nos primeiros annos do

seu reinado entrou incógnito na Corte

de Madrid Carlos Príncipe de Gales, quo

depois foi Rei de Escócia, e de Inglater-

ra.» Frei Bernardo de Brito, Elogios dos

reis de Portugal, continuados por D.

José Barbosa.—«Dom Lourenço encami-

nhou perà capitaina dos Mouros, na qual

lançou o arpeo quatro vezes antes quo
aferrasse, entrandoa logo, dos quaes os

primeiros foram dom Lonrenço, Philipo

Rodrigues, loaõ Homem, Fernam Perez

Dandrade, Vicente Pereira, e Ruy Perei-

ra, seguindo oiilrrs muitos trás elles.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 2, cap. 12.— «Os quaes todos jun-

tos se fez A vela, e o primeiro lugar que
viram l)africa íjí Lar«<;b\ que os da
frota quiseráo comel>'r so llio dom Antó-

nio consentira, que por euitar o aluoro-

ço que .sobro isso se ja fazia mandou
correr do longo da costi, e aos xxiii dias

do lunho véspera do .S. I )«'m baptista

chegou ff barra do rio da Mamora, buma
hora ante sol posto.» Ibidem, pait. 3,

cap. 76. — «E quanilo ch^^g.ió os navios

para tomar a carna, entregalhos cozidos

por outro tanto mais do que lhe custa-

ram, como so o rnandaraó negociar só

para si, e nam pari toda a companhia,
cujo OTH o cabedal, com qu'^ flTeituou o

primeiro lanço.» Arte de Furtar, cap.

6. — «(2uiia .Marfiiio que so faz recom-

mcndavel procurando voltar apressada-

mente p«ra a escura noite da sua pri-

meyra habitação.» Cavalleiro d'0!iveira,

Cartas, liv. 1, n." 48. — «Este hometn
admirado trouxe outra que tinha por

f irtissima, quebrou-a El-Rey da mesma
forma, c dls-ndo-lhe qu" toda aquella

obra era fnls\ lho pedio terceira ferradu-

ra cora a qual mandou finalmente ferrar

o Cavallo, ten io já mostrado, « pratica-

do com as duas primeyras a sua habili-

dade.» Ibidem, liv. 1, 11.0 50.— iFaça-se

vossa alteza amar, o nVsta só palavra

dii^o a vossa alteza mais do que pudera

em largo? discursos. Consi b-re vossa al-

teza, senhor, quo esta 6 a primeira ac-

ção era que vossa alteza ha-de adquirir

nomo ou de mais ou de menos grande

priocipo.» Padre António Vieira, Cartas,

n.o 5 (ed. 1854).— sE como assim! esse

teu coração, que eu, á custa do meu,
comprei, o do que me fiz benemérita por

tantos fxtremos e finezas, e de quo me
dcsto pahvra, e fé de ser eu delle a úni-

ca possui iora ; esso coração é capaz de

me offtnder assim! E sáo injúrias os seus

primeiros movimentos? E quando lhe

dás largas, se desmanda em ultrajas?»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-

cessos de Madame de Senetorre.
— Loc. adverbial: De primeiro; a

principio.

— Ser o primeiro >ios perigos; ser o

dianteiro.

—.Vão c o primeiro; já tem isso de

costume.
— M.iis eminente.
— Sua primeira mulher; do primeiro

matrimonio.
— yfiguel primeiro. — D. Luiz pri-

meiro.

Os Insectos fcis5Ímos de cfaAfre

Entrão no poço do afumado Inferno;

Elein^mnite a tampa se afferrolh».

No meio do clarÃo v»jo no Tbreno

Cercada de esplendor .Miguel /Vimeiro.

3. IL. DB MACEDO, VIAGEM BZTATICA, CUlt 4.

— O primeiro 7i(e fez isso, foi fulano.
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o piimeiro que occupa a Cabaceira

E' o tolo Aguilar : sem comprimento

Elntra logo a cevar a fera gula :

Exemplo, que os mais seguom vorazmente.

A. DIKIZ DA CRUZ, HYESOPE, Cant. 7.

—Loc. adverbial: De primeiro; anti-

gamente, primitivamente.

—Loc. adverelíl: Primeiro que; an-

tes que.

—Primeiro cunhado; cunhado do pri-

meiro matrimonio. — «E como levava

muita gente costumada a roubos da

guerra, começaram fazer algumas entra-

das nas terras do Turco Celim, causa de

elle vir com grande exercito contra Xe-

que Ismael, o qual foi receber com ses-

senta mil de cavallo, em companhia do

qual eram Can Mahamed seu cunhado,

e Dormis Bec seu sobrinho filho do ou-

tro seu primeiro cunhado Abedi Bec.»

João de Barros, Década 2, liv. 10, ca-

pitulo 6.

— Primeira eterna lei; única eterna

lei.

Gravitação reciproca, e pasmosa.

Primeira eterna lei, já presentida

Em tão remotos séculos de sombras.

J. A. DE MACEDO, VIAGEU EXTÁTICA, Cant. 2.

— Adverbialmente : Primeiramente,
mais antes.—«A dom Francisco dalmei-

da fez el rei muitas mercês, por aceitar

este cargo sem nisso fazer duvidas, nem
mostrar agrauos polo ter dado a Tristão

da cunha primeiro que a elle, e o mes-
mo fez a dom Lourenço dalmeida seu fi-

lho que comsigo leuou a índia.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 1. — «Auida esta victoria Molei

habraem se recolheo tomando o cami-
nho do Farrobo, no qusl per desastre

veo dar com elle dom António mascare-
nhas, que por ser mancebo, e esforçado

se adiantou saindo primeiro da villa,

que nenhuma outra pessoa quando dom
loam acodio a este repique.» Ibidem,
part. 4, cap. 29.

Lacbézis fia delles a mensura,

E Cloto doba o fio destinado ;

Mas Átropos tomou por seu cuidado,

Lançar nos teus primeiro a fouce escura.

ABBADE DE JAZEKTE, POESIAS, tom. 1, pag. 45

(ediç. 1787).

Só te peço por termo derradeiro.

Que vendo-te no Céo livre de enganos.

Porque em Cm pela idade hás de ir primeiro.

OB. QT., pag. 75.

—«Chega-lhe o aviso do Vigário. Man-
da seu filho D. Álvaro com soccorro, e

primeiro a D. Francisco de Menezes com
sete navios. Parte D. Álvaro com deza-

nove Capitães que coin elle hião. Apres-

tos do Governador. As mulheres de Chaul
ofiereeem suas jóias. OÍIerta, e Carta de
huma Dona. António Moniz acceita ir a

Diu.» Jacintho Freire d'Andrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 2.— iSe os

desaventurados dos presos que estam por

graves culpas no tronco no tempo que
se ha de fazer esta correiçam podem aver

aa EDão hu pedaço de corda, com ha qual

se possam enforcar andam as punhadas
sobre quem se enforcara primeiro, por-

que se nam faça nelles ha carnecaria dos

açoutes.» Frei Gaspar da Cruz, Tratado

das Cousas da China, cap. 20. — «Aca-

bados de fazer todos os exames e dili-

gencias que eram neste caso necessárias,

querendose ja ho Qainchay com seus

companheiros hir pêra ha corte, quis

primeiro ver os Portugueses e dar huma
vista de si aa cidade.» Idem, Ibidem,

cap. 25. — tRespondeo o amo: porque
contratando nós, que comêssemos igual-

mente estas uvas bago, e bago, tu comes
a trez, e a quatro. Perguatou-lhe entam
o moço: e quem vos disse a vós, que fiz

eu tal aleivozia ? Isso está claro, respon-

deo o cego; porque faltandote eu pri-

meiro no contrato comendo a pares te

casaste, sem me requereres tua justiça;

e naõ eras tu taõ santo, que me levasses

em conta, nem em silencio a minha sem-
razam, senam pagandote em dobro pela

calada.» Arte de Furtar, cap. 6.—«Re-
soluta a necessidade e justificação da
guerra, por voto de todas as pessoas ec-

clesiasticas e seculares, com quem vossa

magestade a manda consultar, foi de pa-

recer o padre António Vieira, que em
quanto a guerra se ficava prevenindo em
todo o segredo, para maior justificação,

e ainda justiça d'ella, se offerecesse pri-

meiro a paz aos Nheengaibas, sem sol-

dados nem estrondo de armas que a fi-

zessem suspeitosa, como em tempo de

André Vidal tinha succedido.» Padre An-

tónio Vieira, Cartas (ediç. 1854), n.°17.
— «Queiráes dar cazamento a uma moça,

e deixeis rever vosso desejo, e não have-

rá mulher em toda a casa que não leve

de brio contribuir com algum meio. Foi

a minha Aia, quem primeira me fallou

d'um fulano Chenu, abegão d'uma fa-

zendinha três léguas arredada da minha
quinta.» Francisco Manoel do Nascimen-
to, Successos de Madame de Seneterre.

AlU se admirào simplices viventes.

Das voadoras Aves ensinados.

Das brutas Feras nos incultos montes,

As choças rudes levantar primetro

De huma folhagem sécca, annosos troncos,

Onde, quaes Feras nos covis, se acoutão

Das injurias do ar, e irados ventos.

J. A. DE MACEDO, VIAGEU EXTÁTICA, Cant. 1.

Luas, que observa Galileo primeiro,

Fan.ies ao Nauta são no vasto Oceano

;

E do tardo Saturno a ingente mole

De variante annel cingido avança,

De sete Luas gira acompanhado.

OB.CiT., cant. 3.

DaqueUe fogo cípia interminável

De Mónadas sahio, qu'inda hoje o Astro,

Que o dia nos conduz, do seio espalha '

Esse immenso esplendor, que Luz se chama,

E que a voz do Immortal brilhou primeiro.

OB. ciT., cant. 3.

— Adágios e provérbios :

— Quem derradeiro nasce, primeiro
chora.
— O que faz o doudo á derradeira, faz

o sisudo á primeira.
— Vaso novo primeiro bebe que seu

dono.
— Entende primeiro, e falia derra-

deiro.

— A um ventureiro a filha lhe nasce
primeiro.
— Primeiro estão os doentes que pa-

rentes.

— Primeiro que cases, vê o que fazes.

— Primeiro voará um asno para o

céo.

— Não serás abastado, se primeiro
não fores honrado.
— Quem primeiro anda, primeiro ga-

nha.
— Quem achar primeiro remédio, aju-

de a parceiro.

— Quando entrares na villa, pergunta
primeiro pela mãe, que pela filha.

— Não ha tal venda como a primeira.
— De teu amigo o primeiro conselho.
— Quem primeiro vem, primeiro móe.
— Quem primeiro se levanta, primei-

ro se calça.

— A pouco pão, tomar primeiro.
— Fazei primeiro bem aos meus, de-

pois aos alheios.

— Em cama estreita, deitar primeiro.
— Quem primeiro vai á fonte, pri-

meiro enche.
— Syn. : Primeiro, Primitivo, Pri-

mevo.

Entre muitos seres que se succedem
em um certo espaço de tempo ou de ex-

tensão, se chama primeiro ao que está

ou se acha á frente da successão, e que
a começa.

Chama-se primitivo o que começa uma
successão originada d'e!le, e não toma
origem d'outra cousa. El-rei D. AfTonso

Henriques foi o primeiro rei de Portu-

gal, e não se pôde dizer rei primitivo;

porém Adão é não só o primeiro homem,
como o homem primitivo, porque prece-

de a todos em tempo, e todos os homens
que depois vieram ao mundo trazem d'el-

le sua origem.

Primevo é palavra latina, e diz preci-

samente o que é da primeira edade ; ou
das primeiras edades. Primevos são os

homens que viveram nas primeiras eda-

des do mundo.
PRIMEVO, A, adj. (Do latim primcc-

vus). Da primeira edade.
— Da primitiva e original.

— Syn. : Primevo, Primeiro. Yid. es-

te ultimo vocábulo.

f PRIMEYRO, A, adj. Vid. Primeiro.

í
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— «Por ondo entendi que náo era esU

terra tSo rica como em Malaca se cuyda-

va. Cliegando eu ás casas dei Rey, jias-

S''-)' pelo primeyro pátio delias, e na pri-

mcyra porta do segundo estava hiima

mulher velha acompauhada de outra g"ri-

te muyto mais nobre, e melhor tratada

quo a que vinha comigo.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 15.— «O
primeyro he este por nome Batarapina,

que atravessado pelo raeyo deste império

da China trezentas e sessenta legoas, ísz

sua entrada no mar pela enseada do

Nanquim em trinta e seis grãos; o se-

gundo, por nome Lecbune, tem sua eva-

36Õ cõ grandíssimo impeto ao longo dos

montes de Pancruum, que dividem a ter-

ra do Cauchim, e o senhorio do Catebj-

náo, quo pelo sertão confina co reyuo

do Chapas em dezasseis grãos.» Liem,
Ibidem, cap. 88.— «.Vlguma cousa pare-

ceu que ficavam socegados, ainda que
não de maneyra, que o Capitão deyiasse

do temer que se ausentariam sem sua li-

cença na primeyra occasiaõ que lhes

desse na vontade.» Conquista do Pegú,

cap. 7.—«Em esta cidade estevemos al-

guns dias descansando do trabalho do
caminho, despois caminhamos pêra a

corte do Sufi com o rosto ao norte, ena

a primeyra jornada achamos humas ca-

sas grandes e muyto boas e nellas hum
mouro velho que as abitava.» António
Tenreiro, Itinerário, cap. 9.—«O pri-

meyro consiste em trazer huma pessoa

comsigo o coração de huma Andorinha,
por eíltito do qual, dizem muitos, se fa-

rá estimar de todo o mundo. O segundo
não he tão universal, porem he próprio

ao nosso intento.» Cavslleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 1, n." 30. — «Não emprega-
mos nas nossas obrigaçocns msis do que
os primeyros movimentos, e os dezt>jos

fracos, e débeis da nossa vontade.» Idem,
Ibidem, liv. 1, n." 28. — tQuarta Feyra

de Trevas deste snno assisti ao Ofticio

da Igreja das Portas do Ceo desta Cida-

de. As lamentaçoens das Senhoras que
habilão aquelle Miisteiro forão as pri-

meyras que me fizerão chorar.» Idem,
Ibidem, liv. 1, n.° 36.— «Se a combina-
ção dos inQuxos muda em todos os ins-

tantes como os Astrólogos disera, e como
devem coufossar, affirmo que he impos-
sível que cilas tenhão efíeito que seja fir-

me, sendo certo que a combinação do se-

gundo iastsnto destruirá o eITeito da do
primeyro, e assim os seguintes de toda

a vida.» Idem, Ibidem, liv. 1, n.o-13.

—

«Vendo que V. M. o toma no significado

de juizo, admirey as suas agudezas con-
tra as de Ovens, as suas graças contra as

de Zavaleta, as suas coplas contra as do
Autor da jornada primeyra, as suas fa-

miuas contra as Evas do Marquez sapien-

tissimo, e as suas Historias contra a de
Carlos V Imperador famoso.» Idem, Ibi-

dem, liv. 1, n." 7.

PRIMEZA, s. f. Termo antiquado. Pri-

mor.
PRIMICERIA, s. f. Officio de primice-

rio.

PRIMICERIO, s. m. O primeiro em
qualquer officio, dignidade.
— Chantre.

PRiaiCHICA, s. f. Termo da provín-

cia da BiMra. Uiz-sc da fêmea du animal
depois do primeiro parto.

PRIMÍCIA, s. /. Vid. Primícias, termo
mais usado no plural.

primícias, s. f. jjI. (Do latim primi-
tia-]. A parte dos primeiros fructos olle-

recidos a Deus.
— As primícias da immortalidade.
— A primeira obra do artiãta, ou lit-

terato.

— Os primeiros fructos, ou lucros.

PRIMIDIÇA, adj. f. Diz-se da mulher
depois do primeiro parto.

PRIMIDOM, s. m. Termo antiqu»do.
Vid. Primor.
PRIMIGENIO, A, adj. (Do latim pri-

migenius). Primitivo.

— Que tem origem própria, e não de
outro.

-]- PRIMINA, s. f. Termo de Botânica.

A mais externa membrana do ovulo ve-

getal.

t PRIMIPARIDADE, s. f. Termo de

physiologia. Estado, situação de uma mu-
lher que dá á luz seu primeiro filho.

—

A primiparidade d'esta mulher é muito

feliz.

t PRIMIPARO, A, adj. (Do latim pri-

mipara, ie primus, eparere). Termo de
pathologis. Mulher que pare pela pri-

meira vez.

—Diz-se também de toda a fêmea.

—

Esta ovelha c uma primipara.
FRIMIPILO, s. m. (Do latim primipi-

ÍHs). Termo do antiguidade romana. No-

me dado ao centurião que commandava
a primeira centúria do primeiro mani-
pulo de toda a legião.

I PRIMI STERNAL, adj. 2 gen. (Do

latim primus, e sternus). Termo do ana-

tomia. Diz-se da primeira peça do sterno.

"i-
PRIMITIVAMENTE, adv. (De primi-

tivo, com o suffiio «mente»). Origina-

riamente, de uma maneira primitiva;

n'uma accípçâo primitiva. — Empregar
primitivamente uma palavra.

PRIMITIVO, A, adj. (Do latim primi-
ti<:us). Qae está em primeiro logar, que
precede.— Vi<íi)>- primitivo de uma moeda.
— «.V's abas d'essa encosta parece ter si-

do antigamente a principal parte da vil-

la, ou primitiva povoação de Cintra. {Xo-

ta da segunda edição).» Garrett, Camões,
nota 5 80 canto C. — «Vistos de certo

ponto e distancia, os rochedos primiti-
vos e descarnados d'aquella serra pare-

cem com eíTeito coUocados alli por meios
sobreasturaes.» Ibidem, nota 9 ao can-
to B.

—O estado primitivo de uma cousa;

o primeiro estado em que se sabe ca se
conjectura que ella existia.—A egreja primitiva; a egrejt con-
sid-rada na sua origem, e como no seu
berço.

— A innocencia primitiva; estado da
alma antes de peccar.
—O homem primitivo; Adáo.

—Diz-se, em historia natural, do que
tem uma existência suppusta primeira.
— Terrenos primitivos; terrenos qu6

náo contém vestígios de corpos organi-

sados.—O nxundo primitivo; o mundo tal

como estava nos tempos antigos.

— O fogo primitivo; o calor próprio

ao globo terrestre.

—Termo de grammalica. Atnytta pri-

mitiva ; língua de que se suppõe qae to-

das as outras são derivadas.

—

A língua'

gem de uma creança é a imagem da lín-

gua primitiva.

— Tempos primitivos; tempos de que
os outros se formam pela mudança dat

desinências.—Palavras primitivas
;
palavras radi-

caes d'onde se derivam as outras.

—Termo de physica. Cures primiti-

vas; as sete cores principaes em que a

luz so decompõe: são o vermelho, ala-

ranjado, verde, amarello, azul, o índi-

go e o violete.

—Termo de botânica. Plantas primi-

tivas ; plantas que são de origem pri-

meira, que não provém do cruzamento

de espécies próximas, e qae conservam

o typo da sua raça.

—Termo de entomologia. Na aza dos

insectos, nervuras primitivas; duas gros-

sas nervuras, parallelas e approximadas,

que tiram sua origem do thorai, e que
se dividem em interna e externa.
—Dias dos primitivos; dias em qae

elles se ofiereciam a Deus.

—Termo de arithmelica. -Vurnero* pri-

mitivos; números que não podem ser

medidos inteiramente por outro inteiro

e sem fracções.

— Cura primitivo; o que punha ou-

tro em seu logar, reservando para si as

rendas.—Syn. : Primitivo, primeiro. Vid. este

vocábulo.

1.) PRIMO, s. irt. O filho de irmão oa

de irmã.—«Com favor do qual sogro, e

de Hómar, e Otlboman dous parentes de

Bubac, ello Mahamed cresceo em tanta

authoridade, e opinião, que ajuntou

grande número do Arábios, e com voz

de religião conquistou muitas terras dos

vizinhos, em ajuda do qual era .\lle seu

primo, filho de Sabutaleb irmão de sea

pai.» Barros, Década 2, liv. 10, cap. 6.

— «E os caualleiros, que o assi matarão,

erão Iião Palha, Mem Palha, Pêro Pa-

lha, o Brás Palha irmãos, e Ruy Gil, e

Diogo Gil magro irmãos, e todos pri-

mos, aos quaes o Príncipe fez boas mer-
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ces.í Garcia de Rezende, Chronica de

D. João II, cap. 20. — «Item. Que lhe

encomendaua, e mandaua per justos res-

peitos, que todos aquelles que contra

elle foraô tredores, e deslaes que anda-

uaõ fora destes Regnos, nem a clles, nem
a seus filhos recolhesse nelles, e que en-

comendaua a todolos do seu conselho, e

do dicto Duque seu primo, que sempre
lhe lembrassem, que deuia isto muito
fazer.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 1.— aOs captiuosfo-

ram quarenta, ehum, em que entrou hum
primo do mesmo alcaide Laroz homem
de muita estima entre os mouros, e dous
Xeques, e o adail de Moleinacer, e o al-

caide Dalcacerquibir, com os mais dos

seus caualleiros no despojo entrarão no-

uenta, e três cauallos muito bem ajae-

zados, por a gente desta companhia ser

toda nobre, e mui bem atauiada.» Ibi-

dem, part. 3, cap. 70.—«Tudo o que se

attribuia a ter sua filha D. Theresa ca-

sada com el Rey D. Affonso de Leaõ seu

primo contra a determinação do Papa
sem dar muito pelas censuras que se ful-

minavaõ contra elle, e o gearo, nem
pelo interdicto que havia em ambos os

Reinos, que durou por muitos annos
perseverando Deos em seus castigos, e

os Reis em sua dureza.» Frei Bernardo

de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados por D. José Barbosa.— lAl-

cançou o Infante D. Affonso no princi-

pio de seu Governo grandes viclorias,

como foi a dos Arcos de Valdevez con-

tra el Rei de Castella seu primo, onde
lhe prendeo a melhor, e mais nobre

gente de seu campo, e a elle ferio de
algumas lançadas; e de Capitães seus

teve muitas victorias com vários recon-

tros.» Ibidem. — «Os Doutores Castelha-

nos defendem o contrario admittindo a

representação entre primos: e a razaõ o

mostra; porque o sobrinho, que excluia

a seu lio, ou tia, por representação de

melhor gráo, ou melhor sexo, muito me-
lhor excluirá a seus primos filhos do tal

tio, pois saõ já mais remotos, e naõ po-

dem representar couza, que a outro naõ
tenha já vencido.» Arte de Furtar, cap.

16.— «As rasoens de Juliana erão excel-

lentes, porem a impaciência, e o des^^jo

que o Primo tinha de saber o seu ho-

róscopo não se contentou com ellas.»

Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n.°

40.— «Fallou-se n'8lle perante o rei. Ea
inveja d'um aulico disse: «Yillars vae fa-

zendo maravilhas; teve granàes despo-

jos de batalha... e vae-se arranjando

bellamente.—E o rei disse: «Tambam
eu.» Assim foi meu primo...» Bispo do
Grão Pará, Memorias, publicadas por

Camillo Castello Branco, pag. 118.

—Denota o grau, e subentende-se com-
irmâo, irmã. — Primo com-irmão. — «S
mandou el Rey com elle o Bispo de Euo-
ra dom Affonso, filho do Marquez de Va-

lença, e primo com irmão da Infanta

dona Beatriz, homem de muyta autho-
ridade, e o Bispo de Coimbra dom lor-

ge Dalmeida, e o Conde de Monsanto, e

o Conde de Cantanhede, os qaaes rauy-

to acompanhados de muytos fidalgos e

caualleiros chegarão á cidade de Eluas
o dia que a Princesa chegou a Badajoz.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

Il.pag. 121.

2.) PRIMO, k,adj. (Do húm primiis).

Primeiro.

Nos exemplares desse estranho clima

Tu deves aprender, que a minha idade

Do tempo inda se vê na Estação prima,

i^BADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2 (edição

de 17871, pag. 5õ.

— «Era esta ilha toda fechada em roda
com hum terrapleno de cantaria de jas-

pe de vinte e seis palmos em alto, feito

de hgeas tão primas e bem assentadas,

que todo o muro parecia huma só peça,

cousa de que todos se espantarão muy-
to, porque até então não tinhão visto em
nenhuma parte, nem da índia, nem de
fora delia, cousa que se parecesse com
aquella.» Fernão Mendes Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 75.—Juízos primos ; as pessoas de melhor
e mais exacto juizo.—A' prima Jioiite; ao principio da
noute.—Obra prima; obra de examinação,
obra de primor d'arte, que alguns di-

zem chefe d'ohra. — «E o que elle mais
lamentava de todalas perdas daquella

náo, eram dous leões de ferro vasados,

obra mui prima, e natural, que ElRey
da China enviara de presente a ElRey
de Malaca, os quaes por honra ElRey
Mahamede tinha á porta dos seus Paços,

e Affonso d'Alboquerque os trazia por a

mais principal peça do seu triunfo da to-

mada daquella Cidade; e dizia por elles,

que em os perder perdera toda sua hon-
ra, porque não quizera em sua sepultu-

ra outro letreiro, nem outra memoria de
seus trabalhos.» Barros, Década 2, liv.

6, cap. 9.—«Nomeo desta campina esta

huma fortaleza, todalaurada de cantaria

muito grossa, e grande, pela banda de

fora, e de dentro, de obra muito prima,

e bem assentada, tanto que segundo di-

zem, s9 naõ enxerga cal nas junturas

delia : sobella porta desta fortaleza esta

hum litreiro talhado em pedra, que por

muito antigo se não entende o que quer
dizer.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 2, cap. 10.— Cadeira prima; cadeira a maior de

alguma faculdade.

—Figuradamente: Primeiro na quali-

dade, que tem a primazia, excellente na
sua arte, ou na sua espécie.— Vocábulos primos; do que affecta

discrição.

PRIMOGÉNITO, A, adj. (Do latim pri-

mogenitus). O filho primeiro do matri-
monio, o filho mais velho.

—Figuradamente: A primogénita fi-

lha da língua latina; a lingua portu-
gueza.

Como se a bella, e fértil Ungua nossa,

Primogénita filha da Latina,

Precisasse de estranhos atavios,

Súbito, certamente! pensariaõ,

Que nos sertões estavaõ de Cacondi,

Quilimane, Sofala, ou Moçambique.

A. DINIZ DA CRUZ, HYSsoPE, cant. 5.

—Substantivamente: O primogénito.— «Prova-se esta representação dos des-

cendentes em Portugal pela Carta paten-
te dei Rey D. Affonso V. em que ordena
lhe succeda o filho, ou filha do Príncipe

seu primogénito, e naõ seus segundos
filhos, o que tem força de ley, e direi-

to, por assim o declarar o mesmo Rey:
e ha exemplos do mesmo em outras par-

tes, que fiíaõ apontados no fim da re-

posta da terceira razaõ.» Arte de Fur-
tar, cap. 16.

—Loc. FiG. : O primogénito de Apol-
lo; o poeta mais eminente.
— Os primogénitos da sua ijrégação;

a quem pregou, ou converteu primeiro.

PRIMOGENITOR, s. m. Vid. Progeni-
tor.— «A idade, o engenho, as obriga-

ções, tudo está empenhando a vossa al-

teza a obrar conforme seu real sanguo,

e mostrar ao mundo que é vossa alteza

herdeiro de sous famosíssimos primoge-
nitores, não só no sceptro, mas muito
mais no vslor.» Padre António Vieira,

Cartas (ed. 1854), n.» 5.

PRIMOGENITURA, s. f. Termo de ju-

risprudência. Qualidade de primogeni-
tura ; o direito annexo a ella.

PRIMOPONENDO, A, adj. Que se deva
antepor, ou pôr em primeiro logar.

PRIMOR, s. m. (Do latim primor). A
excellencia ou perfeição do que tem, ou
merece ter a maior graduação, o prima-

do, o primeiro logar entre as cousas do
seu género.— «Este Rei era ho primeiro

Rei Christaõ daquelle regno, do qaem
tenho tratado assaz nesta Chronica, o
qual naquella liaguoa se chamaua Mo-
bsmba a mosinga, que quer dizer Mo-
bemba filho de Amosinga, porque tem
os Reis, e senhores daquella prouincia

por costume tomarem os sobrenomes dos

pais, visauos, e três auos pela parte mas-
colina, e o tem por grande honra, e

primor.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 4, cap. 54. — aChegou
esse dia em fim: mas não vos direi, Se-

nhora, o que senti em mim quando me
vi ataviada com tanta riqueza e primor:

paguei ao império da moda bem since-

ro tributo. M. Chenu ficava extático em
me vendo, e mil vezes dizia n'ura quar-

to de hora, que eu era a mais formosa

mulher que elle nunca vira ; e meu aman-

te o suspeitara então, se as suas expres-
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soes me não tivessem advertido que me
considerava com o mesmo intuito que

os soberbos móveis destinados a alar-

dear a sua opulência.» Francisco Ma-

noel do Nascimento, Successos de Ma-

dame de Seneterre. — «Não podemos

impedir este cortejo, e muito nos cus-

tou finalmente persuadil-o que attendes-

se mais á sua saúde que ao excessivo

primor com que intentou, ainda conva-

lescente, sair a despedir-nos com a mi-

lícia.» Bispo do Grfio Pará, Memorias,

publicadas por C. Castello Branco, p. 170.

— Serve para encarecer alguma cousa

de muito boa.
— Obra, dicto com toda a perfeição

no seu género, e da maior belleza, es-

mero.
—No bilhar, primor ó atirar-se a uma

bola por tabeliã, estando descoberta.

—Figuradamente : Contenda de quem
melhor o fará.

— G'e/iíe de primor.— «E com isto se

fez logo huma petição conforme ao esti-

lo com que no auditório se lhe custuma
a falar, e a mandou a António de Faria

ao Mandarim por dous Chins dos que se

tomarão, os que parecião de mais res-

peito, e com ella lhe mandou huma
odiaa que valia duzentos cruzados, pare-

cendolhe que entre gente de primor
aquillo bastava para não querer mais, o

que foy muyto pelo contrario como logo

se verá.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 64.—Saber os primores da arte; saber o

que n'ella c mais delicado.

PRIMORAR, i'. Cl. Vid. Aprimorar.
PRIMORDIAL, adj. 2 gen. Primeiro,

primitivo, original.

PRIMÓRDIO, s. m. (Do latim primor-
dium). Principio.

PRIMOROSAMENTE, adv. (De primo-
roso, e o sufflxo «mente»). De um mo-
do primoroso.

—Com primorosa cortezania.

PRIMOROSÍSSIMO, A, adj. superl. de
Primoroso. Muito primoroso.

PRIMOROSO, A, adj. Que tem primor.—Artista primoroso.

— Primo, excellente, bem acabado.—Obra primorosa; obra feita com pri-

mor.—Occasião primorosa; occasião em
que se obra primor, ou que o eiige.—Syn. : Primoroso, exacto. Vid. este

ultimo vocábulo.

PRIMULACEAS, s. /. plur. Familia de
plantas, chamadas por Jussieu hjsima-

chias.

f PRIMULINA, s. /. Termo de chimi-

ca. Principio extrahido das raízes da
planta primavera.

PRINCEPS, termo latino que se empre-

ga adjectivamento para designar a pri-

meira de todas as edições de um author.

—Edhão princeps.

—

A edição princeps
de Yirgilio.

PRINCESA, s. f. (Do francez princes-

se). Filha ou mulher de príncipe.

Hum com aroute atrai por ('^rtcs brarot,

A carne tem ferida até as entranhaa,

Outroa pella verdade i;randea dores;

Grandea: cruein tormentua reccbi;iu:

Fermoias Virgens sanctas muy constantes

Aa vc nas moreu Curra» dus martirioa,

A j'rifícrs(i que em rodaa de agudiaaimas

NauaUia.<( po^ta, deltaa ficou aalua.

CORIE REAL, NAUrRAOIO DE SEPÚLVEDA,

cant. lU.

Onde as humildes ondas com voz surda

E tristonho rumor se estJo quebrando,

Conhecido lugar c frequentado,

Das Princesas hellis-iimas marinhas

Aqui mil vezes vem o triste Protlieo

Cuidando achdr ([uem n'alma traz contiao,

Que púia lie de fermosas titio certo

Deuiasse a Lianor com causa justa.

OB. CIT., cont. ii.

— «E partidos os quatro, dos quais eu
fuy hum, logo ao outro dia seguinte,

caminhamos por terra em boas cavalga-

duras de mulas que o Tiquaiy Capitão

da terra nos mamlou dar por huma pro-

visão da princesa Mãy do Preste, que o
Vasco Martins trouxera pêra isso, com
mais seis .\l>exins que nos acompanha-
rão.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 4.—«Porque importava muy-
to ao serviço de Deos e dei Rey, e que
elle os não podia yr buscar, porque es-

tava naquella fortaleza de Gileytor em
guarda de princesa de Tigremahom Mãy
do Preste com quarenta Portugueses que
ahy tinha comsigo.» Ibidem, cap. 4.

—

<E ao outro dia pela menham que era

hum Domingo quatro dias de Outubro
nos fomos com elle e cos quarenta Por-

gueses ao aposento onde a Princesa vi-

via, a qual tanto que soube que éramos
chegados, nos mandou entrar na capei-

la onde ja então estava para ouvir Mis-

sa, e pondonos em joelhos diante delia,

lhe beijamos o avano que tinha na mão,
com mais outras cerimonias de cortesia

ao seu uso que os Portugueses nos ti-

nhão insinado.» Ibidem.— «E por con-

sentimento dei Rey seu pay deixou o

regimento, e gouernança do Reyno á

Princesa dona Lianor sua mulher, e

com ella deixou pessoas de muyta au-

ctoridade, e letras, e bom conselho, com
que nas cousas do Reyno se aconselhas-

se.» Garcia di^ Rezende, Chronica de D.

João II, cap. 12. — «Pedindolhe, e en-
commendandolhe muyto com palauras

de muyta prudência, cortesia, e hones-

tidade, que se confortesse, e ouuesse

paciência : e ella vio, e ouvio tudo com
muyta dor, e tristeza, e com muytas la-

grimas respondeo com palauras, que ain-

da que fossem do Princesa desconsolada

forão com muyto sofrimento, e honesti-

dade, o de molher muyto inteyra, como
ella o era.» Ibidem, cap. 55. — «V. M.
he ílno como hum coral, me disse a

Princesa: a minha folhinha he a que
merece esse louvor lhe respondi. V. M.
he maganão de esguicho, me tornou a
dizer.» Cavalleiro dOliveira, Cartas, lir.

1, n." 10.— «Tenho ouvido dizer a tan-
ta gente Babáo, e a Deos luzes nesta
matéria, que fiquey muito atado, e náo
quiz retrucar ao que a Princesa me dis-

se.» Ibidem. — cDiga-me onde vio mi-
mos tão delicados, e bocadinhos tão do-
ces como os da nossa Princesa? Respon-
di. Mimos e bocados doces os das Prey-
ras de Lisboa, e para mim os melhores
os das Freyras de S. Mónica.» Ibidem.
— Princesa real; herdeira presumpti-

va da coroa.

— Figuradamente: Primeira em gra-
duação.

PRINCEZA, 5. f. Yíd. Princesa.

Os feitos Troianos, também o« Remioe,
.Mui alta ÍTinceza, que são tio lonrsdM,
E neste munlo estio collocados

Por faranliosos e por muito tSos,

Em o regimento de se'is cidadáoa,

E algumas virtudes e moraes coetaaes,
Vós, Portugueza Fama, oâo tenhais ciúmes.

Que estais coUocaJ.i ni flor dos ChrUtJos.

CIL VICENTE, FAPÇAS.

— tE posto que a prínceza muito en-
cerrada e guardada estivesse, o amor,
que nestes casos sempre descobre luga-
res pêra o fim de seu desfjo, deu azo
como Artibel por umas torres, donde s«

não podia ter suspeita, entrou com a
princeza.» Francisco de Moraes, Palmei-
rim d'Inglaterra, cap. 90. — tDe gente
de pé fez Albayzar quatro esquadrões
pêra soccorrer aos de cavallo, de vinte
e cinco mil cada um : todo o mais res-

tante assim de pé como de cavallo ficou

no arrayal pêra guarda de Targiana e da
princeza Arménia e das tendas e vitua-
Iha do exercito.» Ibidem, cap. 165.-—
«Como quer porém que elle náo achas-
se fraqueza no honradíssimo coração de
madame condessa, fez que as princezas
filhas d'elle a convidassem a jantar com
ellas em dia d'annos do regente.» Bispo
do Gráo-Pará, Memorias, publicadas por
Camillo Castello Branco, pag. 93. — sE
tão mal reputada esta com os successos
de D. Henrique de Menezes, que fugia
de casa de D. Manuel de Souza Calhariz,
seguindo-o este com uma faca na mão,
pelo achar de visita com a princeza de
Holstein, sua mulher.» Idem, Ibidem,
pag. 105.

7 PRINCIPA, adi. f. Principal, primei-
ra.—.1 virtude principa de uma bebida.
— ilgnorando eu qual era a rerdaderra
composição dos Philtros, sey somente
que nella entrarão algumas erras mis-
turadas com o Ilippomane. em que resi-

dia a virtude principa destas bebidas.*
Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, nu-
mero 30.

PRINCIPADO, s. !/i. ;Do latim princi-
patus). Dignidade do príncipe.



PRIN PRIN PRm 941

— Na antiga Roma, dignidade de prín-

cipe do senado.
— O território do principe.

— Loc. : Ter o pricipado de algumas

cousas; ter o primado, ser do melhor d'el-

las.

— PI. Anjos da terceira jerarchia.

PRINCIPAL, adj. ? gen. (Do latim prin-

cipalis). Que é o mais considerável, fal-

lando de pessoas.— Os principaes niagris-

trados.

Os feridos, e enfermos se mostranão

Ia com tal melhoria que podião

O trabalho sofrer, que o desusado

Incerto, agro caminho prometia.

E vendo o Capitão a terra estéril

Desfaabitada, só, e sem remédio

Ajunta os príííciputs varões, edizlhe

Com semhrante seguro estas palaoras.

J. CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 8.

—«Finalmente daquella sabida ficaram

aquellas pessoas principaes ; e toda a mais

gente que chegou áquelle lugar do mu-
ro, o maior damno que recebeo, foi do

fogo, e azeite fervente, e alcatrão que
lançavam de cima.» João de Barros, Dé-

cada 2, liv. 7, cap. 4.— «Daly a alguns

dias querendo eu seguir minha viagem

para onde levava determinado, que era

até Patane, o Tomé Lobo mo não con-

sintio, pedindome muyto que o não fi-

zesse, porque me affirroava que se não
avia por seguro naquella terra, por lhe

dizerem que hum Tuão Xerrafaõ, homem
muyto principal nella.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 44.—«Com a

falta de homem tão principal, e animo-
sa resistência dos bárbaros se foram muy-
tos Portuguezes retirando com tal confu-

são, que alguns não pararam senão no
nosso Forte, onde afflrmaram ser perdi-

da a jornada, e morto Salvador Ribeyro,

o qual vendo a desordem dos seus, (ain-

da que naquelle dia determinara fazer

mais officio de Capitão, que de Soldado)

subido ao muro em hum instante man-
dou aos que ficaram cortar as cordas com
as espadas para as alcanzias fszerem ef-

feyto.» Conquista do Pegú, cap. 9.—«E
de volta sabendo que estava Beja cercada

por dous Mouros principaes chamados
Halicamasi, e Alboazil com grande poder

de Bárbaros, a veio soccorrer com gran-

de pressa, erompeoos inimigos em cam-
po aberto.» Frei Bernardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados

por D. José Barbosa.— «E algumas pes-

soas principaes de sua batalha, e outras

mujtas, com o grande aluoroço do ven-

cimento, seguiram tanto o alcanço dos

contrayros, que deram na força da gen-

te, honde foram alguns mortos, e capti-

uos.B Garcia de Rezende, Chronica de

D. João II, cap. 13.—«E por ser no co-

meço de seu Reyaado, em sua corte, e

antre pessoas tam principaes, sendo ver-

dadeiramente enformado do caso esteue

logo sobre isso com pessoas do Conselho,
e letrados todos sem sospeita, e sem mais
dilação mandou ao Marquez, que logo
naquelle dia se saisse da dita villa de
Montemor, e dentro em cinco dias se pas-

sasse alem do Tejo onde estaria ate sua
mercê.» Idem, Ibidem, cap. 30— «E assi

pêra huma Ygreja com muytos clérigos,

e todo o que compria em muyta abon-
dança, pêra la fazerem Christãos muytos
da terra e hia por pessoa principal Mes-
tre Aluaro pregador dei Rey da ordem de
São Domingos.» Idem, Ibidem, cap. 78.

— «Com el Rey erão ao tempo de seu fale-

cimento estes senhores, e pessoas prin-

cipaes do conselho, e fidalgos, s. o Bispo

de Coimbra dom lorge de Almeyda, o

Bispo de Tangere dom Diogo Ortiz capel-

!ão mor, e o Bispo do .Algaruedom loam
Camelo.» Idem, Ibidem, cap. 23.— «Mas
isto naõ era sem parecer, e conselho dos

principaes mouros da cidade, o que fa-

zendo Iheabentafuf cada dia mais descu-

bertamente, Diogo Dazambuja falou se-

cretamente com Haliadui, e lhe dixe que
lhe queriam dar o gouerno da cidade,

que desde com os de sua vallia de noite

nas casas de Iheabentafuf, e o matas-
se.» Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 2, cap. 18.— «Entre todos es-

tes negócios nam «esquecia Afonso dal-

buquerque dos que estauão captiuos em
Cambaia, e porque o capitão .\lecão, que
se tomou na nao Meri, era homem prin-

cipal naquelle regno, tratou com elle,

que a troco de sua pessoa fezesse com el

Rei que lhe desse os Portugueses que la

estavam.» Idem, Ibidem, part. 3, cap
15.— «Os quaes andando entre o cabo de

Fartaque, e o de Guardafum se encon-
trarão com huma nao muito grande de

Cambaia da cidade de Reinei, a qual to-

marão perforça, e comella (pela muita ri-

queza que trazia) se foram caminho da

Índia, passando logo o capitam da nao,

e Mouros principaes a Antão nogueira, e

na nao dos mouros poserão por capitão

Fernaõ lacome, com alguns Portugue-

ses.» Idem, Ibidem.— «Mas Rais xarafo,

nam contente do quefezera, determinou
de matar el Rei, porque se carteava com
dom Garcia, o que fez per meo de Raii
xamir homem principal, que o afogou

em sua casa.» Idem, Ibidem, part. 4,

cap. 80.—«Tudo isto referimos por re-

lação de vista do padre João de Sotto

Maior, o qual com o padre Salvador do
Valle no anno de seiscentos cincoenta e

cinco, navegou e pisou todos estes ser-

tões dos nheengaibas, entre os quaes lhe

ficou umí imagem de Christo crucifica-

do que trazia no peito, a qual mandou a

um principal gentio, em fé da verdade e

paz com que esperava por elle, o que o

bárbaro não fez, nem restituiu a sagra-

da imagem.» Padre António Vieira, Car-

tas (ed. 1854), D.° 17.— «Para que n'es-

ta forma gosassem livre e seguramente

de todos os bens, commodidades e pri-

vilégios, que pela ultima lei do anno de

mil seiscentos cincoenta e cinco eram
concedidos por sua magestade aos indios

d'este Estado. A tudo responderam to-

dos conformemente que sim ; e só um
principal chamado Piyé, o mais enten-
dido de todos, disse que não queria pro-

metter aquillo.» Idem, Ibidem.—tEu fu-

lano, principal de tal nação, em meu no-

me, e de todos meus súbditos, e descen-

dentes, prometto a Deus e a el-rei de

Portugal a fé de nosso Senhor Jesus

Christo, e de ser (como já sou de hoje

em diante) vassallo de sua magestade, e

de ter perpetua paz com os portuguezes,

sendo amigo de todos os seus amigos, e

inimigo de todos seus inimigos ; e me
obrigo de assim o guardar e cumprir in-

teiramente para sempre.» Idem, Ibidem.
— Principal locatário ; aquelle que ala-

ga uma casa para sobrealugar.
— O mais notável, o mais considerá-

vel em seu género, fallando das cousas.

Digo aquella que a mor força tem posta

Na bruta crueldade, e impio vso

Dos feros Crocodrillos, que em lamosos

Tanques de amargas agoas, a rodeam.

Xella nasceo Lianor a filha bella

De Garcia de Sá, varam insigne ;

Da priyicipal nobreza, e clara fama

Dos Sãs fortes, e iUublres descendido.

CORTE REAL, SALFRAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 1.

No deserto areoso vio lauradas

Dos Philenoã irmãos as sepulturas,

Cuia bondade ao mundo causa e spanto:

Cuja morte lhes deo glorioso n orne.

.\ Penthapolin vio, ou C^Tinaica,

Com suas principais sinco cidades,

Ve Marmarica la junto do Elgypto.

IDEM, IBIDEM, cant. 2.

— «E posto que elRey de Melinde por

obrigar a Tristão d'Acunha dar em Oja,

lhe dizia qu6 a causa principal de ser

anexado daquelle vizinho, e assi d'elRey

de Mõbaça, era a amizade que comnos-

co tinha: ante que nÓ5 fossemos aquel-

las partes, ja enlr'elles auia antigas con-

tendas.» João de Barros, Década 4, liv.

1, cap. 2.— «ElRey de Sião, depois que

per elle soube as causas de tanto damno,

e que a principal causa era Mahamed,
mandou mais de vagar fazer dous exér-

citos, hum que havia de vir per este ca-

minho de Calantam, e per mar Armada
grossa, e outro per essoutra costa de Te-

naçarij, e Tavai, que he ao Ponente des-

te porto, por toda aquella terra ser sua,

e per mar também outra Armada pêra

tutalmente destruir a este Rey Mshamed.»

Idem, Década 2, liv. 6, cap. 1.—«Espe-

dido Tuam Bandam, sem tirar outra pa-

lavra de AlTonso d'A]boquerque, não tar-

dou muito com resposta, na qual ElRey

se desculpava do feito que se fez a Dio-

go Lopes, dando toda a culpa ao seu Go-

vernador Bendára, e que essa fora a prin-
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cipal causa porque elle o mandou ma-

tar.» Idem, Década 2, liv. 6, cap. 3.—

«E foi, que abocando elle huma rua lar-

ga, que era das principaes serventias,

atravessou-sj ElUey diante delle com té

mil e quinhentos homens, e leiíou-se

estar quedo cooio que queria que Diniz

Fernandes fosse a elle per aquella rua.»

idem. Década 2, liv. G, cap. 5 — «ElKey

de Narsiuga senhor de lodo o Canarà pe-

la mesma mantira nâo tinha vida, por

razão dos cavallos, que eram as princi-

paes armas com que se defendia dos Mou-

ros.» Idem, Década 2, liv, 7, cap. 4.

—

«E ante elle, quando os não achasse, de-

terminava entrar o estreito para se ver

com elles, e esta era a principal causa

de sua vinda.» liem. Década 2, liv. 7,

cap. 7.—«O Key Bata sintindo em estre-

mo esta tamanha traição, fez juramento

na cahera do principal idolo da sua gen-

tílica seita, por nume Quiay Hjcombi-

nor, Ueos da justiça, de não comer fruy-

ta, nem sal, uem cousa qua lhe fizesse

sabor na boca aló não vingar a morte de

seus filhos, e se satisfazer do que lhe to-

marão, ou morrer na demãda.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 63.

sempre nas festas reaos,

seram, os di is frincipaes,

festa de mouros auia,

também tústi se falia

que uoQ podia ser mais.

GARCIA DE HCZSMDS, MISCELLANEA.

—«Que naquellas parles (sepultura de

homens nobres) linhão morri io gloriosa-

mente em servii;o de Deos, e à'ElRey, e

a adversidade do tempo o obrigou a ar-

ribar ao golfo do Ganges em Junho do

anno de 1600, e tomar o porto de Sirião

no principal rio de Pegú, havendo so-

mente dezoyto dias que o lley daquelle

Reyno se entregara ao de Tangut, como
fica referido.» Conquista do" Pegii, cap.

3.—«E entro ontras cousas que de sua

parte requereo, e apontou, a principal

foi sobre alianças, consideração de ami-
gos damigos, í imigos de imigos, ao que
hos então moueo ha diferença, que linhaõ

com el Uei Charles de França, oitauo do
nome, sobelo regno de Nápoles.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 19.— «Chegado Dioguo Lopez de
Siqueira ao porto da cidade de Pedir, que
tomou o nome do mesmo regno, e he ha
principal da ilha, mandou visitar el Rei,

e pedirlhe licença porá o ir ver, do que
el l\ei se excusou, por estar muito doen-
te, mandandosse desculpar per hum dos
principaes de sua casa, ho qual em no-
me dei Rei assentou pazes com Diogo Lo-
pez, em sinal das quaes se meleo hum
padrão d«s arruas de Portugal em terra.»

Idem, Ibidem, psrt. 3, cap. 1.—«Da an-
tiguidade de sua fundação fabulâo os na-
luraes, dando-lhe princípios mais illus-

tres, que averiguados, cujas memorias
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consorvSo suas tradições na falta dos es-

critos. Foi sempre o porto da auseada a

principal escala, frequentada das nãos

que navegão a Meca, cuja viagem fez aos

Mouros grata a Keligiã j, e o commercio.

»

Jacinlho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.— «(Jual vos pare-

ce que ha o homem em que semelhan-

tes menenices possão fazer impressão?

Os dias da semana forâo dedicados pelos

Pagoeus a diíTerentes Divindades, a quem
atribuirão o domínio sobre os sete Pla-

netas principaes.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n." 43. — «Dir-lhe-heí a

todas, que n'esta carta succedeo que nas

cartas de marear, que quem as vir assim

cruzadas de linhas, e riscos, que so co-

mem uns aos outros, parece que de tal

confusão não pôde haver quem se des-

empece; e na verdade não é assim
;
por-

que aquelias linhas todas são umas pró-

prias, e apenas passam de quatro prin-

cipaes; mas para fazer mais fácil o nosso

uso, se multiplicam.» D. Francisco .Ma-

noel de Mello, Carta de Guia de Casados.

— aRomatou-so estetriumpho da fé, com
se arvorar no mesmo logar o estandarte

d'ella, uma formosissimi cruz, na qual

não quizeram os padres que locasse ín-

dio algum de menor qualilade, e assim

foram cincoenla e Ires principaes, os

que a tomaram aos hombros, e a levan-

taram com grande festa e alegria, assim

dos christãos como dos gentios, e de lo-

dos foi adorada.» Padre António Vieira,

Cartas (ed. 1854), n.° 17. — «Trabalha-

ram este anno nas missões d'e5ta con-

quista, vinte e quatro religiosos da com-
panhia de Jesus, os quinze d'elles sacer-

dotes, divididos em quatro colónias prin-

cipaes do Ceara, do Maranhão, do Pará e do

rio das Amazonas.» Idem, Ibidem.— «Por-

que chegaram ás aldeãs do Pará cinco

dias antes da festa de S. João com deze-

selo canoas, que com treze da nação dos

combocas, que lambem são da mesma
ilha, faziam numero de trinta, e n'ellas

outros tantos principaes, acompanhados
de tanta e boa gente, que a fortak-za e

cidade se pòz secretamento em armas.»

I iem, Ibidem.
— Do superior qualidade, melhor. —

«Com estas e outras similhantes violên-

cias e impiedades arrancaram de suas

terras metade dos índios que slli esta-

vam, (e seriam por lodos mil almas) e

os trouxeram pelo rio abaixo; e depois

de Gaspar Cardoso repartir alguns pelos

soldados, e levar outros para sua casa,

a maior parte de lodos se puzeram na

alJèa chamada de Moríjuba, sem em-
bargo de não haver n'ella mantimentos
alguns para se sustentarem; mas é esta

aldèa a que está mais perto dos princi-

paes tabacos de N. do N.» Padre Antó-

nio Vieira, Cartas, n." 11 (ed. 1854).

—De maior movimento, de maior tran-

sito. — Ruas principaes. — «A primeira

PRIN

tranqueira que se ganhoa foi pela ban-
da da pouoaçaõ grande da cidade por
Afunso Dalbuquerque leuar mais com-
panhia que os que combatiam da Landa
da mesquita, que logo, posto que com
muito trabalho fez recolher os imigos

pêra boca de huma das ruas principaes,

onde s) tiueram aos botes, d<-fendendos-

se mui esforçadamente. » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 18.

— «O que ven Jo Afonso Daibuquerqae,
mandou dom I jão de lima, Simam dan-
drado, Fernaõ peres dandrade, Gaspar
do Paiua, Poro dalpoeui, Aires pereira,

Simam afonso, c Simaõ marlins repar-

lindoos em doui csquadroens, qoe fos-

sem per duas ruas das principaes, e nam
dessem vida a pessoa nenhuma.» Ibi-

dem, cap. 19.

— Msii impjrtinte,e que é da maior mo-
vimento.— «Este barganlim leuou o mar
a Zeilla, sem per caso da grande çarraçacn

que fazia saberem pura onde nauegíuam,
onde foram tomados todolos Chrislãjs,

que nelle biam, e os mais leuados ha el

Rei Dadom que entam estaua em Zibit,

Cidade principal de seu regno, homem
cruel que tractaua mal os captiuos, de

que linha muitos de diuersas naçoens.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ha-
noel, part. 4, cap. 54.

—A igreja principal; a igreji matríj.

— «E nos lugares onde chegaua assi de

caminho debaixo de paleo hja primeiro

fszer oração a Igreji principal, e dahy i

seus aposentamentos.» Garcia de Rezen-

de, Chronica de D. João II, cap. 121.

—O mais importante.— «Estando ain-

da Afonso dalbuquerque em Goa lhe veo

hum embaixador dei Rei de Warsinga,

da qual embaiisdi o principal ponto era

sobre os cauallos que vinhão a Goa, que
lhos desse lodos per preço honesto, e

que ao çabaim dalcáo não desse neuhans,

o que fazendo seria sempre muito amiga
dei Rei dom Emanuel, e favoreceria to-

das suas cousas assi na paz como na

guerra.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 3, cap. 44. — «Droga

principal da terra he ruiva; mas o que

mais lhe importa he a ancoragem das

náos que navegão o Estreito. A gente

bellicosa, e crul, segue com prompliiâo

a guerra, pelos despojos mais, que pela

victoria.» Jacintho Freire de Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 4.

Outros diiem : — Parece cousa inciiTel,

Quo a ;»'iiu ijiiil Cgura do Cabido,

Que tem k>ba de seda, e trouxe ás costas.

U da famosa Itália a Seoborta,

Tanto de si s« esque,;a, • do seu cargo ?—
A. DINU DA CRUZ, ITTSSOPE, CanL 2.

— Gente principal da corte; gente de
maior graduação, mais nobre, mais rica,

mais poderosa.— «Por morte dei Rei D.

Fernando se divulgou mais a ruim fama
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da Rsinbs com o Conde, c a gente prin-

cipal da Corte insistia na vingança da

honra dei Rei, culpsndo o Mestre do

pouco zelo com que tratava a fama dei

Rei seu irmaõ, lembrando-lhe o risco

em que estivera por causa da Rainiia.»

Frei Bernardo de Brito, Elogios dos reis

de Portegal, continuados por D. José

Barbosa.
— Os principaes auctores do crime;

os cabeças, ou chefes d'el!e.

—Demanda principal; diz-se em op-

posição a uma demanda accessoria.

—Termo de granjmatica. Proposição

principal; proposição que não determi-

na alguma outra, em opposição á prepo-

sição secundaria, que determina uma
outra.

—Termo de perspectiva . Raio princi-

pal ; linha que vai do olho do especta-

dor para o ponto da vista.

—Termo de geometria. Eixo princi-

pal de urna ellipse, de uma Ivjperbole

;

eixo que passa pelos focos d'estas cur-

vas.—Festas principaes; festas considerá-

veis, mais importantes. — «Todolos do-
mingos, e dias ssnctos jantaua, e ceaua
com musica, de charamelas, saquabuxas,
cornetas, arpas, tamboris, e rabecas, e

nas festas principaes com atsbales, e

trombetas, que todos em quanto comia
tangiam cada hum per seu gyro.í Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 4, cap. 84.

— Principal porta; porta importante,

e considerável.— «E sem mais ter outro

recado do gouernador daquella cidade, a

que chamam Tutam foi lançsr ancora
diante da principal porta delia, junto
de hum cães de pedraria com degraos.

feito ao nosso modo, defronte do qual

esta huma ilheta com huma torre feita

a modo de campanário, onde os gouer-

nadores da cidade tem por custume con-

uidarem os estrangeiros a que querem
fazer honrra, o que o Tutam quisera fa-

zer a Fernam perez, mas elle se excuscu
com achaque de mal desposto.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

4, cap. 24. — «A hum lado d'esía porta

principal fica outra porta também mui-
to grande, mas mais pequena que ha
principal, que serve pêra ho serviço da
casa e dos troncos quando se fecha ha
porta principal.» Frei Gaspar da Cruz,

Tratado das cousas da China, capitu-

lo 6.

—Figuradamente: A porta principal.
— «Sendo certo qua a porta principal

para todo o perigo dos homens, é o illi-

cito trato com as mulheres : nenhum dos
mais licenciosos resulta com tão péssi-

mos eíleitos, como aqucUe. que se toma
dentro na própria essa. O desconcerto
do senhor d'tílla é logo bem aprendido
da familia ; e como um delicto chame
por outro, elles se multiplicam até um

triste excesso.» D. Francisco Manoel de
Mello, Carta de guia de casados.—Remédios principaes; remédios mais
efficazes.

— S. m. O mais importante, a cousa

principal. — «E apartando-se com elle

pelo campo, disse-lhe: Que cousa he
esta? Tanto mal ha lá, que já começa
entrar pela gente de cavallo? Senhor,
respondeo Fero Bacias, fome, e traba-

lhos com desesperação de remédio faz

commetter estas cousas, e o principal

he na confiança da vossa estada cá.»

João de Barros, Década 2, liv. 6, cap.

9.—«E tanto que a dita embaixada par-

tio, el R?y como virtuoso, e catholico

Príncipe, porque o principal de seus

fundamentos era no seruiço, e amor de

Díos, mandou logo com grande deuação
muytas esmolas a todos os mosteiros, e

casas virtuosas do Reyno, encomendan-
do muyto a todos que em suas orações,

jejuns, e obras meritórias pedissem a

Deos, que no dito casamento fizesse o

que mais fosse seu seruiço, e bem des-

tes Pieynos, e que não deixassem de fa-

zer as ditas deuações ate se o dito casa-

mento aceitar, o que se fez muy inteira-

mente com muyto amor, e deuação.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 114. — «E o principal de sua

embaixada era beijarlha as mãos pollo

cuydado que teuera de lhe honrar em
sua vida o corpo, e lhe procurar a sal-

uação pêra sua alma.» Ibidem, cap. 156.

— «Capitulou por vezes pazes com os

Hollandezes da Linha para o Norte, dei-

xando fora delias, o que fica para o Sul,

onde cahe o principal de nossas Con-
quistas, como quem se naõ dohia delias.»

Arte de Furtar, cap. 17. — »Valha-me
Jesu Christo, naõ fora melhor andar o

principal diante do accessoriol O prin-

cipal aqui he a educação, e ensino dos

Catecumenos, e o accessorio saõ os Mi-

nistros, que os sorvem. Pois como ha de

haver no mundo, que o carro vá diante

dos boysl Que os servos tenhaõ tudo o

necessário de sobejo, e os servidos naõ
tenhaõ hum basaruco, se lho nsõ derem
de esmola!» Ibidem, cap. 66.— «Aperta-

va a fome, e perdendo a Cigarra todas

as esperanças de receber charidade de
hum:s mãos conhecidas por avarentas,

tentou a Formiga com o interesse, pe-

dindo-lhe que lhe emprestasse a juro

cem grãos de trigo sobre a hypotheca
aeria de algumas voses, com que lhe se-

gurou que pagaria o principal, e o in-

teresse no mez de Agosto.» Cavalleiro

d'OIÍTeira, Cartas, liv. 1, n.° 45.

— Ser principal em alguma ccção; o

commettedor, sggressor.

—O capital, opposto ao juro, ou inte-

resse.

—Principal da igreja patriarchal; pre-

lado de graduação superior aos monse-
nhores.

—S. m. plur. As pessoas principaes.

Aparta o Capitão os mais honrados

E os principaes de toda sua companha,
Dalbes conta de quanto tem passado

Co Rey, também lhes diz o em que se funda

Pede o parecer delles em tal case

:

Mas primeiro declara, o que elle alcança.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 12.

—«Coge Habraem como teve esta pa-
lavra, houve logo que tinha o officio,

pois não estava em mais que ajuntar os

Mouros principaes ante elle Affonso d'Al-

buquerque ; e teve logo maneira, pola
amizade que tinha com Utimutirája, co-
mo ajuntou elle, e a Patiáco, e Patiprá seu
filho, e genro, e a Tuam Colascar Governa-
dor dos Jáos da povoação de Ilher, Kina
Chetu Governador dos Gentios, Patê Que-
tir Jáo, e a outros dos mais principaes
da terra.» João de Barros, Década 2, li-

vro 6, cap. 7.— «A este tempo não fica-

ram por descer mais que Garcia de Sou-
sa, que estava no cubello com té dez
pessoas, de que os principaes eram Gas-
par Cam, Diogo Estaco de Évora, e hum
irmão bastardo delle Garcia de Sousa,
que no feito da entrada de Goa na es-

tancia de Aires da Silva salvara ás cos-

tas, como escrevemos atrás.» Ibidem,
liv. 7, cap. 9. — «Per esta maneira se

salvou o Xeque Ismael, ao qual o Tur-
co não leixou de seguir entrando per
sua terra té Tabriz, a que muitos cha-
mam Tauris, onde foi mui bem recebido

d'alguns principaes, a quem depois Xe-
que Ismael mandou cortar a cabeça por
tal recebimento.» Ibidem, liv. 10, cap.

6. — «E porque o ardil a que hiam não
ouue effeito, e se tornou, por não hirem
em vam arribaram junto da cidade de
Anafee, onde o capitão por conselho dos
principaes que com elb erão msndou
certos caualleiros, e besteiros de cauallo

cem guias espiar a terra, os quses com
grande risco forão espiar outros aduares

de Mouros da enxouuia, nos quaes auia

alguns de muyta gente, e estauam duas
legoas da costa do mar.» Garcia de Re-
zende, Chronica de D. Jcão II, cap. 67.

— «Porque el Ray desejaua muyto de

ver a Princesa a quis yr ver a Estremoz
aforrado com o Príncipe, e alguns prin-

cipaes do Rpyno, a elle mais acr ytos, o

mesmo dia que ella ahy chpgasse.» Ibi-

dem, cap. 121. — «Acabada esta pratica

el Rei se rccclheo para seus paços, e

Duarte Pacheco perà fortaleza, e porque

lho dixerão que os mouros de Cochim
com medo dei Rei de Calecut se queriam

ir todos da cidade, mandou chamar al-

guns delles a casa de hum dos princi-

paes per nome Clinsmacar, onde lhes

fez huma falia.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, part. 1, cap. 85.

—«O que assi fez, e satre os que a isso



944 PRIN

vierão o principal foi Raixnordim gua-

zil mor o as pazes depois de muilas al-

tercaçoens so asseutaram no modo se-

guinte.» Ibidem, part. 2, cap. 33.— «Es-

tas nouas trouxeráo a dom Duarte dous

homous de cauallo Uarzilla, que chuga-

ráo ja de noite o que sabido mandou
logo ajuntar os fronteiros, e prinuipaes

da cidade, pêra tomar conselho sobello

3U6 auia de fazer o qual foi, que man-
asse fora corredores pêra tomarem al-

gum Mouro, e saberem quanta gente

era, e so vinham a poer cerco.» Ibidem,

part. 3, cap. 31. — «O que assi feito o

buque entrou na cidade com a compa-

nhia que pêra isso ordenou, e fez logo

consagrar a mezquita, a que pos nomo
da aduocnçâo do Spiritu sancto, donde

ouuida a Missa, se foi apousentar, nas

priucipaes casas que auia na cidade, o

assim o fezeram também os outros que

com elle entrarão o milhor que cada

hum pode.» Ibidem, part. 3, cap. 47.

—tChegado a cidade de Almedina a to-

mou cora pouca resistência, e mandou
cortas as cabeças a três dos principaes

delia, que alli quiseram ficar, coutra pa-

recer de Alemeimam, que sabendo o po-

der com que el Rei vinha, se acolheo

com hum seu filho molheres, e casa a

Çalim.» Ibidem, pari, 3, cap. 51.

—

íTu-

do o que vos Malheus nosso embaixador,

da nossa parte dixer, vos o recebei co-

mo de nossa própria pessoa, e o crede,

porque elle he o principal que para isso

temos, porque se outro que mais soube-

ra ou mais entendera que elle tiueramos,

nos volo enuiaramos.» Ibidem, part. 3,

cap. 59.—«O que elles assi fezeram, sem
a isso po^rem iluuida, dos quaes sa des-

pedio logo, e por ser tarde, e fazer es-

curo fi)i dormir a torre da fortaleza, e

dalli por diante proueo no goueruo da

cidade, e cousas que cumpriram a el

Rei com muito spu gosto, e de Raix nor-

dim, e dos principaes de sua corte, e

regno.» Ibidem, pari. 3, cap. 68.— «Es-

te corredor do meo he de tal maneira
sagrado antre elles que de nenhuma ca-

lidade he licito a ninguém passar por

elle, senam soo algum dos principaes

de casa, ou a outros de fora tam honra-

dos ou mais que elles.» Frei Gaspar da

Cruz, Tratado das Cousas da China, cap.

6. — «Cinco destes so assentam a mão
dereita do principal em cinco cadeiras

de que dissemos acima quando falamos

dos edificios, e cinco so assentam a mão
ezquerda ; estes nos negócios importan-

tes estam ao despacho com ho principal

da casa, e morrendo ou por qualquer

via faltando ho principal, fica em seu

lugar hum destes segundo sua antigui-

dade.» Ibidem, cap. 16. — «O remédio

quo isto tem ^^e não ha outro) é mandar
vossa magestade que nenhum governa-

dor ou capitão-mór possa lavrar tabaco,

nem outro algum género, nem por si,
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nem por interposta pessoa, nem occu- I

pem, nem repartam os iodios senáo
j

quando fosse para as firtificações, ou

outras coisas do serviço de vossa mages-

tade, nem ponham capitães, nas ditas

aldèas, o quo ellas .se governem só pe-

los seus principaes, quo são os gover-

nadores de suas nações.» Padre António

Vieira, Cartas (ediç. 1854), n." 9.— «Di

lo isto, beijou a mão do padre, de quem
recebeu a benção; e foram continuando

os demais priucipaes por sua ordem na

mesma forma. Acabado o juramento,

vieram todos pela mesma ordem abra-

çar aos padres, depois aos porluguezes,

e ultimamente aos principaes das na-

ções christôs.» Ibidem, n." 17. — «Foi

festejada a razão do bárbaro, o agrade-

cido o termo com que quilificava sua fi-

delidade; e logo o principal, que tinha

o primeiro logar, se chegou ao altar on-

de estava o padre, e lançando o arco e

frechas a seus pés, posto do joelhos, e

com as mãos levantadas, e mettidas en-

tre as mãos do padre, jurou d'esta ma-
neira.» Ibidem, n." 17.

PRINCIPALIDADE, s. f. Primazia, su-

perioridade, prioridade.

PRINCIPALISSIMO, A, adj. superl. de

Principal.

PRINCIPALMENTE, adv. (De princi-

pal, com o sufGxo «mente»). Do um
modo principal, sobretudo, mormente.
— «Assi por a terra ser mui abastada e

de grão tracto, como principalmente por

renouar a memoria do Apostolo saõ Tho-

me, que segundo os naluraes da terra

dizem e tem por lembranças, aqui foi

sua habitação.» Barros, Década 1, liv.

9, cap. 1.—«E mães pêra tanta obra co-

mo lhe elRey mádaua fazer principal-

mente irse ajuntar com Duarte de Le-

mos, e fazer huma fortaleza dentro no

mar Roxo, e tomar assento em as cou-

sas de Ormuz, e outras que estauão cm
aberto, pêra que conuinha andar elle

sempre no mar.» Idem, Década 2, liv.

4, cap. 5. — íE por sinal do contenta-

mento que linha de os ver, mandou-lhes
dar algumas peças, com que se espedí-

ram delle mui alegres, principalmente

polas offertas que lhe AÍIonso d'Albo-

querque fez pêra restituição do que lhe

ElRey não pagava, segundo lhe elles

contaram.» Idem, Década 2, liv. 6, cap.

2. — »No qual lugar toios forão muy-
to bem providos do necessário pela gen-

te da terra, e principalmente por hu-

ma Senhora que ahi eslava, por no-

me dona Britiz filha do Conde de Villa-

nova, e molher de Alonso Peraz Panto-

ja, Commendador e Alcaide morda mes-
ma Yilla.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 1.— «Havendo de escre-

ver da primeyra conquista, que os Por-

luguezes fizeram no Reyao de Pegú, pa-

receu-me necessário dar alguma relação

da parte, em que cabe, e cousas mais
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notáveis, que nelle tem succedido, prin-

cipalmente sendo este tratado em lin-

gus Castelhana, e meu desejo, e inten-

ção he dar a todos noticia do succedido

oas Províncias da Coroa de Portugal em
tempj dElRf^y D. Filippe III Rey, e se-

nhor de Portugal, e Casteila.» Conquis-
ta do Pegú, cap. 1.—«Em que por des-

carrego de sua alma declarou algumas
cousas, principalmente pedio a Duque-
sa sua mollicr por mercê, e assi a seus

hirmãos, e encomendando a seus filhos

por sua benção, e encomendou a seus

criados, que todos por o caso de sua

morte não iiu<-ssim ódio, nem escânda-

lo contra alguma pessoa, qae lha causas-

se, nem muyto menos contra et Hey sea

senhor, porque em tuio ho que fazia

era verdadeiro meoislro de Deos, e muy
inteiro executor de sua justiça.» Garcia

de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 46.—«Ho caminho era cheo de tan-

ta, e tão nobre, e rica gente, qual se

nunca vio, e á Ponte denxarrama esta-

uão juntos de huma parle e da outra,

sahindo delia, sessenta fidalgos juntos,

de ricas opas de brocados, e tellas dou-
ro com ricos forros, grandes e ricos col-

lares, e cadeas douro, e as bestas rica-

mente goaruecidas, de que sa os Caste-

lhanos espantaram, principalmente das

inuenções, e galantaria.» Ibidem, cap.

123. — tDizendo, que el Rei era boai

homem, com tudo vanglorioso, que ha-

via de folgar muito com sua vinda, por

vir de taõ longe, e em nome de hum tal

Rei, quomo era el Rei de Portugal,

principalmente se vinha assentar trato

na terra.» Damião de Góes, Chronica d^

D. Manoel, part. 1, cap. 39.— «Pelo que
pêra se prouer em tamanha desordem
logo dalli mandou o Prior do Crato, e

dom Diogo Lobo, baram Daluito com
poderes, pêra castigarem os que achas-

sem culpados, dos quaes muitos forão

presos e enforcados per justiça, princi-

palmente dos naturaes, porque os es-

lraugr'iros com os roubos, o despojo que
leuauão se acolherão a suis nãos, e se

forão nellas cada hum pêra donde era.»

Ibidem, part. 1, cap. 102. — «Acabado
o conselho, o demais que ficaua da noi-

te se passou cm se cada hum fazer pres-

tes pêra seguir seu capitam, do modo
que SC assentara, o que pareceo mal a

algumas pessoas, principalmente a Ema-
nuel paçanha, que era mui bom caual-

leiro, e mui pratico nas cousas da guer-

ra, que logo adiuinhou o triste sucesso

deste negocio.» Ibidem, part. 2, cap.

43.— «Dá outras trelas usaô ainia mais
suaves para se fazerem senhores do alheo

a titulo de benoficios fantásticos, prin-

cipalmente quando tratao de se voltarem

para o Reyno: fingem-se validos, e po-

derosos com os Ministros de todos os

Cons-^lhos, e até com as Altezas, e Ma-
geslades.» Arte de Furtar, cap. 9. —
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«Principalmeute os qae gaardavão as

casas da banda da rocha, acoiiráo com
tanto impato ao soccorro, que se alivia-

rão em parte os companheiros, que do

trabalho, e fe:iias, íiahão já as forçai

lassas, 9 quebradas.» JAcialho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2. — «Hí fiísta faz se tola ha noite,

porque todos os gentios ."íssi como an-

dam em escuridade vivendo sem conhe-

cimento de Deos, assi todas suas festis

por todas as psrtes da iudia e na china

principalmente as fazem de noite. Ha
nestas festas muita abundança de comer
8 muiio vinho, toda ha noite gastam em
comer e beber e musicas e diversos tan-

geres com diversos iiistruiiíeaíos.» Frei

Gaspar da Cruz, Tratado das Cousas da

China, cap. 14.— «Nenhum destos sacer-

dotes tem molheres, mas vivem mal e

sujamente. Ho primeiro dia do suno,

que he na lua nova de março fazem

por toda ha terra muito grandes fes-

tas, visitam se huns a outros, e andam
os grandes principalmente em gran-

des banqu3tes.» Idem, Ibidem, csp. 37.

—«Sendo horas de começar o jogo na
Assemblea, se recebeo fftciímente o con-

celho da Condeça de Lavai, principal-

mente começando a entrar os Cavalhei-

ros.»' Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, n." 10.—«Oi mnis d'elles pergunta-

dos quando se confessaram a ultima vez,

respondem que com o padre Luiz Figuei-

ra, o qual ha dez-sete aunos que fslta

n'este estado. O morrerem sem confissão

é coisa mui ordinária, principalmente os

que moram fora da ciiade, e também é

ordinário o^abuso de lhes não darem a

communhão, neta na hora da morte.»

Padre António Vieira, Cartas (ed. 1854),
n.o 9.— «São mui poucos já os que não

tenham noticia dos principses mysterios

de nossa santa fé, quanta baste para a

salvação; e os das aldèas, com quem
principalmente assistimos, estão tão bem
instruídos em toda a doutrina christã,

como os portuguezes que melhor a sa-

bem.» Ibidem, n." lô. — «Como para

ella me eram necessários os livros, to-

mei por minha couta a disposição de
toda esta livraria, que está hoje mui me-
lhorada na ordem e concerto que não
tinha, e se descobriram n'eila muitos

auclores, principalmente antigos, que
não só estavam encobertos, mas perdi-

dos em tanta confusão.» Ibidem, n." 25.

príncipe, s. m. (Do latim frinceps).

O filho d'el-rei, que ha de syeceder.

—

«Ao tempo de sua morte; porque o rei-

no ficava sem herdeiro, mandou que es-

ta copa fosse levada por todalas cortes

de princepes, pêra provarem os caval-

leiros : e que aquelle que fosse de tanta

virtude, que tomando-a na mão a fizes-

se tornar em toda sua claridade e per-

feição pêra nunca mais a perder, cres-

sem que naquelle tempo passava todo-
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los outros era valentia e amor, e que
!

este desencantaria Leoaarda e cazasse

com elle, e fasse rei' de Trácia.» Fran-

cisco do Moraes, Palmeirim d'iuglater-

ra, capitulo 90. — «E porquo a mora-
dia que então era custuma dar-só nas

casas dos Principss, me não bastava pa-

ra minha sustentação, determiney em-
barcarcae p^^ra a ladia, inda que com
pouco remédio, ja oíTerecido a toda ven-

tura ou má ou baa, que ma soccedesse.»

Fernão Mendes Pinto, Pei-egriaações, c.

1.—«S o nosso Rey vos ficará por isso

muyto obrigado, para que sempre com
muyta lealdade sirva como escravo ca-

tivo ao Princeps do grande Portugal,

vosso e nosso senhor e Rey, da parte

do qual, e em nome do meu vos requei-

ro senhores a ambos huma e duas e cem
vezes, que não deixeis de cumprir co

que deveis.» Ibidem, csp. 21.—«A Egre-

ja deste mosteiro tem duas portas, das

quaes a da trauessa, que está contra a

praya, he a môr, e mais sumptuosa, na

qual mandou poer em pê, na columna
do meo da porta, a imagem do Infante

dom Henrique primeiro author destas

nauegações, talhada de vulto em pedra,

armado com cota darmas, e a espada

nua na maõ, aleuantada pêra riba, do

qual modo se a figurão todollos Reis, e

príncipes que em pessoa se acharão em
feitos de guerra, e nelles foraõ vencedo-

res.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 53. — oOs Prínci-

pes Christãos podem fazer guerra aos

Principes infiéis, que impedem ás suas

Republicas receber a Ley de Ghristo;

porque nesta parte defendem ianocen-

les, que tem direito para a tal guerra

pela injuria, que sa lhes faz.» Arte de

Furtar, cap. 21.— «Póde-se diser que o

nome de Sultão he o titulo daquelle So-

berano, e o titulo de Padecha a sua qua-

lidade, da qual he tão cioso que a não
confere a outro Principa Chrisíão que
somente a El-Rey de França.» Cav.íllei-

ro d'01iveira, Cartas, liv. 1, n.° 55.

Mas como nada disto lhe tirava

A grande discripção, grande eloquência,

Qu'o seu máo peito em si dsntro encerrava

Taes. que co'ús vicios vão a competência :

Aquelle que algum tempo o conversava,

li disto tinha alguma experiência,

Ha que em Principes íicãf desculpados

Que lhe forão ja tão aíleiçoados.

FRANC. D'ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DS

cant. 2, est. 2.

—«Porém desembarcados em terra es-

tes poucos soldados, abrirá o Oriente

os olhos ao segredo de nossas forças, e

todos estes Principes trabalharão por

romper a fraqueza das prisões, em que
os temos atados. Gloria foi do Império

Romano, vencer muitas batalhas Quinto
Fábio Máximo, depois foi salvação escu-

sar huma.» Jacintho Freire d'And'rade,

Vida de D. João de Castro, liv. 2.— «Da
mesma creação de vossa alteza saiu Achil-
les a ser terror de Tróia, efama de Gré-
cia : e esta mesma desconfiança (a qual
inculco a vossa alteza) o fez mais Achil-
les. Eia, meu príncipe, despivla se vossa
alteza dos livros, que é chegado o tem-
po de ensinar aos portuguezes e ao mun-
do o que vossa altezí n'elles tem estu-
dado.» Padre .António Vieira, Cartss (ed.

1854), n." 5.— «Esta é uma das razões,

porque seriam de grande importância
apressarem-s9 os meios da successão a
nossos principes. Nenhum sentimento
tenho de que o casamento de França não
esteja concluído. » Ibidem, n.° 24.—«Com
a falta d'el-rei e do priacips, que estão

no cóo, tudo me faltou, e a benevolên-
cia que o seu respeito me conciliava com
os ministros, se sepultou toda com el-

les, e em seu logar resuscitaram os ódios

e a inveja d'aquelle favor que então se

dissimulava.» Ibidem, n.° 20.

—O soberano com este titulo.— «Exa-
qui o que succede ás leys injustas, e aos

Principes que as fazem. Os vassallos

mais amantes, e os sogeítos mais fieis,

senão detestão, fogem ao menos quanto
podem dos seus Domínios.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 1, n.» 22.—O príncipe d'ede mundo; o diabo.

—Principa de sangue; príncipe da fa-

mília real de França e pôde vir a rei-

nar.

—Vassallo de soberano com este titu-

lo, como Gs ha na Rússia, Allemanha,

etc.

—Figuradamente : O primeiro em me-
recimento e graduação.

—Príncipe da terra ; o que tinha n'el-

la direito, senhorio e jurisdicção, como
se chamavam nos nossos foros e docu-
mentos antigos.

— Entre os antigos romanos, o primei-
' ro em alguns coUegios ou corporações

chamava-se príncipe d'es3a corporação.

—Principes do império ; os que com-
põe o coUegio dos principes, que se se-

gue ao eleitoral, e que constava de prín-

cipes seculares ecclesiasticos, duques,

marquezes, etc.

— Príncipe de senhorio.— ((N'esta ter-

ra vivia naquelle tempo hum príncipe de

senhorio e estado pequeno por nome Tur-

bão, o qual dizem que sendo mancebo
solteyro ouvera três filhos numa raolher

por nome Naacaa a que em estremo era

affeiçoado, do que a Raynha viuva mãy
delle tinha muyto grande desgosto.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, capí-

tulo 92.

— Syx. : Príncipe, Rei. Vid. este ul-

timo vocábulo*
— Adjectivameate: Principal.

PRINCIPIADO, part. pass. de Princi-

piar. Começada.— «Não podemos duvidar

da que o Príncipe falou com sinceridade
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para divertir o discurso, nem se pó Je ne-

gar quo o quo V. S. lhe ft,'z foi excessi-

vamente colérico, dc.yxando de reparar

em qu(3 so ello nos chamava lltajres náo

podia haver segunda intenção, tf<ndo

principiado por si mesmo o titulo com

a grandesa do Archi-rnujre, que he o

mesmo quo diser priíneyro, ou único

Bugre do Universo.» Cavalleiro do Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n.» 55.

— Negociante, ar.íiftce principiado;

principiante.
— Mancebo bem, ou mal principiado

;

mancebo quo começa a sua edade com a

boa ou má educação, e que obra n'aquel-

la edade segundo essa educação.
"

— Cavallo principiado; cavalloquojá

tem algum ensino.

PRINCIPIADOR, A, s. Pessoa que deu

principio a alguma obra.

PRINCIPIANTE, part. act. de Princi-

piar. Hue começa, que principia.

— Figuradamente: .Não pratico, náo

exercitado.
— Amor principiante; que está no

primeiro grau.

— S. 2 fifcn. Pesssoa que tem tido as

prim>íiras liçõís do alguma arte liberal,

ou sciencia, ou exercicio.

PRINCIPIAR, V. a. Dar começo, come-

çar. — íEu tinha observado antes delle

chegar quo Madame sua esposa estava

hum pouco melancólica, e isso justifi-

qucy \endo quo principiava a chorar.»

Cavalleiro d'Uliveira, Cartas, liv. 1, n."

16. — «Depois de ceya houve menuetes

desgarrados, que nem principiarão, nem
continuarão com as formalidades costu-

madas.» Idem, Ibidem, liv. 1, n." 19.

—

«A lisonja dos theologos votou que sim.

O desembargador João Marques Bacalhau

foi o ministro que primeiro disse que

não, principiando o seu voto assim : «S.

M. faz esta pergunta para salvar a sua

consciência. Responderei de sorte que
elle a salve e eu a minha.» Bispo do Grão

Pará, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, p. 85.— «Estava do lado

o litigante o quando o padre principiou :

Misereatur tui..., sáe como um raio, di-

.zendo: «Tenho embargos n'essa absolvi-

ção por este e aquelle motivo.» Idem,
Ibidem, pag. l-W.
— V. n. Vid. Começar.
PRINCIPIO, s. m. (Do latim princi-

phtm). Começo, a primeira obra, ou tra-

balho quo se faz, as primeiras razões

que so dizem.

Mas não quiserão sev .iqui presentes

Ao thalaroo ii]fe\icc, porque Mbem
Que o ditoso f>rÍMcO'io llie seria

Em desoítriulo, e am.irgo <\m tornado.

Ambos geracrào juntos o sucPcsso

Infelice, e cruel, e a fera historia

Quepcila redondeza eleruamenle

Dellcs por triste c\emplo licaria.

CÚItTE REAL, NALTHAGIO DE SETCLVEDA,
c;uit. 4.

PRIN

NIo fdlla to Portugiiez ent'rndimcnto,

Nero aatuciu que ehfoutra dtMbarata,

Que &nt«B de dar jir^ucijAu a seu intento

Mauda hum que c'liuin pioJo no muro bata:

Logo o Turco, (juo niftto tem o tento,

A fúria duii caohòea em váo deaata,

E atalliado denfarte oquellc eagaoo

Cresce a obra com menor receio e dano.

V. d'a.suràoe, i-RiMEino cerco de d;v,

caut. 1Ó, est. Cl.

— iForam estes mouros vindos aa chi-

na o espalhados nella na maneira soguin-

ta. Tinham os mngores de que falamos

no principio da obra contratiçam com
03 chinas com rpiem confinam inda que
ha lugares desertos no meo.» Frei Gas-

par da Cruz, Tratado das Cousas da

China, capitulo 28.—«Como chegue seu

reyno do bengala ale cambaya estando

no meo da india outro quasi no cabo,

quo o rejno do cambaya chega ao do fi-

nide quo da fim ou principio a india,

polo rio indo que se chama linide.» Idem,

Ibidem, cap. 4.— «Os mais illustres hon-
rarão sua familiar os mais humildes de-

rão a ella principio. Trouxe-nos a for-

tuna esta empreza, áquella nada dese-

melhante ; não sepultarão comsigo aquel-

ies valorosos Portuguezes toda a gloria

das armas, ainda nos deixarão esta, quo
nos fará illustres.» Jacintho Freire de

Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 2.— «E quo seria, senhor meu, so o

principio d'est« felicidade estivesse guar-

dado para o senhor marqusz, como prin-

cipal instrumento d'ella?í> I'adre António

Vieira, Cartas (ediç. 1854), u." 84.— «Se

o sermão do Santa Engracia estivera em
estado do so poder ler, fora com esta,

mas como a maior parte foi por aponta-

mentos, é necessário informa-lo do novo,

para que sejs o que era. O principio quo
por lá anda copiado, vi eu antes de vir,

mas tem mui poucas palavras que con-

cordem com o original, e taes andam a

maior parte dos meus de mistura com
outros que o não são, e tudo so pôde
remediar somente com a estampa.» Idem,
Ibidem, n.» 28.

Neste estado infeliz de hum Mundo inculto

Teve princijiio a humana Sociedade,

Fonte de tantos bens, fonte dos males,

Que do combate das paixões silo obras.

J. A. DE MACEDO, V1ACE.\I EXTÁTICA, Canl. 1.

Talvez, talvei que exhaloções, que rompem
Do térreo Globo, e furnas tenebrosas,

Talvez, talvez que a rotaçiio diurna

Da mesma Terra nos seus ei.xos seja

Deste mysterio incógnito o principio.

OB. OIT., canl. 1.

—«O snr. D. José do Évora qaiz que
tornasse a causa ao principio com certos

fundamentos, que atinai não poderam
impedir o enlace e annulação do casa-

mento.» Bispo do Gráo Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,
pag. 101.

PRH

— O principio de lloma; os primeiros
tempos da sua existência.
— Principio do mal; quando elle ap-

parece.

— Na Universidade antiga, oraçáo de
sapiência, ou de pedra, em cada facul-

dade.
— Origem, causa primeira.— «Esta vi-

ctoria que o Vicerei ouue da armada do
Soldaõ de Babilónia, fui o principio da
deminuiçaõ de seu estado, ato lho .Sely-

maõ Emperador da Turquia tomar, e o
matar, o que aconteceo no anno de M.
D. xvij, e eráo tamanhos os direitos que
lhe pagaua das especiarias depois de as

trazerem de Calecut à índia, e de ahi as

leuarem a Cayro, e do Cayro a Alexan-
dria, quo se tinha pelo milhor, e mais
sustaucial de todas suas rendas.» Da-

mião (io Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 2, cap. 40.— «E sendo certo que a

nossa inteiligencia tem alguma seme-
lhança com a dos Anjos, também he in-

falível que a alma que procede de nos-

sos Pays participa da natureza da dos

animaes, e dessa forma não ha rasão de

duvidar que as paixoens nos sáo natu-

raes por hum, e por outro principio.»

Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv. 1, cap.

13. — «Não sey agora o principio deste

tributo, em que ouço falar desde meni-
no. Se me lembrar eu o direy em outr»

occasiâo. Entremos no nosso assumpto
de singularidades.» Idem, Ibidem, liv.

1, cap. 24. — «E be a primeira máxima
de toda a Politica do mundo, que todo»

seus preceitos se encerraõ em dous, co-

mo temos dito, o bom para mim, e o
máo para vós. E posta neste primeiro

principio, entra logo sua máy Razaõ de

Estado, ensinando-lhe, que por tudo cor-

te, sagrado, e profano, para alcançar es-

te fim.» Arte de Furtar, cap. 60.— «In-

sinuando nestas palavras, quo assim co-

mo o homem se estriba nos pès, como
principio da segurança, e se termina na

Cabeça como fim da excelsa fabrica do

corpo; assim hum negocio deve ter prin-

cipio vigorozo, e ordenado em que S6

firme, para se alcançar o dezejado fim,

que se portende; por isso elles entaõ, e

nos ainda hoje vendo huma obra com
principio incoherento ao fim que se pro-

cura, dizemos que a tal obra naó tem

pès, nem Cabeça.» Braz Luiz dAbreu,

Portugal Medico, pag. 453, § 5.

Anaximenesdo Orador Romano
Assombro, eslimaçío, cootempk), e vejo

No moto eterno da substancia eterfca

A ejíencia poz de hum Arbitro Supremo,

E dio ao Muuio p3r ^iniiripii.', e fonte

.\ snbstanci.i do ar vasto, inanito;

Mui grande em luies foi, grande oas sombraâ.

J. A. DE UACCnO, TIACEM EXTÁTICA, ttOi. í.

— Princípios; sáo juizos d'onde seit>-

duz ou deduz outro juizo.— «Vendo .An-

tónio de Faria o ma > despacho do Man-
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darim, e a soberba e descõcerto das pa-

lavras delle, ficou algum tanto triste e

malenconizado, porque entendeo daquel-

le principio que ja avia de ter trabalho

em libertar aquelles cativos.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 64.

— «Este he o principio que fez dizer de

Platão, que quando mostrava desprezar a

Eloquência formava o seu elogio.» Caval-

leiro d'OIiveira, Cartas, liv. 1, n.° 20.

—No principio, a principio ; no co-

meço.— «Mas os erros, que se naõ sen-

tem, ou dissiraulsõ, crescem tanto pou-

co a pouco, que quando se advertem, já

naõ tem remédio; como a febre tysica,

que no principio naõ se conhece, e quan-
do se descobre, naõ tem cura.» Arte de

Furtar, cap. 30.

—

«.\mbos Juiz, e mar-
chante, se arranharão no fim das contas

asperamente, ainda que o náo sentirão

no principio: mas foy com differença,

que o marchante achou cura para as suas

entranhas, e o Juiz naõ achou remédio,

e peorou do mal até morrer.» Ibidem,

cap. 52.—aPouca conta fazia a principio

d'um inimigo a seu parecer tam débil;

porem eu sem cobrar medo de suas for-

ças monstruosas, nem de seu gesto sel-

vático e brutal, embebi-lhe a lança no
peito, e vomitou, expirando, a feroz al-

ma involta em negro e fumegante san-

gue. Ao cair, por pouco me náo esma-
gou.» Telemaco, traducção de Manoel
de Sausa, e Francisco Manoel do Nasci-

mento, 1ÍY. 2.

— Termo de physlca. O que constitue

ou compõe as cousas materiaes.
— Principies acíjyos; certos corpos que

actuam sobre outros: e principies pas-

sivos; corpos que são o sujeito d'esta oc-

casião.

— Em chimica orgânica, principies

immediatos; princípios formados todos

nos seres vivos, e que se separam d'elles

por meio dos reactivos ou dissolventes.

— Friacipios nutritivos ; princípios,

que nas substancias alimentares, servem
á nutrição.

— Os primeiros preceitos de uma ar-

te, de uma sciencia.— «Não se esquece-
rão os seus sequases de acreditarem a

certesa da Arte com os principies mais
sólidos, porem nem por isso verdadey-

ros.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1,

n.° 44.— iTodos os Philosofos, e Douto-
ros Theologos defendem, que merece o

nobre titulo desciencia verdadeira aquel-

la arte somente, que tem principies cer-

tos, por onde demostra, e alcança, oque
exercita.» Arte de Furtar, cap. 1.

— Os principies da physionomia. —
«Julgo esta idea própria para devertirhum
momento, porem indigna de ser refuta-

da seriosamente. Póie ser com tudo que
os outros principies da Physionomia não
sejão mais verdadeyros do que este.» Ca-

valleiro d'OIiveira, Cartas, liv. 1, n.''44.

— Principies afastados; origens, cau-

sas remotas.— sPouco tempo deixarão a

D. João de Castro descançar no gosto da
victoria, porque logo para negocio de

maior cuUado, tornou a vestir as armas,

como referirei mais. largamente, ainda

que contra meu costume
;
por não trun-

car a Historia, buscarei principies afas-

tados.» Jacintho Freire d'Andrade, Vida
de D. João de Castro, liv. 1.

— Princípios que se deixam conhecer ;

princípios já sabiJos.— «Esta he a segun-
da tezoura, que oíTereço, para cortar de
todo as unhas aos ladroens, que nos in-

quietaõ. E se esta ainda naõ bastar pa-

ra alimpar de todo a nossa Republica, e

Reyno, porque ha nelle muitos incapa-
zes da milícia, quaes saõ Siganos, e ou-
tros, que se parecem com elles nas obras,

e se livraõ da guerra por vários princi-

pies, que se deiíaõ conhecer, e naõ apon-
to.» Arte de Furtar, cap. 68.

— Termo de philosophia. Opinião, pro-

posição que o espirito admitte como pon-
to de partida.

— Principio de Archimedes ; principio

de hydrostatica segundo o qual todo o

corpo mergulhado n'um liquido perde
uma parte do seu peso igual ao peso do
liquido que desloca.

— Primeiros principies ; verdades ou
proposições primitivas.

— Maneira, regra de conducta, pre-

ceito demorai. — Um falso principio de

honra.
— Principies juridicos, mathematicos,

theologicos ; as verdades certas, elemen-
tares, e mais fáceis d'estas sciencias.

— Juízos induzidos ou deduzidos de

outros.—«Bem vias tu em que tinháo de

parar principies táes, e ainda que eu
nada tenha que resguardar, com receio

todavia de to não criminar mais, se pos-

sível é que mais réo não sejas, te não
escrevo tudo; e também por me não ar-

guir a mim mesma, que depois de esfor-

ços tantos inutilmente feilos, para que
fiel me fosses, não terás tu de o ser.»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-
cessos de Madame de Seneterre.
— Os 7>40í.'tme)iíos do amor nos seus

principies. — «Hum dos melhores sem
contradição, será o de suprimir os mo-
vimentos do amor nos seus principies.»

Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv. 1, nu-
mero 30.

— Diz-se de todas as causas naturacs,

de todas aquellas pelas quaes um corpo

se move, actua e vive.

— Principio vital; a causa, qualquer

que ella seja, dos phenomenos que ma-
nifestam os entes organisados.
— Sym. : Principie, começo. Vid, este

ultimo vocábulo.
— .\d.vgios e provérbios :

— Principies querem as cousas.

— N'este principio me fundo, por mais

que eu faça não hei-de emendar o mun-
do.

— Ao principio e ao fim abril Costu-
ma ser ruim.
— Bom principie é ametade.
PRIOL, s. m. Vid. Prier.— «Item. Se

o dito Porteiro citar na Audiência huma
pessoa, levará hum soldo; pêro se citar

no dito loguo marido com mulher, ou
Priel e Convento, que som reputados por
hum corpo, levará hum soldo ; e se ci-

tar no dito loguo herdeiros, e testamen-
teiros, levará dous soldos ; e se estes fo-

rem apregoados no dito loguo, o Portei-

ro leve do pregom hum soldo, como da
cilaçõ.» Ord.Afíons., liv. 1, tit. 19, § 2.— «Do que logo Aluaro da costa anisou
el Rei per suas cartas, que sobrisso teue

conselho em Syntra onde entam estaua,

no qual forão dom laimes Duque de Bra-
gança, dom loam de meneses Conde de
Tarouqua, Priel do Crato, e mordomo
mor dei Rei, e dom Fernando de Vas-
cogoncelos de meneses Bispo de Lamego
capellam mor dei Rei, que depois foi Ar-

cebispo de Lisboa.» Damião de Góes,

Chrenica de D.Manoel, part. 4, cap. 37.

PRIOR, s. }n. (Do latim jjrior). O cura
das almas; que tem priorado.— «Houve
mais el Rei D. Manoel o Infante D. Lniz

Duque de Beja, Condestavel de Portugal,

Príncipe ornado de virtudes singularis-

simas, cujo filho foi o senhor D. Antó-
nio Prior do Crato; O Infante D. Fer-

nando, que casou com D. Guiomar, fi-

lha de D. Francisco Coutinho Conde de
Marialva, e de sua mulher D. Britis

Condeça de Loulé, e sem ficarem fi-

lhos dentre ambos, faleceo em Abrantes

em idade de vinte e sete annos.» Frei

Bernardo de Brito, Elogies dos Reis de
Portugal, continuados por D. José Bar-

bosa.— «Ho qual dom loam de Meneses
per seus merecimentos foi mordomo mór
dei Rei dom loão segundo, e dei Rei
dom Emanuel, e Conde de Tarouqua,
commendador de Cezimbra, capitam, e

Goueroador da Cidade de Tanger, e de-

pois Prier do Crato, per falecimento de

dom Diogo Fernandez Dalmeida. Por so-

ta capitão desta armada hia Rui telez

de Meneses cunhado do mesmo dom loão

de Meneses, irmão de sua mulher.» Da-

mião de Góes, Chrenica de D. Manoel,

part. 1, cap. 51.—«E de trás o Marquez
de Villa viçosa, e dom Fernando conde
Darrayolos seu filho mayor. Ho saleiro

leuaua dom Fernando de Meneses, e o

gomil, e o bacio da offerta Lionel de Li-

ma. Forão padrinhos o Infante, e o Prior

do Crato. E madrinhas a Infanta, e a

Marquesa, e dona Beatriz de Vilhena.» G.

de Rezende, Chrenica de D. João II, cap.

2.— «Sahio el Rey da fortaleza com seus

oito mantadores, os quaes erão o Prior

de São loam de Caslella, Valençolla, e

dom Diogo Dalmeyda, loam de Sousa,

Aires da Sylua camareiro mor, dom loam
de Meneses, Monseor de Veopargas, Fran-

cez, Aluaro da Cunha estribeiro mor, e
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Ruy Barreto, com grandíssimo estado, e

estrondo, tudo em tanta roali-za, quo se

náo pode dizer tão inteiramente como

foy.» Ibidem, cap. 128. — íFslíndo el

Rey em hum rí^batu do peste no lugar

de Alalays, dom loam d»i Sousa foy apo-

sentado fora do lugar em huma quinla

ahy perlo, e estando el Rey comendo
Ihtt pregunlou onde pousaua, e dorn loam

lho disse que fora do lugar, e o Prior

do Crato dom Diogo DAlmryda por zom-

bar disso.» Ibidem, cap. 172.

—

«Eo Bis-

po como grande letrado, e o Prior como
esforçado caunlleiro, lhe disseram então

quo pêra sua alma, e corpo cumpria,

01 Uey muyto om si, o com o rosto rnuy-

to seguro, como muyto fsforrndo e va-

lente Príncipe. B Ibidem, cap. 211.

—

«Deus me livre de diser que he a melhor

das que sa dá ao Latim, porem Deos me
livre também de sacrificar a autoridade

dos outros a dos prímeyros Priores da

minha terra, em couzas em que todos

tíveriío igual rasão.» Cavalleiro d'01ivei-

ra, Cartas, liv. 1, n." 38.

—O bacharel que fazia acto no dia dos

finados á tarde, por eleição da congre-

gação antes da reforma.

— O primeiro magistrado cífil da re-

partição do consulado
;
que foi eitincto,

a quem succedeu o prevedor da junta

do commercío.
—Prior das ordens militares; grão-

prior, ou o príor-mór.

—Prior benedicttno ; inferior ao abba-
de.

—Adjectivamente : O padre prior ; o

religioso superior de algumas ordens, co-

mo il( .s Carmelitas, Dominicanos, etc.

PRIORA, s. f. Irmã da Ordem Terceira.

—Termo mais usado. Príoreza.

PRIORADO, s. m. (Do latim priora-

ttts). Officio de prior.

— Egreja curada, administrada por
piíor.— «Sendo de idade de catorze an-
nos tomou habito de clérigo, ha primei-

ra dignidade que teu-? foi o Priorado de
saneia Cruz, por renunciação do Cardeal
dom Afon.so seu irmão.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 27.

PRIORAL, aJj. 2 gen. Que diz respei-

to á dignidade de prior.

PRIORATO, s. },í. Vid. Priorado.
PRÍOREZA, s. f. Superiora de certas

ordens religiosas.

—Nas ordens monachaes, é a segun-
da prelada do convento.

j PRIORI (A), loc. niíi.'. Termo dd lógi-

ca. S^^gundo um principio anterior ad-
miltido como evidente.

—Com um sentido desfavorável, de-

pois dos raciocínios náo sufficíentemcn-

te apoiados sobre os factos.— Um racio-

cinio ã priori.

PRIORIDADE, s. f. A qualidade de ser

o primeiro em ton^^p \ ordem, dignida-
de, eicollencia, da natureza.

—Precedência, preferencia.

PRIORIZ. Vid. Pleuriz.

PRIOSTADO, s. m. Ufficio deprioste.

PRIOSTE, s. m. O recebedor das ren-

das ecchsiastícas. — «Urdio hum pode-

roso CS lanços de maneira, que naõ so-

biraõ de sessert.i rriil cruzados; e nellfs

se remati u a hum Prioste seu confiden-

te, com quem hia forro, e a partir : e

para isso intimilou todos os lançadores,

e prendco ?lguns, quo tinha por mais

aíToutos, para os impossibililar naquelle

tempo, p<r lhe constar querião lançar

no tal ramo, cento quarenta e três mil

cruzados, como no triennio antecedente

tinhaõ lançado, e no S''guintc lançarão,

porque ss lhes rerooveo o impedimen-
to.» Arte de Furtar, cap. 10.

— Tri(jo de prioste; o melhor da por-

ção, de mais valor.

—Na universidade, o que cobra as ren-

das, ou o rendeiro, na falta do preben-

deiro, por arrematação.

1.) t PRISAM, s. f. Vid. Prisão.—
«Ci>ra tudo elles depois da briga durar

hum bom spaço mataram hos setle mou-
ros sem se delles querer dar nenhum à

prisam, entre hos quaes hauia hum que
era sposado, e leuaua consigo a sposa, a

qual vendo o negocio trauado de manei-
ra que podia perder a sperança de o

nunca mais ver, lhe diíe.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 48.

PRISÃO, s. f. (Do francezjjrison). Ca-

deia, cárcere. — «Então nos deraõ hum
sacco darrcz, e quatro taeis em prata, e

huma colcha para nos cobrirmos, e nos

encomendarão muyto ao Chifuu, que era

o alcaide a quem hiamos entregues, e se

despidíraõ do nós com muyto boas pa-

lavras, e se tornarão a visitar a enferma-

ria da prisaõ que atrás disse, onde en-

tão avia passante de trezentos enfermos,

e como ao outro dia foy menham clara,

nos mandarão a carta que lhe tínhamos
pedido mutrada com três sinetes de lacre

verde, a qual dizia assi.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 83.— «Ser-

vidores daqiicUe alto Senhor, espelho

claro do luz incriada, ante o»ij'is mere-
cimentos os nossos ficão sendo nada, nós

os somenos servos desta santa casa de

Tauhinarel, situada no favor da quinta

prisaõ do Sarquim, com verdadeyras pa-

lavras de acati-imento devido fazemos sa-

ber a vossas humildes pessoas, que esses

nove estrangeiros qu-i esta lhe daraõ saõ

homens de terras muyto apartadas, cu-

jas fazendas e corpos o marconsumio cõ

seu bravo irr.peto tanto sem piedade.

>

Ibidem.— «E caõ querendo também mais
ver Xemindó, o mandou dalli levar a

huma estreytí prisaõ, aonde com boa
guarda esteve aquella noyte.» Ibidem,

cap. 197.
— Eftar em prisão; estar preso, en-

cerrado.— «E ouue per bem que por sos-

sego, e segurança do que el Rey com-

pria, o dito Cr>nde esteuesse em prisão,

na qual esteue alguru tempo, e depois
com irudanças que o temprj traz fvy sol-

to da dita p.Msâo, e se veio a Barcelona,

onde el H.-y e a Rayriha de Castelia es-

tauáo ao tempo da entrega dt; Perpinhão,
e díhy se foy a Seuilha onde tinha saa
molher, e filhos, dahy a poucos dissfa-

leceo.» Garcia de Rezende, Chronica de
D. João II, cap. 74.

—O acto de prender.— «Ese naô fora

a prudência de Va?co Martins de Melo,

que tinha o Mestre em sus guirde, sem
duvida fora d''golado na própria noite

de sua prisaõ, p.ir dous alvarás, fslsos,

que a Rainha mandou.» Frei Bernardo
de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados por D. José Barbosa.
— Figuradamente: O enleio, embara-

ço dos membros não livres, dos senti-

dos, das afffíções, paixões.

— Figuradamente : Cousa que ata, sus-

pende, enleia, atalha, etc.

Depois que vio Amor que o (oeitioo

Tempo, bum Ul erro j^ tioba mais brado,

y'>o se ecqueceo (Uquelles cujas almas

Em tão susoe prisão, Uoha Mo JuBtas.

Maoda o Sousa pedir com brando ro(0

.\o generoso piy da bella dana
Que queira cooseattr, o que T>.ie pode

Atalhar com rigor, c peito iradti.

CURTE BE.\L, N-ACFRAOIO DE St['ULVU>A,

caot. 3.

— «Livremos esta escrava da Asía das

prisões do tributo; livremos nossos ma-
res, que debaixo de suas armadas vio-

lentados gemem. Com este ultimo assal-

to poremos fim a tão illustre emprezs,

e se acordará o Orienta idades largas

com alegre memori,'» de tão formoso dia.

»

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2. — «Parece que é

prisão por graça a de um csbello; d'elle

porém, lança mão o ensejo, e-acha-se

preso duramente quem despresou a fra-

gilidade da atadura.» Bispo do Grão Pa-

rá, Memorias, publicadas por Camitlo

Castello Branco, pag. 68.

—Prisão mortal; cadeia da morte.

Que occupaua o vapor turno, se oaairão

De Tvgrea, e Leõs bramidos altos.

Dique lia escurí<i5o .is almas juntas

Dos ci>rpos deaigttaes, ifuaes se partem,

E da prisaC mortal ja libertadas.

Descansar Mubas v^o, na eterna gloria.

CORTE REAL, NALTRAGIODE SErLXVtlOa.

cacL 17.

—Laço, ferros da cadeia, corrente.

Abre .i pcrtt d.\ conciua caaema

Onde 08 Tentos estio em fera lata.

Com Ímpeto, e vehemencia rigurosa,

Ecom pujante i'or«;i, por soltarse.

Os quaes vendo patente a grande porta

Qaeb.-jo grossas criíiVí, e em tropel jontos
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Se abalan^ão com fúria, e vão varrendo

Com turbulento assopro a terra toda.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 7.

— Prisão dura; prisão severa, rigo-

rosa.

Depois que a tal estado me chegaste

A tanto mal, e a tanta desuentura

Depois que ja vencido me deixaste

Atado, e sem remédio, tm prisão dura.

Despois que a vida, e alma me leuaste

Negas me poder ver tolfermosura?

Quem te moue senhora a tal dureza?

Que faz igual em li ódio e belleza?

COBTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 7.

—Loc. FIGURADA : Solto, ctesotado das

prisões carnaes ; morto.

—Figuradamente : O travão, o cabres-

to das bestas.

— Termo de volateria. A ave em que
a de rapina empolgou.

-J-
PRISCILLI4NISM0, s. m. Heresia de

Priscilliano, hespanhol do século iv, que
dizia que a alma do bomem vinda do
céo côhia ncs mãos do principio do mal,

e que este principio a unia ao corpo;

coademnava o uso dss carnes 8 do casa-

mento, e confundia o Padre com o Espi-

rito Sinto.

PRISCILLIANISTAS, s. m. plur. Here-
ges do século IV, sectários do priseillia-

nismo.

PRISCO, A, adj. (Do latim jpriscus).

Antigo, antiquado.

PRISÍONAR, V. a. Vid. Aprisionar.

PRISIONEIRO, A, s. Pessoa privada da
sua liberdade.

— Pessoa agarrada para ser posta em
prisão.— dConcluido este negocio com
tanto credito da clemência Real, vierão

Embaixadores do Hidalcão, que depois

de lhe darem as Sftudações ordinárias, e

congratulações do cargo, Ihg peJião en-

tregasse certo prisioneiro na forma que
com seu Antecessor estava concertado.

E porque este negocio chegou a alterar

o Estado com guerra descubsrta, não
deixaremos em silencio a origem que
teve.» Jacintbo Freire de Andrade, Vida
de D. João de Castro, liv. 1. — «Reco-
nheceran-as os Phenices, e quizeram fu-

gir-lhes; mas ja era tarde: tinham el-

les de sua parte o velejarem melhor
que nós; servir-lhes o vento; e traze-

rem maior numero de remadores: as-

sim, abordan-os: entran-os; e nos le-

vam prisioneiros go Egypto.» Telsma-
co, traducção de Mnnoel de Sousa, e

Francisco Msnoel do Nascinnento, liv. 2.

—Prisioneiro de guerra; aquelle que
foi preso na guerra.

—Pão cios prisioneiros; pão que o

Estado fornece todos os dias aos presos.

— Prisioneiro efe mercê; o quo el-rei

tomava para si, dando a quem o prisio-

nára ordinariamente cem libras, ou se

o resgate d'ell3 era talhsdo em cinco

mil dobras, e à'ahi para cima, dava por

elle mil.
—Fazer prisioneiro; aprisionar.

—A-^jectivamente : Tomado na guerra.

PRISMA, s. m. (Do grego íJrismo). Ter-

mo de geometria. Polyeiro que tem por

base dous poljgonos iguaes e parallelos,

cujos lados homólogos são unidos por

parallvlogrammos.
— Prisma triangular, quadrangular,

pentagonal, etc.
;
prisma cujas bsses são

dous trisngulos, dous quadriláteros, dous

pentágonos, etc.

—Termo de physica. Prisma triangu-

lar de crijbtal, de vidro, ou de outra

substancia qualquer.

Vejo formada a analyse das cores,

E tudo eu devo aos cálculos, ao Prisma,

Na luz, que era só vista, e ignota sempre

!

Vãos systemas, que as gárrulas Escolas

Em fantásticos thronos coUocárão,

Vão no abysmo cahir, donde sahirão.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA,

cant. 4.

— Prisma de Nichol; parallelipipedo

rectangular constituido por um crystal

mui grande de spatho da Islândia, e que
serve para o estudo da luz polarisada.

— Figuradamente: Vér por um pris-

ma.— Olhar atravez d'um prisma; con-
siderar as cousas conforme as suas pai-

xões, seus desejos.

PRISMÁTICO, A, adj. Que tem a for-

ma d'um prisma.
— Cores prismáticas; cores naturaes

vistas atravez d'um prisma.
— Que otTerece ângulos longitudinaes

separados por faces pequenas. — Cálix

prismático.

f PRISMATOIDE, adj. Termo de mi-

neralogis. Que deriva d'um prisma.

j PRISMOIDE, adj. Diz-se d'aqaiUo

cuja forma se aproxima de um prisma.

PRISOAR.r. a. Termo antiquado. Fren-

der, aprisionar.

PRISONEIRO, s. e adj. Vid. Prisionei-

ro, termo usado hoje.

PRISOÕES, s. f. plur. Yid. Prisão,

que no plursl faz Prisões. — «E devem
fazer, que os homens, que ouverem de

guardsr as prisoões, que sejsm boõs, e

de bo-t fama, e arreigados na terra, e de

boõs costumes, e deve-os castigar que
guardem mui bem os presos, que lhes

derem, e que sejam certos, que se lhes

fogirem, que lhes darom per ello grave

pena ; e os que o assi nom fizerem, dem-
Ihes a pena, que o direito manda.» Or-

den. AifoDS., liv. 1, tit. 2.3, § 22.

PRISTINO, A, adj. (Do latim pristi-

nus). Antigo, primeiro.

PRITIGA, ou PEÉTIGA, s. f. (Do latim

pcrtica). A vsra do carro que do reca-

vem vai dar no cabeçalho.

PRIVAÇÃO, s. f. (Do latim privatio).

.\cto de privar de um bem, que se devia

possuir.

—

A privação da vista.

— Acto de se privar voluntariamente

de alguma cousa de que se poderia go-

zar.—Privação voluntária.

— Ausência de algum? cousa que falta.

— Soffrer privações; soffrer a falta do
necessário p.^^ra a vida.

— Syn. : Privação, Falta. Vid. este

ultimo termo.

PRIVADA, s. f. Secreta, commua, la-

trina. — «De maneira que elles dsm di-

nheiro, ou cousa que ho vfjhs por lhe

deixarem alimpar as privadas, ainda que
cheira mal pola cidade, quando ho le-

vam aas costas, por evitr.r ho mal theiro

ho levam em solias muito limpas por fo-

ra, e posto que vam descubcrtas toda

via parece que he lirapezH das terras e

cidades. i> Frei rrsspar da Cruz, Tratado

das Cousas da China.

PRIVADAMENTE, adv. (De privado, e

o sufliso omente»). Em particular, oc-

cultsmente.
— Com as portas fechadas.

PRIVADO, part. pass. de Privar. Des-

pojado, despido.— «Por isso reputo como
monstruos aquelles coraçouns insensí-

veis, e capazes de resistir aos efT--itPS do

seu poder, ou como doentes atacados de

hum letargo, os quaes sem receberem a

morte estão privados de todos os praze-

res da vida.» Cavalleiro d'01iveira. Car-

tas, liv. 1, n.o 29.— «A qualquer parte

que os arroje a sorte inimiga, sempre

levam companhia com quem se entre-

tenham; e o enfadamento, que persegue

aos outros, inda no meio dos deleites,

não entra com aquelle que sabem em-
prpgar o tempo em ler. Ditosos os que
gostam de ler, e não vivem, como eu,

privados d'esse divertimento.» Telema-

00, traducção de M8nof4 de Sjusa, e

Francisco Manoel do Nascimento, liv. 2.

— «Mas nem esse retiro me deixarão;

que não pude, nem tratei de me esqui-

var ao decreto que encarcerava todos os

parentes de emigrados: nem eu já me
prendia á vida, senão por um vinculo

de religiosa resignação: e vendo-me pri-

vada da consolação de receber novas do

meu Âdolpbo, angustiada com os fados

que o aguardavão, houvera agradecido

aos verdugos a vida que me tirassem.

Nesses instantes horrorosos mjis Animo

era necessário para pedir vida, que para

dispòr-se à morte.» Francisco Manoel do

Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.— «Privados ficão estes meus
olhos, mísera de mim! da única luz, que

os aviventava; e que lhes deixa a au-

sência? Lágrimas. Que outro uso' lhes

não dou, senão chorar, desde que em
fim te sub? resoluto ao duro apart'>men-

to, que me ha-de dar a morte; que não

tem minha alma forças suflici^ntes com
que o supporte.» Idem, Ibidem.— «Pri-

vada de cabedáes, despojada do antigo
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splendor couheci o que ella er» essa hu-

manidado lâo afforinoseada ante meus

olhos alé esse momenlo. Essús que quan-

do ante mim viuhão só cuidavão em me

comprazer, cessáráo de constranger sc

quando viráo que não havia que esperar

de mim; e o insultuoso compadecimento

de uns me eslamagava mais que, a in-

gratidão dos outros.» liem, Ibidem.

— Valido.
— Sem emprego publico, ou caracter

publico.
— Exame privado ; exame não pu-

blico.— Substanlivímente: í/m privado.—

«Do que elle se mostrou sentido como

homem do sua condirão compassivel, e

determinou era>índar estas faltas, como

fizera naõ havendo de por meio as bran-

duras da Ilaicha que por suslfutar seus

valedores fez crer a el Rei serem tudo

invenções nascidas da grande onveja de

seus privados.» Frui Bernardo de Brito,

Elogios dos Reis de Portugal, continua-

dos por I). Joãó Barbosa.— «Sendo el

Rey Príncipe no tempo de sua mocidade

folgou muyto com Nuno Pereyra, fidalgo

de sua casa, homem galante, corttisâo,

e bom trouador, e sendo assi priuado

pedio ao Príncipe, que lhe fizesse mer-

cê de hum aluará em que lhe prome-

tesse de ho fazer Conde tanto que fosso

Rey.» (iarcia de Rezende, Chrouica de

D. João II, cap. 24.

lio mestra tS giii pi-iiiado,

que Caí^tella assi mandou,

Condestable prosperada,

que tanto seaboreou,

vimos morto degollado.

G. DE REZBNDG, MISCELLANE^.

— «Dona Leanor molher do dom Al-

uaro como ora muito sagaz, e prudente,

vendo que a sanha dei Rei se nam abran-

daua, buscou outro modo pêra per via

mais dessimulada poder reconciliar seu

marido com el Rei, o qual foi mandar
dizer a meu irmam Fructos de goes,

guarda roupa dei Rei, que então era

hum dos seus mais priuados, que nam
tomasse por trabalho quererlhe ir fallar,

o que elle fez de muito bta vontade.»

Damião de Goes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 3, cap. 40.

D'luia parte este vicio baixo c immundo

(Pae da todos, e tronco verdadeiro,

Qu\i gente pasma, e tem por sem segunda.

Mas qualquer em segui-lo he o primeira'.

Que sempre ho falso o bom quo mostra o mundo)

E t.l'outra hum tal favor n'hum estrangeiro.

Aborrecido o fez doutros pnuuilos.

Os quaes delle se tem por acanhados.

FRANC. U'A.NDnADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU.

cant. 2, est. 72.

Deu-lb'a amor da seus cofres escondidos,

Que nem a Ticiano, tam querida,

Tau gran' iiriíado seu jamais abrira.

e.ARRETT, CAMÕES, cant. 7, cap. Ifi.
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— Oulr'ora, a palavra privado desi-

gnava um cargo mui honroso junto dos

nossos reis, ou uma occupação como de

ministro do despacho, e aio de valimen-

to.—O jurisconiuUo João das Regras foi

privado de elrei D. João I.

— Ató ao reinado de D. João i dava-

se este nome de privado áquelle conse-

lheiro, que tinha maior trato e conver-

sação secreta com os soberanos nos ne-

gócios do Kstado.

— Sy.n. : Privado, Favorito. Vid. este

ultimo termo.

PRIVANÇA, s. /". Valimento, trato, con-

versação de valido, e favorecido do so-

berano, e do monarcha.

Vimos bem breuos raedrani;aí,

e outras bem vagarosas,

vimos ja muytasprtuan^os

fícur com vãas esperaotjos,

e oulr.u bom provectosaa.

CAHCU DEREZE.NDK, UISCELLANEA.

D'0rmuz na branca praia apenas salta.

Quando o seu grand'engent)o, e ousado peito.

Que com tantos trabalhos não lhe falta,

O fez a E:iltei da terra táo acceito.

Que j'í*ít*tin-;a alcanc^ou logo lào alta.

Que uo Heino p./r elle tudo he ítúv.

A cubica, que lh'era natureza.

Fez que logo ajuntasse gràa riqueza.

F. DK ANDRADE, FRUiElRO CKRCO DE DIU,

cant. 2, est. 711.

Alli sua bonança ha por segura,

E que sua fortuna alli socegue.

Mas como ella an que pôi na múr altura

:Sempre com maior mal trata e persegue,

Faz que neste ulli fui do pouca dura

Tudo quanto lhe fora antes entregue:

Perde o mando, as riquezas, a iirivançn,

E quaside viver a conflaD<;a.

IDEM, IBIDEM, c&nt. 2, est. 79.

— Privança dos oUios ; privação.

— Amizade intima, favor, benevolên-

cia.

.U)ta. Que eu tos não consentira

Kntrar em tanta pri('uii'.íi.

Lcm. Pois agora estais singela.

Que lei me dais vós, senhora ?

.Wmu. l ligo que venhais embora.

GIL VICENTE, FARi;*S.

— «Porque com achaque de benevo-

lência, e amor, que seu amo lha mostra,

mete a maõ no quo a privança lhe fran-

quéa com tanta segurança, como se tudo

fora seu pela regra, que diz: Amicorum
omnia sunt cumunia.» Arte de Furtar,

cap. 58.

PRIVAR, V. a. (Do latim privare). Ti-

rar a alguém o que tem, estorval-o de

gozar alguma cousa, despojar. — «Que

elle queria privar a seus soldados das

commodidades, que desta guerra se pro-

mellião ; mas que soubesse, que o pri-

meiro dia que tinha de Rei, era este em
que capitulava paz com os Portuguezes.

Assim despedio os Embaixadores assom-

brados de animo tão altivo ; e com este
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mesmo desprezo tratou sempre as guer-

ras do Oriente, nas qua»s mostrou valor

igual á sua fortuna.» Jacintho Freire de
Andrade, Vida de D. João de Castro,

liv. 1.

riasta i|ue eu fui ji Rei, « (olsameoU

Uo meu Tteioo estes Inmcub me j/rivárão.

Fui rico e p<jdero«o, e juntABeote

O poder e a riqueza me usurpérâ'^:

K«-a v.da que U tive entre a geote

Elle* sem pie<l.ide m'o roubirio,

Por eltas com engano^ vi perdida

A riqueza, o puder, o Heloo, a vida.

r. DE ANDRADE. PRIMEIRO CEUCO DC 01X7,

caiit. 11, eet. 01.

— «Esta condição me pareceu mais
acerba que a morte, e exclamei: Tira-

nos, ó rei! a vida, mas não nos tractes

tam indignamente: sabe que soo Tele-

maco filho do sábio Llysses rei de Iiha-

ca : busco por todos os mares a meu
pae; e visto não poder encontral-o, nem
tornar á minha pátria, ou evitar o ca-

ptiveiro, priva-me antps da vida, que jt

me é insupportavel.» Telemaco, traduc-

ção de Manoel de Sousa, e Francisco

.Sianoel do Nascimento, liv. 2. — «Por

temer sensibilizar vos nSo encarreguei.

Senhora, uma carta, que Mr. de boa
vontade remetteria a vosso filho, a quem
privei assim da maior ventura sua.»—
Como não linha a honra de conhecer
Madama de Seneterre (disse elle) deixei

em casa de M. Bitton a endereça de

Jladama Depréval, assegurando lhe que
as cartas que seu filho mandasse lá vos

serião fielmente entregues.» Francisco

Manoel do Nascimento, Snccessos de
Madame de Seneterre. •

En) vida ta ado.-ou ; na morte... A morte.

Quem. senão tu, A ingrata lh*a ha CAusado?

Saudades a privaram da existeacia.

Consola-me que ao menos oio gosaste

Tanto amor, tanta fO, tanta bellcxa.

Que não mer'cias, não. Se dignad*ellA

Houve mirtal, a mim, quo dôo a um...

CARRrrr, camões, cant. 9, cap. 12.

— V. )i. Valer, ter valimento, ter a

graça, o favor de alguém.
— Merecer por privado e valido.

— Privar se, v. refl. Tirar a si pró-

prio um bem.
PRIVATIVAMENTE, adv. (De privati-

vo, e o suffixo «mente»). Exclusivamen-

te, cora preferencia.

PRIVATIVO, A, adj. tDo latim priva-

tivui). Próprio de alguém, ou de alguma
cousa, de modo que exclua a outra da
mesma qualidade, uso, direito.

—

tlnter-

ro é mais lato, e comprebende, ainda

além da procissão, as outras partes do
funeral. Interramenle è a própria e pri-

vativa acção de dar á terra o cadáver.

Funeral é o termo genérico em que to-

dos estes, e ainda mais, como espécies,

se comprehendem. Digo, ainda mais,

porque e.:equias, por ei., são funeral
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também « nada tèem com o inlêrro, sa-

himento.» Garrett, Camões, nota F ao

canto 2.

— Que indica privação.

— Termo de grammatica. Diz-se das

partículas que denotam privarão. In é

uma partícula privativa no principio de

certas paíavras portuguezas, como wfiel,

mcorrigivel, etc.

— Em grego, alpha privativo; partí-

cula que posta diante de um nome, in-

dica a privação da qualidade.

PRIVIDO, A, adj. Termo antiquado.

Privado, particular.

—

Pessoa privida.

PRIVILEGIADO, part. pass. do Privi-

legiar. Que tem um privilegio, que goza

de um privilegio. — Uma cla-ae privile-

giada. — «Antes saõ taõ privilegiados,

que depois de vos darem com as costas

no adro, e com vosso pay na cova, de-

mandaõ vossos herdeiros, que lhes pa-

guem a peçonha, com que vos tirarão a

vida, e o trabalho, que tiveraõ em vos

apressarem a morte com sangrias peo-

res, que estocadas, por serem sem ne-
cessidade, ou fora de tempo.» Arte de
Furtar, cap. 4.

— Altar privilegiado; altar em que se

pôde dizer a missa dos finados no dia

em que se não pôde dizer em outros al-

tares.

— Logar privilegiado; logsr que não
estava submettido á policia geral.

— Figuradamente : Que recebeu da
natureza algum dom particular.

—

O ho-

mem é uma creatura privilegiada. —
Um génio privilegiado.

—

Raphael, pin-
tor privilegiado.

— Substantivamente : Um privilegia-

do.

PRIVILEGIAR, V. a. Conceder privile-

gio a alguém.
PRIVILEGIATIVO, A, adj. Que contém

privilegio.

—

Clausula privilegiativa.

PRIVILEGIO, s. m. (Do latim privile-

gium). Vantagem concedida a um só, ou
a muitos, e de que se goza com exclu-

são dos outros, contra o direito com-
mum. — iMas posto que elle alegasse

muitas rszõas, pêra se fazer o contracto

das especearias cerrado el Rei nam quis

consentir nisso, concedendolhe com tu-

do lodalas mais cousas que trazia em
seus apontamentos de que a principal

era a confirmação dos priuilegios den-
tre estes regnos, e a senhoria de Vene-
za.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 81.— tDeu muitos
privilégios assi as cidades, e vilas do
regno, como as das ilhas, e lugares de
suas conquistas era Africa, Guine, terra

de Sancta Cruz ou Brasil e na índia, e

outras prouincias que ganhou, do que
tudo foi absoluto Senhor, em quanto vi-

veo.í Idem, Ibidem, part. 4, cap. 86.

—iNo estado de Milaõ todos os Médicos
tem foro de Condes : nos Estados de Man-
tua, Modena, Parma, e em toda a Lom-

bardia, saõ ditos, e havidos por fidalgos,

e gozaõ seus privilégios.» Arte de Fur-
tai-, cap. 4.— «Inventarão huma compa-
nhia de S. Diogo, onde se matrículavaõ

com quantos delles descendiaõ; para que
gozando dos privilégios de izenlo, se

não extinguisse o nome Castelhano, an-

tes se augmentasse entre nós, e fosse

mais estimado, e appetecido.» Ibidem,

cap. 17.— «Privilégios: porque se o Pa-

pa o conceder nos casos, que pôde, he
valioso; como se ve nos feudos, cujas

causas se demandão sempre no Juízo se-

cular, e nos bens da Coroa, quando se

dão a Clérigo com tal obrigarão; moeda
falsa, e crime Laisa: Majestatis tem em
alguns Reynos o mesmo privilegio. Jus-

ta defensão: porque Vi vim repellere li-

cet.» Ibidem, cap. 50.— «Os privilégios

dos Príncipes são reaes, porem conhece-
mos outros mais soberanos que os seus.

Não desconfiaríão os Bufoens de Palácio

dos sopapos que os afrontão, e descon-
fiaria eu na vossa presença dos mesmos
risos que adoro?» Cavalleíro d'OUveira,

Cartas, lív. 1, u.» 11.— «Os homens não
tem privilegio exclusivo para lhe nasce-
rem cornos. Bartholino, diz que também
nasceo hum a huma mulher HoUandeza,
tendo mais de setenta annos de idade.»

Idem, Ibidem, liv. 1, n." 12.

— Privilegio pessoal; privilegio con-
cedido a uma pessoa.
— Privilégios populares; privilégios

concedidos ao povo.— «E este parecer se

corroborou com os foros, e privilégios

populares, e outras legalidades que dei-

xamos, por não fazer prolixa nossa His-

toria. Revogada esta lei pelo Governa-
dor, começarão a correr os mantimen-
tos do Sertão, e os Povos lhe vierão of-

ferecer as vidas, que lhes havia remido
com a nova indulgência do tributo.» Ja-

cíntho Freire d'Andrade, Vida de D. João
de Castro, lív. 1.

— Foral de terra, coutos, jurisdicções,

etc.

— Privilegio favorável; o que não
prejudica a terceiro.

— Privilegio odioso; privilegio que
prejudica.

— Privilegio local; privilegio conce-
dido aos logares, como aos coutos, asy-
los, egrejas, etc.

— Privilegio 7-eal; privilegio concedi-
do ao estado, ou classe.

— Privilegio remuneratório, gracioso;

vid. estes dous vocábulos.
— Diz-se timbem dos dons naturaes,

quer do corpo, quer do espírito.

— Privilégios naturaes.—aNa primey-
ra esphera das Senhoras também se achão
molheres, e se se exatnina, ou se bem se

observa, vemos muitas veses que ellas

são as que dão o mão exemplo, e as

que autorizão as desordens, atrevendo-se
com mayor ousadia a cometer os crimes
pela falta do castigo, que he hum dos

privilégios naturaes da sua gratfdesa.»
Cavalleíro de Oliveira, Cartas, liv. 1,
n.o 35.

— Figuradamente
: Graça peculiar, di-

reito, prerogativa, dislincção qualquer.— «E em Tribunaes mayores, que cons-
tão de ancianidade, tem muitas licenças,

e privilégios a velhice, que ha mister
ajudada, e alentada, e porisso se per-
mutem mais Ministros, e mayores aju-
das de custo. Deos nos livre de Minis-
tros, que antes de lhe chegar o tempo
do os aposentarem, vencem salários sem
os merecerem, e sem trabalharem.» Ar-
te de Furtar, cap. 44.— «E procedendo
neste sentido, digo, que ha muytas ra-

zoens, e occasioens, que habilitaõ os
Keys, para procederem contra os Eccle-
siasticos : as principaes saõ. Costume,
Concórdia, Privilegio, Justa defensão.
Costume; porque este tolerado pelos Pa-
pas tem força de ley.» Ibidem, cap. 50.

—«O entendimento enche os homens de
privilégios para se opporem a todos os

damnos, porem aos que causa o ouro,
rendem-se muitas vezes esses privilegies

de spirito se senão acompanhão das im-
munidades da honra.»' Cavalleíro d'01i-

veira, Cartas, liv. 1, n.° 11.— «Se o pó,
e se a terra são couzas que podem líson-

gear o gosto, não he admirável que a

cinza de madeyra nova tenha o mesmo
privilegio.» Idem, Ibidem, liv. 1, n."

16.—«Mão tinhão estes homens razoens

mais fortes, para darem esse privilegio

ao Domingo, pois que he o dia que Deos
consagrou ao seu próprio culto, honran-
do-o com o mayor dos seus milagres?»

Liem, Ibidem, liv. 1, n." 24.— «Tende
a bondade de os examinar nos mesmos
Autores, os quaes nestes dous lugares

tem o privilegio de serem sempre lidos

sem fastio.» Idem, Ibidem, liv. 1, n."

29. — «V. m. vá por diante com esta

empreza, e diga a el-rei nosso senhor

o que sente, pois v. m. sabe que conhe-

ce sua magesiade a verdade, e inteireza

do zelo e justiça de v. m., e quão livre

é de todos os outros respeitos mais que
o do seu maior serviço, que por esta via

se adiantaria com grandíssimas vanta-

gens; e quando a experiência as não

mostrasse, ou d'ella se seguisse algum
grave inconveniente, a concessão d'este

privilegio não tira a sua magestade o

poder para a derogar ou mudar quando
fòr servido.» Padre António Vieira, Car-

tas (ediç. 1854), n." 2.

— Acto que contém a concessão d'um
privilegio.

PRIVILIGIAR, V. a. Vid. Privilegiar.

PRIZÃO, s. f. Vid. Prisão. — «Tem
obrigaçam os Meirinhos, e Alcaides, de

tomarem as armas defezas, prenderem

os que acharem de noite, e darem cum-

primento aos mandados de prizoens, e

execuçoens, que se lhes encarregaõ :

dissimulsõ, e passaõ por tudo, pelo do-

I
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brara, e pela pataca, qii<í Hifs miílo na

bolça; o segueiu se 'labi morl-ís, rou-

bos, e p«r'las inluloravcis.» Arto de Fur-

tar, cr,\>. A

PRIZIONEIRO, s. m. \'v\. Prisioneiro.

1.) PRO (rio latifu pro); preposição

quB mostra a cous.i, a cujo favor so faz

alguma cousa. — Sou pro, e não contra.

— Mostra tamboin o oslar dlaiilo, co-

mo ?i)-o|irtr, proposto.

2 ) PRO, s. m. Proveito.

— ÁJv. A favor, por alguém.

PROA, s. f. (Do latiui proru). A ex-

trenailado do vanto dos navios, opposta

á popa, e que primeiro corta os mares,

quando o navio segue. — «E em quãlo

durarão ostas altercações, quiz Duos que

esclareceo a m.-nhâ, um que distiuta-

mente vimos que era gente que se per-

dera no mar, que andava sobro paus, ea-

táo lhe pussmos afoutamente a proa a

vella e a remo, e chegandonos bem a

oUfiS para que no5 conhecessem, grita-

rão muyto alto por sois ou sete vezes,

sem dizerem outra cousa, senão, Senhor

Deos misericórdia.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 33.— «E despois

de estariúos aquy surtos treze dias sobe-

la amarra, o bi^m eiifnd.idos com tempo-

rais pela proa, e algum tanto ja faltos

de mf.iitimeuto, quiz a nossa boa fortu-

na que a caso ja sobola tarde vieraô dar

de rosto coca nosco quatro lanteaas de

remo que s«õ como fustas, em que hia

huma noiva para huma aldeã daly nove

legoas que se dizia Pandureo, e como

todos vinhão de fejla.» Ide:j, Ibidem,

cap. 47.— «Aqjeila noite seguinte, sen-

do quasi o quarto da modorra rendido,

yimos no meyo do rio por nossa proa

estar huma barcaça surta, dentro na qual

pelo grade aperto e necíãsidale em que

então estávamos, nos í 'j forçado entrar-

mos seai tumulto nem rebuliço algum,

e nella tomamos cinco homeus que acha-

mos dorT£Índo.» Mern, Ibidem, cap. 74.

— «Contra tndo este poder tinha Duarl-?

Pacheco nos dous bateis quarenta ho-

mens Portugueses, o em cada hum seis

berços, dous falcões, e hum tiro grosso

por proa.» Damião de ftoes. Chrcuica de

D. Manoel, part. 1, cap. 89.

Paite logo o subtil voloz nnvio

A cumprir o que então a cargo tinha,

Miguel Vaz nello o maudo e senhorio

Leva, segundo alcança a historia minha;

E^pvito de temor assaz vazio,

Fende a proa a quieta onda marinha,

Nem o favor do vento lhe lallece.

Que tudo a seu intento (avorece.

F. d'andradk, primeiro cerco de DIU,

cant. 12, est. 36.

— Ter algxiem pela proa ; ter alguém

contra si.

— Termo popular. Soberba, orgulho,

audácia.
— rúr a proa a todas as difficuhia-

des; proejar.

PROB

— Pôr a proa aos iiivios; ir ou gui-

nar a ellos.— iSahio D. Álvaro com no-

vecentos Portuguezes, e quatrocentos ín-

dios em seis navios, e alguns baileis de

remo; o a pouc<^s dias do viagem houve

vista de quatro náos do liidalcão, que

com roupar,, e outras drogas da terra ua-

vegavôo a Csrabaya. Mandou logo D. Ál-

varo aos Capitães, que lhe puzessem a

proa, e aos navios de remo, que se fos-

sem cozendo cora a terra, por se acaso

o iíiimigo tentasse de encalhar desespe-

rado.» jHciíitho Freira d'Audrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 1.

— Pôr a proa a algum negocio ; com-

mettel-o. *

— Figuradamento: A parlo dianteira.

— «E para que naõ pareça que só em
estranhos damos com este disi;urso, vi-

remos a proa delle para nossas conquis-

tas, e acbaremos mãus de gato façanho-

sas, de quo usaõ Portuguezes. Jd toquey

esta treta succintamente o §. ultimo do

Capitulo I.X.. a outro propósito; mas ago-

ra a contarey mais diílusa a este inten-

to, em que tem mais artificio.» Arte de

Furtar, cap. 37.

— PuovERDto : Andar de proa levan-

tada.

PROAR, V. a. Termo de marinha.

Proar as naus em terra; fazer chegar

os navios á terra.

— Proejar, fazer rosto o navio a al-

gum lugar. etc.

PROBABILIDADE, s. f. (Dd latim pro-

hahilitas). Apjiarencia de verdade.

— Termo do mathematica. Doutrina,

theoria, anahjse, calculo das probabili-

dades; o conjuDCto das regras pelas

quaes se póie calcular o numero de aca-

sos que tem una acontecimento de se

produzir.
— Probabilidade simples ; a de um

acontecimento que só póie depender da

ai;ção simples de um certo numero de

causas da mesma ordem.
— Probabilidade composta ; aquella

em que so devem considerar simulta-

neamente muitas probabilidades simples

ou a acção dos dilTerentes géneros áci

causas.
— Probabilidades da vida; duração

provável da vida, que tem um individuo

em cada idade,

— Termo de casuística. X doutrina

das opiniões prováveis.

PROBABILISMO, s. m. Termo de ca-

suística. Doutrina segundo a qual, no

concurso de duas opiniões, das quaes

uma é a mais provável e favorável á

moral e ao direito, e outra menos favo-

rável ao desejo e á paixão, é permittido

seguir esta na pratica, com tanto que se-

ja approvada por um auctor considerável.

PROBABILISTA, adj. 2 gen. Parlida-

1

rio do pr(ib.'(bilismo.

I

PROBABILIZAR, r. a. Fazer provável,

I
tornar digno de seguir-se.

PROB

PROBANTE, aJj. 2 gen. Termo de ju-

risprudência. Em forma, que faça fé, e

prova.

PROBATICO, A, adj. (Do latim jjroba-

ticus). Termo de aiitigui lado judaica.

Em Jerusalém, piscina probatica
; pis-

cina do gado, remoatorio d'ngua, em
que se lavavam os animaes que deviam
servir aos sicrifícius, junto do templo de
Salomão.
PROBATISSIMO, A, adj. (Do lalioo pro-

hatii^imui). Prova iissimo.

PROBATÓRIO, A, adj. Dii-se de um
acto que deteimioa a capacidade de um
estudante.
— As^goado para dar, e produzir pro-

vas.

PROBIDADE, «. f. (Do latim probitas).

Exacta regularidado cta cumprir todos os

deveres da vida civil.

— Bondade mural, bons costumes, ho-

nestidade no proceder. — «Se elle lam-

bem não póie dar lustre, como dizeis,

ho certo que podia dar mayor calor, e

mayor augmento á probidade que me
julgaes.» Cavalleiro d'01ivcira. Cartas,

liv. 1, n." 11. — «Conheceu o aulhor, a

fundo, o caracter do theatro. Se o judeu

António José soubesse as regras thea-

traes, e aproveitasse seu grande enge-

nho, seria um dos primeiros homens

;

roas a ignorância e falta de probidade

fizeram que, «ttentando somente era fa-

zer rir, perdesse de visla o aproveitar.

t

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, p. 120.-

PROBLEMA, s. f. (Do grego prMe-
ma). Termo de mathematica. Toda a

questão em que se indica o resultado

que se quer obter, e em que se procu-

ram os meios de chegar a elle.—Proble-

ma de álgebra, de geometria.

— Proposição duvidosa que pôde rece-

ber diversas soluções. — Problemas de

metaphijsica, de moral.
— Em geral, tudo o que é difficil de

explicar, de conceber.
— Proposição, pela qual se pergunta

a razão de uma cousa desconhecida. —
Os problemas de Arislí,teles.

— Termo de álgebra. Problema inde-

terminado; problema quo tem c admittd

muit33 soluções diver5.'s.

PROBLEMATICAMENTE, adv. (De pro-

blemático, e o suffixo «mente»}. De um
modo problemático.
— Por uma e outra parle, defenden-

do, e impugnando.
PROBLEMÁTICO, A, adj. Que lem o

caracter do pr.-blema.

— Juízo problemático ; diz-se, no kin-

tismo, dos juízos em que a relação do

altributo com o sujr-ito só se conceba

como simplesmente possível.

— Da que so pôde duvidar. — Nolicia

problemática.
— Equivoco. — Conducta problemá-

tica.
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PROBLEMATIZAR, v. a. Pôr em pro-

blema, duvida, proposição controver-

sa.

PROBO, A, adj. (Do latim prohiis).

Que tpm probidade.
— Moralmente bom.
}• PROEOLA, s. /. Termo de theolo-

gia. Geração do Filho, por extensão da

substancia do Pae.

PROBOSCIDA, s. f. (Do grego prohos-

kis). A tromba de um elephante.

— Órgão oval dos insectos dipteros.

f PROBOSCIDEO, A, adj. Termo de

zoologia. Que é munido de uma trom-

ba.

t PROBOSCIROSTRO, s. m. Termo de

zoologia. Ssiieacis em forma de tromba

que forma a cabeça de certos insectos.

PROBOSTE. Vil. Preboste.

PROCACIDADE, s. f. (Do latim proca-

citas). Desavergonhamento, insolência,

audácia.

PROCATARTICO, adj. (Do grego pro,

kata, e archomai). Termo de medicina.

Antecedente, preexistente.

— Causa procatartica ; causa ma-
nifesta, que se mostra a primeira, e obra

como tal, e põe as outras em movimen-
to.

PROCATHARTICO, a, adj. (Do grego

pro, e kathairá). Termo de Sledicina. Que
é próprio para purgar por precauções, e

com anteceiencia.

—

Medicamento pro-

cathartico.

PROCEDÊNCIA, s. f. Curso, lugar, exe-

cução. Vid. Procedente.

PROCEDENTE, part. act. de Proceder.

Que procede.

1.) PROCEDER, V. n. (Do latim pro-

cedere). Ir por diante, proseguir, conti-

nuar.— uE por que despois que se per-

deo na armada do anno de oito, não te-

mos dado razão do que elle Duarte de

Lemos fez: ante que procedamos em ou-

tra cousa, o queremos fazer neste seguin-

te capitulo.» João de Barros, Década 2,

liv. 4, cap. 1.

— Ter lugar, vigor.

— Haver-se, portar-se, governar-se

bem ou mal moralmente.
— Executar, cumprir.
— Proceder contra alguém; executar

as leis contra elle. — «Alguns desman-
cham sua authoridade em seguirem suas

más incrioações ; tem espiritu de contra-

diçam, tudo querem repreender, e até ás

cousas bem feitas dam má côr e as bor-
ram com preversa tençam, procedem con-
tra todas.» D. Joanna da Gama, Ditos da
Freira, pag. 31.

— Causar-se.

— Descender.

Sempre os deste appellido bem mostraríio

A Real estirpe donde procodiõo,

E com feitos l;eroicos illustrarào

Huma fama immortal que pretendião.

Grandes e altas victorias alcançarão

De Meneí e > ouuir, Mouros tremião.

A'OL. IV,— 120.

Mas a fortuna aduersa, de subidos

Nas nuues volos mostra alli caídos.

CORTE BEAL, NAVFRAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. Vi.

— «Bastardos teve a D. Gil Aflonso, D.

Fernando AíTonso, Cavalleiro Templário,

D. Affonso Diniz, que casou com D. Ma-
ria de Ribeira. De huma Mourisca hou-
ve a D. Martim Aflonso, de que proce-

dem os Sousas Chichorros.» Frei Bernar-

do de Brito, Elogios dos Reis de Portu-

gal, continuados por D. José Barbosa.

—

aTeve el Rei D. Fernando, sendo ainda

solteiro, outra filha chamada D. Isabel,

que casou com o Infante D. Aflonso, Con-
de de Gijon, e senhor de Noronha, filho

dei Rei D. Henrique, de qua procede a

nobilíssima geração dos Noronhas de Por-

tugal, assim os da Casa de Villa Real,

como os mais, ainda que de diversos fi-

lhos deste lofante.» Idem, Ibidem.
— Proceder á pena capital; appli-

cal-a.

— Fa:er proceder a eleição; fazei a ir

por diante.

— Proceder a final; passar a senten-

ciar a causa, ou fazer o que é ultimo

n'ella.

— Proceder o juiz á devassa; passar a

tiral-a.

— Proceder a contradicta, a suspei-

ção, a pronuncia; ser relevante, attendi-

vel nos termos do direito, e dever seguir-

se por diante.

— Originar-se.— «Ha Rainha dona Isa-

bel, moiher dei Rei dom Emanuel Prin-

cesa de Castella era mal disposta, e sua

principal doença procedia de eteguidade,

pelo que sentindo em fim, e em suaem-
prenhidam sinaes de que se lhe podia re-

cear ha morte, fez seu testamento, em
que deixou el Rei seu marido por testa-

menteiro.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. 32.— «Da qual

tirannia, no liuro que compus da fé, cos-

tumes, e religiam dos Ethiopios, Abexis

em lingoa latina, dedicado ao Papa Pau-
lo terceiro, no fim delle fiz huma deplo-

raçam, em que trato per extenso, donde
este tamanho mal procede.» liem. Ibi-

dem, part. 1, cap. ô7. — «E nomsyode
toda esta terra, ou reyoo, como ja foy

antiguamente, está hum grande lago, a

que os naturaes da terra chamão Cune-
betee, e outros o nomeão por do Chiam-
may, do qual procede este rio com ou-
tros três mais que regão muyto grande
quantidade desta terra, o qual lago, se-

gundo affirmão os que escreverão delle,

tem em roda sessenta jaõs, de três legoas

cada jâo.» Fernão Mendes Pinto, Pere-
grinações, cap. 41.

— Proceder no discurso com ordem,
methodo ; guardar ordem em todo elle,

desde o principio até ao fim.

2.) PROCEDER, s. m. Carreira, gover-

no, regimen.

— Conducta, procedimento. — & seu
proceder é irreprehensivel.

— Modo de portar-se.

PROCEDIDO, part. pass. de Proceder.
Originado, causado, produzido.— Descendente.
— Suspensão procedida; suspensão em

que o juiz pronunciava, que procedia.— S. m. — O procedido da venda; o
producto d'ella.

— O procedido ; o que sa tem obrado,
o que tpra succedido.

PROCEDIMENTO, s. m. A ordem de pro-
ceder moralmente.

—

Pessoa, debom^pro-
cedimento.— «Escrever te determino ain-
da outra carta, em que te annunota da-
qui a cé,'to prazo, que começo a ter socê-
go ; e que lograrei o prazer de te arguir
então de teu procedimento injusto para
comigo; mas será quando não fôr já tão
viva essa lembrança, e possa inteirar- te

de que desprezo, e fallarcom indifleren-

ça da tua aleivosia; quando emfim me
tiver esquecido de todos os meus praze-
res de então, e de todos os prazeres con-
tínuos.» Francisco Manoel do Nascimen-
to, Successos de Madame de Seneterre.
— Os actos que faz o juiz em qualquer

causa.

— O procedimento das veias; o pro-
gresso com que vem saindo, e estenden-
do-se do tronco pelo corpo.

— Julgado a procedimento; decidido
que procede, e é de receber, attendivel

em juizo.

PROCELEUSMATICO, A, adj. Diz-se de
um pé, composto de quatro breves.
— Verso composto de três preceleus-

maticos seguidos de um tribraeho, por
exemplo: Animida miserula properiter

abiit.

PR0CELL.1, s. /. (Do latim procella).

Termo de Poesia. A tormenta do mar.

As iras lhe arrostei, ouvi 5em medo
Os amarellos dentes a ranger-lhe

Por entre os furacões datrapi-oceíía.

GARRETT, CAMÕES, cant. 5, Cap. 4.

PROCELLARIAS, s. f. p>l. Género de
aves palmip^^des ; tem em vez do polle-

gar uraa unha implantada no calcanhar:

estas aves são, entre as nadadeiras, as que
mais se afastam da terra, voando a mais
de quatrocentas léguas das costas, des-
cançam no mar, e mesmo correm ligeira-

mente sobre a agua, apoiando-se sobre
as azas : alguns dão-lhe o nome de «fes

das tormentas, porque quando acodem
em bandos aos navios buscando n'estes

abrigo, é indicio de tempestade, por mais
sereno que o tempo pareça.

PROCELL0SO,a', adj. Termo de Poesia.

Tempestuoso.

Kam lhe pe;o da lyra o sem suaue.

Nem que o meu canto faça sonoroso,

Vosso lauor inuoco: este soo peço

Para cantar o caso acerba, e duro
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o NaufruRÍo espantoso, >cni.l c^'"<,

Daqiielles que mil Vfzi/ 1 'u1.iiiim/Í'Io3

Naa jirocellosua onduH, la na teira

Desconheciíla, foram todos mortos.

CORTE nEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 1.

Fica o mancebo illustro (lidu a carta)

Qual fiqucUe que em golfo pr'iceloso

Com forte tempestade o sem remédio

Nas onílaH so vio ja quasi sumido.

E quando mais fortuna 8'esforçaua

Com impelo cruel, e braua fúria,

Supit «mente vio num mesmo ponto

As ondas aplacadas, e elle saluo.

IDEM, IBIDEM, Cant. 2.

— Exposto a tormealas, ou em que as

ha.

— 0'ie excita tempestades.

PRÓCERES, s. >íj. ]>l. (Ho latim próce-

res). Termo pouco usado. Grandes da na-

çáo.

PROCERIDADE, s. f. (Do latim proce-

ritas). Altura do corpo grande.
PROCERO, A, adj. (Do húm prócer us).

Alto e corpulento. Vid. Vasto.

PROCESSAL, adj. 2 gen. Do processo.

PROCESSADO, particip. j)ass. de Pro-

cessar. — «E tomando informação dal-

guns que estavaõ á roda, disto que lhe

dissemos, mandarão logo chamar o es-

crivão do feito, e que so graves penas
trouxesse o que era processado no nosso
negocio, o qual logo veyo, o os informou
de tudo o que passava, e dos termos por
onde esta desordem tinha corrido.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.
86.— «E dom Pedro Dataide sendo fogi-

de de Setuuel, e indo caminho de San-
tarém, fny no caminho preso, e trazido

a Setuuel, onde contra eile foy acerca de
suas culpas processado, polias quaes po-

la justiça foy pubricamente degolado, e

feito em quartos.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 54.

2.) PROCESSÃO, s. f. Termo de Theo-
logia. Emanação de uma pessoa da ou-
tra como do seu principio productivo.
— Palavra consagrada para enunciar

a emanação do Filho a respeito do Eter-

no Padre, e a do Espirito Ssncto do Pae,
e do Filho.

— Progresso em effeitos.

PROCESSAR, V. a. Fazer todos os au-
tos judici.ies, que procedem a decisão,

6 sentença da causa, quo anda em juizo
eivei, e mormente crime. — Processar a
culpa jiuhlica CM voz alta.

PROCESSIONAL, adj. 2 gen. Que diz
respeito á procissão; concernente a ella.

PROCESSIONALMENTE, adi\ (De pro-
cessional, e osuffixo «mente»). Em pro-
cissão.

PROCESSIONARIO, s. m. Livro de ra-

sas e preces usadas na procissão.

PROCESSO, s. ))!. (Do latim processus).

Continuação do cousas, e successos que
se seguem uns aos outros. — «Nos quaes
todos, depois que pêra isso teue idade.

fez muitos, e mui assinados serviços aos

Reis destos rognos, n<^lles, e fora dclles,

no qual seruiço, e de Deos acabou o pro-

cesso de sua vida como bom, o Catholi-

co Christarn.» Damião do Góes, Chroni-

ca de D. Mauoel, part. 4, cap. 13.

— Progresso.

— Termo de Chiraica. O resultado de

alguma opiiraçSo, ou a mesma op(?ração.

— Procesi^o infinilo; serie d'3 cousas

successivas sem termo, nem fim.

— Termo de Jurisprudência. O feito,

ou autos, quo correm em juizo; os autos

judiciaes, e lermos quo se fazem por es-

cripto em qualquf^r causa. Vid. Aggravo
no auto do processo.— «Ate aqui he ha
sentença. Claro se ha mostrado uo pro-

cesso desta sentença, ho bom processo

e ordem de justiça que a seu modo tem
estas gentes idolatras o barbaras, e ha

natural clemência que Deos pos em hum
Rey que vivo sem ter conhecimento de

Deos.» Fr. Gaspar da Cruz, Tratado das

cousas da China, cap. 26. — «M.ts para

que este exame seja com inteireza e jus-

tiça que convém, não basta que os offi-

ciaes da camará o julguem, ainda que
seja com assistência do sindicante : mas
é necessário que o mesmo sindicante ap-
prove os ditos exames, e julgue todas

estas cousas e processos d'ellas; e n'es-

ta forma parece que sem nenhum encar-

go de consciência poderão ficar caplivos

os que se julgarem por taes.» Padre An-
tónio Vieira, Cartas (ediç. de 1854),
n.° 9. — «Encontrou no aljube uma Ín-

dia condomnada a prisão perpetua e con-
victa de pactuar com o diabo. O bispo
officiou ao vigário da vara, mandando
trazer á sua presença o summario do
processo, por duvidar com bom funda-
mento das culpas quo se lho atlribuia de
feitiçaria. A india foi descondemnada.»
Rispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, p. 13.

— Sy.\. : Processo, Litigio. Vid. este

ultimo vocábulo.

PROCHRONISMO, s. m. (Do grego pro,

e chrouos). Erro de data, que consiste

em collucarum acontecimento n'um tem-
po posterior áquelle em que aconteceu
realmente.

PROCIDENCIA, s. f. (Do latira jn-oci-

dentia). Termo do Medicina. Quéia de
uma parte, como do iris, do recto, da
madre.
PROCION. Vid. Canicula.

7 PROCISSAM, s. f. Vid. Procissão. —
«O que feito ordenaram os capitães huma
procissam em que o vigário leuaua hum
Crucifixo de baixo de hum paleo, indo

diante trombetas, e foliáes, e assi forão

per toda a cidade com muito espanto dos
índios, de verem o nosso modo de reli-

gião, e prazer por caso da folia, cousa
que atequelle tempo não virão.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 78.

PROCISSÃO, H. f. (Do latim jirocessio).

Marcha solernne do clero e do povo, que
se faz no interior da pgrpja, ou no ex-

terior, cantando hymnos, psalmos. —
cQuando ha Egreji deiles recebp algum
assinado seruiço, has qu«ps foraõ apre-
sentadas pnlo mnsmo messageiro a el Rei
em huma procissão solenn(^. que pêra
isso mandou que se f'zesse.» Dami&o de
[Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 34. — «Viu na procissão do Corpo
de Deus uma b-lla dama em certa janel-

la, e, com vil beneplácito dos parentes,

a mandou conduzir para umas casas jun-
to a S. Roque, nas quaí^s depois morou
o snr. Basto, desembargador do Paço.»
Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, p. 82.

— Diz-se tambimd.is coremonias reli-

giosas analog.is ás dos christáos.

— Familiarmente: Uma longa serie de
ppssoas que marcham como em procis-

são.

PROCLAMA, s. m. Banhos que se lêam
nas pgrejas.

PROCLAMAÇÃO, s. f. (Do latim procla-

matio). Acto de proclamar. — A procla-

mação de um imperador.
— Publicação solemne. — A proclama-

ção de u)na lei.

— Escripto que contéaa o que se quer
publicar, proclamar.— Redigir uma pro-
clamação.
— Pregão, notificação.

PROCLAMADOR, A, adj. Qae proclama,
que publica era voz alta.

— Substantivamente: Um proclama-
dor.

PROCLAMAR, u. a. (Do latim prociama-
re). Publicar em alta voz e com solemni-
dade. — Proclamar uma lei.

— Divulgar, espalhar. — Proclamar os

bons feitos, as boas acções.

— Apregoar, dizer em vozes de pre-

gão.
— Proclamar-se, v. re/l. Dizer em alta

voz.— D. Pedro IV proclamou-se rei con-

stitucional de Portugal e imperador do
Brazil, e seu perpetuo defensor.

PROCLINAR, V. a. (Do latim proclina-

re). Termo pouco em uso. Inclinar, abai-

xar, dobrar para o chão.

PROCO, A, adj. (Do latim procus). Ter-

mo pouco usado. Amante, pretendente

da mulher para casar.

PROCÔNSUL, s. »i. (Do latim procôn-

sul'^. Antigo cônsul, que sahindo do car-

go, recebia o commando de uma provín-

cia ou de um exercito.

— Sob os imperadores romanos, cha-
mou-se procônsules aos governadores

das provincids, do senado ou do povo.

PROCONSDLADO, s. m. Dignidade de
procônsul.
— Duração das funcções de um pro-

cônsul.

— Districto do procônsul.

PROCONSULAR, adj. 2 gen. Que diz
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respeito ao procônsul. — O poder pro-

consular.— Provinda proconsular; pro7Íncia

governada por una procônsul.

PROCRASTINAÇÃO, s. /. (Do latim 2}ro-

crastinatio). O acto de procrastinar.

PROGRASTINÂDOR, A, s. Pessoa que

procrastina, que dilata.

— Moroso, passeiro.

PROCRASTINAR, v. a. (Do latim pro-

crastinare). Dilatar para outro dia, de-

longar, espaçar de um dia para o ou-

tro.

PR0CRE.4ÇÃ0, s. f. (Do latim procrea-

tio). Acção de procrear.

—Geração.

—

A procreação dos filhos.

—Figuradamente : A procreação das

plantas.

f PROCREADO, part. pass. de Pro

crear.

—

Os filhos procreados em legiti-

mo matrimonio.

—Substantivamente : Os procreados.

PROCREADOR, A, adj. Que procria.

—Substantivamente : Um procreador.

PROCREAR, ou PROCRIAR, v. a. (Do

latim procrbare). Gerar, proiuzir.

f PROCRÍS, s. f. Termo de Mytholo-
gia. Amante de Cephalo, que a matou
involuntariamente.
— O cão de Procris ; nome dado á

constellação chamada canicula.

PROCTALGIA, s. /. (Do grego proktos,

-e algos). Termo de Medicina. Dôr no
anus sem phenomenos inílammatorios.

f PROCTITA, s. f. Termo de Medicina.

Heruia ou quéila do recto.

f PROCTORRHAGIA, s. f. Termo de
Medicina. Htímorrhagia anal.

PROCURA, s. f. Busca, pesquiza.

—Termo Popular. O cuidado por al-

cançar alguDQs. cousa.

PROCURAÇÃO, s. f. (Do latim procura-

tio). Poder dado por alguém a um outro

de obrar em seu nome. — «No anno de

mil e quatrocentos e oitenta e seis os Go-
uernadores, e moradores da Cidade de

Zamor em Affrica, temendo mandar el

Rey, ou yr sobre ella, e receando sua

destruição, com acordo e procuração de

todos mandarão a el Rey sua obediên-

cia, e o reconhecerão por seu senhor,

com tributo de cada huna anno de dez

mil sáveis.» Garcia de Rezende, Chroni-

ca de D. João II, cap. 60. — «E tendo
feito algumas cousas para bem da paz,

se partio D. Henrique para Castella, don-
de andando o tempo mandou commetter
a el Rei D. Fernando casamento de D.

Fadrique seu filho bastardo com a In-

fante D. Britis herdeira de Portugal, o

que se fez entaõ por procurações, e naõ
teve effeito quando se quiz apertar.» Fr.

Bernardo de Brito, Elogios dos Reis da
Portugal, continuados por D. José Bar-
bosa.

—Casa ou despensa, que nos conven-
tos estava a cargo do padre procurador.
— Termo Antiquado. Certo foro ou

pensão, que o vassallo pagava ao senhor
quando este vinha á terra.

—Certo foro que algumas egrejas pa-
gavam aos bispos pela visitação, e que
em alguns documentos se diz jantar,

comedoria.

—A escriptura pela qual so dá o po-
der a alguém, para tratar dos negócios
de quem lh'o dá, intaressaes, económi-
cos.—Trazer procuração em causa pro-

2)ria; negociar alguma cousa como para

si próprio, ou com poderes de dono e

senhor.

PROCURADEIRA, s. f. Procuradora.
PROCURADO, ;3cíj-(. pass. de Procurar.

Solicitado, diligenciado. — «Pois a im-
portância disto que aquy publicamente
vos peço, he terdes o reyao de Aarú
por vosso, e esta fortaleza de Malaca se-

gura para a não senhorear este inimigo

Achem, como determina fazer, pelos

meyos que ja para isso tem procurado,
com se valer de muytas nações de gen-
tes estranhas, que continuamente reco-

lhe em sua terra para este eíTeito.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

21. — «Sabem todos os que me conhe-
cem quam pouco tenho procurado, e

quam rara vez me tenho servido das re-

lações de aaiizada estreita, de favor ou
deferência que, desde 1820, quasi sem-
pre tenho tido com os ministros que
nos tèem governado sob o regimen con-

stitucional.» Garrett, Camões, nota D
ao canto 7.

—Tratado por procurador do negó-

cios económicos, iateressaes ou judi-

ciaes.

— Exquisito, buscado, estudado para

se singularisar, feito com nimia curiosi-

dade.

PROCURADOR, s. m. (Do latim pro-

curator). Homem que trata dos negó-

cios d'outrem, em virtude de procura-

ção, ou sejam negócios privados, ou de

foro, ou das cidades, e villas e cortes,

ou dos negócios da coroa, e de seus

feitos, ou da fazenda nacional, ou de al-

guma communidade religiosa, cabido,

ordem terceira, etc. — «O Procurador
dos friytos dei Rey, andando em deman-
da com Aluaro Mascarenhas sobre cou-

sas da Mina, onde estiuera por Capitão,

estes messaos doutores forão juizes ds

causa, e deram sentença contra el Rey,

e o doutor Fernara Roiz se foy a elle,

e lhe disse: Senhor, deme vossa Alteza

aluissaras, que julgamos contra vos.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 96. — oPera o qual mandasse a

elles seus embaixadores e procuradores

com todalas cousas que fizessem por

seu titulo, e segundo razão e justiça

elles se justificarião, e concertarião co-

mo fosse direyto.» Ibidem, cap. 165.

—

«Indo assi pêra casa do Arcebispo lhe

vierão beijar ha mão hos regedores, e

procuradores da cidade de Toledd, ho
que naõ fezeraõ na Egroja, por respeito
da antigua querela que tem com hos da
cidade de Burgos, sobela precedência,
da qual contenda direi aqui o necessá-
rio psra se s.íber ho modo que hos Reis
de Castella, e Leaõ tem com estas duas
cidades quando fazem cortfs.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 29. — «Sobrestas, e outras au-
ções que cada hum punha como lhe
vinha a vcTtade se ajuntaram em Tor-
desilhas aos vintecinco dias de Septem-
bro deste anno, os procuradores das
cidades de Bui-gos, Leam, Sorea, Sala-
manca, Çamora, Madrid, Touro, Auila,

Segouea, Valledolid, Toledo, e Conca
onde teueram per muitas vezes conse-
lhos nos paços em que pousaua a Rai-
nha donna loanna mai dei Rei dom
Carlos.» Ibidem, part. 4, cap. 55.

—

«Todos 03 quaes o novo Rei mandou
avisar, psra que por si, ou seus Procu-
radores viessem allegar o direito, que
tinhaõ na herança do Reino, e man-
dando todos os outros, só el Rei Catho-
lico o naõ quiz fazer em forma jurídica,

dizendo que naõ tinha para que pôr em
duvida a justiça, que tinha clara, nem
podia reconhecer superior, quem nasce-
ra Rei supremo.» Frei Bernardo de Bri-

to, Elogios dos Reis de Portugal, con-
tinuados por D. José Barbosa. — «O Bo-
calino nas suas Cortes do Parnaso, ou
Parábolas de Ap')!lo, diz que se amoti-
narão as Republicas do mundo contra
Júpiter, por naõ lhes dar instrumentos,
com que pudessam alimpar facilmente
a terra, e o mar de ladroens; e que le-

varão por seus procuradores esta quei-
xa a Apollo, psra que lha resolvesse, o

remediasse.» Arte de Furtar, cap. 68.—«Não é este o eslylo que se usa no
Brazil, porque lá todo o governo dos Ín-

dios depende absolutamente dos religio-

sos, sem se fazer lista de indios, neto
repartição, nem haver procurador ad-
junto, nem outra alguma forma mais
que a verdade e estylo dos mesmos re-

ligiosos, que a experiência tem mostra-
do que basta; mas aqai não se trata só

do justo, senão também do justificado.»

Padre António Vieira, Cartas (ed. 1854),
n.° 13.— «Partiu do Maranhão esta mis-
são em quinze de agosto do anno pas-

sado de mil seiscentos cincoenta e oito,

e atravessando por todas as capitanias

do Estado, foi levando em sua compa-
nhi.i canoas e procuradores de todas

para o resgate dos escravos qus se faz

n'aquelles rios ; e foi esta a primeira

vez que o resgate sí faz por esta ordem,
para que os interessas d'tíllo coubessem
a todos, e particularmente aos pabres,

que sempre, como é costume, eram os

menos lembrados.» Ibidem, n." 17.

—

«Beml—replicou D. Henrique.—Deixa-

remos sair a turba e vê-los-hemos. To-
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davia cuiJei ser rifgocio vosso, objecto

para mim de maior monta...» O doutor

Pataburro tomou o ar de misteriosa gra-

vidade. «Kste não c de pouca. Os pro-

curadores cslão bravos; luuilo bravos.»

Alexandre Herculano, Mouge de Cister,

cap. 11.

— Procurador de causai;; o agonie quo

soliiiíta o seu processo, adiantamento e

despacho; d'estes ha um certo numero
nas relai.ões ; os advogados também tem

o nome de procuradores.

—Procurador iio-al da fazenda; ma-
gistrailo quo o o liscal dos interesses da

fazenda nacional, e é frequentemente

consultado pelo governo. — «Foi ajusta-

do com os dois procuradores do Mara-

nhão e Pará, e com o governador de

todo o Estado, quo estava n'essa corte,

e com o superior dos missionários, que
também era procurador geral de todos

os Índios : e ultimamente com parecer

de todo o conselho ultramarino que tu-

do viu, examinou e approvou.» Padro

António Vieira, Cartas (ed. 1854), n.° 16.

—Procurador geral da coroa; magis-

trado que serve junto ao supremo tri-

bunal de justiça, é o fiscal da execução

das leis, e como tal sustenta os interes-

ses da justiça, e ó muito consultado pelo

governo.

—Procuradores de linguagem; sáo os

que advogam por provisão, não sendo

graduados em estudos jurídicos acadé-

micos.

—Procurador geral; de todos os ne-

gócios ; de uma província.

— Procurador bastante; procurador

que não tem defeito civil ou natural pa-

ra procurar, e tem poderes sufficientes

para o negocio que lho incumbem.
—Procurador régio; magistrado que

serve junto a cada uma das relações,

advogando os interesses da justiça e do
governo.

PROCURADORA, s. f. Mulher que tra-

ta ou está incumbida de negocio d'ou-

trem.

PROCURADORIA, s. f. Officío de pro-

curador.

—Rppartição onde trabalha o procu-

rador.

PROCURANÇA, s. f. Termo antiqua-

do. Viii. Procuradoria.

PROCURAR, t'. a. (Do lalím procura-

re). F.iercer o oflicio de procurador.

— Buscar, fazer diligencia por achar.
—«E esta boa obra obrigou muito a

Melique Gupi, e assi a Meliquo Az te-

mer oíTender-nos, e procurar nossa ami-

zade, pois a maior parle de suas fazen-

das eslftva em navrgação, de que éra-

mos senhores per armas, o potencia.»

Barros, Década 2, iiv. 9, cap. 3. — «E
como todas estas cousas eram em ac-

crescentado dElRey D. Manuel, hum
tão poderoso homem como era aquelle

Rey da Pérsia procurar sua amizade, o

PROC

isto era ordenado per elle AÍTonso d'Al-

boquífrque; quando vio Miguel Ferreira,

teve tanto contentamento disso, corno

se vent<'ra huma grande batalha. i- Ibi-

dem, Iiv. lo, cap. 2.— «Ao que Afonso

d'Alboquf'rque respondeo, que elle lhe

leixava alli seu sobrinho Pêro d'Albo-

querque, o qual o havia de guardar, e

defender, e procurar por suas cousas,

como se fossem dElHey de Portugal seu

Senhor, e outras palavras com que o

consolou.» Ibidem, Iiv. 10, cap. 8.

Oljo em Uiiosu rebanho fie .tLuUaD(;a

:

Oiidc fero moatr.-vndoso e guerreiro,

Em pouco CHpa^o faz grande matança

Tui vai o animoso cMvalleiro,

Clico do Kangue, o umes, a espada, e a lança,

Todos lhe duo lugar cada bum ptucuiu

Fugir a dura muo, e a espada dura.

COnTB IIEAI., NAUFBAGIO DP SEPÚLVEDA,

cant. 13.

Vendo de longe o barco infumc, upressa

Com ligeireza o liquido caminho.

Desatinado aferra o sotil barco

Procura de o render, e submeri;ilo

E cuidandu que tquoUa que )a de antes

D'antreasmão3lhileuou a cruel fortuna

Alli fugindo vay põem forra immen.sa,

E uos bruços fortíssimos estriba.

IDEM, iBiDEU, cant. 11.

Felices conjunçSes imaginadas.

Falsas horas alegres venturosas.

Todas a durme bens vos obrigastes

E todas timto mal me jicociirtisíes.

IDEM, IBIDEM.

Se alguém sabe aonde agora

O meu Bem se está detendo

;

Tenha áò de mim, que amante

O }i7-ucufo, e o naò vejo.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, pag. 233

(ediç. 1787).

— «E mostrandolhes que era impos-

sível não acodir o Visorrey da índia a

tão importante occasião, procurou ani-

mar, e promettendo-lhes que se, em
termo de ojto dias não viesse soccorro

deyxaria aquella Praça, e lhes seria em
tudo companheyro.» Conquista do Pe-

gú, cap. 7.— «Para ser firme a paz haõ

de procurar, os que a fazem, de terem

a Deos propicio: e tello haõ, se lhe pe-

direm, que lhes dè juizo, e entendimen-

to para administrar justiça. Será a paz

de dura, se as condiçoens delia forem

honestas, e se se assentar com vontade

verdadeira sem enganos.» Arte de Fur-

tar, cap. 19.

M-is o alto Rei, Eterno e Sober»no,

Que de tão más tenções foi sempre imigo,

Faz com que este avarento peito humano

EUo mesmo por si tome o castigo;

E pivcurando o alheio, ache seu dano,

Com grão tr.abalho seu, com grão perigo,

Mil exemplos para isto acumulara,

.Mas o que hei de cai^tar bem o declara.

F. DE ANDRADE, pniUEIRO CERCO DE DIU,

cant. 4, est. 3.

PROC

E tanto desta vez inutle e liuiu

Em desfazer aquella cliamma esquiva,

Que com qu&nto o Trueui.a ux&ta e procuv'!

Pola luBlcnUir Ecmpre aceiui « viva,

fiio p6de cmllm tolher ((uc aquella dura

Força, que a força mCr i'-bde, e capliva,

Njo venha a elleiluar a bua empresa

Extinguindo de tod'j a chammu aceaa.

IDEM, IBIDEM, cant. 17, est. 93.

— «Examinando, e espionando osamao-
tes aos amados socede muitas vezes au-
gmentarem o seu mal com as extrara-

gantes diligencias que cxecutfio, e pro-

curando dar-iho remédio o faz<'m inca-

ravel.» Cavalleiro de Oliv.iira, Cartas, liT.

1, n." 13.— «De todas asquaesDeus ha-
de pedir conta a vossa mageslade, e mui-
to maior depois de chegarem ás reaes

mãos de vossa mageslade estas noticias,

não de ouvidas, mas de vistas e expe-

riência, mandadas por quem vossa ma-
geslade muito bem conhece que não veia

buscar ao Maranhão mais que o maior
serviço, e a maior gloria de Deus, e que
abaixo d'elle nenhuma coisa procurou
nunca, nem amou tanto como o serviço

do vossa magestade.» Padre António Yiei-
|

ra. Cartas (ed. 1854), n." 9.— «Comes- I

tas noticias tão declaradas entrei a sua

alteza, (porque elrei eslava comendo) e

lhe disse resolutamente que eu ia, e ha-

via de ir para o Maranhão procurando re-

duzi-lo a que o houvesse por bem, com
todas as razões e extremos, que em si-

milhantes occasiões costuma ensinar a

dôr e a desesperação.» Idem, Ibidem, i

i].° 12.— cMuito resolutos imos a procu- I

rar arrancar esta pedra de escândalo dos

ânimos dos portuguezes, e a não fallar

em Índios, mais que no confessionário,

quando o peça o remédio de suas cons-

ciências, e a satisfação das nossas ; e os

Índios que de novo convertemos, deixa-

los-hemos ficar em suas terras, com que
eiles e nós vivamos livres destes incoa-

venientes. e de todos os outros, que com
a vísinhança dos portuguezes se experi-

mentam.» Idem, Ibidem, n." 12.— «Sea
marido, e quantos com elle erão, e toda

a gente do Casa linháo accorrido. e in-

quietos aguardavâú que ella recobrasse

CS espíritos. Eis que ella abre os olhos,

e me procura; e como a muita gente me
encobria, chama por mim, e me avizi-

nho d'ella. — Oh Madamal Oh minha
Bemfeitora! (^exclamou ella K Ponho-lhe a

raão na boca, para que me não declare.»

Francisco Manoel do .Nascimento, Succes-

sos de Madame de Seneterre.

Ao Jilo flcl c-ihia de puro gosto

l'ma furtiva lagrima que havia

Rcbentad' de tímido raceio,

M.igoa de se ver sú, deoar seu amo,

E ir proccriindo por tamanhas ruas

.\ quem?... — Ninguém conhece o pobre íKnvo.

GARRETT, CAM., caot. 1, cap. 23.

Mas ja so leito o adormecida acorda.

Seus mal abertas olhos se descerram
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Ao primeiro luzir do sol, que é nado

iS'este momento, agora ; froixamente,

Mas não turbados, derredor os volve

PeloapDsento. Como quem se affirma,

Um e outro dos dous que o acompanham
Fita admirado, e a modo que i:irocura.

IDEM, IBIDEM, cant. 3, cap. 3.

— « O Padre Alexandre de Gusmáo ex-

purgou a Arte de amar de Ovídio. E pro-

curando o padre Vieira n'eUa universo,

ao vêr as emendas, exclamou : «Que idio-

ta! que ignorantão 1 que bêbado!» Bis-

po do Grão Pará, Memorias, publicadas

por Camillo Castello Branco, pag. 148.
— Tratar de alguma cousa, diligenciar

a sua conclusão.

Todos estes que ves de humildes rostos.

Inchados corações, e almas soberbas,

Encobrem com vil trajo, e parecendo

Que auorrecem màdar, mandar itrocurão.

Mostrão nada querer tudo possuem.

Fingem zelo comum, mas he só próprio

:

Fazem se persuadir que dào remédio,

E por seu interesse tudo estragão.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPCLVEDA,

cant. 11.

— Negociar, adquirir, obter.

— Perguntar.
— Procurar novas de alguém; saber

noticias d'elle.— »Esta ha sido também a

causa do meu diuturno silencio e de não
procurar novas de vossa senhoria por

carta, como ainda agora o não fizera, se

o padre reitor de Sanlo Antão, que tam-
bém me não escreve ha mais de um an-

no, por terceira pessoa me não avisara

que vossa senhoria o determinava fazer,

com que supponho não haverá de pre-

sente o perigo que experimentei com a

ultima de vossa senhoria, que recebi no
Porto.» Padre António Vieira, Cartas

(ed. 1854), n.« 23.

PROCURATORIA, s. f. Officio de pro-

curador.
— Requerimento de procurador.

f PROCURATORIAL, adj. 2 gen. Que
diz respeito ao procurador.

PROCURATORIO, s. m. Vid. Procura-

doria.

PROCURATURA, s. f. Vid. Procuda-
doria.

PRODIÇÃO, s. f. (Do latim proditio).

Entrega atraiçoada.

—Entrega da mulher para acção e fei-

to obsceno e torpe.

PRODIGADO. Vid. Prodigalisado.

PRODIGADOR. Vid. Largueador.

PRODIGALIDADE, s. f. (Do latim pro-

digalitas). Caracter do pródigo. A pro-

digalidade é o opposto da avareza, que é

um dos vicies capitães. — «Quando no
convento entrei, nada sabia, nem ainda

lêr: Dão ignorava comtudo que era lin-

da; nem podia occultar-me que era rica

a prodigalidade que meu Páe comigo
usava. Tendo adquirido habito de man-
dar, não me dobrava a obedecer, e de

mui occupada de mim só, cabia ser a

todos rjais insupportavel.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Mada-
me de Seneterre.— «Não sei (me disse)

que conceito tereis feito de mim ; mas
tinha dado palavra que não me era pos-

sível quebrantar, sem affligir meu mari-
do, além de querer-me vèr inteiramente
livre, a fim de vos manifestar o meu co-

ração. Não sou feliz : que gosto da vida

solitária, e sou constrangida a me entre-

gar á sociedade
;
gosto da singeleza, e o

luxo e a prodigalidade meladeião.u Idem,
Ibidem.

—A profusão do pródigo.

PRODIGALISSIMO, A, superl. de Pródi-

go. Muito pródigo.

PRODIGALISAR, ou PRODIGALIZAR,
V. a. Despender, gastar de uma maneira
pródiga.

PRODIGAMENTE, adv. (De pródigo, e

o suffixo «mente»). De um modo pró-

digo.

—Com prodigalidade.

PRODIGAR, V. a. Prodigalisar.

PRODIGIA, s. f. Termo Antiquado. Vid.

Prodígio.

PRODÍGIO, s. m. (Do latim prodigium).

Cousa que impressiona como maravilho-

sa, e admirável.

—Milagre, maravilha.

A natureza ja sentindo ausência

De alguns que o fmal termo tem vizinho,

O prodcgio infilice faz que vejão

Em pallidas visoens, e sombras frias.

De pays defunctos ja ou mortos filhos,

E aquella sombra vaã seu fim lhe mostre.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 16.

A triste fantesia solta, e manda
Por partes perigosas e cansadas.

Traça no pensamento mil successos

Infelices, mortaes. e sem ventura,

Huma triste aftlicção lhe cansa o sprito:

Hum prodígio funesto alma lhe passa,

Sente no coração huma graue angustia.

Que miserauel fim lhe pronostica.

IDEM, IBIDEM, CaUt. 15.

Depois do burro o homem foi formado,

E em grandeza maior constituído

;

Que o crear-se depois, prodígio ha sido.

Que o burro naõ alcança, Inda picado.

AEBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, p. 71

(ediç. de 1787).

— «No tempo presente ninguém ousa-

ria dizer, que naquelle sinete se achava
circunstancia alguma milagrosa, ainda
que fosse venerado como prodígio no
tempo de Pyrrho. » Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, liv. 1, n.° 24. — «Sabr-is o que
vay Comadre? disse a molher do parido.

Não digaes nada a ninguém ; meu mari-

do me mataria. Poz esta noite hum ovo

como quatro, não publiqueis o prodígio,

vede bem o que faseis.» Idem, Ibidem,

liv. 1, n.o 54.

Da Itálica Sciencia espavorido.

De jiroJigios sem numero espantado.

Em mais sublimes extasis me elevo.

Vendo no topo do Sagrado Alcaçar

Hum novo Monumento estranho e raro.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 2.

Vai declarar insólitos prodígios.

Na Slóle sepulchral symbolisados ;

O Mundo existirá : Newton sublime

No Mundo existirá, té que elle Gque

Na espantosa catástrofe em ruínas.

Seu throno erguendo sobre a immensa, e clara

Luz, que só elle dividio na Terra.

IDEM, IBIDEM, cant. 3.

EUa então se occultou, deixando muito

Dentro da sua magestade envolto

;

Se he dos olhos prazer, supplicio he d'alma

O Quadro augusto de prodígios tantos.

IDE.VI, IBIDEM, cant. 1.

—Signal extraordinário de cousa fu-

tura.

— Syn. : Prodígio, milagre, maravi-

lha. Estas três palavras denotam uma
cousa de ordem superior e extraordiná-

ria : porém o prodígio é um phenome-
no grandioso, que sáe do uso ordinário

das cousas. O milagre é um estranho

acontecimento que succede contra a or-

dem natural das cousas e as leis conhe-

cidas no universo. A maravilha é uma
obra admirável, que eclipsa por assim

dizer todo o género de cousas, ou um
successo não vulgar que excita nossa ad-

miração.

O prodígio excede as idéas communs;
o milagre excede toda a nossa intelligea-

cia ; a maravilha, toda a expectação e

nossa imaginação.

Uma causa occulta faz os prodígios;

uma industria nova as maravilhas, e só

uma potencia extrsordinaria e superior

ás leis da natureza fsz os milagres.

Os mágicos de Pharaó fizeram prodí-

gios ; S. Paulo fez maravilhas, e Moysés
fez milxgres.

A' medida que a natureza nos ha re-

velado suas leis, os phenomenos admi-
ráveis, como são as apparições de novos
corpos celestes, os eclipses, as auroras

boreaes, os fogos eléctricos, deixaram de
ser prodígios; e o céo perdendo os si-

gnaes propheticos, nem por isso deixou
de manifestar a gloria de seu auctor. A'

medida que as artes teem ido subindo á

mais alts perfeição, as primeiras mara-
vilhas não foram mais que invenções

communs. A' medida que a religião chris-

tã se foi estabelecendo e firmando, foram
sendo mais raros os milagres.

PRODIGIOSAMENTE, adv. (De prodi-

gioso, e o suffixo «mente»). De um mo-
do prodigioso.

PRODIGIOSO, A, adj. (De prodígio, e o

suffixo «oso»). Que parece sobrenatural.—Accidente prodigioso.
— Que espanta, que surprehende.

—

Este homem tem uma força prodigiosa.

—Extraordinário, maravilhoso.— «Ap-
pareceo no Theatro um homem com um
vestido exquisito ; e em quanto, com uma
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máo na algibeira e outra posta na gra-

Táta, se chegava para a bOcca do thea-

tro, cada um se appressurava a tomar o

seu assento. O silencio que súbito se der-

ramou, f'"Z com que cu imaginasse, que

ello tinha algum prodigioso talento, ou

que era o ouvi lo filalga cortezania.

»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-

cessos de Madame de Seneterre.

PRÓDIGO, A, u<lj. (Ho latim prodigns).

Que despende mais do que ha mister.

—

As pessoas predigas vivem como se tives-

sem pouco tempo para viver.

—Diz se das cousas.

—

Mãos predigas.

—Figuradamente : 4 phanlasia pródi-

ga de mundos.

Ah 1 De Arioslo aos extasia divinos

Calculador pausado em v:lo so ajusta!

.\vesado a correr no immen^o Iraperio

Da Fantasia prôdifja de Mundos,

Que a seu sabor do Nada ou cria, ou chama.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. V

—.Vaí-prodigo ; espcrdiçador.
—Fillio predigo; personagem de uma

parábola do Evangelho, que pede a sua

parte, dissipa-a, e depois, miserável, vol-

ta á casa paterns on lo fui bem recebido.

—Substantivamente : Um pródigo. —
«No Diário do ('uverno n.° 163 d'este an-

no barbarioo, ahi vem o Paço-do-Sousa a

vender—por quinto? Um ministro por-

luguez que se atreve a mandar pôr em
almooda uma relíquia d'aquellas, não sei

com que o compare. Com o pródigo sem
vergonha que manda á feira da ladra os

retratos de seus avós. Que tira dahi o

miserável? Cora que comprar uma sardi-

nha, talvez. Viveu um dia mais, e des-

honrou separa sempre.» Garrett, Camões,

nota G ao canto 3.

—No senti io jurídico, homem que dis-

sipa seu palriíaunio em despezas inúteis

e loucas.

— SvN. : Pródigo, dissipador. Vid. este

ultimo tenuo.

PRÓDIGOS, s. )H. pi. Termo de Náuti-

ca. Faus grossos que fortalecem o navio

por baiso sobre o forro de dentro.

—Pródigos lio herçj ; madeiros curvos

apoiados sobre os cachorros, que acom-
panham o fundo do navio, e n'elle são

cavilhados; servem-lhe só de entrar no
mar.
—Pródigos do porão ; balizas interiores

que servem de foriílioar o fuudo do na-
vio; são vê>rticaas ou obliquas.

!í PRODITOR, s. m. (,Do latim proditor).

Traidor.
;-:• PRODITORIAMENTE, adv. (De prodito-
rio, 6 o suftiio «mente»). Traiçoeira-

mente.
PRODITORIO, A, adj. Atraiçoado, om

que ha traíçã), aleivoso.

1 PRODROMICO, A, aiij. Termo de Me-
dicina. Qae diz respeito aos prodromos
de uma doença.

PRODROMO, s. m. (Do grego prodro-

PROD

mos). Espécie de prefacio, de introduc-

çáo a algum estado, mormente a certos

tratados de historia natural.

—Termo de .Medicina. Estado de in-

dispoiirã'). Pequeno estampido sobre uma
campânula que se faz ouvir alguns mi-

nutos antes que a hjra toque, e que dão

alguns relógios.

— Figuradamente: O precursor.

PRODUCÇ.lO, s. f. (Do latim producHo).

\c(;ão de produzir.

—O que ó produzido pela natureza,

arte, ou espirito.— «Não será fácil ach.ir

maldade alguma, queo po ler doouro não

possa executar. Invejas, ódios, latrocí-

nios, tyranias, e mort..'S, forão sempre
as suas produçoens. • Cavalleiro de Oii-

veira, Cartas, liv. 1, n." 11.—»Na Igre-

ja da Santa Cruz de Vralislao se vè ou-

tra raiz, em que lambem se formou hum
Cruciliio, ao pé do qual havia duas pe-

quenas figuras, que sáo os uoicos mo-
numentos que justifirão hoje a raridade

desta produção.» Idem, Ibidem, iiv. 1,

n.o 24.

E Campanella, e Druno, e a nós mais perto

Quem quer que foste tu, que ao Mundo deste

A tenebrosa produc-vio, que chamas

Da natureza enTatico Systema.

. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 2.

— Termo jurídico. Acto de produzir

ou apresentar testemunhas ou documen-
tos.

— Termo de physiologia. Appariçâo
do uma doença mórbida.
— Producções accidentaes ; tecidos ac-

cidenlalíoente desenvolvidos n'uma par-

te qualquer á custa de um tecido natural
do corpo.

— Producções plásticas; as das pro-

ducções accidentaes, cují inflsmmação
de certos tecidos leva á appariçâo, taes

são particularmente as neomembranas
das serosas, etc.

— Termo do Anatomia. Prolongamen-
to.

—

O mesenterio étima producção dope-
ritoneo, o mediastino producção da pleu-

ra.

PRODUCENTE, part. act. de Produzir.

Que produz.
— Que apresenta em juízo testemu-

nhas. Vil. Produzente.
PRODUCENTISSIMO,A, superl. de Pro-

ducente. Muito producente.

PRODUGTIBILIDADE, s. f. Qiialidade

do que é productivel.

PRODUCTIVO, A, adj. Que é capaz de
produzir.

—

As ferras productivas lis tudo.

PRODUCTO, s. m. Producção, cousa
produzida.
— Termo de Chimica. Resultado de

uma operação natural ou artificial. —
O produclo de uma cnjslallisação.— Os
productos volcanicos.

— Producções da agricultura, e da in-

dustria.

—

Os productos agrícolas, manu-
factureiros.

PROD

—Productos c7ii//ucos ; nome dado nas
artes e industria aos corpos simp'e5 ou
compostos, orgânicos ou inorgânicos, no
estado de pureza, que se preparam nos
laboratórios, por processos chi micos.

—Termo de physiologia. Parles que
no organiãmo são acccssorios quanto á
massa, e que quanto á acção, sú fazem
favorecer e aperfeiçoar os actos das ou-
tras parles chamadas constituintes.

—

A
saliva, a bilis, a synovia são produ-
ctos.

—Termo de anatomia e álgebra. Re-
sultado de uma niultiplicaçáo. — 8é o

producto de 2 multiplicado por í.

—Falso producto ; operação subsidia-

ria empregada nas multiplicações onde
entram números complexos.
PRODUCTOR, A, adj. Que produz, que

gera.

— Substantivamente : Homem que
creou os productos agrícolas ou indus-

triaes, em opposição ao consumidor.

— Auctor de uma obra lilteraria.

7 PRODDSIR, V. a. Víd. Produzir.—
«A mais moça tinha muita bellesa ; e

medíocre entendimento; a mais velha

sendo muy discreta era feya á propor-

ção. Podeis julgar facilmmte os effeitos

que produsião estas diíl-renças.» Caval-

leiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, n.' 40.

—

«Tenho minhas lembranças de ouvir di-

ser, que estes dous Gigantes produsirão

bumas certas filhas chamadas Touri-

nhas, de que t-^nho pouca lembrança.

i

Idem, Ibidem, liv. 1, n.' 49.

PRODUZENTE, part. act. de Produ-
zir. Q^p produz. Vid. Producente, ter-

mo mais era uso.

PRODUZIDO, part. pass. de Produzir.
— Numero produzido. Vid. Producto.
— .ipreseiitido eui juízo.

PRODUZIDOR, A, s. e adj. Que pro-

duz no natural.

PRODUZIR, V. a. (Do latim producere).

Dar o ser, fazer existir sem tirar do nada.

Vend j o famoso Sousa que lhe falta

Mantimento, e que a terra o oáo produze,

Dous Portugueses manda e hum gentio

Cafre, que a terra sabe, e o tso delia.

Pêra que achando gaate, sAihão certo

So querem rcígàtar, e s«ndo aceito.

De sua p.irte tragão mantiment^'^

:

Destoutru lhe darão quanta pedirem.

COHTK REAL, NAUFRÁGIO DB SCPULTEDA,

cant. S.

— íElla a receb.?o o a enterrou no Jar-

dim da sua caza, porem em lugar de se

produzir huraa Nogueyra, nasceo alli

hum Crucifixo, que se venera presente-

mente em Mastrich na Diocese de Liege,

em hum Convento onde a filha do dito

Soldado se fez Religiosa.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, u.° 24.— «Estes

remédios em consequência produzem as

trevas dos seus entendimentos, e a per-
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da da memoria de todss as cousas que

fazem.» Idem, Ibidem, liv. 1, n." 30.

Elle o dia for 3 ou, nelle ao trabalho

O mesmo Rei da creação destina,

Elle 3 noite produ:, com ella em sombras

Ba fria Terra a machina sepulta.

Em que o corpo mortal restaure a força,

Com que ao surgir d"Aurora matutina

A seu cuidado torne, e a seu trabalho.

j. A. EE Macedo, viagem extática, cant. 1.

Entre viçosas arvores se assenta

De hum ameno jardim, med.ta, ou finge

Ver infinitos átomos no vácuo,

Mundos produz do casual concurso.

IDEM, IBIDEM, cant. 2.

—sNem eu tivera o coração, que te-

nho, se não fora psra o eacher da tua

ideia ; nem tu esss sln^a que tens, se

para me amar, te não fora dada. Sim:
para te eu amar, quanto amável tu és;

e para tu me amares, quanto és tu ama-
do, nos produzio o Céo a ambos capa-

zes de tanto amor. Não me dirás, se de-

pois que fingimos tanta malquerença,
sentiste como eu...s Francisco Manoel
do Nascimento, Successos de Madame
de Seneterre.

Tanto que a vê, produz mil Dores Flora,

apura o canto a filomena rara,

escondendo as estreitas a luz clara

por crer que o dia raia nella agora.

BISPO DO GRÃO PABÁ, MEMOKIAS, pubUcadaS

por C. Cestello-Branco, pag. 70.

—Termo forense. Apresentar, dar.

—Dizer, annuQciar, propor doutrinas.

—Produzir labéo ; macular, produzir

mancha.

Mudou-se pois, he certo ; mas labeo

Na pureza da fé naõ produzio ;

Que como o amor os voos lhe infundio.

Na mudança lucrou maior trofeo.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. 2, p. lOj

(ed. 1787).

—Termo de arithmetica. Dar.

—

3 mul-
tiplicar por S produz 0.

— O sol produz tudo.— «Taõ pequena,
que naõ se enxerga ; taõ rasteira, que
Yive enterrada; taõ pobre, que so sus-

tenta de leves rapinas! Que cousa mais
illustre que o Sol, que a tudo dá lustre;

taõ grande, que he mayor que a terra

;

taõ alto, que anda no quarto Ceo; taõ

rico, que tudo produz!» Arte de Fur-
tar, cap. 2.

— Syn. : Produzir, Gerar. Tid. este

ultimo termo.

PRODDZIVEL, adj. 3 gen. Que é sus-
ceptivel de produzir-se.

PRÓE, s. f. Termo antigo. Vid. Prol.

PROEDRIA, s. /'. (Do grego proedros).

Presidência
;
primeira cadeira que com-

pete ao presidente, e o direito que este

tem a sentar-se n'ella.

f PROEDRO, s. m. Termo de antigui-

dade. Nome dado aos presidentes dos

senados gregos.

PROEGUMENO, A, adj. O mesmo que
Predisponente.

PROEIRO, s. m. Termo de marinha.
Marinheiro dos que vigiam á proa.

PROEJADO, part. pass. de Proejar.

Com a proa dirigida a certo rumo.
PROEJAR, V. n. Termo de náutica.

Fazer chegar com a proa, navegar com
certo rumo.— V. a. Buscar com a proa, demandar
navegando.

7 PROEMBRYÃO, s. m. Termo de bo-

tânica. Órgão de forma mui variada que
resulta immediatamente da germinação
dos corpúsculos reproductores dos mus-
gos e dos fetos.

—Applica-se também em zoologia a

certas phases da reproducção dos ver-

mes cestoides.

7 PROEMBRYONARIO, A, adj. Que per-

tence ao proembrvão. — Phase proem-
bryonaria.

PROEMIAL, adj. 2 gen. De proemio,
preambular.

PROEMIAR, V. a. Fazer proemio, pre-

ambular.

PROEMINÊNCIA, s. f. Vid. Promi-
nencia.

PROEMIO, s. m. (Do latim procemium).

Termo didáctico. Entrada na matéria,

exórdio.

— Figuradamente : Principio.

PROEMPTOSE, ou PROEMPTOSIS, s. f.

(Do grego pro, e empiptò). Termo de as-

tronomia. Diz-se do que tem logar quan-
do a nova lua chega um dia mais cedo

do que deveria chegar depois do cyclo

das epactas.

7 PROENCEPHALO, A, adj. Termo de
teratologia. — Monstros proencephalos

;

monstros que tem o encephalo situado

em grande parte fora da caixa cranea-
na, e na parte posterior do craneo.

PROES, s. ??!. pi. Vid. Prol.

-} PROESA, s. f. Vid. Proeza. — «Os
Soldados sentindo o perigo presente,

acodiram valerosamente ao muro, aonde
encontrando-se com a multidão dos ini-

migos, não lhes era a escuridade da noy-
te impedimi^nto para fazerem proesas.»

Conquista doPegú, cap. 6.— «Foy então

a csusa, que o Bispo de Cochim (parece

que por ser mal informado) escreveu ao

Visorrey as illustres vittorias, e heroycas
proesas, que Salvador Ribeyro fizera em
Pegú, dizendo ter sido Fiiippe de Brito

autor de todas.» Ibidem, cap. 8.

PROEZA, s. f. O caracter de ser ho-

mem de prol, esforço, grandeza de ani-

mo.
—Figuradamente : Cousa extraordiná-

ria, maravilha.

—

Obrar proezas.

— Acto de homem de prol.— «E por-

que das proezas, discrição, e saber deste

valoroso caualleiro aueria muito que tra-

tar o nam faço, por nam parecer suspei-
to, em dizer na uerdade as virtudes, e
boas partes que nelle ouue, per cujo fa-

lecimento mandou el Rei por capitam
Dazamor, assi do campo como da cida-
de, dom Pedro de sousa, que depois foi

conde do Prado, de quem, e das cousas
que la fez se tratara ao diante.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, cap. 51.

PROFAÇA, s. f. Vid. Prolfaça. — «Es-
te Rei de Benomotapa tem grande es-

tado, servesse em giolhos, com salva.

Quando bebe ou tosse, ou espirra, todos

os que estaô na casa em alta voz lhe

dam profaça, e o mesmo fszem os que
estam fora de casa como ouuem estes,

e de maõ em maõ corre o profaça, e se

lhe dà per todo o lugar, e assi se sabe
que bebeo el Rei, ou tussio, e espirrou.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 2, cap. 10.

PROFAÇAR, V. a. Termo antiquado.

Accusar, reprehender alguém de rosto a

rosto, de algum defeito.

PROFAÇO, s. m. Termo antiquado.

Descrédito, má reputação por procedi-

mento irregular.

PROFANAÇÃO, s. f. (Do latim profa-

natio) Acção de profanar as cousas san-

tas. — A profanação das Egrejas, dos

vasos sagrados.
— O estado da cousa profanada.

f PROFANADO, part. pass. de Profa-

nar.

PROFANADOR, A, s. Homem que pro-

fana as cousas santas.

— Adjectivamente : Um povo profana-

dor.

f PROFANAMENTE, adv. (De profano,

e o suffixo «mente.»). De um modo pro-

fano.

— Deshonrar.
— Entrar no santuário, no vedado.

PROFANAR, V. a. (Do latim profana-

ra). Tractar com irreverência as cousas

da religião.

— Dar a um objecto sagrado um uso

profano.

PROFANIDADE, s. m. Palavra ou acção

profana.

PROFANÍSSIMO, A, adj. superl. de Pro-

fano. Mui profano.

PROFANO, A, adj. (Do liúva profanvs).

Que não pertence á religião.

—

Os aucto-

res profanos.

—Que c contra o respeito que se deve

ás cousas sagradas. — Uma vida pro-

fana.

Vinha seguindo a estes a espantosa

Hidra, monstro cruel, medonho e fero

E o que triumphãdo em Elis, com industria

Fulminosa, vsurpaua a diua pompa.

Vem o que se atreveo com pensamento

Profano descobrir seu mal a Juno

De pés, e mãos atado, padecendo

Duro tormento em roda \"ingadora.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 5.
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—«E vem a ser os três açoutes, que

Deos mostrou a David, com os quaes cos-

tuma castigar os homens : e por mayor

se póJe ter o da guerra
;
porque a nada

perdoa, tudo leva, sagrado, o profano,

fazendas, honras, e vidas. E como na

agua envolta achaõ mayor ganância os

pescadores; assim nas revoltas da guer-

ra achaõ mais, em que se empolgar suas

unhas, que chamamos Militares.» Arte

de Furtar, cap. 20.

— Que não ó sagrado.— «Anda o mun-
do atroado com Politicas, de que fazem

applauso os Estadistas: a huma chamaõ
sagrada, a outra profana; e ambas que-

rem, que tenhaõ immensos preceitos,

com que instruem, ou destroem os go-

vernos do mundo, segundo seus Pilotos

os applicaõ.» Arte de Furtar, cap. 60.

Paro, innocenle Altar, onde a profana

Mão do infrenes mortaes nunca entornara

(Oh dôr!) de humanas victimas o sangac.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 2.

— Qô não pertence ao culto do verda-

deiro Deus.

Mil vezes se travou esta batalha

Entre o povo infiel e o Lusitano,

E com quanto mais sangue sempre espalha

o povo Mahometico e profano,

Comtudo em melhorar-se assi trabalha

Que rompendo por toda a perda e d.mo

As estancias melhora onde queria.

Sempre estreitando mais a ser\*entia.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

c«nt. 10, est. 99.

Nesta hora sendo ja toda a profana

Gente lá dentro n.i Ilha recoUiida,

Agora que niio he da Lusitana

Gente, como pouco antes, defendida,

Sahem de lá (se a vista não me engana)

De cavallo três mil, gente escolhida,

E dos que vem a pé grãa quantidade,

E vão dar vista junto da Cidade.

IDEM, IBIDEM, cant. 11, est. 54.

A cortadora espada Lusitana

Derrama o sangue imigo sem piedaiU,

Mas aqucUa infiel turba profana

Sentindo esta inesperada crueldade,

Inda hoje a natural soberba a engana,

Inda de re-íistir moátra vontade,

E os que cá mais em b:)ixo tem o posto

Mostrão contra os Christãos direito o rosto.

IDEM, IBIDEM, cant. 16, est. 131.

— Ignorante, que náo conserva as cou-
sas.

— Não ecclesiaslico.

— Subslautivami^ate: Homem que não
respeita as cousas sagradas, tratando-as

de resto.

— S. m. pluy. Os leigos.

PROFECIA, s. ))i. Vid. Prophecia, or-

thographia preferível.

PROFECTICIO, A, adj. (Do latim pro-
fectitius). Termo de jurisprudência. —
Bens profecticios; bens de que os pães,

ou outros ascendentes dão a administra-

rão aos filhos, e servos
;
que vem de bens

do pai, ou do senhor.

PROFECTO, s. m. (Do Istim profeclus).

Termo antiquado. Proveito.

PROFEITAMENTO, s. m. Termo anti-

quado. Aprovfitameuto, utilidade.

PROFEITANÇA, s. f. Vid. Profeita-

mento.
PROFEITO, s. »i. (Do francez profu).

Termo antiquado. Proveito.

PROFERIDO, part. pass. de Proferir.

PROFERIR, V. a. (Do latim proferre).

Pronunciar em voz alta e iutetligivel.—
Seus lábios vão proferir inna palavra con-

soladora e amável.— «Se eu não descon-

Qey dos vossos risos, ainda com mais

graça me dizeis, pedis-me que vos man-
de por e.<;cripto a explicação da Fabula

em que falamos. Se eu não desconfiey ?

Grande ofTeusa proferistes.» Cavailairo

de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 11.

—

«Qando vejo hum homem como vós, pro-

ferir discursos tão eicellentes a ignoran-

tes incapazes de os entenderem, pare-

ce-rae que vejo Orpbeo tocando a sua

Lyra no meyo de huma tropa de ani-

maes.» Idem, Ibidem, liv. 1, n." 31. —
«Eu que conhecia o pundonor deSuzan-
na, e a quem arrancava gemidos o re-

ceio de que um cazaraento em que lhe

náo consultarão a vontade... Lembrança
horrenda! Compadecei-vos de mim, Se-

nhora. Vossas determinações aguardo;

com tanto desasocego como susto aguar-

do a sentença que proferirdes. Suzan-
na, Suzanna, vai nelia a vida do infeliz

Adolpho.» Francisco Manoel do Nasci-

mento, Successos de Madame de Sene-

terre.

Olhos p.ismados

Os cortczáos cravaram no soldado

Que tam crua verdade se aíToitava

A i>ro/"f'rir alli: algum ja cuida

Que de escuro castello a turre o aguarda.

Ou que ao menos... — Compondo um tanto o vulto

Tornou elrei.

GABHETT, CAM., C.int. 7, C»p. 10.

PROFESSADO, part. pass. de Profes-

sar.— «E declarando no seu testamento

que era esta sua ultima vontade, a Ray-
nha sua mãy que naquelle tempo era

viuva, e de idade de cinquenta aunos, o

não consentiu, dizendo, que já que seu fi-

lho queria morrer na religião que tinha

professado, e deixar o reyuo sem legitimo

erdeyro, ella queria dar romeJio a este

tamanho desmancho; e logo so casou

com hum seu sacerdote por nome Siiau,

de idade de vinte e seis ânuos, e o ftz a

pesar de muytos jurar por Rey.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 92.

PROFESSADOR, A, adj. e s. Que pro-

fessa.

PROFESSANTE, pari. act. de Profes-

sar.

— S. S gen. Pessoa que faz profissão

de religiosa, no fim no anno de provação.

PROFESSAR, f. a. (Do francei;>ro/ís-

ser). Eierccr.—Professar uma arte, uma
sciencia, um officio.—«Exemplo S"^jaõ a

Sagrada Theologia, a Pbilosophi», Mathe-
malica, Musica, Medicina, e outras, que
nascem destas, as quaes saõ verdadeiras

sciencias, porque nam só ensinam o que
professaõ, mas tamb;m provam por seus

princípios, e demostraõ por consequên-
cias evidentes, o que ensinaõ.i Arte de
Furtar, cap. 1.

— Professar vassallagem a alguém; pro-

meltel-a, reconhecel-a, confessai a.

— Confessar publicamente, reconhe-
cer em alta voz.—Professar uma íéí, uma
seita. — Professar a religião de Cliriito.

— «Porque além de fingire.u estes traba-

lhos do cerco, f jme, e temor, que os

mais atormentava, eram provocados per

outros que andavam com Roztomican, e

sabiam serem estimados dos Mouros, dan-
do-lhes bom soldo, sem fxzer eleição da
lei, ou secta qun professava, somente qae
fosse cavalleiro de sua p"Ssoa.» João de
Barros, Década 2, liv. 6, cap. 9. — «A
que o Mouro respondeo, aceito senhor

essa promessa sobre tua palavra, inda

que este officio em que agjra andas, não
he muyto conforme á ley Christam que
110 bautismo professaste.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 42.

— V. íi. Professar em alguma ordem
religiosa; fazer os votos do seu institu-

to, guardar os seus estatutos. Vid. Pro-

fesso.

— Professar se, v. refl. Declarar-se,

dizer-s«>, anuunciar-se.

PROFESSO, part. pass. irreg. de Pro-

fessar.

— Que fez votos, em cumprir os quaes
se empenha n'uma ordem religiosa, após

o noviciado completo.
— Casa professa; casaem que residem

os professos.

— S.m. e f.
—Um professo, uma jo-

ven professa.— «E viue com el Rei dom
Phelippe de Castella, donna loanna que
casou em castella com o Marques Del-

che, filho herdeiro do Duque de .Maque-

da, donna Eugenia que casou com dom
Francisco de .Mello conde de Tentúgal,

filho herdeiro da dom Rodrigo de Mello

.Marques de Ferreira, donna Mari.a. e

donna Viceucia ambas freiras profes-

sas.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 1, cap. 61.

—

«EmSdeju-
nho de 1749 morreu na enfermaria de

Santa Ciara, de cuja santa era freira pro-

fessa, uma mulher de quarenta annos,

de elegantíssima presença.» Bispo do

Grão Pará, Memorias, publicadas por Ca-
míllo Caslellj Branco, pag. 129.— «Aca-

bou no hospital real de Lisboa, fugida

de certo convento de Portugal, dezesete

annos antes, ao quarto anno de profes-

sa. Pareceu bem disposta para a morte.»

Idem. Ibidem, pag. 129.

PROFESSOR, s. )/i. ;Do latim ;>ro/e5-
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sor). Himem que ensina letras, sien-

cia, uma arte.—Professor em direito.—
Professor de canto. — aMais fácil achou
hum prudente, que seria accender den-

tro do mar buma fogueira, que espertar

em hum peito vil fervores de nobreza.

Com tudo ninguém me estranhe chamar
nobre á arte, cujos professores por leys

Diviaas, e hum.nnas ssõ tilos por infa-

mes.» Arte de Furtar, cap. 2.—«Nas ar-

tes, e sciencias corre a mesma moeda,

que andaõ mais apuradas as mais snti-

gss ; e saõ mais estimadas, as que tem

mais antigos professores. Entre alfaja-

tes, e oleiros se moveo questão, quaes

erão mais antigos na sua arte, para al-

vidrarem dahi sua nobreza.» Ibidem, ca-

pitulo 3.

o meu paterno A^ò foi professor

De latim, que ensinou ou bem, ou mal

;

E o materno viveu no seu cazal,

Do que inda agora eu mesmo sou senhor.

ABBADE DE lAZENTE, POESIAS, tom. 2, pag. D3

(ediç. 1787).

—Hoin,}m que professa em alguma or-

dem religiosa.

—Diz-se também das mulheres.

PROFESSORADO, s. m. Exercício de
professor, emprego de professor.

PROFESSORIA.s. /•. Vid. Professorado.

I PROFETA, s. f. Vid. Propheta. —
a Porque como a gente Parsea era politi-

ca, 6 que antigamente contendia, e com-
petia per armas, e letras com os Gregos
ao modo dos Filos<.fos, não recebem se-

não as cousas que se podem prorar per

filosofia, e não recebem ditos de Profe-

tas, nem algumas cousas da lei de Moy-
sés, que os Arábios acceitam.B Barros,

Década 2, liv. 10, cap. 6.— «E que pois

elle só era Capitão daqaeila cidade, e

daquelle povo que aly estava junto, que
a elle só pertencia condecender em pe-

titório taõ justo e tão santo, e taõ agra-

dável ao Profeta Noby .Mafamede, pois

elle só fora o que dera a vitoria daquel-
la presa a seu genro, e não o exforço

de seus soldados como elle dizia. b Fer-
não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

6. — aOuvio diversas vez^^s a Bírbíi-Ro-
la, que lhe persuadio serem os úteis

desta facção maiores que as difficulda-

des. Inflammavão mais a indignação do
Turco os Mouros Africanos, queixosos
de que não podião respirar, senão de-
baixo da paz de nossas armas, chorando
huns a liberdade, outros a injuria de seu
Profeta nas postradas Mes guitas. 8 Ja-

cinlho Freire d'Andrade, Vida de D. João
de Castro, liv. 1.— sQue b:!m se mostra-
va o Profeta estar contra elles iadigna-
do, pois sofffia vèr sua bandeira ignomi-
niosamente rota; e a estas considerações
juntaváíT outras, accusando a fortuna do
General, e as cousas da guerra, avalian-

do como culpas as desgraças presentes.»

Ibidem, liv. 2. — «Deo a Fernão Carva-

VOL. IV. — 121.

' lho cuidado a novidade, de qne não po-

j

de fazer juizo. Avisou cnm tudo a D.

João Mascarenhas do que vira; que en-

j

tendeo serião disposições para o assalto,

ajudadas de algara bárbaro culto, ou
supersticioso rito, com que entendião
conciliar a indignação de seu falso Pro-

jfeta.» Ibidem. — «Caminhando com ho

j

rosto ao ponente, duas legoas da dita

cidade, me amostraram huma cova re-

donda muyto funda e alta, e em a boca
grande largura : que me diss.^ram, que
aquella cova era o poço dos liõis, onde

' Daniel profeta fora metido.» .António

! Tenreiro, Itinerário, cap. 64.

Foi teu maior estudo esse Volume,

Onde as visões de extático Profeta

Em sombra impenetrável se sepultão.

J. A. DE U.VCEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 3,

PROFETAR, i'. a. Vid. Prophetizar.

t PROFICIÊNCIA, s. f. Progresso. —
Fallar com proficiência.

PROFICIENTE, adj. -2 gen. (Do latim

proficiens). Termo ascético. Que faz pro-

gressos.

—

Amor proficiente.

—Proficiente em qualquer arte, exer-

cício.

PROFICUAMENTE, adv. (De profícuo,

com o suftiso umentes). Da um modo
proficuo.

—Com proficiência.

PROFICOIDADE, s. /. Caracter do que
é proficuo.

— Utilidade, proveito, préstimo.

PROFÍCUO, A, adj. (Do latim profi-

cuui). Útil, proveitoso.

Vejo a Misson... Que symbolo o distingue ?

O nobre, o nobre só pro,'icuo Arado,

Que o seio rasga á terra agradecida

;

Delle se peja a estólida vaidade :

Do Filosofo á vista he mais qije hum Sceptro.

J. A. DE MACEDO, VIA3EM EXTÁTICA, Cant. 2.

— • Praza a Deus que sejam

Aos portugvezes e ao seu rei proficitos '
í

— a Certo o serão : a glória nos aguarda

Nas africana ^ praia? impaciente.

A mim me tarda ja de ir incontri-la,

E... Porém dom Aleixo não approva

.\steni;õe3 do seu rei. >

GARRETT, CAM., Cant. 6, cap. 7.

PROFIL, s. m. {Do hàucez profã). Ter-
mo de pintara. Dállueaçáo do rosto de
uma pessoa visto por um dos seus la-

dos.

—Vid. Perfil; termo mais correcto.

PROFISSÃO, s. f. (Do latim professio).

O estado, modo de vida em qie alguém
se exercita, officio. — «Aprendeo as Ma-
thematicas com Pedro Nuaez, o maior
hjmem, que desta profissão conheceo
Portugal, fazendo-se tão singular nesta
sciencia, como se a houvera de ensinar.

Nesta escola acompanhou o lafanto D.

Luiz, a quem se fez familiar, ou pela
qualidade, ou paio engenho: porém co-

mo D. João amavi as letras pof obí-
diencia, e as armas por destino, despre-
zou, como pequena, a gloria das esco-
las, achando para seguir a gu»rrs em
si ínclinsçáo, em seus avós exemplo.»
Jacintho Freire d'Ândrade, Vida de D.
João de Castro, liv. 1. — «E quem saõ
estes? Perguntastes bem

;
porque como

naõ trazem insígnias de seus gráos, nem
sinal manifesto de sua profissão, sãõ
màos de conhecer, e entaõ melhores
mestres, quando peores de achar: sen-
do assim, que em achar o mais escon-
dido, e em arrecadar o achado, saõ in-

signes.» Arte ds Furtar, cap. 34.— sFiz
por três vezes requerimento ao dito Gas-
par Cardoso, se não introrr.ettesse no
que lha não tocava, e era próprio de
nossa profissão e para que vossa raa-

gestade nos mandara, mostrei-lhe e li-Ihe

diante dos padres e de oito ou dez solda-
dos que levava comsigo, a ordem de
vossa magestade e a do capitão-mór. e
respondeu publicamente que a de vossa
magestade não podia guardar, e que a
do capiíão-mór não queria.» Padre An-
tónio Vieira, Cartas (ediç. 1854), n." 11.
— «Procurei n'este Estado, que todos os

religiosos nos conformássemos na dou-
trina; e porque o não pude conseguir,

passei ao reino: pedi a junta que vossa
magestade mandou fazer dos maiores le-

trados de todas as profissões
;
procurei

que na mesma junta se achassem os

provinciaes das religiões d'este Estsdo,

para qae sendo testimunhas de tudo, e

dando também seu voto, ordenassem a

seus súbditos o que deviam guardar, e

também esta diligencia não aproveitou.»
Ibidem, n.^ 16.

—.\cto que consiste e:ii fazer srdem-
nemente os três votos de religião: po-
breza, obediência e castidsde.—A profissão de fé do SS. Padre Pio
IV

; formula de profissão dos dogmas, que
alguns são obrigados a fazer, decretida
por aquelle papa.

—Profissão de fé; declaração explici-

ta dos sentimentos dogmáticos, que os
profitentes já tem ou adoptam.
PROFISSIONAL, adj. 2 gen. Que diz

respeito á profissão, ao officio que se

exerce.

PROFITENTE, adj. 2 gen. (Do latim

profitens). Que professa alguma lei, reli-

gião.—Judeu profitente
;
judeu que pro-

fessa e guarda a lei de RIoysés.

PROFLIGAÇÃO, s. f. A a.jção de profli-

gar.

—Termo de Melicinj. Destruição, ven-
cimento de uma doença.
PROFLIGADO, part. pass. de Profligar.

Desbaratado, debellado.

PROFLIGADOR, s. m. Homem qu) der-
rota, e desbarata na guerra.

PROFLIGAR, V. a. (Do latim proflige-
re). Desbaratar na guerra.
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PROFLUVIO, s. w. Termo de Medici-

na. Flijxn, corrente, evacuaçfio.

PRÓFUGO, A, adj. (Do latira profugits).

Erranlf), fugitivo, vagabundo.

PROFUNDADO, part. pass. de Profun-

dar. Metlido para o fundo. Vid. Profundar.

— o Mas dcvendo-so a Camôns a popula-

ridade do tara insigne feito, deve-se-liie

também o vulgarizar-so ura ôrro com-

mum—pois geralmente se crò pelos que

náo teem profundado a nossa historia

(e quantos o fazem?) que por sua von-

tade única o infante quizera antes pas-

sar 8 vida de senLora feita escrava, por

se nâo dar aos Mouros a forte Ceuta. » Gar-

rett, Camões, nota E ao canto 3.

PROFUNDADOR, A, s. e adj. Que pro-

funda as cousas, não as examinando su-

perficialmente.— Profundador dos myste-

rios da reUí/ião culholica.

PROFUNDAMENTE, adv. (Do profundo,

e o suffiio «mente»). Muito^por dentro,

muito para baixo.

— /Jor»!iV profundamente ; dormir um
somno mui posado.

—Com profunda doutrina.

— Profundamente sentida; bastante

sentida.— «A' força d'estes, morreu uma
filha do conde, talvez profundamente
sentida da injusta presumpção do seu

concurso. Foi a criada para Santa Clara;

e o conde se vestiu de manto e toucas

para fallar á manceba. Quanto não riria

Omphale vendo Hercules de roca, se a

fabula fosso verdadeira ? Deveria chorar.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Caslello Branco, p. 116.

PROFUNDAR, v. a. Torn.nr mais fundo,

altear, tornar mais alto.—Profundar uma
cova.

—Ir ao fundo, calar fundo, não parar

em superficiílidades.

—Figuradamente : Profundar a scien-

cia. Vid. Aprofundar. — nTambem me
náo lembra se o nosso Filinto—que por-

ventura entre todos os poetas conhecidos

melhor intendeu e profundou Horácio,

como aquello que melhor o imitou—ver-

teu esta ode, e como a verteu. Parece-

me que A. R. dos Santos usou do termo
saudade na sua—forca é dizô-lo—insípi-

da versão.» Garrett, Camões, nota A ao

canto 1.

—Meltcr muito para dentro, peneirar

muito.

—Sondar, penetrar o fundo occulto,

secreta, recôndito.

— Profundar-se, v. rep. Fazer-ss pro-

fundo em negócios, segredos, estudos

;

adquirir conhecimentos profundos, po-

rém não superficiaes.

—Profundar-se em segredos e mijste-

rios; occullar-se muito, cncobrir-se com
elles á penetração de outrem.

—Profundar-se a chaga; tornar-se pro-

funda, cavernosa.
— V. n. Entranhar-se, entrar mui den-

tro.

PROFUNDEAR. Vid. Profundar.

PROFUNDEZ, s. f. Termo de Poesia.

Profundidade.

Aberta cxti K porta do sepulcliro.

Um teijue bruxulékr d« luz deacobre

Na prvfiiuilez do obyímo ; os dejniin ultimo»

De liumiJ» cBcadave: descer.'!?—Dence;

Nu extanciu entrou dn'< geraçSea extinctes.

CARBETT, CAH., cant. 2, c.ip. 11.

PROFUNDEZA, .:.
f. O grande e alto

fundo.
— Figuradamente: As profundezas rios

infernos. Vid. Profundidade, f Profundo.

PROFUNDIDADE, s. f. (Do latira pro-

fiindilas). A altura desde a superficie ao

fundo.

— Figuradamente : A profundidade da

sciencia. Vid. Profundo.

PROFUNDÍSSIMO, A, adj. snperl. de

Profundo. Mui profundo.

Vc dos montes da Lua, o grande Attapo

Pa sua Catadupa despcnliarse

:

Vindo com sete bocas com bramido

Ab ondas profundíssimas buscando.

COBTE REAL, NAUrRAOIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 2.

Afrontado por ver que assl contrasta

E vence buma só nao o mar, e os ventos,

Com sembrante feroz diz, sempre a fori;a

Das portuguesas nãos ficará firme

E com tanta soberba desprezando

De Neptbuno o poder, e o meu, se alarguem

Piir mares profaitdissimos, que dest.-\

Furte nação só, furão nauegados?

OBR. ciT., cant. 7.

*De hum golpo'as vellas vem todas abaixo:

Colhemnascom trabalho, e afrõta immensa,

O forte marinheiro ainda que ouí^ado.

Do cuidente perigu sua, e treme.

Ia Das pontas de mil fragosas serras

A nao se mostra alçada, e ja sumida

Em vallcs profundissimos, parece

Cobrirse de altos montes, de agua grossa.

OBR. ciT., cant. 7.

PROFUNDO, A, adj. (Do latim profun-

dus). Que tem muita altura da borda ao

fundo.

Chum tom de voz nos falia horrendo e grosso,

Que pareceo sahir do mar profiaido

:

Arrepiào-se as carnes e o cabello

A mi e a todos, si5 de ouvi-lo e ve-lo.

CAM., Lus., cant. 5, est. 10.

— sE mandou cercar de mar a mar
com mui altos vallos e profundos fossa-

dos, e basiilhoens, em que fez assentar

muita artelharia, delia mui grossa de

ferro, e metal, com que, o cora a spin-

gardaria, e besteiros que tirauaõ dos vai-

los, que estauão a tiro de besta do mu-
ro da villa, fczião dentro muito danno.»
Damião de Góes, Chronica de O. Ma-
noel, part. 4, cap. 5.

Vendo Prothío que j» se vão perdendo

Suas vãs esperanças, e a qne a foiia

Do tempestuoiKi mar, r io pode tanto

Que a nao no mar profumlu cubmergisM.

Vendo que ee uluauu a quu comigo

A vida, o coração, e>!ma lhe leoa

Intenta tru^tornar o batel, pondo

Forças, e dibgencías tttn proueito.

CORTE RKAL, NAI fRAGIO DE SEPULVIO^
cant. 7.

Noutra parte vio outro, também dwta

Catholica, e sagrada companhia

:

Aguardando com ledo rorto a morta,

Que Ja por Dtnt lhe cstaua reuelada.

Dez Mouros arrai-tando o corp'> leuio

Cbeyo todo de sprito almo, e divino

SamprofttnJu, e veloz rio BcpalUo,

Os membros ipiebrantidoc, e deefeitof.

OBit. ciT., cant. 10.

Ia qne no meyo tSo do caudatoao

:

1'rofundo, largo Rio, os que g-juemilo

O nauiú sotil em que vão juntos

O Sousa com Lianor, e oa seus meninos

Por não tocar bum baixo o batel toreaoi,

Da(|uella via c raeto que atras deixio.

Os que nos outros três bateis as ondas.

Rompendo vão com força na di!>nteira.

OBR. ciT., cant. 1^.

— Altamente enterrado. — iCraTa-se-

Ihe no cráneo uma lasca de chrystal, e

tão profunda que perdeo logo o accôrdo.

Lavado em sangue o transportão á cama,

onde as dores de mui agudas lhe arran-

caváo gritos que mo retalhavão a alma.

Nem se atreverão os Chirurgiòes dar-me

antes da operação, esperança alguma ; e

na mesma operação, entre tormentos

inauditos, se lhe despedio a vida ao meu
Esposo.» Francisco Manoel do Nascimen-

to, Successos de Madame de Seneterre.

—Profundo silencio; alto silencio, si-

lencio sepulcbral.

Toda aquella manbSa uma s > bençaS

Sobre o Povo naõ lança, antes confuso

Em ]>rofu>ido silencio a Casa torna,

Onde logo a Concelho convocando

Toda a grande familia, assim lhe falia.

A. DINIZ DA CRUZ, UTSSOPB, Cant 8.

—Não superficial.

Immortil Galileo, ao dia, is Luies,

Que teu aaiíer profuttdo aos homens trouxe,

Se oppoz a cega audaz insipiência

;

Inda agora se oppõe. qu'hum véo sombrio

Tentou no Sena despregar-te em cima.

J. A. DE MACEDO, VIAOBII ESTÁTICA, CaUt 3.

— í>uspiro profundo; suspiro desentra-

nhado do intimo do peito.

—Pesar profundo; pesar mui grande.

Alli se via com ftiM prúfundo
}i hum amante á bengala eoco«tada,

Já rasgar os acenos hum tkarb.ido.

Já f.i:er rapaiLas cego, e Immundo.

ABE-ADE DE JAZE^~^B, POESIAS, tom. 2, p 107

(ediç. de 17S7i.

—Segredo profundo.

D"agtia, e terra timl>«D, q^ie em mim renoT.i

Quanto em segredo incógnito, e profundo.
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Consumidor principio acaba, e gasta,

Para viver como animal preciso.

J. A. DE MACEDO, MEDITAnÃO, Cant. 1.

—Profundos ahysmos.

o fugaz animal, subitamente.

Ante os pés do Gavallo, vê a terra

Em jjrofui^dos abysmos despeuhar-se.

A. D. DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 4.

— Cálculos profundos; cálculos difíi-

ceis de penetrar.

Nem tanto a Salomão foi dado outr'ora

!

Masconhecer-lhe as Leis, massujeitar-lhe

O movimento ao calculo profundo,

E na dúplice opposta, immensa forsa,

Com que he levado ao centro, e delle foge

No systema Solar fechado o corpo.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 3.

Com vivas cores debuxada vejo

A multi-forme Boreal Aurora,

Mairan seguindo os cálculos profundos.

OBR. ciT., cant. 4.

— Profunda reverencia; a reverencia

de quem se abaixa muito, humildade.—Raizes profundas ; raízes mui enter-

radas.—Selva, casa profunda; selva, casa de
muita extensão para o fundo.
—Que indaga e conhece as cousas a

fundo.

Poriandro alli vejo, e vejo o Scytha

Anacarsis Filosofo profundo
Cujo nome immortal matéria, e fama

Dco neste férreo tempo ao douto Escrito,

Que a Grécia em si contém, co'a Grécia tudo.

3. A. DK MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, cant. 2.

Aquelle Génio milagrosa observo.

Que a Frigia vio nascer profundo, e sábio.

Que os Brutos fez fallar, Arvores, Plantas.

OBR. ciT., cant. 2.

—Som, ou tom profundo; que prece-
de aos terremotos, e vem de baixo da
terra, das suas cavernas.

—Termo de Anatomia. Músculos pro-
fundos; certos mussulos situados mais
longe sobre a pelle que seus congéneres.
—Termo de medicina. Pulso profun-

do; pulso, cujos batidos se fazem sentir

como se a artéria estivesse mui enterra-

da sob a pelle.—Extasis profundo.

Tinha ficado em extasis profundo
N'alraa volvendo o Monumento augusto :

Desta abstracção maravilhosa surjo.

Da Fadiga ao clamor levauto os olhos,

E vejo de repente em ledo aspeito

Dous vultos feminis de estranha forma.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant.

—Profunda tristeza.— «E onde acerta-
ria comigo? (exclamei) são tão fáceis de
esquecer os desditosos. Pobre Adolphol
que terás tu imaginado do meu silen-
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cio? E mais nada sabdis, Senhor, acer-
ca de meu filho? O vosso bilhete me
annunciava viver elle com saúie.»— As-
sim m'o dissérão, Madama, e me obser-
varão somente que unicamente empecia
á sua saúde uma profunda tristeza; o

tem accéssos de meiancholia de que na-
da o pôde distrahir.» Francisco Manoel
do Nascimento, Successos de Madame
de Seneterra.

—Profundo repouso.— «Assim é que o

escrever-te me dá gosto, mas tu logras

(e eu comtigo) o gosto de mo veres. Es-
se me vem accorapaohado das reservas
do Decoro ; mas o outro posso-o tomar
quando bem o queira. Agora, que todos
os de Casa repousão, e se dão por ven-
turosos de seu repouso, desfructo eu
uma Dita, que nunca sahirá do mais
profundo repouso.» Francisco Manoel do
Nascimento, Successos de Madame de
Seneterra.
— Profundo entendimento; entendi-

mento mais que penetrante.

—LoG, : Mandar a alma ao profundo
senhorio.

Sóltão logo o mortal chumbo damnoso
Só naquelle que a longa escada afferra.

Qualquer do que soltou fica gostoso

Porque então nenhum delles"o tiro erra.

Tal, que quantos estão (caso espantoso)

Ferrados nas escadas^-em a terra,

Qual manda a alma ao profundo senhorio.

Qual vivo solta o sangue em grosso fio.

F. D'aNDRADE, primeiro CERCO DE DIU, cant.

19, est. 33.

—Substantivamente : Termo de poe-
sia. O inferno.

—Profundeza, profundidade.—No mais profundo da sombria es-

tancia.

No maispco/'(mfío da sombria estancia

Assiste a cruel Deosa, cujo rosto

Apenas se divisa, á luz confusa.

Que espalhão, respirando de continuo

Por olhos, e gargantas, cem Serpentes.

ANTÓNIO DI.SIZ DA CRUZ, HYSSOPE, Cant. 2.

— o profundo do mar.

o fraco batel pende, ja recolhe

Salgada carga, dando a que trazia

Ao profundo do mar onde Nepthuno
Por castigo lhes deu prisão continua.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 14.

PROFUSAMENTE, adv. (De profuso, e

o suftixo «mente»). Com profusão.

PROFUSÃO, s. f. (Do latim profusio).

Acção d'espalbar sem moderação a libe-

ralidade, os gastos.

PROFUSO, A, adj. (Do latim profustis).

Que espalha com abundância.
—Mui copioso.

]- PROGASTRICO, A, adj. Termo de
zoologia. Que tem as barbatanas ven-
traes inseridas no abdómen.
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f PROGENIA, s. f. Termo anticjuado.
Vid. Progénie. — «O qual Arcebispo na
sua Cbronica, que escreueo em linguoa
Latina diz que el Rei dom Afonso Aur-
riques primeiro Rei do Portugal foi ca-
sado com donna Maphslda, filha do Con-
de de moriana, pelo que sam muito de
reprender nossos Chrcnistís, e os que
composeram os iiuros das linhagens,
sendo todos Portugueses de terem dada
tam ma conta da verdadeira progenia da
Rainha donna Maphalda primeira Rai-
nha destes reguos.» Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, part. 4, cap. 71.— «Pêra que se saiba que o que el Rei
fez nam foi senam como muito pruden-
te, e per parecer de seu conselho, e ver-
dadeiras informações que tinha do stado
do Duque Charles, e do real sangue don-
de descendia, e pêra que se saiba de sua
linhagem, e pregenia.» Idem, Ibidem,
part. 4, cap. 71.—«E pois dixe da pro-
genia da Rainha donna Maphalda, mo-
Iher dei Rei dom Afonso anrriques pri-

meiro Rei de Portugal, donde os outros
Reis descendem, (porque o primeiro de
que nam a progenia foi el Rei dõ Gar-
cia) me não pareceo cousa desconue-
niente dar no Capitulo seguinte rezam
donde descende o Conde dom Anrrique
pai deste Rei dom Afonso, pêra que se

declarem alguns erros em que os Chro-
nistas passados cairam, e se saiba na
verdade a antigua, e nobre progenia dos
Reis destes rognos.» Idem, Ibidem.

—

«Pelo que aliem do que sei da seu esta-

do, e vi no tempo que andei per suas
terras, em que a muitas cidades, villas,

castellos, fortalezas, e vassalos, direi o
que tenho alcançado da progenia donde
descendem os Duques de Sabóia.» Idem,
Ibidem.

PROGÉNIE, s. f. (Do latim progénies).

Os filhos, a descendência.— «Nobre e es-

forçado senhor Capitão, peçovos muyto
pela realidade da vossa progénie, que me
não cerreis as orelhas com este pequeno
espaço que vos quero fallar, e que olheis

que ainda que sou Moura, e cega por
meus peccados no claro conhecimento
da vossa santa ley, todavia por ser mo-
Iher, e porque ja fuy Rayoha, me de-
veis de ter algum respeito, pondo pia-

dosamente os olhos de homem christão

em meu desemparo.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 29.

— Nobre dama comnosco ao régio ACfonso

Vinde ; e recebereis honra e justiça,

Qual se vos deve Nome e sangue ignoro

De tam bella senliora, mas porcerlo

D'altaí)í'Of)cnie o tenho. >i

GARRETT, D. BRANCA, Cant. 8, Cap. 2.

—Geração, raçs, casta.

—Gente.
PROGENITO, A, aâ.j. Gerado, filho.

PROGENITOR, s. m. Ascendente, o
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pae, troiico, avós.— «Considerava-se in-

digno da descendência da seus progeni-

tores, e parocialhii que os Lrulos, o ain-

da crealuras iusensiveis lhe cuipavaõ seu

pouco auiiuo, e bny.vesa da espirito.»

Conquibta do Pegú, cap. 2. — «Falta a

estes seuliores a giMUircsidr.de, que sobe-

juu ao Sercnissimo Duquo 1). Thtodosio,

dignissiuio Progenitor do nosso invictis-

sioio Rey D. Joaô o IV. do gloriosa me-

moria, o qual convidado por Ellley Fi-

lippe ]II. do Castella, quando veyo a

Portugal na era de C20. que lho pedisse

mercês, responJeo palavras dignas de

Cl dro, u de laminas de ouro.v Arte de
Furtar, cap. 46.

PROGENITURA, s. f. Progénie, gera-

ção, descendência.

f PROGLOSSE, titlj. 2 geu. Termo de

zoologia. Que tem uma lingua mui gor-

da, e £usc>'plivtl de sair da bocca.

-i"
PROGNATHO, mij. Que tem as ma-

xillas alongadas e proeminentes.
-}- PROGNE.s. /. (Do latim progne). Fi-

lha de PanJion, rei de Athenas, e irmã
de Pbilomela ; foram convertidas, uma
em andorinha, e outra em rouxinol.
— Termo de poesia. A andorinha.

"i"
PROGNOSE, s. f. Termo de medi-

cina. Doutrina hi()pucralica das doenças
febiis agudas.

PROGNOSTICADO, part. pass. de Pro-

gnosticar. Vid. Prcuosticar. — «Mon-
sieur, diguai-vos de acceitar os agra-

de»;imentos muito sinceros que pelo»

bons oflicios que a minha S!ãe pres-

tastes vos dedico ; fallão-me expres-

sões para a gratidão ; mas esta só com
a minha vida tem de acabar. Peço-vos

que para com a vossa Esposa sejaes o in-

térprete d'este meu sentir. O que Mada-
ma de Seuneterre mo disse de suas vir-

tudes, da sua sensibilidade, me recor-

dou, que desde a sua infância eu linha

prognosticado ss qualidades de que ella

seria possuidora em mais crescidos an-

nos.» Francisco Manoel do Nascimento,
Successos de Madame de Seneterre. —
«Não quero deixar de dar novas rainhas a

V. m. porque sei que v. m. as estimará,

sendo melbores do que a falta d'ellas, e

a tardança da minha viagem haverão lá

prognosticado. Cá se cuidou que éramos
tomados ou perdidos, o para tudo houve
occfiôiáo, porque lidamos com inimigos,
com tempestades, com outros infinitos

géneros do trabalhos e perigos, de lodos
os quaes foi Deus servido livrar-me e

írazer-me ao cabo da 59 dias a Paris,

onde fico ao serviço de v. m., do saúde,

que não ó pouco, havendo padecido tan-

to.» Padre António Vieira, Cartas (ediç.

1854), n.o 2.

PROGNOSTICAR, v. a. Vid. Pronosti-
car. — «ElUey Mahamed, por não mos-
trar espirito de homem fraco, peró que
o seu animo estava atribulado, prognos-
ticando-lhe no temor do caso sua total

destruição, e também por comprazer a

ElUc) de Pam, que era vindo ás festas

das vudas, (como dissemos,) o qual es-

tava na opinião do íillio ; delerminou-se

em defender a Ci iftd>!, e quando o suc-

cesso fosse contra o que elle esperava,

concederia alguma parte dos apontamen-
tos de AlTonso dMlbuqucrque.» João de

Barros, Década 2, liv. 6, cap. 3. — tO
Padre Xavifr o socega. Prognostica a

victoria; e annuncia o modo delia. Cui-

dados do Ilidalcáo. Manda gente á terra

lirnie. D. Diogo de Almeida lhe sahe. O
Governador o faz recolher ; e põem esta

guerra em conselho. DilaU-so para outro

tempo. Exercita guerra na paz. Favorece

os soldados. Tem avisos de Diu. Com-
munica-os ao Senado, e pede-lhe ajuda.»

.lacintho Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 4.

Confuso o CapiUSo, suspenso fica

Tanto que lhe chegou disto o recado.

Porque esta vinda então lhe progtiostica

Algum estranho mal, e não cuidado

;

Mas nada então de fora notifica

O que o seu peito tem dentro encerrado,

O sobresalto o apressa, ellc o primeiro

Deseja d'ir Ijuscar logo o Faleiro.

FRANC. DE ANDRADG, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 14, est. 70.

Pouco espanto isto põe, pouco receio

hi onde ha disto ja certa esperança,

Antes iiualquer cora isto fica cheio

D'esrorço, de fervor, de confiança.

Vendo quo o Capitão quo alli o meneio
Tem da guerra, tal he, que pola usança
Que tem delia, o por \ir prognosticava,

E ja como presente o remediava.

IDEM, IBIDEU, cant. 19, est. 16.

Porqxie então se verí quanto atraz flco

Do que pedindo estava lium tal sujeito.

No qual inda o mais fértil, e mais rico

Engenho, fura estéril e imperfeito;

Por onde eu ja d*aqui meproQiwsticOf

Puis o erro começou ja do conceito.

Ter antes %ituperio, que honra ou gloria.

Pois ousei emprehender tão alta historia.

IDEM, IBIDEM, cant. 20, est. 4.

—«Aqui passava os dias e as noites

mettido em profunda melancholia : pa-
recia-me ter sido sonho quanto Termo-
siris me prognosticara, ou quanto ouvi-

ra na caverna ; e vivia concentrado na
mais acerba tristeza. Olhava as ondas
que vinham quebrar-so na torre, quo
mo servia de prÍ5ão ; e muitas vozes en-

Iretinha-mo em ver os baixeis que, com
a força da tormenta, estavam quasia pi-

que de se espedaçarom na rocha sobre a

qual assentava a torre.» Telemaco, Ira-

ducção de Manoel de Sousa, e Francisco

Manoel do Nascimento, cap. 2. — <.\s

missões, senhor, continuam, como te-

nho avisado, com mui conhecido pro-

veito espiritual, e salvação de muitas
alinas, assim de gentios novamente con-
vertidos, como dos que já tinham nome
de chrislãcs. Só a missão dos Pacajás,

vulgarmente chamada a Entrada do Ou-
ro, lev; o fim que tão mau nome lhe

prognosticava. Gastaram nella dez me-
zes quarenta porluguezes, que a ella

foram com diizetitos iniios.» Padre An-
tónio Virir«. Cartas [adv;. 1854 , n." 16.

PROGNOSTICO, s. m. Vid. Pronosti-

co.— «Poróm antes que trate de outra

cousa, me pareceu necesssrio dar reUçaõ
do fim que ti-vo esta guerra dos Achens,
e era que parou o apparsto da sua Ar-

mada, para que fique entendida a razaõ

do prognostico, e do receyo, era que tan-

tas vezes Com g^vTjiiis, e suspiros tenho
apontado por parle da nossa .Malaca, laô

importante ao Estado da índia, quanto
(ao que parece) esquecida da quelles de

quem com razaõ devera ser mais lem-

brada.» Fernão .Mendes finto, Peregri-

nações, cap. 26. — t App«reiha-te; põe
tua gente em armas; e não tardes um
instanti em reculh';r para dentro dos mu-
ros os ricos rebsnhos, que trazes nas

campinas. Se o meu prognostico for fal-

so, sobra-te tempo, passados Ires dias,

para nos sacrificares; mis se for verda-

deiro, adverte que não c justo tires a vi-

da áquelles mesmos que i'a salvaram.»

Telemaco, traducção do Manoel de Sou-

sa, e Francisco Manoel do Nascimento.

PROGRAMMA, s. m. (Do grego program-
ma). Escripto que se nffixa, e distribue

para expor os detalhes de uma festa pu-
blica, as condições de um concurso, etc.

PROGREDIR, V. n. Ir adiante, conti-

nuar a marcha, os passos; fazer progres-

sos, ir avante.

PROGRESSÃO, s. f. (Do latim progres-

sio). Termo de Mathematica. Serie de

números ou do quantidades derivando

successivamente umas das outras, segun-
do uma mesma lei.

— Progressão urithmelica, ou progres-

são /jor differeuça; progressão em que a

diílerença de cada termo para o termo
precedente é constante.
— Progressão geométrica, ou progres-

são por quociente; progressão em que a

solução de cada termo para o preceden-

te é constante.

— Progressão c>-esceiif«; progressão cu-

jos termos vão augoíentando.
— Progressão decrescente; progressão

cujos termos vão diminuindo.
— Figuradamente : Serie náo inter-

rompida, marcha, continuíção.

PROGRESSAR, v. n. Termo neologico.

Fazer progressos, adiantar-se do primei-

ro esta lo.

PROGRESSIVAMENTE, adc. (De pro-

gressivo, e o suffixo «mente»). De um
modo progressivo, com progressão. —
«D'esse moio vivia .4do!pho abrigado

contra a necessidade; e o principal cor-

rendo no commercio pelas máos de M.

Birton tinha progressivamente augmen-
tado. .\q'ii veles, nnaha querida amiga,

que escutou o Céo as orações que por
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msil Slho lhe fazij : e sem dúvida quo

attr-ndis aos rogos que por rnim meu fi-

lho lhe fazia, quando a vossa casa me
encsminhou.» Francisco Manoel do Nas-

cimento, Successos de Madame de Sene-

terre.

PROGRESSIVO, A, adj. Em que ha con-

tinuação e adiantamento.
— Por extensão : Que caminha, que se

desenvolve.
— Que so opera pouco a pouco.
— Termo ds Medicina. Paralysia pro-

gressiva; paralysia que invade successi-

vamente as diffiírentes partes do corpo.
— Figuradamente : Que faz progres-

sos, que avança.
— Termo de Mineralogia. — Crystal

progressivo; crystal, cuji signo tem ex-

poentes que formam o começo de pro-

gressão arithmetics.

PROGRESSO, s. m. (Do latim progres-

sus). A'iiantamento em proveito.

Ta com progresso igual na concurrencia

Lhe fizeste reciproca a victoria,

Sem qut ceda neuhuma a preferencia.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tom. '2,pag. 113

(ediç. 1787).

— «Raymundo LuUio se inclinou á

Chimica, e fez nella tses progressos, que
foi hum dos que acquirírão grande repu-

tação no segredo de fazer ouro.» Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 30.
—«Achava-se redusida a tratar os mes-
mos conhecimentos antigos de Mestres,

e pessoas sabias de quem tinha tomado
muitas liçoens, porem desta parte não
havia esperança de faser progressos no
amor, nem na galantaria.» Idem, Ibi-

dem, liv. 1, n.° 40.

— Termo de Philosophia. Progresso

ao infinito ; opinião dos que consideram

as causas como formando uma serie in-

definida, sem chegar a uma causa ultima

e suprema.
— O progresso da vida, o progresso

da idade; continuação, adiantamento,
cora augmento a bem cu a mal, ou no
mesmo estado.

PROGYMNASIíA, s. m. Composição que
se faz nas escolas por exercido, e en-
saio.

PROHE, s. f. Termo antiquado. Syno-
nymo de Proe. Vid. Prol.

PROHIBIÇÃO, s. f. (Do Istim prohibi-

tio). Defesa, interdicção, ordem, que pro-

hibe fazer-se alí?uma cousa. — «He erro

cuidar, que ha prohibiçaõ de guerra en-

tre Christãos ; e he heresia dizer que he
intrinsecamente máo, ou contra a cari-

dade fazer guerra : porque ainda que se

sigaõ delia muitos males, saõ menores,
que o mal, que com ella se pertende evi-

tar. A guerra, ou he aggressiva, ou de-
fensiva.» Arte de Furtar, cap. 21.—«Ad-
vertência que já o padre Vieira fez na
visita do Pará, de que temos copia ; e

schimos n'esta villa memoria certa mo-
derna de outra prohibição do visitador

da companhia ao padre missionário que
assistia no Csité.» Bispo do Grão Pará,
Memorias, publicadas por Camillo Cas-
tello Branco, p^g. 193.

f PROHIBIDO, pari. 2^ass. de Prohi-
bir.— Cowíiiercioprohibido.

—

Livros pro-
hibidos.—«Infamado, ou transferido pa-
ra mais pingue prelasia ? Logo sabere-
mos. Consideremol-o primeiro como pa-
dre iilustrado que lia livros prohibidos
e os mandava ao convento da Estreita,

desde o Pará, sob clausula de estarem a
bom recato e defesa dos frades incapa-
zes de os impugnarem.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Castello Branco, pag. 12.

— Armas prohibidas; armas que não
é licito usar d'ellss.

— Termo de Direito.

—

Grau prohibi-
bo

;
grau de parentesco, em que a lei de-

fende casar-se.

— Tempo prohibido ; tempo em que
é interdicto fazer alguma cousa.

PROHIBIDOR, A, s. Pessoa qua prohi-
be, que impede.
PROHIBIR, V. a. (Do latim proMbere).

Vedar, defender, mandar que se não U-
ça alguma cousa. — Prohibir a venda de
um livro.—Prohibir a entrada de alguma
pessoa em sua casa.—Prohibir o uso de
certas armas defesas. — «E pois neste
Reyno naõ ha ley, que as prohiba, cla-

ro está, que podem ser admittidas, as-

sim como o saõ em todos os Reynos, e

Estados da Europa, de que ha innume-
raveis exemplos, que traz Tiraquel. tom.
1. q. 10. á n. 4. e assira está declarado
em Portuga!, e se colhe da doaçaõ feita

ao Conde D. Henrique, e sua mulher Do-
na Theresa, que dizia: Para elle, e seus

sucessores.» Arte de Furtar, cap. 16.

—

«Faziaõ jurar na Chancellaria, os que
compravaó os officios, que nada davaõ
por elles, nem os que pertendiaõ por in-

terposta pessoa : prohibiaõ ás partes vi-

rem com embargos a taes provimentos,
e se alguém dava cais pelo officio já
comprado, lho largavaõ sem restituírem

o dinheiroao primeiro comprador, a quem
satisfaziaõ com que apontasse, e pedisse
outra cousa.» Ibidem, cap. 19. — «Bem
he, que saiba tudo, o que permittem, e

tsmbem o que prohibem as ley; verda-
deiras da guerra, que ordinariamente ti-

rão a conservar o próprio, e destruir o
alheyo, para que com a potencia naõ des-
trua o contrario.» Ibidem, cap. 21.— «E
no mesmo tempo estávamos nós oas nos-
sas barra^^as, mudos como se nos não
perteticera aquella empreza, nem tivéra-

mos linguas, nem tanta auctoridade co-
mo o ferreiro para fallar, nem fôramos
aquelles homens a quem vossa magesta-
tade mandou vir ao Maranhão com tan-
tos empenhos só para este fim, nem Gas-
par Cardoso fosse secular a quem vossa

magestade o prohibe sob pena de' caso

maior.» Padre António Vieira, Cartas

(ed. 1854), n. o 11.— «Escrúpulos da reza

só m'os tira o brevisrio.» Pedro da Mot-

ta prohibiu-lhe a lição d'outro livro, ex-

cepto os Exercidos de perfeição do padre
.4fTonso Rodrigues.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, pag. 88.— «Prohibiu que se

cantassem mais versos sem elle es vêr e

rever. No snno seguinte appiovou alguns,

despachando em verso.» Idem, Ibidem,

pag. 165.— «Ahivaeesse prohibindo pe-

dir alguma coisa. D Viam-se envergonhadas
as mulheres sem. darem coisa alguma, e

em tal caso diz uma com graça: «Para

remir a minha vexação que remédio ti-

nha eu senão largar o annel, outra a

cruz, outra a jóia.» Idem, Ibidem, ca-

pitulo 199.
— Prevenir, preservar.
— Syn. : Prohibir, vedar, defender.

Prohibir é impedir o uso ou r-xecução de
uma cousa, impondo para isso estatuto,

oa preceito, munido desancção expressa

ou tacita. Vedar e defender tem signifi-

cações mais amplas. Veda-se o sangue, a

agua, etc, e não se prohibe. Defende-

se o somno, a esperança, etc, e cão se

prohibe. Estes dous verbos são mais din'e-

rentes na sua significação primordial, mas
encontram-se na secundaria, e confun-

dem se era quanto ao eíT^eito.

Pomo vedado é o mesmo que pomo
prohibido; armas defesas é o mesmo que
armas prohibidas.

PROHIBITIVO, A, adj. Vid. Prohibi-

torio.

—Termo de medicina. Proservstivo.

PROHIBITORIO, A, adj. (Do latim pro-

hibitorius). Que impede, que restringe.

— Ordem, decreto prohibitorio.

f PRÓIS, s. w. Vid. Proiz.—«Com o

trafpgo da qual per commutação, e com-
roercio se fez nobre, e rica, e com nos-

so temor mui forte, e defensável com
hum baluarte, que defendia a entrada da

ribeira, onde tinham assestado muita ar-

tilheria, e era assi alcantilado o lugar

delle, que as náos tinham alli seu próis.»

João de Barros, Década 2, liv. 7, cap. 8.

PROIZ, s. m. Termo de nsutica. Ca-

bo com que se amarra o navio á t-rrraj

ou aos lugares onde é possível fazei- o.

— «E preparados nós no modo conve-

niente a tão bom propósito, .\ntonio de

Faria fez o sinal que disse, e arremeteo

logo correndo, e nós todos juntos cõ el-

le, e chegando á lanteaa, nos apodera-

mos logo delia sem contradiçf^õ alguma,

e largsndo os proizes com que estava

atracada, nos afastamos ao roar obra de

hum tiro de besta.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 54.

PROJECÇÃO, s. f. (Doletim pwjecíio).

Projecto.—Movimento ãe projecção ; o que tem
os corpos atirados para o ar.



9GG PIIOJ PROJ PROL

—Tormo de chimica. Acção de lançar

ás colliRres no cadinho, que está sobro

carvõbs ardentes, a matéria ou pó, que

se vai a calcinar.

—Tormo de perspectiva. Ropresonla-

ção com apparencia de um objecto sobre

um plano.

—Tormo de gnographia. Projecção ijeo-

graphica; a deliiieação dos mappas, se-

gundo certo ponto de vista, a situação

dos parallelos e meridianos.

—Projecção ;íõíi(»'
, representação da

terra ou do c6o, projectada sobre o pla-

no de ura dos círculos polares.

—Projecção ;>oZyctí/uca ; projecção em
que cada pequena zona terrestre c sub-

stituída por uma pequena zona cónica

correspondente^.

—Projecção cijlindrica; projecçúJ ob-

tida pela assiiiiilnção da porção da su-

perfície terrestre considerada na do um
cylindro inscripto ou circumscripto, cujo

eixo coincide com o do globo.

—Projecção isocijUndrica ; projecção

cylindrica, que em vez de conservar os

ângulos como a projecção cylindrica,

conserva as superfícies.

—Tonno de geometria descriptiva.

Projecção de um ponlo sobre um pia no

;

o pé da perpendicular abaixada d'este

ponto sobre o plano.

—Projecção de uma linlia sobre um
plano; logar geométrico dos pés das per-

pendiculares abaixadas de todos os pon-

tos dVsta linha sobre o plano.—Plano de projecção; plano sobre o

qual se projecta um ponto ou uma li-

nha.

—Projecção fiorizontal, ou vertical de

um ponto, de uma linha; projecção d'es-

te ponto, d'esla linha sobre um plano
horizontil, sobre um plano vertical.

—Projecção orthographica ; represen-

tação do objecto sobre um plano com
linhas perpendiculares.
—Pó da projecção; o pó da pedra

philosophal.

PROJECTAR, V. a. Meditar sobre al-

gum intento, o meios de o executar.

—Trarir, delinear no conceito.

PROJÉCTIL, adj. e s. Termo de arti-

Iheria. Que se atira pelo ar; corpos lan-

çados com grande Ímpeto, como bombas
por peças de artilheria.

PROJECTISTA, s. 2 gen. Pessoa que
faz prcj^!Ctos.

— Alvitrista, tracista, tomado em máo
sentido.

1.) PROJECTO, s. m. (Do latim proje-

clum). Intenção de fazer algun:a cousa
para um futuro mais ou meuos afas-

tado.

Projectos vaõs naò ri3rin.i, e sempre isento

Da soberba ambii;nò, luinc.i a Lisboa

Foi dobrar o joelho ao v;>limeiito.

ABBADE DK ."AZKNTS, TOKSIAS, tom. 2 (Cjiiião

da 1787«, píg. liX>.

Quaado lalvez ou va^.i i.iuiazia

PrijjeriuH furmo, o Di^niuiiiaH invento,

Entro em Li^bo.t, o Itegio Kruriu augmeoto,

Arbituori dou, c alargo u Monarquia.

IDEM, IBIDEM, pai;. 111.

—«So tempo, que este Príncipe assis-

tio em Lisboa, foi tratado com inexpli-

cável grandeza, até que resolutos a exe-

cutarem o seu projecto, marcharão am-
bos os Príncipes para a Beira, onde de-

terminando passar o rio Águeda, que
corro junto a Ciudad Rodrigo, o naõ po-

derão fazer, porque lhes estava defen-

dendo o passo o Duque de Deiwick Ge-
neral das tropas Castelhanas com maior
poder do que sempre se imaginou.» Krei

Bernardo de Brito, Elogios dos Reis de
Portugal, continuados por D. José Bar-

bosa.

u Magnate principal da miohn Corte,

Eu, para executar esta projecto,

iCotre tndoa te CBColtio: diligente

Parte a cumpri-lo ; pois de tuaa orles,

E de ti sii condo a grande cmpraza. •

A. DINIZ DA CHUZ, HYS30PE, Caut. 1.

— «Perseguir esta innocente, c con-

tenderdes com vossa Mãe; que não Su-
zanna, mas a mim mesma tendes de

encontrar na opposição aos projectos

vossos ; e se tão ruim sois que a dobreis

á vossa desordenada afleiçào, quem tem
de responder por ella á Divindade é vos-

sa Mãe.» Francisco Manoel do Nasci-

mento, Successos de Madame de Sene-
terre.—«Podo bem ser, que folgasse eu
mesma, que a «tfeição de outras Damas
justifique a minha; e até folgara que te

achassem amável todas as Francezis

,

mas que nenhuma te amasse, nenhuma
te contentasse. Impossível, e ridículo

projecto! Experimentei não meuos que
és iucapaz de constante affecto, e que
sem soccôrro algum poderás esquécor-te

de mim, sem que a tanto te induza af-

feição moderna.» Idem, Ibidem.— «Ma-
dama, a Carta de minha Mãd vos fará

certa de que ella e M. Birtoa fô-^âo quem
sós me impedirão afTroutar todos os pe-

rigos, para me ir lançar a vossos pés.

Não sei qual era a esperança que mo al-

luraiava, no instante em que formei es-

se projecto; mas agora que me vou ap-
proximanJo de vossa presença, para sa-

ber mais cedo o que de mim volve o

destino, se me vai escurecendo essa es-

perança.» Idem, Ibidem. — «Não vos as-

sombreis. Senhora, d'uraa ideia que não
passa a ser projecto. Projectos! Não me
é possível formá-los; combalido pelo

amor. pela ideia terrível de perder vos-

sa amizade somente posso padecer ; e

mui feliz ainda, se me vier a morte des-

prender d'uma situação superior ás rai-

nhas forças, e provar que vos uáo é in-

grato Adoipho, nem que devira sua Mãe
suspeitá-lo de ser uma féra.> liem. Ibi-

dem. — t.No caso que me constasse que
algu.m tanto te penalizou a leitura des-
ta Carta ; se eu t-j desse crédito, e se me
acarreassem despeito e iras essi confis-

são, o consentimento, talvez que o ardor
mo renovassem. .Nada te inqiiéles dijra

em diante da maneira com que eu me
r<'j j, p irque fora desmanchar sem dtifi-

da os meus projectos, de qualquer s<írte

j

que tu nelles entrar quizésses.* Idem,
Ibidem.

— Projecção.

—Traça, emproza, commettimento,
prelenção.

—Sy.x. ; Projecto, desígnio. Vid. este

ultimo termo.

2.) PROJECTO, A, adj. (Do latim pro-

jeciun). Lançado por bombarda ou mor-
teiro.

PROJECTDRA, s. f. Termo de archi-

tectura. .Sacada fora das corDÍjas, e de
outras [lartes de um edificio.

PROL, s. m. Termo antiquado. Provei-

to, utilidade, lucro.— «O dinheiro he o

nervo da guerra, e onde este falta, ar-

risca-se a vitoria, e o prol do bem com-
mum, de que he bem se trate primeiro

que do particular; que totalmente se

perde, quando se não assegura o com-
inum.» Arte de Furtar, cap. 45.—Homem de prol ; homem de pres-

tiruo, para fazer cousas boas e uleis. —
o Em esta sazom vivia com elRei huum
b.iom escudeiro, e pêra mujto, mance-
bo, e homem de prol, e em a quel tem-

po estremado em asijnadas bondades,

grande justador e cavalgador e travador

de grandes ligeiriçes, e de todallas ma-
nhas que so a booos homecns requerem
chamado per nome Affonso Madeira.

•

Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I,

cap. 13.— Oí proes ; vid. Percalços.
—Dar os proes; dar os parabéns.

PROLAÇÃO, s. f. (Do latim prolatio).

Termo de grammatica. Acção de profe-

rir.

j

—Termo do musica. Prolongarão do
som pela voz, quer nos giros, quer nas

cadencias.

—

Uma syncope, uma prolação

alteram em nós a depressão da musica
a mais tocante.

PROLE, s. f. (Do latim proles). Os fi-

lhos, a descendência.

Ei-lo, senhor, o livro : appresent^i-lo

Cuidei outroni á esperan';osa prole

Do grande Manuel: cuidei depo-lo

A'>s pt's d'outro monarcha mau potsate.

Que melhor gAlarJ.u^ po^tl-ra dar-ma

Por i^ianto hai merecido...—Hoje...

G.KRRETT, caMõES, cant. I, cap. 17.

PROLEGOHENOS, s. m. pi. Longo a

amplo prefacio, para lançar os fun la-

mentos geraes da faculdade, que depois

se ha de tratír.

f PROLEMMA, s. m. Termo de logic».
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O qufi pstá atíiante do lemma.

—

O lemma,

o prolemma e o epiphoro são as três par-

tes do argiirnento.

PROLEPSE, ou PROLEPSIS, s. f. (Do

grego proiepsis). Figura de rhetorica, que
coDsiste em prevenir as objecções, fazen-

do-as a si mesmo, destruindo-as de ante-

mão.
— Figura de grammatica : usa-se quan-

do partimos em varias partes alguma ge-

neralidade.

f PROLEFTICO, A, adj. Termo de Me-
dicina. Diz-se das febres, em que cada
accesso antecipa sobre o precedente. —
Febre proleptica.

PROLETÁRIO, A, adj. e s. (Do latim

proletarius) . Nos antigos romanos, cida-

dão pobre, pertencente á sexta e ultima
classe do povo, e não podendo ser útil

ao estado senão por sua familia.

—Nos modernos, membro da classe a

mais pobre.—Auctor proletário; auctor de pouca
nota.— Classe proletária.

—

Familia prole-

tária.

PROLFAÇA, s. f. Termo Antiquado. O
parabém.
—Dar a prolfaça; dar os parabéns.

—

«E' caso que muitos dos que alli chega-
ram lhe quizeram fallar, e dar o prolfa-

ça de seu contentamento, a ninguém res

pondia; que tinha o juizo e sentido oc-

cupado em suas boas venturas, succedi-

das uma traz outra, e pedia a Nosso Se-

nhor, que com alguma pequena des-

aventura se purgassem.» Francisco de
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, capi-

tolo 122.— «Chegou logo dahi a poucos
dias a Goa huma naoque Miliquiaz man-
daua carregada de mantimentos a Afon-
so Dalbuquerque, e nella hum messagei-

ro per quem o mandaua visitar, e dar o

prolfaça da tomada de Malaca.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

3, cap. 30.

PROLIGO, A, adj. Termo da provinda
da Beira. Vid. Tontinho.

1 PROLIFERAÇÃO, s. f. Termo de Phy-
siologia. Producção por uma espécie de
geração.

—

A proliferação tuberculosa.

PROLIFERO, A, adj. Termo de Botâni-
ca. Que lança de si ramificações.—Caule prolifero; caule inçado déra-
mos na ponta.—Raiz prolifera ; nome dado aos bol-

bos dos alhos, e outros idênticos.—Flor prolifera ; flor que lança de si

outras flores, ou folhas.

—Termo de Zoologia. Antennas pro-
liferas; antennss em massa curta, das
quaes ura dos artigos da base oiTerece

uma grande dilatação, e forma uma es-

pécie de auricola que se adianta para lá

das outras.

PROLIFICAÇÃO, s. f. Monstruosidade
vegetal, que consiste na multiplicação de
indivíduos elementares.

—Termo de Botânica. A prolificação

de uma flor ; a procrenção d'ella.

FROLIFICAR, v. a. Procrear, gerar fi-

lhos.

PROLÍFICO, A, adj. Que tem a faculda-

de de gerar.— «Pois tinha tudo isso, ha
cento e trinta annos, Matozinhos. Tudo
isso viu o académico da academia real

da historia portugueza António Cerquei-

ra Pinto. Vinte e quatro ruas «de diver-

tido e jocundo passeio, formadas todas

de nobres e lusidas casas» escreve elle.

Os moradores eram gente de prol, que
toda, com o dobar d'um século, degene-
rou em gentio meramente prolífico.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, pag. 2.—O pó prolífico ; o pollen.—Remédios prolíficos; remédios aos
quaes se attribue a propriedade de au-
gmentsr as forças geradoras.

I PROLIMNEO, A, adj. Termo de Geo-
logia. Diz-se dos terrenos que foram pro-

duzidos pelas aguas doces, antes da prin-

cipal formação marinha.
PROLIXAMENTE, adu. (De prolixo, e o

suftixo «mente»). De um modo prolixo.

—Com prolixidade.

PROLIXIDADE, s. f. (Do latim prolixi-

tas). Grande extensão de espaço, tempo
e duração, longura.

—Demasiada exactidão ; miudeza no
fazer as cousas.

—Sobejidão de palavras, e razões, que
produz fastio.

PROLIXO, A, adj. (Do latim prolixus).

Muito largo, fallando ou escrevendo, ex-

tenso de mais em palavras.— Ser prolixo

n'uma carta.— «Quanto és cruel comigo!
Não me escreves, nem me posso atalhar

de t'o dizer ; e tornaria a começar, se o

Official não instasse por partir. Parta em-
bora : que mais por mim escrevo do que
por ti mesmo ; consólo-me. Bem sei

que ha de assustar-te o prolixo d'esta

minha Carta, e que a não hás-de lêr. Em
que te eílendi, para tanto me maltrata-

res"? Quem te instigou a vires envene-
nar-me a vida?» Francisco Manoel do
Nascimento, Successos de Madame de Se-
neterre.— «E quem não possue em si as-

saz melindre para tirar vantajens à'um
Amante satisfeito do seu amor, pécca pe-

lo coração, não pela ventura. Vem, e vem
logo ratiScar-me esta verdade, que pou-
ca fineza a minha fora, se atrszasse eu
esse instante com o prolixo desta Carta.

Bám sei que ás horas que eu te escrevo

te é vedado vires vèr-me : e dado que em
conversar comtigo por escripta me dè
gosto, outro gosto maior lhe preferira eu,

que é o da tua presença.» Idem, Ibidem.

—Figuradamente : O prolixo caminho.

Ali;ão da poderosa nao aos ares

Huma grita que chega às altas nuues:

Não se espanta o marinlio fero monstro:

Nem dcLxa de mostrar ledo sembrar.te.

Lianor que ja do mar vai enfadada <

Do prolixo caminho auorrecida

O supito aluoroi;o e grita ouuindo,

Assomase por ver o que os espanta.

CORTE BEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 6.

—A harba prolixa.

o profundo Anaxágoras deviso,

De arcana luz, mas encovados olhos,

Prolixa a barba, aspeito attenuado.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 2.

—Demasiado, extenso.— «Andava a bri-

ga mui travada ; dos nossos alguns cahi-

rão mortos, nenhum se retirou ferido.

Nos que estavão debaixo, a impaciência
de não ter lugar para subir, causava
maior dôr, que as feridas que vião rece-

ber aos companheiros, porque ainda em
tão prolixo, 6 perigoso cerco os não far-

tava a guerra.» Jacintho Freire de An-
drade, Vida de D. João de Castro, liv. 2.

—Molesto, pesado, cançativo, imper-
tinente, monótono.
—Nimiamente atilado, e apurado no

que faz.

—Figuradamente : Projixa jornada.—
«Nem eu sei se desejara que para esse

esquecimento se te deparasse arrazoado

pretexto: maior desgraça minha, e mais
ténue delicto o teu. Ficares em França;
não terás lá requintados gostos ; mas vèr-

te-hás livre. Cansaço de prolixa jornada,

certos sociáes decoros, receio de não res-

ponder como deves, a meus arrebatamen-
tos, te reprezão em França. Ah cão re-

ceis!» Francisco Manoel do Nascimento,

Successos de Madame de Seneterre.
—Syn. : Prolixo, diffuso. Vid. este ul-

timo vocábulo.

PROLOGAR, V. a. Fazer prologo a qual-

quer obra litteraria.

PROLOGO, s. m. (Do grego prólogos,

de pro, e logos). No theatro grego, a pri-

meira parte do acto antes do primeiro

canto do coro.

—Obra que serve de preludio a uma
peça dramática.

—Exórdio, principio antes, ou para

fazer alguma cousa. — «Uma palavrinha

aqui somente : Licenças antes da dedica-

tória e prologo? Sim senhores. Então

que tem ? queriam-nas no rabo do livro,

como fazem os franeezes? Não estamos

de todo á franceza; nem Cicero escrevia

sempre moí-e aíífco, isto é, á grega.» Bis-

po do Grão Pará, Memorias, publicadas

por Camillo Castello Branco, pag. 47.

—Preambulo.

—Prologo da lei; proemio.

—Figiiradameutc : Prologo de uma
obra litteraria.—«No mes Dagosto desta

era (que foi o anuo do Senhor de Mil,

quatrocentos trinta, e sete) passaram os

Infantes em Septa pêra ir sobre Tanger,

como defeito foram, segundo podeis ver

na Chronica geral do regno, na qual
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Chronica o rncsrao Gon-ez^anos diz cm
outra pariu que fez hum Prologo.» Da-

mião lie Goiís, Chronica de D. Manoel,

pari. 4, cap. 38.

PROLOGOMENOS. Vi.l. Prolegomenos.
PROLONGA, s.^ Demora, prolongarão

de li-riipo.

— Vil. Perlonga.

PROLONGAÇÃO,s. f. Aclo de prolongar,

de coiicimIit um bocado do tempo.

PROLONGADAMENTE, ndv. (De prolon-

gado, e o suflixo «mente»). Com pro-

longimeiílo, il(>(iiora, dilaráo.

PROLONGADÍSSIMO, A, adj. superl. de

Prolongado. Mui jirolongado.

PROLONGADO, /iirí. pass. de Prolon-

gar. Estendido ao comprido.
—Flanco prolongado; flanco que se

estendo desJo o lado do polygono inte-

rior até o do exlurior, quando o angulo
do flsnco é dirfilo.

— Dilatado.— Vida prolongada.
— Quadrado prolongado; quadrado que

tem dous lodos parallelos mais longos que
os outros dous.

— Vergas prolongadas; vergas não cru-

zadas, mas enfiadas ao longo de popa a

proa, para evitar a impressão do vento

n'ellas.

1.) PROLONGADOR, A, s. Homem que
usa de prulungas, procrastinador, espa-

çador.

2.) PROLONGADOR, A, adj. Qae pro-

longo, diUta.

PROLONGAMENTO, s. m. Continuarão

de um.n por(;ão de extensão.

—

O prolon-

gamento de. itm muro, de iima rua, de

iDH caminho.

—Prolongamentos medtãlares ; nome
dado .nos raios medullares, porque pare-

cem ser api^Midices da medulla.

—Termo de anatomia. Prolongamento
rachidiatio : m;dijlla espinal.

PROLONGAR, v. a. (Do latim prolon-

gare). Fazer durar mais tempo.—«Ima-
ginará que ás minhas lágrimas deve a

vossa appruvarão; tomará em brio re-

nunciar á felicidade ;
prolongará nossa

incerteza, e seus tormentos. Por mais
desamparada quo no mundo se veja uma
mulher tão sensivel como Suianua, gran-
de tem de ser o esforço que ella fa<,'a

antes que se resolva a vir ter com um
noivo, se na carta lha apoutáf^s tal no-
me.» Francisco Manoel do NAScimeulo,
Successos de Madame de Seneterre.
—Figuradamente : Dilatar, fazer durar

mais.

—Prolongar-se, v. re/L Demorar-se,
dilalai-Stí, ourar.

— Estenler-se. Vid. Perlongar.

PROLONGO, s. m. Termo de pedreiro.

Lanço lia agua do telhado pelos lados

parallelos da fronteira e trazeira da casa.

PROLOQUIO. s. »(i. (Do lalim prolo-

quium). Dito, provérbio, senlença, rifão,

adagio, qu' contem alguma mo-slidade.

PROLUXIDADE, s. /'. Vid. Prolixidade.

PROLUXISSIMO, A, adj. svperl. de

Proluxo. Mui prolijx').

PROLUXO, A, adj. Vid. Prolixo, e Per-

luxo.

PROMAGEM, s. f. Todo o fructo da

espHcin dds abrunhos ou ameixas.

PROMANAR, i'. a. Dimanar, descen-

der, brotar.

PROMLNORES, s. m. plur. As parti-

cularidades minuciosidades de um caso,

de um nfgiicio, assumpto.

PROMENTO, s. m. Termo antiquado.

Vi i. Promessa.
PROMESSA, s. f. (Do latim promis-

sum). A acrão de prometter, e a obriga-

ção em que ficamos por esse acto.— tSus-

leinlou o cerco de Guimarães que o pró-

prio liei lhe veio prtr, onde Egas Moniz

fez aquella promessa de bom vassallo,

quo desempenhou como bom cavalleiro,

off>*recendo sua vida a troco da palavra

mal cumprida. Yenceo a Albucaian liei

de B.ídaj.iz na batalha de Trancoso, on-

de foi soi-corrido das oraçães de Fr. Al-

deberto Prior do .Mosteiro de S. Joaõ de

Tarouca.» Frei Bernardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados

por D. José Barbosa.— «El Rei de Aarú,

animando então os seus com palavras, e

promessas, quais naquelle tempo se re-

querião, elles com imputo determinado

derâo nos inimigos, e se tornarão a se-

nhorear do baluarte, com morte do Ca-

pitão Abexim, e de todos os mais que já

estavão dentro.» F. Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 26.— «A elles, a elies, que
certa temos a promessa do livro das llo-

res, em que o Profeta Noby abastou d-i

deleites aos daroezes da casa de .Mi-ca,

assi fará oje a vós e a mim se nos ba-

nharmos no sangue destes cafres sem
ley, com as quais malditas palavras o

diabo os esforçou de maneyra, que fa-

zendose todos num corpo amoucos, tor-

narão a voltar tão esforçadamente, que
era espanto ver como se metião nas nos-

sas espadas.» Idem, Ibidem, cap. 59.

—

o.\ntouio de Faria o levou então nos

braços, e lhe fez grand^ís promessas de

sua amizade, e o reconciliou cos solda-

dos, de que ello vinha queixoso, com
que todos ficarão muyto satisfeitos.»

Idem, Ibidem, cap. 72. — «E por isso,

amigos meus, inda que vos agora vejais

dessa maneyra, não deseóQeis de suas

promessas, porque vos certifico que se

de vossa parte o não desmerecerdes, que
elle da sua não falte, porque nunca fal-

tou aos seus, inia que os cegos do mun-
do tenháo para sy o contrario, por cau-

sa da affiiçaõ com que a misera pobrezi

continuamente os abate, e o mundo os

despreza.» Idem, Ibidem, cap. 81.— «E
depois por ser muyto estranhado de seus

parentes, homens priíicipaes, e leaes,

que no Reyno auia, e aconselhado, e

requerido delles, se tornou aleuanlar por

Portugal, e desislio do titulo de Conde,

quo indinida.nente tomara, porem com
promessas dei Rey dom AfT^nso.» Gar-
cia de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 20.— «Míi isto liam socedeo a rou-
ladf, porque ainda qu; o gileaô, e nãos
ardessem ate as cobertas, n-^m por isso

sesque.erfiõ hos turcos da artelharia,

pelo que dous chrislúos dos que fogiram

de luda, a quem se o negocio encom-
mendou, o nam pod^iram faZ'!r, com irem

a isso desafiados pelas grandes promes-
sas que lhe l.opo soarez fez.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 4,

cap. 13. — tU (jovernador as dá a Cachil

A-iyro. Váo C:blt;IhAnos a ellas. (Juem
era o Capitão dos Castelhanos. Fernão
de Sousa chega a MjIuco. O Castelhano

trata de entretello. Reposta de Perna i de

Sousa. Continua o Castelhano do pri-

meiro intento. Vèm-se os dous Ciípiláes.

Acordo que tomão. Falta o Còst^^lbano

á promessa ; o que nisto faz Fernão de

Sousa.» Jacintho Freire dAndrade, Vida

de D. João de Castro, lív. 2.

Pjrle o aiUero [fi co a gt;ÍJ yteta

Na p.^Iavra d'Einci mui cunflido,

Dia e noite, de caminhar nlo ceoa,

Ja para vir a pátria alvoraçada.

&spera, Mouro, espera, que a promena
De .sero brevemoiite despachado

N;io he dar-te a merci- qoe teu pedida,

Mas tirnr-te a fazeoda, e nuit a Ytda.

P. DE JLNDRADE, PRIMCItO CKRCO OE DIU,

cant. ij,eet. 7.

— «Exlingua-S9 com as sombras da

noytea obrigação da promessa, levinta-

se a molhar mais Cido, e mais indiscre-

ta do que costumava, e parte logo para

casa de huma visinha.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n.' 54. — «E estes

indicius eram lãj manifestos ainda antes

do se descobrir o eíleilo d'elles, que por

vezes m'os avisaram os pídres que anda-

vam peias ildéas, adverlindo-me que me
não liasse das promessas do capitão mór,

porque elles não viam disposição nenhu-
ma nos índios, e os trazia o dito capitão-

mor occupados todos em coisas muito

alheias do nosso pensamento.» Padre An-
tónio Vieira, Cartas (ed. 185"4), n.« 11.

— «E se agora vissem que estas promes-

sas e esperanças desarmavam em vão, o

tornavam as coisas a correr pelo estylo

quo d'antes, nenhum credito se daria

mais entro os índios ás leis e ordens de

vossa raagestade, e nem ás palavras dos

governadores; e os missionários perde-

riam toda a opinião e auctoridade que
têm com elles.» Idem, Ibidem, cap. 15.

—«E que se esta amisade, e obediência

se quebrou, e int-?rrompeu, fora por par-

te dos portugueios, e nâo pela sus : as-

sim que os portuguezes eram os que ago-

ra haviam de fazer, ou refizer as suas

promessas, pois as tinham quebrado tan-

tas vezcs, e não elle, e os seus, que sem-

pre as guardaram.» Idem, Ibidem, cap.

17.— lE tanto mais penosa m-i era a mi-



PROM PROM PROM 969

nha magia, quanto eu menos me podia

disfarçar quáo fútil ella era; e com tu-

do, me deixava vencer d'uma fraquezi,

de que hoje me eQv.»rgonho. Arremessei

ao fogo o barrete que com tanto desvelo

trouxera da Província ; ri boa promessa

me fiz de conseguir de M. Chenu de par-

tirmos no dia seguinls; e no caso de es-

torvos, de me encerrar no meu apposen-

to.í Francisco Manoel do Nascimento,

Successos de Madame de Seneterre.

j PROMETER, V. a. Vil. Prometter.

Grandes peituibaçOes vionas estrellas,

Eoos Planetas vio tristes prodígios,

Que Ibe mostrauão claro a desuentura

Que ao mísero galeão ^e prometia

A Lua vio sangrenta cora sembrante

Carregado, mortífero, e tristonho:

Vio Cometas arder, fero espectáculo

E em Reaes mortes sempre síual certo.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DK SEPÚLVEDA,

cant. 7.

Como proynçtes corta Imma alegria

Que se vai pouco a pouco desfazendo

Quando muito mais firme em ti se cria.

Desatinada e cega vas correndo

De hum bem, a outro bem sempre subindo

Nunca successo mao, ou mal temendo.

IDKM, IBIDEM, cant. 9.

Por cumprir o que atras proíjíefi quando

O Sousa CO Rey Cafre deixei, quero

Por extenso contar como tratado

Foi, quanto a pobre terra o consentia.

Aos trabalhados lassos corpos dauão

Descanso, mas nas almas o não tinhão,

E vendose entre tal gente hum receyo

03 cansa, e sobresalta de contino.

IDEM, IBIDE.W, cant. 12.

— iVendorae sem nenhum remédio de

vida, me fuy, por conselho de hum pa-

dre meu amigo, offerecer a hum fidalgo

honrado por nome Pêro de Faria, que

então estava provido de Capitão de Ma-

laca, e que neste tempo dava mesa a to-

do o houietn qud a queria aceitar delle,

o qual aceitou o meu olTerecimento, e

me prometeo que ao diaate na sua ca-

pitania, me faria toda a amizade que pu-

desse, pois o eu queria acooip.^iahar na-

quella jornada em que hia co Visorrey.»

Fernão .Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

12.— oO qual então nos prometeo que
náo quebrando os Reis deste reyno es-

ta meoagom de leais vassallos, se lhes

obrigava a os defender a todos de seus

inimigos como senhor poderosa qu-j era.»

Idem, Ibidem, cap. 21. — «E confiado o

Ruy Lobo na amizade anligua que com
ella tivera, lhe pedira em joelhos cho-

rando que oquisíssa recolher no sea jun-

co, em que naquelle tempo estava 4e ca-

minho para Patane, porqud lhe prometia,

e assi lho jurava como Christaõ de lhe

dar por isso dous mil cruzados.» Hem,
Ibidem, cap. 51.— uTornou a psdir mais
agoa, dizendo que se o fartassem bem
delia, prometia pala lay de Mafamede,
e por todo seu alcorão de confessar tudo
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quanto quisessem saber delle, e António

de Faria lha mandou trazer logo com
hum frasco de confeitos, dequeelle não

quiz comer, porem da agoa bebeo huma
grande quantidade.» Idem, Ibidem, cap.

51.—«António de Faria lhe disso que não
chorasse, e o afagou quanto pôde, pro-

metendolhe que o trataria como filho,

porque nessa conta o tinha, e o teria sem-

pre, a que o mop, olhanlo para elle,

respondeo com hum sorriso, a modo de

escarneo.» Idem, Ibidem, cap. 55.—«E
ao outro dia depois de sua chpgada se

passou á Ilha pêra de mais perto ver a

notomia que Coge Çofar lhe prometia do

fazer naquella fortaleza. E á sua entrada

na Cidade lhe fez Coge Çofar taõ gran-

des recebimentos, e foraõ os instrumen-

tos, tantos, que sa ouvirão na fortaleza,

enxergando na Villa dos Rumes novas

bandeiras, mas pareceolhfs que era gen-

te que chegava de refresco, nsõ imagi-

nando que podia ser EiRey.» Diogo de

Couto, Década 6, liv. 1, cap. 2. — «E
quanto ao que toca a mim, eu me atre-

vo (raeiiaote a graça Divina) prometer
diante deste tão Catholico ajuntamento,

que tenha sempre muito inteiramente

abraçada a Ftí do Christo, e ao mesmo
Deos, dou por testemunha de minha cons-

ciência, e cada dia lhe peço com grande

veneração, e humildade, me de forças

pêra poder resistir nas batalhas espirituaes

contra os imigos da alma, porque sem
elle o não poderia fazer.» Idem, Década

6, liv. 4, cap. 7.

Não se sente alli cousa que inquiete.

Mas tudo tão calado se está vendo

Que huma quietação longa proynete,

E por brancos seisinhcs vem correndo

Hum ribeiro que traz aguas de Lete,

Cujo brando rumor favorecendo

Não somente está o somno ao que dormia.

Mas convidando ao somno o que vi^ía.

FRANC. D'ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 16, est. P2.

—«Vendo Vasquo da Gama ho que
passava, sesta f^ira de Indulgências se

fez à vela, sem leuar outro piloto, que
ho que em Moçambique se metera na
sua nao, ho qusl ho esforçou, prome-
tendolhe da ho l.^uar à cidade de Melinde,

onde ach.iria quantos pilotos quizess-i pê-

ra a ladia. » Damião de Góes, Chroaica de

D. Manoel, part. 1, cap. 37. — «No qual

tempo Vssquo da (lama não cessaua por

meio dos lingois de se inquirir dos ne-

gócios d.j índia, e caminho quí hauia de

tomar lalli ate Calecut, do que bam ia-

formjilo, pedio a Çicoeia pilotos pêra

esta viajem, hos quaes lhe prometeo,

com condição que hos piigissem bam :

nisto passarão huTi peiaço, ata qua de-

pois de bem festejados se tornarão pêra

terra.» liem. Ibidem, pirt. 1, cap. 37.

— iNa fim das quaes lhes dis i que ju-

raua pir sua lai, que os que se fossem.

e depois achasse, que os auia denforcar
a todos, e que o mesmo faria logo aos
que soubesse de certo que querião des-

emparar a cidade. Com esta falia, huns
per medo, e outros per vontade lhe pro-
meteram de se nam irem para nenhuma
outra parte.» Idem, Ibidem, part. 1,

cap. 84.— «Diogo Viegas como era caual-

leiro, rindosse lhe dixe, assi Francisco

Pereira, eu vos prometo que este caçote

vos a hoje de parecer arnês de milão,

ao que Francisco Pereira respondeo, pois

tu es tão ualente, volta, o que todos fe-

zerara com tanto esforço, que desbara-

tarão os mouros do modo arriba dito.»

Idem, Ibidem, part. 1, cap. 84.— aDa-

do este recado, mandou dom Francis-

co de noite loam da noua no seu ba-

tel, e outro capitão pêra lhe tomarem
lingoa, como tomarão, e acertou de ser

hum criado dei Rei continuo de sua casa,

ao qual dom Francisco prometeo liber-

dade se lhe dix'?s3C a verdade do que el

Rei determinaua, e se achasse o contra-

rio, o mandaria enforcar.» Idem, Ibi-

dem, part. 2, cap. 3.— «Desta resposta

se não contentou Diogo mendez, diz^^ndo

a Afonso dalbuquerquo que elle iria a

Malaca, posto que lha elle pêra isso nam
desse auiamento, o que fazendo, faria o

que lhe el Rei mandaua, e o deuera de

ter ja feito, se nam forão as palavras que
lhe dera, de que o eíleito era muito ao

contrario do que lhe prometera, com
isto se despe-^io delle. com tenção de se-

guir sua viajem.» Idem, Ibidem, part.

3, câp. 16. — «O que vendo os Mouros

da Xerquia, e o pouco que ganhara em
todo seu caminho, e que alem de tudo

lhes nam mantiuera nenhuma cousa das

que lhe prometera, que eram cercar .4za-

mor, e Çafim, e tornar a cobrar estas

duas cidades, do que induzidos quebran-

tar as pazes que tinham com el Rei dum
Emanuel.» Idem, Ibidem, part. 3, cap.

51. — «Na qual entraram sem nenhuma
resistência, por nella nam auer senam
molheres, que so com lagrimas defen-

diam suas honrras, prometendo ahos

mouros tudo o que per seus resgates lhe

podessem dar, mss que nesta parte qui-

sessem ter com ellas conta, o que assi

fezeram, e as leuaram com os capliuos

a Tetuam.» Idem, Ibidem, part. 4, cap.

8.— «Diz Solino que quando os querem
embarcar pêra os leuarem da huma pro-

uincia pêra outra, que o nam querem
fizer sem lhr's prometerem e juraremos
que os leuam, que os ham de tornar

aqiiôUe mesmo porto donde partem.»

liem, Ibidem, part. 4, cap. 18.— «O que

feito se foi a Aries visitar el Rei, de quem
foi mui bem recebido, o dalli tomou seu

caminho pêra S.iuctiago de Galliza, com
prometer a el Rei Bozom de se tornar

parelle.» I lem, Ibidem, part. 4, cap. 17.

— xTodo o muudo me taria por uma ga-

linha, João digies aada vos peço. Atoai-



970 TROM

ta a molher com o caso creo a couza, e

pronieteo com juramento de não falar na

matfria.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas,

liv. 1. n." 54.

-j- PROMETIDO, part. ík(5s. de Prome-

ter. Vid. Promettido.

o furioso varSo põem gunrda, « olhos

Qu'esprellem, que alaliiycm, que vigiem:

Muda, (|ue omle elln ost/i ninguém se atreua

Entrar, dando tal pena, por caítigo.

Que por mal, ou por bem, consigo assenta

Dar tal garra ao í"alcão jnm pyomcltda

E dada lha tem ja, mas não responde

O futuro successo *o que imagina.

J. COnTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 1.

Com tal recado brama, e arde em fúria

O colérico pay, que promettido

E dado tem palaura ao Falcão, e antes

A vida perdera, que n:Tn cumprila.

iDEU, IBIDEU, cant. 1.

Em quanto o pertinas pay busca modo
Pêra impedir ao Soupa, o que a ventura

Dito!:a llie concede, e a prometida

Palaura cumpra a quem o tempo a nega.

IDEM, IBIDEM, C.ant. 1.

— «.\ Raynha de Aaiú (quo todo este

tempo estivera metida no mato daly sete

legoas, para onde se recolhera, como
atrás fica dilo) sendo daly a alguns dias

certificada da morte dei Rey seu marido,

e de tudo o mais que socedera neste

triste caso, se quisera logo aly queimar,

porque assi lho tinha prometido era vi-

da, e confirmado cõ juramento.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 28.

— «Depois de Afonso dalbuquerque ter

assentadas pazes, e amizade com el Rei

de Pedir, se partio pêra cidade de Pa-

cem, onde esteue alguns dias com spe-

ranças de auer a mão Nahodabeguea,
por lho el Rei assi ter prometido, mas
tudo foram enganos, porque el Rei de

Pacem o deixou ir secretamente pêra

Mslaca a dar nouas a el Rei da vinda de

Afonso dalbuquerque, e ver so por alvi-

saras do auiso se podia reconciliar com
elle.B Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, cap. 17. — «Aos quaes
mandaua dar de comer o tempo que ali

estauão, e fazia mercês dizendolhes que
se fossem embora, que speraua era Deos
ser cedo senhor de Malaca, como o ja

fora, por lho assi ter prometido Abedal-
ia seu filho Rei de Campar, per cuja in-

dustria, e saber speraua antes de poucos
dias, não tão somente cobrar a cidade,

mas ainda a fortaleza, e matar todolos

Christãos que alli achasse.» Idem, Ibi-

dem, part. 3, cap. 79.—«Mas os do seu
conselho lho contrariaram, e .sobre to-

dos o Bispo do Burgos que qua veo com
a Rainha, pelo que el Rei naõ podo ai

fazer senam comprir com o que linha

prometido a Fernam de magalhães e a

Rui fftleiro, que era darlhes embarcação

PROM

pêra fazerem esta viagem.» Idem, Ibi-

dem, pari. 4, cap. 37.

I PROMETIMENTO, s. m. Vid. Pro-

mcttiiaento.— "K eu vendo que eile tan-

to em isto insistia e tantos prometimen-

tos me fazia per escriptuias pubricas,

que eu nara quis aceitar.» António Ten-

reiro, Itinerário, cap. 58.

PROMETTEDOR, A, s. Pessoa que pro-

mette.

— Adjeclifamente : Palavras promet-

tedoras.

PROMETTEMENTO. Vid. Promettimen-
to.

PROMETTER, v. a. (Do latim promit-

tere). Dar palavra de fazer, dar, ou náo

fazer alguma cousa.— «O qual em Uí de

sua verdade prometteo, que quando o

Capitão mór não o despachasse, elle se

tornaria a so raetter em seu poder.»

João de Barros, Década 2, liv. 7, cap.

3.— «Sobre o qual resgate de huma par-

te, e d'outra foram, e viorara recados,

sem o Mouro tomar conclusão alguma no

que promettia, somente mandou de pre-

sente a AlTonso d'Alboquerque algum re-

fresco de carnes, e fruta da terra.» Idem,

Ibidem, liv. 8, cap. 3.—«E chegaudo
áquella Ilha, o tornou outra vez tomar,

e a sua raulher, e filhos; e pelo conhe-

cimento que delle tinha, e estes lhes fi-

carem em poder, o mandou, prometten-
do-lhe liberdade se fosse, e viesse com
recado.» Idem, Ibidem, liv. 8, cap. 3.

«Ao que lhe abrio caminho Mulei Maha-
melh Rei de Marrocos, que havia pouco
fora lançado de seu Estado por Mulei

Abdelmelech, e se veio valer de seu soc-

corro, promettendo-lbe vassalagem. t Fr.

Bernardo de Brito, Elogios dos Reis de

Portugal, continuados por D. José Bar-

bosa.— «O qual ella lhes fes cõ tãtos af-

fagos, que em menos de huma hora dis-

seraõ à China que se o Capitão os dey-

xasse ir livremente naquells sua embar-
cação assim como lha tinhaô tomado que
elles confeçariaõ toda & verdade do que
viraõ pelos olhos, e do que ouvirão di-

zer ; e António de Faria lhos prometteu
de o fazer assim, e lhe affirmou com
muytas palavras." Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 62.

»

Contente fica assaz este maldito

Vendo para salvar-se tão bom moio,

Cobra de todo o alento e esprito

De que inda entSo estiva hum pouco alheio.

Tudo promette quanto tenho escrito

Porque tudo promelte Lum grSo receio.

Que quietar.i a Cidade sem detenha

Nem se salúrá dclU sem licença.

F. DE ANDRADE, TRIMEIRO CERCO DE DIU,

canL 8, est. M.

— «Sua magestade tem n'esla parte

uma vantagem muito conhecida, que t)

estar de posse, e poder dar, quando Cas-

tella só pode prometter. Como ha pou-
cos Antonios Vieiras, ha também poucos

PROM

que amem só por amar, e sua magesta-
de náo deve esperar finezas senão con-
tentar se muito de que se queiram ven-

der aquelles que lhe fôr necessário com-
prar. » Padre António Vieira, Cartas (ediç.

1854), n." 5.— «E náo é muito que com
a intemperança d'estes extremos sejam

tantas as doenças, e tão agudas, que S(V

n'esta íreguczia do Salvador se enterra-

ram hontem cinco, sendo uma das que
se estimam por mais sadias. Dou o pa-

rabém a vossa senhoria de se escrever

n'este mesmo tempo, que não ha doen-
ças em Alemtpjo, que é grande disposi-

ção para os felizes successos, que aquel-

I

la provincia nos promette este anno com
' a presença do senhor marquez.» Idem,
Ibidem, n.° 28.— «Conforme (lhe res-

pondeo com visos da mais franca alegria

a sensibilisante Suzanna;. Se tu queres

que eu á manhan vá ao baile, tens de
rne prometter que irumos accompanhar
Madama de Senneterre até Aovcrs. E in-

do elle comnosco (me disse ella, pondo
em mim os olhos) não padeceremos am-
bas uma mágoa superior ás nossas í<jr-

ças.—Mas tu virás ao baile.— «Sim, ami-

go.—Comprarás novos diamantes*» F.

Manoel do Nascimento, Successos de

Madame de Seneterre. — «São conte-

nhão tuas Cartas cousas inúteis, nem me
filies de me não deslembrar de li. Eu
esquécer-tel Eu que me náo esqueço de

que me prometteste que virias alguns

tempos passar comigo? e por que razão

não passar a vida inteira?» Idem, Ibi-

dem.—«Com os olhos arraiados de lá-

grimas e o peito suffocado, me veio al-

gumas semanas depois dar-me Agostinha

parle de que por me obedecer, alcançara

uma Carla para uma Dama ainda moça,

e muito rica, que desejava ao pó de si

uma Dama instruída e de bons costu-

mes, com quem promettia ter os maio-

res resguardos. Peguei na Carta, aper-

tando a Agostinha a mão por único agra-

decimento. Tratarei com mais larga es-

criptura essa época tão notável da minha
vida.» Ili^m, Ibidem.—«Aqui parou Su-

zanna um pouco para reparar em mim um
tanto inquieta, e depois me disse: «Que
julgáes de mim, Senhora? Mas como vos

prometti sinceridade, mais me envergo-

nhara de vos encobrir os meus defeitos,

que da falta de experiência que me cau-

sou o commettè los.» IJem, Ibidem. —
«E quanto me não custão caro! E que
affortunada eu fora, se consentiras que
le eu sempre amassei Bem entendo que
muito me occupo ainda em arguir-le, e

me lembrar da tua deslealdade : recorda

todavia, que a mim mesma me promet-
ti ageucear-me vida de mais remanso;

e quo a tenho de conseguir, eu tão des-

atinada resolução hei-de tomar.» Uem,
Ibidem.— «M. Chenu estava mais occu-

pado do meu enfeite que da minha saú-

de ; e tanto disse do enfeite, que a mer-
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cadora assentou que levaria elle em gôs- 1

to, que ella desse uma de mão ao que a i

queda desmentira em meus atavios; e

com eíTeito esta sua attenção o conten-
]

tou de modo, que logo alli lhe promet-
j

teo dar-lhe a s'ja freguezia apenas ai- .

faiasse casa
;
palavras que me não cahi-

rão em vão.» liem, Ibidem.

Ham dia prumetteo, qae traga ao Mando

A luz, que a Grécia vio, quando na Escola

O Génio de Estagira absorta ouvia,

E Platão facundlssimo lhe expunha.

J. A. DE MACEDO, VL\GEM ESTiTlCA, cailt. 4.

— «Esperava uma senhora a visita de

pessoa que licitamente amava, e lhe pro-

mettera em um correio a ida. So se-

guinte correio avisou que não ia. k pe-

na que lhe fez a fslta explicou-a ella

com as palavras de Rodrigues Lobo.» Bis-

po do Grão Pará, Memorias, publicadas

por Camillo Castello Branco, pag. 123.

Sim, que ella amou. Transviou-me a paixão d'alma ;

Bebera o sangue que essas veias gjTa,

Que nesse corarâo bate co'a vida

:

Mas veda-o juramento sacrosancto;

Guarda-lo-hei.— Maior é o sacriCcio

Que prumetti, maior.

GAHRETT, CAM., cant. 9, cap. 12.

—Prometter pancadas; ameaçar al-

guém com ellas.

—Prometter mares e montes ; promet-
ter cousas tão grandes, que é quasi im-
possível cumprir a promessa.
— Prometter camará nova; no casa-

mento, quantia incerta ; e de commum
tudo o que é necessário para comprido
corregimento da camará de uma senho-

ra, que podia ser mui exorbitante.

—Prometter-se, v. refl. Esperar.

Elsta gente infiel, que de ufania

E de soberba cbcia, e confiança,

Victoría com louvor se iiromettia

Apesar do poder da imiga lança,

E ja entre si os despojos repartia,

Porque teem mais certeza que esperança

Que o Christão defensor, que teem diante.

Não pôde a resistir-lhe ser bastante.

F. DE ANDRADE, PRlMElBO CERCO DE DIV,

cant. 20, est. "j.

PROMETTIDO, jmrt. pass. de Promet-
ter. — oE so tempo que AEfoDSo d'Albo-

querque se embarcou, o Príncipe Gei-

nal, que elle tomou em o junco Bravo,

desappareceo : parece que desconfiou de
poder ser restituído em seu Revoo, co-

mo IheAffoDso dWlboquerque tinha pro-

mettido, vendo que levava elle comsigo
poucas velas, e gente.» João de Barros,

Década 2, liv. 6, cap. 3. — «Chegarão a

acometter os baluartes com resolução

grande, querendo cevar os nossos na pe-

leija, para que a confusão do conflicto

servisse da cuberta ao engano de fogo,

que tinha maquinado. Fazião os nossos

grandes gentilezas nas armas, como quem
se apressava a descansar na victoria, pro-

mettida no termo deste dia.» Jacintho

Freire de .indrade. Vida de D. João de

Castro, liv. 2. — «Porém o perigo, a fo-

me, e a desconfiança dobrarão alguns

dos moradores para darem ao inimigo

huma porta secreta, por onde entrou a

Cidade. O Príncipe com a vida desempe-
nhou a fidelidade promettida ao Estado,

pelejando com espirito Real, mas infeli-

ce. Manoel Pereira, e Francisco Vieira

salvarão a hum Infante, que levarão a

Campar, consolando aos vassallos com
aquelle pequeno ramo de seu prostrado

tronco.» Liem, Ibidem, lÍT. 4,

De meus sublimes extasis desperto,

E me vejo na Terra escura, e triste,

Híibitaçâo do crime, e da desgraça,

E me parece que cbegára o tempo,

Promettido no extático Prcfela 1

J. A. DE UACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 4.

—Substantivamente : O promettido é

devido.

PROMETTIMENTO, s. m. Promessa.
PROMINEKCIA, s. f. Estado do que é

prominente, e resaltado. Vid. Resalto.

PROMINENTE, adj. 2 gen. (Do latim

prominens). Que se eleva acima do que
o cerca.

—

Rochedo prominente.
PROMISCUAMENTE, ado. (De promís-

cuo, e o sufflxo amente»). Com promis-

cuidade.

—Confusamente, misturadamente.

—Com uso commum entre vários.

PROMISCUIDADE, s. f. Mistura confusa

e desordenada, fallando de pessoas.

— A promiscuidade das mulheres; a

communidade des mulheres.

PROMÍSCUO, A, adj. (Do latim promis-
cuus). Sim distincção.
—yome promíscuo; nome que sa dá

ao macho, e á fêmea da espécie sem dis-

tincção.

PROMISSA, s. /. Vid. Premissa.

PROMISSÃO, s. /'. (Do latim promissio).

Termo de Jurisprudência. Promessa.—Terra da promissão ; terra que Deus
prometteu dar aos israelitas, e que elles

conquistaram.

—Figuradamente : Ters-a da promissão;
terra abund.^.nte de fructos, e riquezas.

PROMISSÓRIO, A, adj. (Do latim pro-

missor). Termo de Jurisprudência. /«-

rajneíiío promissório
; juramento que con-

firmamos com alguma promessa.—Nota promissória; um chirographo,

ou impresso, pelo qual um negociante,

uma sociedade, uma companhia, ou um
banco promette pagar uma somma de di-

nheiro em um tempo dado, ou á vista,

ao portador, ou á ordem, preço de uma
transacção precedente: differe do bilhe-

te, ou nota do banco .que é um escripto

emittido por um banco, pelo qual este se

obriga a pagar a dinheiro ao portador a

somma n'elle enunciada, e corre como

moeda, mas não é obrigatório o rece'ber-

S8 em pagamento.—Mercê promissória; mercê que se

promette.

PROMITTENTE, adj. 2 gen. (Do latim
promiitens). Termo de Jurisprudência.
Que promette dar, ou fazer o que se lhe
pede, ou estipula.

PROMOÇÃO, s. f. (Do latim promotio).

O acto pelo qual se elevam muitas pes-
soas a um mesmo grau, a uma mesma
dignidade.

—

Somos todos da mesma pro-
moção.
— Officio, diligencia, requerimento do

promotor.

PROMONTÓRIO, s. m. (Do latim pro-
íncíiíoriion). Termo de Náutica. Cabo, pon-
ta de terra eminente, estendida pelo mar
dentro.

E despois que do martyre Vicente

O santíssimo corpo venerado

Do Sacro promontório conhecido

A' cidade Ulví-sea foi trazido.

CAM., Lus., cant. 3, est. 74.

— «E se nesta parte havemos de dar

credito á taboa de Ptholomeu, deve ser

aquella terra a que elle chama o grande
promontório, onde situa a Cidade Zaba,

em que faz tanta computação de duas

distancias, como cousa mui célebre.»

João de Barros, Década 2, liv. 6, cap. 1.

Emfim dobrado

O immenso, procelloso promontório

,

Vagámos, longo, os mares interpostos,

Que do indico lago áquem separam

.\s requeimadas costas africanas.

GARRETT, CAM., Cant. 4, Cap. 9.

—«A defensa do promontório consis-

tia unicamente em cortar com vallos e

cavas o isthmo que o liga ao continen-

te. Juliano começaris, talvez, a alevan-

tar as tranqueiras nessa mesma noite

;

era, portanto, necessário partir.» A. Her-
culano, Eurico, cap. 8.

PROMOTO, part. pass. irreg. de Promo-
ver.

PROMOTOR, s. m. (Do latim promotor).

Ofíicial de justiça, que promove a sua

execução, como parte publica, em ma-
térias crlminaes, seculares ou ecclesias-

ticas, formando libellos e accusaçâo con-

tra os réjs: ha promotores nas relações

seculares, nas dos bispos, e na inquisi-

ção.— cíVa-se V. m. para fora, temos ou-

vido, consultaremos. Sahe-se elle para

fora promettendo candeiohas a Santo .\a-

tonio, ou ao Mexias, que lhe depare boa
sabida á sua fazenda perdida. Dá hum
brado o promotor do negocio : aqui ve-

rão VV. SS. como sirvo a Sua Magesta-

de.» Arte de Furtar, cap. 7.

—Promotor dos atiscntes; nos negó-

cios dos bens dos que estão ausentes; e

em geral, os que requerem, e fazam por

parte da execução de lei, ou de justiça,
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e sâo como requeredores de sua execu-

ção.
Promotor dus resíduos; o qua pro-

movo a causa dos resíduos das testamen-

tárias, das capi/Uas.

— Promotor tios captivos; o que linha

vista dl» todos os testamentos, para verse

havia l''í;a'i<) a favor dn redemp(;ão d'elles.

PRO?ÍOTORIA, s. /. Oflicio, cargo do

promotor.
PROMOVEDOR, s. m. Promotor.

—Termo Antiquado. Promotor dosjui-

zes eccli^siislicos.

PROIfiOVER, V. a. (Do lalica j^romovere,

de pro, o movere). Fazer adiantar o pro-

gresso.

— Elovar a uma dignidade qualquer.

—Promover o commercio, a agricultu-

ra; procurar o seu progresso, adianta-

mento, favorecer o seu melhoramento.

— Procurir, diligenciar a effectiva exe-

cução.

—Sdricitar, rcquorpr a favor de al-

guém, úu de íil^juma cousa.

f PROMOVIDO, part. pass. de Promo-

ver. — «O colleitor que aqui eslá, que é

boa pessoa, e desejoso de ser promovi-

do para esse reino, me deu a nova do

cardeal Albernós ser morto; com que te-

remos menos em Roma um grande ini-

migo. Estava seu hospede o duque dei

Infaitado, que não havia muito era che-

gado com seu tio o padre Podro Gonçal-

ves de íilendonça.» Padre António Viei-

ra, Cartas (ediç. de 1854), n.» 4.

PROMPTAMENTE, adv. (De prompto,

c o siiffiio «mente»). Com prompliião.

— «Despachou logo a seu filho D. Álva-

ro com hum troço da armada, e ordem

que mettesse o soccorro na Villa, e que

até sj levantar o inimigo estivessa no

porto; o que executou promptamente,

bastecendo, e municiando a Praça.» Ja-

cictho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1. — «E que em
quanto se aprislava a armada, lhe man-
daria soccorros, que bastassem a assegu-

rar a Fortaleza, e enfrear o inimiga; o

que executou promptamente, porque lo-

(ío apoz Vasco da Cunha, despachou a

Luiz do AlmeyJa com s?is caravelas, o

quatrocentos soldados, com riíuitas mu-
niçõef, e bastimeulos, e gráo copia de

materiaes importantes para as neces-

sidades do cerco.» Idem, Ibidem, liv. 2.

— «M'U Aoiigo e Senhor. Logo que vio

titulo do crise me fui a ella como hum
Leão, por que como sú para mim pare-

ço que se lom ftilo a crise, em cu>inr'o

o nomo desta inimiga promptamente me
ponho rm armas.» CavílLiro de Olivei-

ra, Cartas, liv. 1, n." 7. — «Não fsltou

Lullio, porem assim que este chegou des-

cobrinlo ella o seyo, lho mostrou quasi

roido de hum cancro. O horror que oes-

pectjculo defgoslisj lhe causou, eitin-

nuio promptamente a sua llima impu-
dica.» Idem, Ibidem, liv. 1, n." 30.

PROM

A' t«nU«'.ic» ilúr, gnUn.lo, icorJa

;

E «cudindo a f»inilu i^romitamente,

Lhe narra o tri>tt caio, ioda anostado.

DISIZ DA CIILZ, IIYSSOPE, cml. 6.

— «Queriis sabor como se chamam as

damas em Porlugal? Sotlas. ^Em francez

soltes é tolas). Diz a Moulígnac prompta-

mente : — Não me admiro, quando em
Portugal se chamam os condes cavallos.'»

e mostrou a carta que era um conde, as-

sim como a carta do conde foi uma sol-

ta.» Bispo do Grão Pará, Memorias, pu-

blicadas por Camiilo C&stello Branco,

pag. 153.
— Syn. : Promptamente, já. Yid. este

ultimo vocábulo.

PROMPTIDÃO, s. f. (Do latim prom-

ptitudo). Presteza.—«Náo será este o ul-

timo ttstemunho que eu publique da mi-

tha gratidão ao abalisado escriplor, pa-

ra quem as leltras são um culto virtuoso,

e o ensinar um pr.iser que se lhe conhe-

ce na promptidão de suas informações.»

Bispo do Gráo Pará, Memorias, publica-

das por Camiilo Castello Branco, pag. 43.

— Attenção.
— Disposição a fazer logo facilmente

alguma tousa.

PROMPTISSIMO, A, adj. superl. de

Prompto. .Mui prompto.

PROMPTO, ou PRONTO, A,aíí;. (Do latim

protnplus). Veloz, repentino.— «Foi dis-

creto na conversação, agudo, e prompto

nas repostas, o ainda nos despachos, co-

mo se vè em muitas da sua maõ; foi

amigo da justiça sem declinar a severo.»

Frei Bernardo de Brito, Elogios dos Reis

de Portugal, continuados por D. José

Pisrbisa.— «Vendo-se Rumecão com tão

inopinada victoria, havida por hum valor

desordenado dos nossos, conct-beo maio-

res esperanças do successo, resoluto a vêr

o fim da empreza, para a qual começou

a achar nos seus míiis prompta a obe-

diência, perdendo na experienci.i daquel-

le dia muita parle do temor que liuhão

£ nossas armas.» Jacinlho Freire de An-

drade, Vida de D. João de Castro, liv. 2.

— «E porque os dtí .idem, como cercados,

nec>!Ssit,ivão de prompto sojcorro, o Go-

vernador antevendo, que o corpo da ar-

mada podia chegar tarde, frustrando o

intento, e cabedal, despachou logo a D.

João de Allayde com quatro navios, pa-

ra que entrasse em Adem, e enlretives-

se o cerco alé chegar D. Aivaro. D. João

de Altayde deo á veta, e por lhe ventar

o Noroeste grosso, desaparelhou hum dos

navios, qutí arribou desuoçado, os mais

fo.'ão seguind ) sua visgem.» Idem, Ibi-

dem, liv. 4.

Si> armrís cura, so victorias sduha:

Gome iuUnto a oação, quasi pies.'>ga

Do dcs.-iitre que a aguarda. Em Cintra íòni

ncsolvida annal pfoiíipíii partida.

Que o monarcha imp-tciente appressurava.

GABBETT, c.vaOss, cint. 10, c»p. 3.

PROM

— Preparado, diíposto a fazer prom-

ptamente alguma ctusa.— tAqoi peleijá-

lâo os Mouros, mais como desesp»rrados,

que valentes, correndo atravessados pe-

I

las lanças, e espadas dos nossos a mor-

rer, e a matar juntírnente, mais prom-

ptos a offeiider, que a reparar-se ; bus-

cando a morte, cooio porta ['ara a ima-

I

ginada gloria que lhe promeltiâo os Ct-

I

cizes, maquinando este diabólico incen-

I

livo em beneficio da empreza, e despre-,

zo da vida.» J.M;iritho Freire de Andra-

de, Vida de D. João de Castro, liv. l.

I

— «Ap*rcebeo-S'; o Capitão Mór para es-

perar (sta segunda iovasão do inimigo,

I

achando a todos os soldados espirites

I

sáos em forçis táo qU''bradas: os feridos,

1

e enfermos des«;.npara>áo rs leitos, e os

I

remédios, mais promptos a buscar o pe-

]

rigo, que a saúde. D. João Mascarí-nhas

j

obrava, e dispur:ha as cousas necessárias

á defensa com ví.lor, e juizo.» Idem, Ibi--

' dam, liv. 2.— a(Jue lhes pedia estives-

sem promptcs para o acompanhar com
navios, e gente, como de láo honrados

Cidadãos, e leaes Portngui-zes se devia

I

esperar; que o s-ttíço de cada hum dei-

I

xava eci seu m- smo arbítrio, entenden-

do, que qualquer delles, com a fidelida-

de, e amor de seu Rei, excederia á pos-

sibilidade.» IL-m, Ibidem, liv. 5.— «Qae

I

na ocessiáo pros-nie lhe setia mui fácil,

' por ter prompta no mar hunca poleros»

1
armada; e que lanhem na fortaleza de

[

Diu tinha soldados valerosos com muni-

ções sobejas, aos quaes seria mais grato

, enriquecer com despojos da guerra, q^e

]

com o soldo limitado de huma paz ocio-

sa.» liem, Ibidem.— tMandou embarcar
' os soldadc s, que tinha sempre promptos,

porque era a lodos nos perigos compa-
nheiro, e nfis trabalhos pai; e dando á

véla, foi navegando por aquelli rosta do

I

Hidalcão, a qutl ueslruio com tão igual

,
açoute, que não deixou lugar que pu-

desse consolar as misérias de outro; não

se livrou nenhum pfh resistência, alguns

j

pt.-la distjneia.» Liem, Ibidem, cap. 4.

I

— «Sií mejulgaes c&psz de concorrer pa-

ra o vosso alivio, sabeis que me atho

j

prompto p'ira servir-vos.» Csvalleiro drf

Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 32.—«Tenho

I

dito, e não recommendo mais, porque a

I

causa se recommenda por si mesma, e

porque sei que para todas as do serviço

de Dous eslá sempre mui prompto o fa-

I

vor de v. m. que é a pedra fundamental

dos que sobre ell; hão de ass-^ntar seus

votos.» Padre António Vieira, Cartas (ed.

1854), n." 6.— «Nem eu o encobrirei a

aquella que está de posse de conhecer

i os meus Íntimos pensamentos: muita vèz

i

úie sinto prompti a ce ler ao deiânimo

;

I

mas quando fito os olhos no vosso retra-

1 lo, e me lembro do que fostes, e da re-

j
signação co!i! que supportístes os golpes

i

da fortuna, recobri um pouco de cora-

I
gem. Soeu! vèr o-e £ó ! Idéia lerrirtl es-
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ta.i Francisco Mpnoel do Nsscinaento,

Successos de Madame de Seneterre.

—

«Não duvido, que andão os teus servos

empregados em saber novas de como es-

sa Frauceza sfTortuDada se acha hoje do

cansaço de hontem
;
que tanto a fizeste

dan«ar, que bem se pode inculcar doen-

te. Que attractivps encontrsste nella ? Que
ternura Ih^í supp~sés!e? Que lealdade

mais firme que a de outrem? Ou que in-

clinarão raais prompta a querer-te maior
bem, do que eu te dei a demostrar?» Idem,
Ibidem.— «Porsignal que um aulico d'a-

quelles que estão promptos para mudar
de religião, se o príncipe gostar, acon-
selhou que lançassem o frade ao Tejo. O
príncipe respondeu : *A um homem, que
calca mitras, faremos isso?» Bijpo do
Grão Para, Memorias, publicadas por Ca-
millo Castello Branco, pag. 9-2.

— Fácil em fazer alguma cousa.

lupiter permitio nelle ficasse

Aquclla qae a TÍng3E';isestáprompto

Xemesis, ou Raanusia tem por nome,

Também esta de lupiter he filha.

CORTE REUL, NAUFBAGIO DE SEPLLVEDA,
cact. 2.

— Atteato.

Por ser naqueUe mes onde se esforça

ApoUo, YisitdQdoo Lião neméo.

Por .\ura cliama o triste, e não presume
Que a ja ve2inha morte lhe responde.

A Toz ferio ao mero o protnpto ouuido.

Que tempo e conjunção está esperando,

Despara o furioso horribei Rayo

;

Que íaz bramar o ceo, e o monte atrca.

CORTE REAL, N.^LFBAGIO PE SEPÚLVEDA,
cant. 3.

Os olhos pro>íij'ío5 tem o tempo aguarda

Que possa saltear o animal cego

:

Tonto desatinado da ternbel

XatuTil, amorosa, ai dente chama.

Passa Dona Liccor alçando a vezes

Aqoelles olLos cheos de triumphos.

E olhtndo a caso a Pão, lhe fez tal dano
Qual pudera fazer deternainada.

IDEM, IBIDEM, CaUt. 9.

— Promptamente.

Hcm intrínseco feio corre 03 ossos

Ao missro mancebo em tal instante

:

Enleu^do olha,e/írupío o que lhe fora

Jlilhor, e muito mais sam nam ter visto.

A lento os olhos ve, os olhos digo

Em que amor toma força, e fogo accende,

E nelles escondido, rende huma alma
Quando mais se imagina isenta, e liure.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 1.

.\ estas linbt-s jimta três fileiras

De outras, iguaes em tudo, quatro linhas

:

E entre si alguns círculos unindo.

Delias varias figuras prompto forma.

A. DIKIZ DA CR'JZ, HTSSOPE, cant. 8.

— Ter, trazer em prcapto ; ter, tra-

zer presente, e sabido.

— Loc. : Em prompto ; á mão, com
facilidade de achar alguma cousa, noti-

cia, e usar d'ell8S.

PROMPTUARIO, s. m. (Do latim prom-
ptuariíon). Lugar ou cofre onde se depo-
sita o que nos é necessário, para d"elle

nos servirmos nas occurrencias, e quan-
do é mister, com toda a promptidão.
— Livro onde se acha promptamente

a doutriua, que d'elle queremos saber,
prompta, epparelhada, em indice, ordem
alphabelica, lugares communs, aponta-
mentos.
PROMULGAÇÃO, s. f. (Do htiroprowHZ-

gatio). Publicação solemne das leis se-

gundo as formas requeridas.

7 PROMULGADO, part. pass. de Pro-
mulgar.

PKOMULGADOR, A, s. Pessoa que pro-
mulga.

PROMULGAR, v. a. (Do latim promul-
gare . Publicar uma lei com as formali-
dades requeridas.— O rei sanccio-na e pro-
mulga as leis. — «E EIRey D. João III.

teve feita ley para estes Reynos, em que
naõ só excluía os estrangeiros, mas tam-
bém as fêmeas filhf s dos Keys destes Rej-
nos, por tirar as duvidas pertendendo al-

gum Rey estrangeiro, ou outro cazado
no Reyno, succeder nelle; mas a Rai-
nha Dona Catharina a estorvou pelo amor
que tinha a Castella, estsndo para se pro-
mulgar.» Arte de Furtar, cap. 16.

Rompe o Astro nos Ceos da Luz origem,

o portentoso pélago de fogo.

Que accende, e reproduz do Eterno a dextra,

Centro fixo, e commom de Globos vastos,

Giavitação reciproca lhes basta

;

He esta a simples lei, que promulgara.
Quando o ser lhes quiz dar. Motor eterno.

J A. DE MA-EDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

— Sy.n.: ?rom\x\gííT, publicar. Vid. es-
te ultimo vocábulo.

PRONÂÇÃO, s. f. (Do latim pronatio).
Termo de Píiysiulogia. Movimento pelo
qudl A uião executa uma certa rotação
de fora para dentro, inclinando-se para
diante 8 extremidade interior do radio.
PKONADOR, aJj. Termo de Anatomia.

Que fõz executar o movimento de pro-
uação.— Oá muículos pronadores.

PRONO, A, adj. (,Do latim p/-o?n<s). In-
clinado, propenso.

PRONOME, s. m. Termo de Grammati-
ca. Palavra que na oração se põe em vez
de nome.— Pronome relativo.

— Termo que designa os seres pela
ideia ue uma relação no acto da palavra,
em opposição aos nomes que designam
os seres pela ideia de sua natureza :"n'es-

te sentido temos como verdadeiro prono-
nàe os pronomes pessoaes, e os prono-
mes dutaonstrativos este, esta.

PRONOMINAL, adj. 2 yen. (Do latim
pronominalis). Que é cencernentete ao
pronome, que é da sua natureza.

— Verbo pronominal; verbo que se
conjuga com o pronome pessoal da mes-
ma pessoa que o sujeito.

— Adjectivos pronominaes; adjectivos
que se formam dos pronomes, ou que a
elles se referem p<^la sua signifiofirão

fPRONOMINALMENTE, adv. (De pro-
nominal, e o suflixo sinenteií). A' ma-
neira de p^-onome. — Ter^no empregado
pronominalmente.
PRONOSTICA, s. /. Vid. Pronostíco
PRONOSTICAÇÃO, s. /. Acção de pro-

noslicar.

7 PRONOSTICADO, imrt. pass. dp Pro-
nosticar.

PRONOSTICADOR, A, 5. Pessoa que
pronostica.

— Adjí-ctivamente : Que prenuncia.
PRONOSTICAR, v. a. Fsser pronosti-

cos, predizer.— «Que se fosse bem o que
ella lhe pronosticasse, que esse bom pro-
cedendo delia perderia o seu valor; e
que se fosse mal, que lhe causaria des-
gosto saber com antecedência o danno
que ella lhe predissesse, podendo ser tal-

' vez huma chimera que elle realisasse sem

I

que tivesse fundamento.» Cavalleiro de
Oliveira, Cartas, liv. 1, n.o 40. — »Pois
que te não convences da rasão, chara Ga-
letti, persuade-te ao expmpio. Se me não
crês faliando crê me cantando, porem te-
me que me crerás chorando se me não
creres pronosticando.» Idem, Ibidem,
liv. 1, n.o 45.

— Diz-se também do que serve de pre-
ssgio.

—

A morte próxima qui minha ida-
de me pronostica.

.\h
! se a mente presaga nao me engana.

Algum grande desastre pronosticaõ.

Neste passeio, que fazer intenta.

A. DINIZ DA CRUZ, HTSSOPE, caBt. 6.

— Pronosticar-se, v. refl. Tirar, ou
fazer pronostico acerca de si mesmo.— Syn. : Pronosticar, predizer. Vid.
este ultimo termo.

1.) PRONOSTICO, s. m. (Do grego ;)ro-

gnõstihon). Conjectura sobre o que deve
acontecer. — «Porem antes que trate de
outra cousa me pareceo necessário, dar
relação do fira que teve esta guerra dos
Achens, e em que parou o aparato da
sua armada, paraque fique entendida a
razão do pronostico, e do receyo em que
tantas vezes cõ gemidos e suspiros tenho
apontado por parte da nossa .Malaca, tão
importãte ao estado da índia.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, rap. 25.— 9-\òs com. este bom pronostico arre-
metemos todos a elles. bradado sempre
pelo nome de Jesu, e quiz elle p-ir sua
misericórdia que os inimigos nos larga-

rão o campo fugindo taõ des-itinadamen-
te que huns cahião por cima dos outros,

e chegando a huma ponte que atraves-
sava a cava, se embaraçar.jõ de maney-
ra, que nem podião yr para trás nem
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para dianlp.» liom, Ibidem, cap. 65.

—

oE tambcio lhe disso, quo a Ilha da ma-

deira no que pfírlisncia a sii» corna olle

Duque a liiria era sua vida intuiraratint),

mas que per seu falecimenlo, quando

Deos o ordenasse, ora razam que por ser

cousa tamanha se tornasse a coroa, e aos

Uoys desti'S lleynos que os socedessem.

As quaes palauras, que el Ri>y entara

disse ao Dique, fi)rão todas pronosticos

do que ao diante so vio, pois tudo ioy

como elle enlam o disse.» Garcia de Ro-

lende, Chronica de D. João II, cap. 54.

— «PrezHnleraente não faço observaçoens,

faço Prouosticos, o vejo quequnlquer dia

sahirey por essas ruas a vende-los pois

qu-i me Iratão corao cego, como cocho,

e como aleijado.» Cavalleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, n.» 23.

— Juízo que o medico faz do resulta-

do de uma doença.
— Termo do Astrologia. Juizo deduzi-

do da observação dos astros.

— O signal, d'onde se tira o juizo, a

conjectura.— «Não foi possível obriga-la

a que entrasse outra vez na camará, e

entrando eu a examinar o signal que nel-

la havia para pronostico de desgraça,

achey trese cobertas sobre a mesa, que
he a cousa do que todas as Alemãas for-

mão mil agouros, sendo essa a rasão pe-

la qual jamais se verão trese pessoas jun-

tas em huma mesa Tudesca.» Cavalleiro

de Olivfira, Cartas, liv. .3, n." 11.

2.) PRONOSTICO, A, adj. Que diz res-

peito ao pronostico.

— Signos pronosticos; signos pelos

quaes o medico estabelece seu pronos-
tico sobre uma doença.
— Substantivamente: Pessoa que se

mette a pronosticar, tomado em mau sen-

tido.

PRONOSTIQUO. Vid. Pronostico.

PRONTO, A. Vid. Prompto.
PRONUBO, A, adj. (Do latim promi-

hus). Que diz respeito á noiva.— Fautor de casamentos.
— Annel pronubo ; annel que o espo-

so dava á esposa na boda.

PRONUNCIA, s. f. Vid. Pronunciação.
— is-AUter scribere, alitcr pronunciare ve-

cordis eU, porem parece-me ainda mayor
loucura querermos que as pronuncias de
todos os idiomas se unão na do Latino.»
Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.°
38.

—

«Alem disso observe Y. A. bem al-

gumas pronuncias de todas as mais Na-
çoens que não ho a Portuguesa, nem a

Valaca ; e achará diversidades que o obri-

garão a confessar que todas se sopàrão,
ou que todas erráo no uso da Latina.»
Idem, Ibidem.—«Continue V. A. com o

seu Gue a brilhante Gemmans da sua pro-
nuncia Bessaraba, e permita que eu fi-

que com o meu ge, Gelatus no deffeito

da minha pronuncia Portuguesa.» Idem,
Ibidem.
— Termo de Jurisprudência. A sentau-

PRON

ça com que o juiz declara, que os teste-

munhos o depoimentos da querela ou de-

vassa obrigara, ou não, o réu accusado,

denunciado, devassado a prisão; senten-

ça que o juiz escreve nos autos das in-

quirições, ou livros das devassas, denun-
cias, querelas.

PRONUNCIAÇÃO, s. f. (Do latim pro-

nun(ialiu). Acção de pronunciar em jui-

zo um discurso.

— Maneira de pronunciar, de fazer

ouvir as letras, as syllabas, as palavras.

— O modo de pronunciar relativamen-

te á accentuação, á prosódia.

—

A boa pro-

nunciação.
— A sentença do juiz.

— Termo de Rheturica. A parte que
trata do modo de fallar, e da acção do
orador.

-]- PRONUNCIADO, jiart. pass. de Pro-

nunciar. Declarado com auctoridade.

Não foi pronunciado o Eiicto fero

Quando logo so vio p03tu em eíTcito.

Perdoai vós agora, cruel Nero,

Que inda este cruel lom mais cruel peito.

Este espantoso exemplo, irapio e severo

Reprime os que licárào de tal geito

Que acccitão por menor mal e destroça

Ilemo na mSo, ijue espada no pescoço.

F. DE ANDRADE, PniJlEIRO CERCO DE DItJ,

cant. 12, est. 122.

— Recitado.—«A melhor couza que se

disse na meza, o que me f^^-z mais gosto

do que tudo o bom que ella havia, foi

pronunciada pelo Conde de S. Pedro, o

qual falando a respeito da amisade disse,

que esta era hum dom do Ceo, e o con-
tentamento das almas grandes, porem
que era hum bem que os Reis, ingratos

illustres, não conh<'cião, nempagavão.»
Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, nu-
mero 19.

PRONUNCIADOR, A, s. Pessoa que pro-

nuncia.

PRONUNCIAMENTO, s. m. Termo de
Historia. Acto de sublevação de um che-

fe militar, na republica da America me-
ridional.

PRONUNCIAR, V. a. (Do latira pronun-
tiare). Articular as letras, as syllabis, os

termos, exprimir os sons d'ellas. — «Os
quais sendo todos metidos no junco de

António de Faria, os segurou do medo
que trazião, porque lhos parecia que a

todos os avião de malar, e começando-os
a inquirir, nunca ja lhes puderaõ ti-

rar outra palavra da boca, senão somen-
te, Suqui hamidau niuanquao hpapoa
dagatur, que quer dizer, não nos mates
sem razão, que te demandará Deos nos-

so sangue, porque somos pobres, e cõ is-

to choravão e tremião de maneyra, que
não podião pronunciar palavra nenhu-
ma.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. 63.— aHo nome próprio des-

ta terra he Tame nam pronunciando bem
ho e, senam quasi comendoo : e ho no-

PROP

me da gonte da terra heTamgin, donde
aja vindo este nome China, queantreas
gentes de fjra da terra anda nam no sa-

bemos, mas pode se conjeiturar que ha
gente que nos tempos antiguos navegou
pêra aquellas parles por passar polia cas-

ta de hum reyno que chamím Cauchim
China, o lambem nelle negocear e fazer

mantimentos e se refrescar pêra ho ca-

minho da terra que vay avante, que he
ha da China.» Frei Gaspar da Cruz, Tra-
tado das Cousas da China, cap. 1.— «Po-
dereis vós diíterminar-vos a pronunciar
o noine de vosso marido, e a sofrer as

dores, e a mol^slia que ha de causar á

vossa bellissima garganta em passando
por ella?» C.'íTalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.° 32.— «Porem spguro-lhe ao

mesmo tempo que outros muitos o nâo
entenderão, e que homens muito gran-

des lhe dirião que pronunciava muito
mal o Latim se o não pronunciasse co-

mo elles.» Idem, Ibidem, liv. 1, n.° 38.
— «He verdade que digo Imaginatio, Lon-
giludo, Gigas ele, pronunciando gi, e

não giii, e observando as Leys do uso

nacional da Lingoa Portuguesa que diz

Imaginação, Longitud, Gigante, e não
Guigante, Longiiiliid, nem ImaguinaçAo
como pronuncião os Hespanhoes ainda

sem escreverem o « nas ditas palavras,

ou nas suas semelhantes, e que eu in-

troduso nas três referidas para fis^r a

dilTerença do gui ao gi.t Idem, Ibidem.

—Recitar.

—Declarar com auctoridade.

—Pronunciar a devassa; declarar que
alguém é culpado n'ella, e obrigado a

prisão ou a livramento.
— Ser pronunciado e>n devassa; sair

culpado n'ella.

—Pronunciar a sentem-a; dal-a.

PROPAGAÇÃO, 8. f. (Do latim propaga-
tio). O augmento ou numero por meio da
geração.

—

-«Para mostrar, que não bus-

cavão outro fim fora do da propagação:
e se usavão de banhos, entravaõ com al-

guma roupa interior, para mayor hones-
tidade. Andavão com mantos algum tan-

to semelhantes aos das mulheres, e chi-

nellas largas, e nas fímbrias ou roda da

túnica trazião fincados agudíssimos espi-

nhos, para que ao alargar o passo se pi-

cassem tomando isto por despertador do
serviço de Deos.» Padre Manoel Bernar-

uardes. Floresta i.

—Termo de Physica. Modo como a

luz, o ar, o calor se propaga.

—

A propa-
gação da luz fa: se setnpre em linha recta.

—Figaradam^nte : Éilensâo, progres-

so.—.1 propagação da vaccina.—A pro-

pagação da cholera.

—Termo de Agricultura. Propagação
na vinha : operação que se faz para ella

reproduzir, lançando-a de cabeça.

—Propagação di fc catholica; dilata-

ção. — «O reino de Portuga!, de mais
d"este fim universal a todos, tem por fim
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particular e próprio, a propagação e a

extensão da fé catholica nas terras dos

gentios, para que Deus o levantou e ins-

tituiu ; 6 quanto Portugal mais se ajus-

tar com este fim, tanto mais certa e se-

gura terá sua conservação, e quanto mais

S8 desviar d'elle, tanto mais duvidosa e

arriscada.» Padre António Vieira, Car-

tas (ediç. de 1854), n.» 16.

f PROPAGADO, part. pass. de Propa-
gar. — Falsos niidos propagados pela

malquerença. — «Yê-se muito bem sem
que se diga, que todas estas ignorâncias

são propagadas pela educação, e pelo

commercio que os meninos tem com os

criados, náo nos devendo queyxar que
somente da falta de reflexão, se vemos
que estas mesmas ignorâncias sa eonser-

vão no nosso século que nos parece il-

lustrado.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas,

liv. 3, n.o 11.

PROPAGADOR, A, adj. (Do latim jaropa-

gator). O que propaga.

—O que espalha.

—Substantivamente : Os propagadores
da fé catholica.

PROPAGANDA, s. f. Congregação esta-

belecida em Roma para propagar a fé.—Festa da propaganda ; sessão solemne
que a propaganda de Roma tem na Epi-

phania, e em que cada discípulo da ins-

tituição lê uma peça de verso composta
na sua lingua natal.—Imprensa da propaganda; imprensa
celebre pela variedade de caracteres que
possue.

—Em geral, toda a instituição que tem
por fim a propagação de uma crença re-

ligiosa.

—Por extensão, toda a associação cujo

fim é propagar certas opiniões.—Fazer uma propaganda; tentar pro-

pagar uma opinião, um systema politi-

co, social, religioso.

PROPAGAR, V. a. (Do latim propaga-
re). Multiplicar por via de reproducção.

—Figuradamente : Espalhar, fazer cres-

cer, estender.

Con'êra a fama do louvor, do prego

Que dera o rei ao sublimado canto.

Prompto se offerece quem germanas artes

Em dar-lhe vida e propagá-lo impregne.

GARRETT, CAM., cant. 9, cap. 18.

—Propagar a sedição, a rebelUão ; fa-

zer crescer.

—Propagar doitírjnas^ erros, vícios ;s.xíi-

plial-os.

—Propagar a fé; di!atal-a.—«Quando
Portugal passou para Castella, hia aper-

feiçoando suas Conquistas com novos mo-
dos de tratos, que sa descobriaõ ; hia-se

ampliando, e propagando nossa santa
Fé. Tudo parou logo, e com o tempo foy

tornando para traz. Tínhamos poderosas
armadas, immensas armas, muita gente
destra para tudo; qaasi de repente, e

[

sem o cuidarmos, nos achámos sem na-
da.» Arte de Furtar, cap. 17.

— T'. n. Multiplicar, crescer em nu-
mero de propagação animal, ou vegetal.

—Propagar-se, r. refl. Multiplicar-se

por meio de reproducção.

—Figuradamente : Espalhar-se, cres-

cer.

—Propagar-se o motim, a revolução;

espalhar-se.

—Termo de Physica. Propsgar-se o

soyn, a luz; diffundir-se, estender-se.

PROPAGATIVO, A, adj. Que serve para
propsgar.

—

Meios propagativos.

PROPAGEM, s. f. (Do latim propago).

A vide, que se mergulha, ou a mergu-
Ihia.

PROPAIXÃO.s. f. Termo pouso usado.
Paixão prolongada.

PROPALAR, V. a. (Do latim propalare).

Espalhar, divulgar, publicar o que deve

guardar.

PROPÁO.s. m. Termo de Náutica. Vid.

Prepào. — «Hum dos quaes a que era

commettido este feito em começar nelle,

não esperou mais que vello apartado da

gente; e estando Fernão Peres encosta-

do ao propao do navio, per detrás deo-

Ihe com o cris pelss costas : peró quan-

do veio a segunda, que Fernão Peres te-

ve tempo de se resguardar delle, acudio

gente não somente sobre este, mas sobre

os outros que começavam per o navio de

fazer sua obra.» João de Barros, Década

2, liv. 9, cap. 3.

PROPELLENTE, adj. 2 gen. Que empur-
ra, que impelle.

PROPENDER, V. n. (Do latim propen-

dere). Pender, ter pendor.

. — Incliuar-se.

—Propender para louco; tender para

louco, ou caminhar para isso.

f PROPENSAM, s. f. Vid. Propensão.
— «Perguntará aqui o curioso, se have-

rá algum, que o nam seja? Rcsponde-se

que nam : pelo menos na potencia, ou
propensam, porque he legitima, que se

repartio por todos.» Arte de Furtar,

cap. 3.

PROPSNSAMENTE, af?L'. (De propenso,

e o suffixo «mente»). Com natural incli-

nação a alguma pessoa, com propensão.

PROPENSÃO, s. f. (Do latim iJí-opeusío).

Tendência natural de um corpo para o

outro.— Todos os corpos pesados tem uma
inclinação e propensão natural para des-

cer.

—Pendor, inclinação.

—

Ter propensão

para um emprego.—Ter propensão para

musico, advogado, orador, etc. — «Quiz

ella contrastá-la, mas eu fiquei inflexí-

vel, e lhe roguei que pozésse diligencia

em me deparar uma casa, onde eu (como

o desejava) presidisse com meu cuidado

á educação de algumas meninas, único

emprego para que me sentia com verda-

deira propensão. Inútil era "recommen-

dar-lhe, que esse commodo me soUici-

tasse, com differeate appellido, tjual o
de uma desgraçada que pela revolução
tudo perdera, t Francisco Manoel do Nas-
cimento, Suocessos de Madame de Sene-
terre.

— Sy.\. : Propensão, inclinação. Vid.
este ultimo termo.
PROPENSO, part. pass. irreg. de Pro-

pender. Naturalmente iuclinado.
— Que tem génio e desejo de aprovei-

tar em alguma cousa.— Propenso ao es-

tudo da itiusica.

PROPHECIA.s.
f. (Do grego prophèteia,

de pro, e jjlièmi). Predicção feita por ins-

piração divina. — «Manuel de Sequeira
leva uma via d'este papel, e o padre José
Pautilier, meu companheiro, outra: en-
commendo-o muito a v. m., e porque
n'esta mesma occasiáo tenho cançado a

V. m. com oito cartas de diflerentes ma-
térias para sua magestade, e algumas
muito largas, não quero dilatar mais es-

ta, e acabo com pedir a nosão Senhor
muito bons principios de annos de 48,
em que Deus nos faça vèr as felicidades

que as prophecias n'elle parece nos pro-

mettem. Haya 30 de Dezembro de 1647.»
Padre António Vieira, Cartas (ediç. de
1854), n.o 3.

— Diz-se também dos oráculos nos pa-
gãos.

— Por extensão, predicção feita por
pessoas que pretendem ler no futuro.

—Figuradamente : Annuncio de um
acontecimento futuro feito por conje-
ctura.

7 PROPHESSOR, s. m. Vid. Professor.
—-iFazendo-se Anatomia no Thestro da
Cidade de Pisa, no ventre de huma mo-
Iher, que tendo estado quatro dias sem
comer o tinha tão inchado que se supoz
pejada, o Prophessor que executava a

operação dando o primeyro golpe de ca-

nivete sobre o estomaco, que elle tinha

bem apertado com a mão esquerda, sahio

hum vapor que se acendeo na luz de
huma vella com que hum dos Discípu-

los daquella EscoUa Anatómica estava

slumiando.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.o 15.

PROPHETA, s. m. (Do grego prophêtês).

Homem que prediz os futuros, inspirado

por Deus.

—

Os sayitos prophetas.— «Creo

os sanctos Prophetas, .ipostolos Marty-

res, e Confessores serem verdadeiros imi-

tadores de Jesu Christo, os quaes honro,

e venero com os sanctissimos .4njos de

Deos, e o mesmo faço aquelles que os

seguem.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 3, cap. 60. — «Saberá

vossa Alteza de sua Christandade que me
parece a mim que náo he homem mas
he Anjo que o Senhor ca mandou a este

regno, que o conuertesse, segundo as

cousas que diz e falia, porque certefico

a V. Alteza que elle nos ensina, e sabe

melhor os Prophetas, e Euangelho de

nosso Senhor Jesu Christo, e todas as
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vidas dos ssnctns, e lodalas cousas da

saneia Madre Kgreja.» IJem, Ibidem,

part. 4, cap. 3.— «Falando Deos por bo-

ca do seu Propheta dosla Ariliiíuidsilts,

ou destes anligos R'>ligiosos diz assim:

Aos Eunuchos que elegerem o </«« eu í^uiz,

e que observarem a miulia alliança, eu lhes

dareij melhor descendtincia que a dos ftlkoí,

e que a das fUhas. » Cavslleiro de Oliveira,

Cartas, liv. 1, ii." 28.

—

«Eu não acho

n'aquelle nosso propheta mais que um
só encontro com os castelhanos, que es-

taria ainda por cumprir, mas esse de

tantíi felicidade, que h.ija de ass')mbrar

o mundo. Se esta ultima sentença ha-de

ter alguma interlocutoria, não me cous-

la, só poderei affirmar que não faz men
ção d'ella alguma o mesmo auctor.» Pa-

dre António Vieira, Cartas (edir,. do

1854), n.° 24. — «O espirito do Natan

propheta é para poucos. Esta doutrina

é do padre Bernardes na Fí()rest'i; mas
seu irmão, qU'> assim fallou, conhecia o

modo, geuio e capacidade do principe a

quem servia liei.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

lello Branco, pag. 92.
—O propheta rei, o real propheta; Da-

vid.

Outros muitos 1'ruplietas vio, qiia a tojos

o mundo deu em tal tempo tal p.igo,

Mas não nos conhecoo por ser em parte

Deneticada ja do tempo antigo.

Kntre estes o real Propliota estaua,

Tocando lium'arpa, viuo parecia,

E o lUho qutí aleanrou entre os humanos
(Por hum diuino dom) nome de sábio.

COHTE BEAL, N.VUFRAGIO DE SErULVEDA,

cont. 10.

—Os quatro grandes prophetas; Isaias,

Jeremias, Ez-^chiel, e Daniel, assim cha-

mados porque deixaram um maior nu-
mero de esiíliptos.

—Os doze pequenos prophetas; os ou-

tros doze prophetas de que se faz men-
ção nas prophecias do Antigo Testa-
mento.
—Os falsos prophetas; aquelles que sa

diziam prophetas, sem ter a inspiração

divina.

— Entre os gentios, certos personagens
inspirados pelos deuses.

—

«Feita agoada,
e carnfljem se partio perà índia, e em
chegaodo ao monte Delli, topou huma
nao do Soldam de Babilónia chamada
Merij, de que era capitam loarsaquim,
nao grande, e bem armada, que partira

do Calecut carregada despecearias, e ou
trás mercadorias pêra Meca em que auia
muitos romeiros, que per sua deuaçaõ
hiam uisitar o sepulcro do sou propheta
Mafamedd.» Damião de Góes, Chronica
de D. Manoel, part^ 1, cap. 68.—Falsos prophetas ; tomam-se tam-
bém pelos prophetas de Baal.

—Titulo dado a Mshomet pelos mu-
sulmanos.
—Figuradamente: Homem que proce-

de como um dos prophelis do antigo

tempo.
—Figuradamente: Homem que prediz

o (}ue deve aonlecir, que adivinha.—Music), cantor, que apregoam dou-
trinas ilt) Deus, ou como de Deus.

PROPHETAL, adj. 2 gen. Prophetico,

valicmador.

PROPHETAR, V. a. Vid. Prophetizar.

PROPHETIGAMENTE, adv. (De pro-

pheta, o o suftiio «mente»). Como pro-

pheta.

—

Fallou prophelicamente.
PROPHETICO, A, adj. De propheta,

predicto por inspiração divina.

Eosina-o a propltetica sciencia

Em muitos do^ exemplos cpic apresenta

;

Os que 8Í0 bons, guiando favorecem,

Os maus, em quanto podem, noa empecem.

cam., HJ.^., canl. 10, e»t. KJ.

—Oue lè no futuro.

PROPHETISSA. Vid. Prophetiza.
PROPHETIZA, s. m. Mulher que pre-

diz pela inspiração.
j

[ PROPHETIZADO, ou PROPHETISADO,
part. ^juss. de Prophetizar.— «Cresceu o

minguou a lui aprasada, e entrou ou-
tra de novo, o já antes dV'st-) termo ti-

nham prophetisado o mau succosso to-

dos os homens antigos e eípariíuentados
d'tísta conquista, que nunca prometteram
bom effeilo a esta embaixada.» I'adre

António Vieira, Cartas (ediç. de 1854),
u." 17.— «Por cá não ha coisa digna de
relação, mais que haver se hoje dado
principio ás mezas na sala dos nossos
estudos, onde o mestre, que é o padre
Francisco Guedes, tomou por problema
dos futuros conlingentt-s, só havia de vir

ou não el-rei D. Sebastião ? E depois do
o disputar com applauso por uma e ou-
tra parte, resolveu que o verdadeiro en-
coberto prophetisado, ú el-rei, que Deus
guarde, ti. ASonso VI.» Idem, Ibidem,
n." 25.

PROPHETIZAR, v. a. Predizer o futu-

ro por inspiração divina.

—Figuradamente: Prover por conje-
ctura, e dizer antecipadamente o que
devo acontecer.

—Pregoar louvores extraordinários de
Deus, cada um a seu modo.
— Figuradamente: Dizer o que se não

podo sabár por industrias humanas.
— Sy.n. : Prophetizar, Predizer. Vid.

este ultimo vocábulo.

t PROPHISSÃO, s. f. Vid. Profissão.—«Não digamos logo que quando hum
homem estuda a Eloquência, era qual-

quer prophissão que esteja empregado,
que se aparta da sua própria obrigação
seguindo huma virtude estrangeira.» Ca-

valleiro d'01iveira. Cartas, liv. 1, n.* 20.
— «Veoios que as gentes civis estimào
particularmente os discursos aj jstados,

o agradáveis dos homens de qualquer
prophissão* que sejâo, despresaudo ao
contrario aquelles em que se não eucon-

Iráo spmelhantes bondades.» Idem, Ibi-

dem, liv. l,n.'^20.— • Estimo a Prophis-

são de Prey Henrique, e dos qui a se-

guem, muito mais do que elle mesmo,
quo nem a estima, nem a saberá jamais
estimar.» Idem, Ibidem, liv. 1, n.'' 28.
— «Os homens moços Juristas, Advoga-
dos, e Procuradores sáu muy sogeitos

quando (^screvem, ou falão de amor a se

servir dos termos da sua prophissão.»

Idem, Ibidem, liv. 1, n.'^ 39.— «E alem
disso V. .M. devo observar que entre nós
outros os Modernos ha huma Seyla, ou
Prophissão chamada Poética, que se

compõem agora como antigamente de

homens illustrados, delicados, elevados,

spiritados, o táu mimosos dos fados que
ou se cbflmão. ou lhes chamàu todos

divinisados. > liem. Ibidem, liv. 3, nu-
mero 13.

f PROPHRAGMA, s. m. Termo de zoo-

logia. Tapamento membranoso do tho-

rax dos insectos.

I PR0PHYL4CTERO, «. m. Relíquia

trazida no próprio individuo a fim de se

preservar de alguma desgraça.

PROPHYLACTICO, A, adj. Termo d«

medicina. Pr-^ventivo da saúde.
—S. f. Synonymo de Hggiene. Vid.

este termo.

t PROPHYLAXIA, s. f. Termo de me-
dicina. A parte da medicina que t'^m por

objecto as precauções próprias para pre-

servar de tal ou qual doença.

PROPICIAÇÃO, s. f. (Do latim propi-

tiatio). Acto de tornar propicio.

—Devoção para obter o perdão de cul-

pas.— Sacrifício de propiciação ; victima

de propiciação; sacrilicio, victima offe-

recida a Deus para o tornar propicio.

PROPICIADOR, A, í. e adj. Que torna

propicio.

PROPICIAR, V. a. (Do latim propitia-

re). Tornar propicio por meio de sacrifí-

cios, e obras meritórias.

—Propiciar-se, i". re/í. Tornar-se pro-

picio.

PROPICIATÓRIO, s. »i. Lamina de ou-

ro Snissimo, suspensa sobre a arca do

antigo testamento, d'onde se ouvia a voi

de Deus, quando propicio ouvia as ora-

ções do seu povo, e deferia as consultas

em oráculos.

—Adjectivamente: Qd« tem a virtude

de tornar propicio.

—

Um sacrifício pro-

piciatório pelús vivos e mortos.

PROPICIO, A, adj. (,Do latim propi-

tius). Favorável, fallando das cousas.

—

Vento propicio. — «Ordenou logj, que

se tirasse huma bandeira com a figura

de Mafjma, e com ella desse o exercito

diversas voltas em tJrno da Mesquita, e

com outras eipiaçô3s barbaras, e ridí-

culas, tivessem a Mafamcde aplacado, e

propicio, cuja ira retardava aos seus a

vii-toria.» Jacinlho Freire de Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. i.
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— Diz-se fallanJo da divindade, ou da

omnipotência de que nossa sorte depen-

de.— d Acordarão cotnraunicar o negocio

com Martim Affonso de Sousa, Governa-

dor que então era do Estado da índia,

pedindo-lhe mandasse vir Meále de Cam-
baya, e o tivesse em Goa. E quando en-

geitasse a gloria de o restituir, teria sem-

pre ao Hidalcão temeroso, e propicio

para todas as occurrencias do Estado.»

Jacintha Freire d'Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 1.

PROPINA, s. f. Presente em dinheiro,

panno ou peça, dado a alguns officios,

ministros, lentes por assistência ou tra-

balho. Os doutorandos pagavam na Uni-

versidade de Coimbra a cada doutor a

propina de 1,^600 reis, aos bedéis um
tanto, etc.— «Devo dar a V. P. a conso-

lação que sou o mesmo, que fui, lim-

píssimo de mãos, por misericórdia de

Deus. Não aceito presentes, excepto ao

general uma galanteria, e coisa simi-

Ihante a algum ministro. As religiões

não aceito propina...» Bispo do Gráo Pa-

rá, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 28.

PROPINAÇÃO, s. f. (Do latim iwopi-
nalio). Acção de beber parta do que se

offerecia nos sacriticios dos pagãos.

—Acção de propinar, de dar a beber.

PROPÍNADOR, s. m. (Do latim propi-

nalor). O que dá a propina.

PROPINAR, V. a. (Do hútn in-opinare).

Beber parte do vinho ou licor, que se of-

ferecia aos iiolos ou divindades do pa-
ganismo.
—Figuradamente: Propinar a morte;

dar veneno.

—Dar a beber.

PROPINQUIDADE, s. f. (Do htim pro-
jnnquitas). Proximidade em situação, dis-

tancia ; vizinhança, tempo.
—FiguradameGle: Proplnquidade do

sangue; parentesco.

PROPINQUO, A, adj. (Do latim pro-

pinquus). Chegado, próximo.— Occasião propiaqua ; morta propin-
qua ; morte próxima, occasião próxima.—Matéria propinqua; matéria dispos-

ta para o ser, e a que só falta a acção do
sol.

—Propinquo á morle; próximo a ella,

quasi morrendo.
—Substantivamente : Parente chagado.

j PROPIONATO, s. 7k. Sal formado
pelo acido propionico.

f PROPIONICO, A, adj. —Acido pro-
pionico ; acido que se forma durante a

decomposição de um grande numero de
vegetaes substancias.

f PROPIONO, s. m. Corpo qua se ob-
tém do propionâto de baryta pela'distil-

laçáo sècca.

PROPOLIS, s. f. Matéria resinosa, ver-

melha e odorífera, de que as abelhas se

servem principalmente para tapar as fen-

das dos cortiços.

PROPOR, i'. a. (Do latim liroponere).

Pôr diante alguma cou5a para ser vista,

examinada, escolhida para amostra, para

exemplar.

Chama o Rei os senhores a conselho,

E j)TO;)(je-Uie as figuras da visão;

.^s palavras lhe diz do santo vellio,

Que a todos foram grar^e admiração.

CAM., LUS., eant. 4, est. 76.

—Expor, apresentar.— «Então come-
çou de propor o caso a que era ido, o

que lhe João Machado foi reprendendo

como Catholico, e cavalleiro ; e dizendo

taos palavras, representando-lhe a ver-

dade que tinham da Fé, e o dia que era,

com que Pêro Bacias começou chorar co-

rne homem arrependido daquelle com-
meltimento seu.» João de Barros, Déca-

da 2, liv. 6, cap. 9. — «Assi que juntas

estas principaes pessoas, e o Secretario

Paro d'Alpoem, propoz-lhe Affonso d'Al-

boqaorque o que lhe EIRey mandava
acerca de ir fazer huma fortaleza no mar
Roxo, e tambsm da posse da fortnleza de

Ormuz; e que quanto a ida do mar P.o-

xo, alii eram presentes muitos, que ex-

perimentaram os trabalhos, que o anno
passado acharam naquella viagem.» liem.

Década 2, liv. 10, cap. 2.— «E hum dia

que se achou bem, pjr segurar as cou-

sas daquella Cidade, que estavam mui
frescas, e fazendo Daos delia alguma cou-

sa, podia haver entre os nossas alguma
diíTerença sobre a successão, mandou
chamar toiolos Capitães, aos quaes pro-

poz o estado em que estava, e a enfermi-

dade que tinha, quão perigosa era nos

homens da sua idade.» Idem, Década 2,

liv. 10, cap. 8.— «Que o negocio, que
propunha, tocava ao Governador da ín-

dia, o qual estava aprestando a armada
para vir visitar aquella Fortaleza, que
chegado elle lhe communiciria a sua

proposta.» Jacinlho Freire da Andrade,

Vida de D. João de Castro.— «Vasquo da

Gama pelo seu lingoa Fernão Martinz

propôs ho a qua vinha, e de quam lon-

ge, e por msniaio da quem, e que ha
fim de sua embaixada era querer el Rei

dom Emanuel de Portugal, seu senhor,

amiz?da com huía taõ poderoso, e taõ

nomeado Rei, quomo hoelle era per to-

dalias partes do mundo, e que para si-

nal disso lhe trazia cartas su?s da cren-

ça, qua lhe apresentaria quando ho hou-
uesse por bam.» Damião de Goas, Chro-

nica de D. Manoel, part. 1, cap. 41.

—

«Autes de se comf-çar a guerra, he obri-

gado o Príncipe a propor as causis del-

ia á Republica contraria ; e pedir-lhe por

bam a satisfação, que partenda: e saiba

der, ha obrigado a desistir.» Arte de

Furtar, cap. 21.— «Gornelio Tácito tem,

que o medo desbarata tolo bom gover-

no, e conselho. Carlos V. queria, que
deixassem á porta do Conselho a dissi-

mulação, e o respeito. Thucidides, que
entendaõ a mataria, em que votaõ

; que
naõ se deixem corromper com peitas, e

que saibam propor os negócios com gra-
ça, e destreza.» Ibidem, cap. 30. — «Se
Daos castigara logo, quantos o ofTendem
mortalmente, já não houvera gente no
mundo, e ha Dazembargadores, que dão
sentenças de morta, por sustentar capri-

cho. E se na sua maõ estivera, despovoa-
rião o Rayno. Vi hum Padre da Compa-
nhia de Jesus propor huns embargos,

para livrar hum pobrete da forca.» Ibi-

dem, cap. 49. — «Achaõ-no dando au-

diência geral no monte Pindo; recebe-os

banigno, e propuzeraõ lhe a sua embai-
xada desta manayra. Sanhor como ha de

haver no mundo, qua estejaõ os horte-

lons de melhor condição, que nó5, no
governo das suas hortas, e quintas.» Ibi-

dem, cap. 68.

—

kR. Os pios, e eruditos

Varões, Joaõ Bona Cardeal, Ludovico

Blosio, e Nicoláo Avancino fizeraõ já es-

ta diligencia. A' sua imitação propore-

mos aqui alguns exemplos: advertindo

primeiro ao exarcitante três cousas.» Pa-

dre Manoel Barnardes, Exercidos Espi-

rituaes, part. 1, § 13. — «Volvendo ao

Bacalhau : Propoz-se no conselho se po-

dia S. M. D. João V. applicar o real de

agua que sa extrae do povo e clero (aliaz

exemplo de collectas) para a procissão de

Corpus, depois de applicado para o fim

que se expoz ao Papa. A lisonja dos theo-

logos votou que sim.» Bispo do Grão Pa-

rá, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branca, pag. 85.

— Dizer.

— Apresontar-se. — tPropoz-se; pois

qua o quereis ssber, neste dia em que

faltastais, qual era entra todos os ho-

mens o m.3is liberto?» Cavalleiro d'01i-

veira. Cartas, liv. 1, n.° 19.

— Fazer propósito. — «E abrindo al-

guns fardos de tâmaras acharam no meo
delias esterco de gado, e varreduras de

çugidada, da qua Afonso dalbuqu^rque

sa escandalizou, e propôs em sua vonta-

de tomar vigança deste escarneo, como
depois faz.» Damião de Góes, Chronica

da D. Manoel, patt. 2, cap. 31.

—Apontar, suggarirá lembrança, apre-

sentar, lembrar. — «E sóraenta quícJo
faltasse succassor ao principal da to la a

aldès, ou nação, e se houvesse de fazer

eleição em outro, ao tal caso proporão

os ditos prelados, e procurador garal dos

Índios a pessoa qua eatre elles tiver mais

merecimanto, e lhas fôr mais bem acei-

ta, e o governador ou capitão-mór em
nome de vossa magastada lhe passará

provisão.» Padre António Vieira, Cartas

(ed. 1854), n.o 13.

PROPORÇÃO, s. f. (Do \&\\mproportio).

Igualdsda de duas rasõas.

— Relação das partas entre si e com
o todo. — Oi<e proporção dos meus pesa
minha caberx!
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o velho Protlieovio, que cm duas aros

Eepinliosne, e grande» hc gu«t«nU,

Atunito, e piwmado, mas de vello

Eli» friit flcou, o iguanl muda.

Olha o peito cHcamoHo, a cor, • o roHto

A proi>on'ào, c o talho differentô

Olha oquella llgiira estranha aos homenu

Mns conhecida e vsiida á natureza.

CORTE nSAL, NAl'FBA'110 DE SErci.VKDA,

cant. 0.

Alli mostra pcrlll soedidy, ejusto

Nus membros iirnporn'10 perfeita, e rara

Mostra formonos olhos, mostra grn(;a,

Miistr.i tudo fermoso mas sem vida.

Tal na deserta I'raya fica o corpo,

Mais que mármore ou branca noue bruço,

De crespas febras d'ouro soccorrido.

Que com intento custo alli defendem.

IDEM, IDIDEU, cant. 17.

—«O pé medíocre, e proporcionado ao

corpo de cada huma delias, entendo que
será a base própria, perfeita, e adequa-
da para coUocar com acerto a imagem de
quarquer fermosura, a qual seguramente
não consiste, nem se forma do outra

cousa que de humas certas proporçoens
bem justas, e bom situadas.» Cavalleiro

de Oliveira, Cartas, liv. 3, n.» 13.

— Conveniência e relação das partes

do corpo entre si.

Com athomos, com pó sutil ligadas,

Huma forma incorpórea delles cria.

Que aqui o alli so mouo dalhe o effecto

Disposto, e accommodado ao seu intento.

E ja restituído, ja formado

Desta leue matéria o leva e guia.

Ao seu desejo antigo, próprio em rosto,

Próprio na j>fopoi\-iio, e em geitos próprio.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. IG.

— Figuradamente: Conveniência que
as cousas tem entre si.

— Termo de Malhematica. Relação de

quantidades entro si. — A proporção do

ouro com a prata tem variado muito em
todos os tempos.

— Proporção geométrica; igualdade de

duas razões por quociente.

— Regra de proporção ; regra pela qual

se busca um numero que faça uma pro-

porção geométrica continua com três ou-

tros numeres dados.

— Proporção arithynetica ; igualdade

de duas razões por dilferença.

— Quantidade.

E vendo.que os tous annos em pequena

Propot'çi't<i imperfe<'tos pareci.ão,

E os delicados membros to Ticauão

Na primeira infantil, tenra figura.

O oráculo de Themis consultando,

Em resposta me deu ser necessário,

(Porá creceres tu) ter outro filho

De Marte, o qual a li faria grande.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA.

cant. 2.

— Termo de Chimica. — Lei das pro-
porções múltiplas; lei devida a Dalton,

segundo a qual, quando um corpo for-

ma com um outro muitas combinações,

o peso de um sondo considerado como
constante, o peso do outro varia segun-

do relações numéricas muito simples.

— Proporção corditma; proporção, cu-

jos moios súo iguaes.

— O que os antigos disseram na phrase

:

soldo i'i licrít; como, no dividendo dos bens

de um fallido, onda cabiam cinco soldos

por cada livra de que alguém era credor,

os soldos Sfjam proporcionaes ás livras,

ou quem fõr credor de mais livras, rece-

ba por cada uma em que o seu credito

excede ao dos outros mais cinco soldos.

— Termo do .Musica. A entrada de mais

ou menos notas em um compasso.
— Sem proporção ; desproporcionada-

mente, fora dos limites.

A mesma forma tem quadrada, e própria

D.aqualla em que a Verdade pobre vira:

.Mas no grande ornamento na riqueza

:

.Muito som jiroiiorriUi se avantajaua.

Alli so ve com mão docta, engenhosa

A Dórica, e tónica columna :

A Corinthi.i.e composta, e juntamente

O friso, o Capitel, e alta Cornija.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 11.

— Loc. adverbial: A' proporção; em
razão, ou segundo. — «Dos outros dous
monstros, hum era huma figura de mo-
Iher por nome Nadelgau, do dezassete

braças de cumprido, e seis em roda, es-

ta na grossura da cinta tinha hum rosto

feito á proporção do corpo, de mais de

duas braças.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 89.

PROPORCIONADAMENTE, adv. (De pro-

porcionado, o o sufuxo «mente»). Com
proporção, de ura modo proporcionado.

PROPORCIONADO, part. pass. de Pro-

porcionar. Õue está em proporção com
alguma cousa.— «Parámos n'um soberbo

páteo, onde dispostos os revérberos em
proporcionados lanços, me descobrirão

dez ou doze Carruagens magnificas, cu-

jos urcos apenas domados, batião insof-

fridos a calçada, e se empinavão entre os

jsezesde relusente custo.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Mada-
me de Seneterre.
— Gente bem proporcionada; gent^íde

boas proporções.— « E continuando daquy
por nossas jornadas de cinco legoas por

dia por campinas de trigo muylo gran-

des e muyto fermosas, e chegamos a hu-
ma serra que se dizia Vangaleu, povoa-

da de Judeus, gei)lo branca, e bera pro-
porcionada, mas muyto pobre, segundo
o que nos psreceo delia.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 4.

— Diz-se do mesmo modo : Moço bem
proporcionado nos membros. — «Vinha
este moço vcsliio do humas pelles de
tigre com a felpa para fora, cos braços
Hiis, descalço, e sem cousa nenhuma na
cabeça, e com hum pao tosco na mão.
Era bem proporcionado nos membros,

tinha o cabello muyto crespo, e ruyvo
que lhe dava quasi pelos hombros, e se-

ria de comprimento, segundo o que al-

guns disseraõ, de mais de dez palmos.»

Fernão .Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 73.
— liosto proporcionado ; rosto de boas

proporções.

—

«Ainda que os Chinas co-

munmenle sejam feos tendo olhos pe-

quenos, e rostos e narizes esmagados, e

sejam desbarbados, com huns cabelinhos

nas maçaãs da barba: toda via se acham
alguns que tem os rostos muy bem fei-

tos e proporcionados, com olhos gran-

des, barbas bem postas, narizes bem fei-

tos.» Frei flaspar da Cruz, Tratado das
cousas da China.

—Diz se também da estatura do cor-

po.— «A Estatura do Corpo he mediocre;
ainda que se chega mais para cúprida,

que para breve; mas em tudo bem pro-

porcionada, e disposta : I. Corporis sla-

tura in Joviali complesione (continua o
erudito Helvécio) est mediocris inter lon-

gam, et brevein; uiagis tamen ad longi-

tudinem accedens, pro ut etiain corporis

crassilies óptima, et bene proporlionata,

ut et manus, pedesque.v Braz Luiz d'A-
breu, Portugal Medico, pag. 32õ, § 15.
—Forras proporcionadas a tão cresci-

da creatura.— «Mandou Rumecão tocar

a recolher impaciente, deixando sobre

quinhentos mortos, sem conto os feri-

dos. Qualquer dos nossos se podia con-

tentar com a honra que ganhou este dia.

Miguel do Arnide, aquelle valeroso sol-

dado, se assinalou tanto, que mostrou
ser ainda aquelle corqo pequeno para ta-

manho espirito, e como a tão crecida

creatura acompanhavão forças propor-
cionadas, o que alcançava com o primei-

ro golpe, escusava o segundo. • Jacintho

Freire d'Andrade, Vida de D. João de
Castro, liv. 2.

—Sufficiente.

—Adaptado, accommodado.— «A raiz,

e o Crucifixo tem de comprimento sete

dedos e meyo, de largura sete, e a gros-

sura he proporcionada a estas medidas.»
Cavalleiro d'01iveira. Cartas, lir. l, n.°

24.— «Té um remador especial tem cer-

to premio proporcionado a seu présti-

mo : é bem mantido, e tractado nas mo-
léstias ; e em quanto anda embarcado,
assistem-lhe a mulher e os filhos: e,

caso naufrague, 9u morra, é sua família

resarcida d'esta perda: depois de haver

servido certo tempo, licenceam-o. Com
este methodo lemos sempre quantos que-

remos.» Telemaco, Iraducção de Manoel
de Sousa, e Francisco Manoel do Nasci-

mento, liv. 5.

PROPORCIONADOR, A, s. e adj. O que
faz. ou dá e:o proporção.

PROPORCIONAL, adj. i? gen. (Do latim

pyoporlionalií). Termo de matbematica.

Que está em proporção com as quantida-

des do mesmo g>nero.
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—Média proporcionai; nome dado,

n'uma proporção, ao segundo e tercei-

ro termos, quando são eguaes, como
3:6:: 6:12.—Procurar uma meia proporcional

;

n'uma proporção por quociente, tomar

a raiz quadrada do producto dos dous
extremos.—Procurar uma meia proporcional
entre duas linhas; procurar o lado do
quadrado, equivalente ao rectângulo d'es-

tas duas linhas.—Média proporcional arithmetica

;

metade da simma dos dous extremos.

—Termo da chimica. Números pro-
porcionaes.

—S. f.
— As duas proporcionaes.

—

Uma terceira proporcional.

PROPORCIONALIDADE, s./'. (Do latim

proportionalitas, de proportionalis). Ter-

mo didáctico. Condição das quantidades
que são proporcionaes entre si.

—

A pro-

porcionalidade da força attractiva nas
massas é demonstrada na terra pelas

experiências do pêndulo.

—O ser proporcionai.

PROPORCIONALMENTE, adv. (De pro-

porcional, e o sufGio «mente»). Termo
de mathematica. De um modo propor-
cional, com proporção.— Esta janella é

mui pequena proporcionalmente ás ou-
tras duas.—Dar proporcionalmente ; dar con-
forme os rendimentos.

PROPORCIONAR, v. a. Guardar a pro-

porção conveniente, estabelecer uma jus-

ta relação entre uma cousa e outra. —
Proporcionar o castigo com o crime.

—Proporcionar-se, r. refl. Tornar-se
apto.

—Accommodar-se. — Proporcionar-se
á intelligencia do auditório.

PROPORCIONAVEL, adj. 2 gen. Que
é susceptível de se proporcionar.

—Que é capaz de se tornar propor-
cional.

PROPOSIÇÃO, s. f. (Do latim proposi-

tio). Acção de propor, de submetter a

uma deliberação.

—Cousa proposta em vista de chegar

a uma conclusão, arranjo, etc.

—Discurso que affuma ou nega.

—Termo de theologia. Proposição mal
sonante; proposição que parece contra-

ria á boa doutrina.

—As cinco proposições; nome pelo

qual se designam as passagens que se

pretenderam encontrar no livro de Jan-

senio intitulado Augustinus, e nas quaes
o papa reconheceu certas heresias.

—Termo de grammatica e de lógica.

A expressão verbal de um juizo. Uma
proposição compõí-sô geralmente de su-

jeito, verbo e attribulo. — Proposição

principal, incidente e subordinada.— «E
para que naò engasgue algum escrupu-

loso nesta proposição com a máxima, de

que naõ ha ladraõ, que seja nobre, pois

o tal officio traz comsigo extincçaõ de
todos os foros de nobreza.» Arte de Fur-
tar, cap. 2.—O sujeito da proposição ; o sujeito

(pessoa ou cousa) de que se quer fal-

iar.—Attrihuto da proposição ; o que pen-
so do suji^ito da proposição.

—Proposição simples; proposição em
que o sujeito e o attrihuto são simples,

e exprimidos por um só termo.

—Proposição composta; proposição em
que o sujeito ou o attrihuto são compos-
tos, e que por conseguinte encerram tan-

tas proposições quantas maneiras diver-

sas ha de combinar os sujeitos e os at-

tributos.

—Termo de lógica. Proposição uni-
versal ; aquella, cujo sujeito é tomado
em toda a sua extensão ; ou aquella cujo

sujeito, vindo acompanhado do signal

de universalidade, não é limitado na sua
extensão. — Todo o portuguez é mortal.

—Proposição ;jaríicitíar; aquella, cujo

sujeito é um só, mas indeterminado; ou
aquella, que vindo acompanhada do si-

gnal de particularidade, é o seu sujeito

tomado na menor parte da sua extensão.

—Um portuguez é valente.—Alguns ho-

mens são geómetras.

—Proposição singular; aquella, cujo

sujeito é um só e determinado, ou aquel-

la que vem acompanhada de algum si-

gnal de singularidade. — Este portuguez

é valente.—Camões foi o auctor dos Lu-
siadas.

—Proposição analijtica; diz-se, na phi-

losophia de Kant, d'aquelia cuja certeza

se funda na identidade dos conceitos.

—Proposição stjnthetica ; proposição

que augmenta realmente a massa dos

conhecimentos.

—Proposições contrarias; são duas
proposições oppostas, ambas universaes.

—Todo o portuguez é mortal. Nenhum
portuguez é mortal. — Todo o circulo é

quadrado. Nenhum circulo é quadrado.
—Todo o lusitano era valente. Nenhum
lusitano era valente.

— Proposições contradictorias ; são

duas proposições oppostas, uma univer-

sal e outra particular.—Todo o portu-

guez é mortal. Algum portuguez c mor-
tal.—Todo o lusitano era valente. Algum
lusitano não era valente.—Nenhum cir-

culo é quadrado. Algum circulo é qua-
drado.

—Proposições suhcontrarias ; são duas
proposições oppostas, ambas particula-

res.—Alguns portuguezes são mortaes.

Alguns portuguezes não são mortaes.

—

Alguns lusitanos não foram valentes. Al-

guns lusitanos foram valentes.—Algum
circulo é quadrado. Algum circulo não
é quadrado.

—Proposição plena ; diz-se aquella em
que. vem expressos todos os seus ele-

mentos.—Dom Aífonso Henriques foi o

tronco da primeira dynastia portugue-
za.

—Proposição elliptica; aquella que
não tem expressos todos os elementos.
—Como, vivo, choro.

—A proposição diz-se directa, quan-
do se enuncia primeiro o sujeito, depois
o verbo, depois o attrihuto.—José Agos-
tinho de Macedo foi o auctor das Medi-
tações.

—Proposição diversa; diz-se quando
traz primeiro o verbo, depois o altribu-

to, depois o sujeito.—Foi auctor do Eu-
rico Alexandre Herculano.
—Proposição copulativa ; a que ex-

prime união de varias affirmações ou ne-
gações.—Anco Mareio e D. Sancho i fo-

ram guerreiros e piedosos.

—Proposição disjunctiva ; a que affir-

ma um de vários extremos, negando im-
plicitamente a existência de um meio
entre elles.—O animal ou é macho ou é

fêmea.

—Proposição condicional; a que af-

firma ou nega uma cousa sob a condi-

ção da existência d'outra. — Se tivesse

estudado bem a lição, sabel-a-ía.

—Proposição causal; a que exprime
a razão porque o predicado convém ou
não com o sujeito.—Sahi, approvado dos

meus exames e actos, porque estudei.

—Proposição relativa; a que exprime
a relação de paridade, que uma propo-
sição tem com outra.

—

Qual pae, tal fi-

lho.

—Proposição discreta; a que affir-

mando a conveniência ou desconvenien-

cia de um predicado com um sujeito,

nega-lhe a conveniência ou desconve-
niencia d'outro.—O infante D. Fernando
foi virtuoso, mas não feliz.

—Proposição e:';cíi(síi'«; a que affirma

ou que o predicado não pôde convir a

outro sujeito, ou que ao sujeito não pô-

de convir outro predicado.—De todos os

reis de Roma só Numa Pompilio deixou

de ser guerreiro. — A linha é só longa.

—Proposição exceptiva; aquella cujo

sujeito não é Ião genérico, que não ad-

mitte excepções.—Todos os reis do Roma
foram guerreiros, excepto Numa Pompi-
lio.

—Proposição comparativa ; a que ex-

prime a superioridade entro dous obje-

ctos diílerentes.—D. Manoel conquistou

mais terras que qualquer dos seus pre-

decessores.

—Proposição reduplicativa ; é a pro-

posição causal, em que o predicado se

affirma ou nega do sujeito, limitando-se

á propriedade, exprimida pelo mesmo
nome do sujeito.—O soldado, como sol-

dado, não tem outra vontade que a do

seu chefe.

—Proposição inceptiva ; a que desi-

gna o principio de alguma cousa. —
A mouarchia portugueza começou em
1139.
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—Proposição desitiva ; a quo designa

o fim (io alguma cousa. — A usurpa^úo

dos riiilippis acabou om 1640.

—Proposição tncojw;j/ej a; aquella, em
quo lanlo o suji'ito como o predicado,

são incomplexos ; ou aquella em que

nem o sujeito, nem o predicado Irezem

accessorio.— Pedro ( ssího.—Antouio e

José sôo philosophos o médicos.
— Proposição complexa; proposição

em qun ou ambos os termos, ou um
só d'elles é complexo, ou aquella em
que ou aujbos os termos, ou um só

d'elles traz accosorio.— D. Allonso Hen-

riques, o conquistador, foi o primeiro

rei da primeira dyuaslia porlugueza.

—

Todos os portuguezes, quo acclamaram
D. AfTunso Henriques no campo da ba-

talha, foram valentes.

—Proposição affirinativa ; proposição

quo exprime a relação do conveniência

do predicado com o sujeito.— D. Pedro v

foi muito amado.
—Proposição negativa; a que expri-

mo a relação da dcsconveniencia do pre-

dicado com o sujeito.— D. Pedro v não

era guerreiro.

—Proposição complexa de regime;

aquella cujo complemento, directo, ou
indirecto, ou circumstancial, traz algum
accessorio.— D. Sancho i conquistou Sil-

ves, qi(e ficava no Algarve.

—Termo de rhetorica. Diz-se da par-

te de um discurso ondo se propõe o

quo se quer provar ou estabelecer.

—Termo do Geometria. Verdade que
se prova por demonstração.

—

Jla duas es-

pécies rfe proposições: os theoremas e os

problemas.

—Termo de Musica. Primeira phrase
do uma fuga contendo o sujeito e todos

os contrasujeitos.

—Exposição de alguma cousa, que de-

sejamos quo se faça.

—Na Biblia, pães da proposição; os

doze pães quo so punham cada semana
sobre a mesa no santuário.

—Theso quo so propõe para se defen-

der e impugnar.

1.) PROPÓSITO, s. m. (Do latim propo-
situm). Resolução, intento.—«E porque
aos Mouros não os assombrou o estrondo
o dano da artelharis, pêra decorem de
seu propósito: assentou Affonso d'Albo-
querque aquella noite em conselho o

modo de combater a villa, e quãdo veyo
ante nisnhaã, eráo todolos capitães em
seus batt^is derredor da nao capitania,

onde recebida huma absoluição geral do
cspellãj da nao, todos em hum corpo
com grande estrondo de trombetas, o gri-

ta posoráo o peito em terra.» Barros, Dé-

cada 2, liv. 2, cap. 1.— «Per o qual lhe

mandou dizer quo o Hidalcão estaua em
propósito mães de ter paz e amizade com
elKt y de Portugal, que andar com seus
capilâ-?s em continua guerra, e que com
esta tenção elle não mandara mães gen-

PROP

te sobre aquella cidade, pcsto que era

huma das cousas luaes principaes do seu

estado. j) Idirn, Ibidem, liv. G, cap. 9.

—

«Per conselho do qual, posto qui- AÍToií-

so d'Alhoqu(rqiie livava em propósito

do tomar terra do Cabo (iuardafu, e ir

correndo ao longo daquella costa té ser

na parage de Adem, o dahi atravessar a

pila, logo daqui atraTOSSou á terra do

Arábia por rausa dos tempos.» Idem,

Ibidem, liv. 7, cap. 7.— «Com estes, e

outras ajudas, que a fortuna andava tra-

zendo a este seu mimoso que queria fa-

zer senhor de tantos Ueynos, como lhe

doo, ello se intitulou por Xeque Ismael

herdeiro, defensor, o zelador das cousas

de Alie, donde ello vinha; o pêra maior

denotação deste seu propósito, mandou
fazer os verdugos do seu carapução mui-

to mais altos.» Idem, Ibidem, liv. 10,

cap. 6.— «E indo assi com propósito de-

terminado de chegar ao cabo com tudo

o quo a fortuna lhe oITerecessn, quiz nosso

Senhor que lho en.xergamos na quadra

huma grande bandeyra de Cruz, e no

chapileo muyta gente com barretes ver-

melhos, que os nossos naquelle tempo
custumaváo muyto de trazer quando an-

davão darmada, pelo que ass<>ntam is que

eraõ Portugueses que podia j vir de Liam-

poo, e yr para Malaca, como naquella

monção sempre custumaváo. « Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, csp. 56.

— oE vendoos daquella maneyra lhes per-

guntou pela causa de sua desaventura, e

elles lha contarão com mostras do muyto
sentimento, dizendo, que avia dezassete

dias que tinhaõ partido de Liãpoo para

Malaca, com propósito de passarem á ín-

dia, se lho a monção não faltasse, e que
sendo tanto avante como o ilheo de Çum-
bor os cometera hum ladrsõ Guzarate,

por nome Coja Acem, com Ires juncos o

quatro lanteaas.» Idem, Ibidem, cap. 57.

—«E seguindo nós com este propósito

nosso caminho, sem podermos cITeituar

este miserável intento, que então esco-

lhíamos por menos mao, e menos traba-

lhoso, nos saltou o vento ao Nornoroes-

te ja sobola tarde com quo os mares fi-

carão taõ cruzados, e tão altos na vaga

do escarceo, que era cousa medonha da

ver.» Idem, Ibidem, cap. 79. — «Disto

que a Rsyuha fez foy Turlão logo avi-

sado, e entendendo quo o fizera a fim de

lhe excluyr seu filho da herança, e não

cumprir o seu testamento, se tornou a

sayr da religião com propósito de tornar

a tomar posse do que tinha deixado, e

nisso pôs todo seu trabalho e diligencia.

»

I!em, Ibidem, cap. 92.—«Mas posto quo

Vtetimutaraja fosso defunto, n^MU por

isso desistio Pàteonuz do propósito que

linha mas antes acabou daparelhar, e

fornecer a armada, cm que aueria tre-

zentas velas, entre jangos, lancharas, e

outros nauios de remo, com muita gente

de guerra, e parentes seus, com outros

PROP

senhores à^ laoa.» Damião de Go*s,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. Al.
— «Corriaô estes canos muito occuítos; e

tanto que tinha ass' pro, que se maqui-
navaô guerras, lego lhes divertia a agua

com cartas, e embaixadas a oulro propó-

sito tam bem armadas, que desarmarão
tudo, apagando temores, extinguindo sus-

peitas, e grangeando de novo amizades:

tanto monta a destreza, e ardil de hum
bom Ministro, sagaz, e prudente!» Arte

de Furtar, cap. 18.

—O dito, que se ia dizendo.
—Juízo, prudência.
— Feito, resolução, conselho delibera-

do, premeditado.— «E disse também ou-
tras muytas cousas particulares muyto
importantes a nosso propósito. E antre

algumas que nos disso, nos veyo a con-

fessar que era Christáo renegado, Halhor-

quy de nação, natural de Cerdenha, 6-

iho de hum mercador que se chamava
Paulj Andrés, o que nfio avia mais que
sós quatro annos que se tornara Mouro
por amor de huma Grega Moura com que
era casado.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 3.— «No qual estiremos

cinco dias surtos, por nos não servir o

vento, e nelles o Mouro e eu, por côse-

Iho do alguns mercadores da terra fo-

mos ver o Rey, cõ huma odiá ou pre-

sente (como lhe nós cá chamamos) de al-

gumas peças suflicientes a nosso propó-

sito, o qual nos recebeo com mostras de

bom gasalhado.» Liem, Ibidem, cap. 19.

— «Certificado António de Faria desta

boa nova que o Similau lhe dera, e do

novo caminho por onde avia de entrar

numa terra tamanha e tão poderosa, es-

forçando os seus, se pôs no som codtc-

niente a seu propósito, assi na artilha-

ria, quo até então fora abatida, como em
concertar as armas, ordenar Capitaens

de vigias, e tudo o mais que era neces-

sário para qualque.r successo que tives-

se.» Idem, Ibidem, cap. 72. — «Entáo

nos perguntou que determinaçjio era a

nossa, e nós lhe dissemos que da nns

curarmos naquella casa se para isso nos

dessem licença, porque vinharaos muyto
doentes, e não podíamos caminhar, a

que elle respondeo que de muyto boa

vontade, porque isso era o que conti-

nuamente se fazia nella por serviço de

Deos, o que nós todos chorando lhe agra-

decemos com humas mostras exteriores

tãto a nosso propósito, quo a elle se lhe

arrasarão os olhos dagoa.» Idem, Ibi-

dem, cap. 81.

— Sujfito, assumpto de que se trata.

ou do discurso.— «Vindo el Rt-y hum dia

da .Missa da capella Deuora polia varan-

da, vinha fallando com elle dom Marti-

nho voador da fazenda em huma cousa

sua d- 1 R-^y, e em chegando a falia, es-

tando muytrs fid.ilgos. ecaualleiros jun-

tos de huma parte e da outra, el Jley lhe

respoadeo alto fora do propósito em que
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fallauam, e disse.» Garcia de Rezende,

Chronica de D. João II, cap. 190.
— O estado religioso em ccto com-

pleto.

—Commodidsde, aptidão.

—Diz-se da cousa feita com juizo, a

tempo.
— Sem propósito ; sete causa, sem mo-

tivo, sem razão.—De propósito; por acinte, sobrepen-

sado, com deliberação.— «E este negocio

não commetteo logo de propósito como
princip»!, mas como cousa que havia de
pender de paz. e amizade, que queria

assentar com elle sobre a guerra passa-

da, e feito de Benestarij.» Ji áo de Bar-
ros, Década 2, liv. 7, cap. 7.—«Tendes
razaó. Toca a campainha : acode o Moço
Fidalgo : manday recado a fulano, que
me falle á tarde. .4qui está na Sala, res-

ponde o mesmo : Deos o trouxe sem du-
vida, acodem os conjurados, que de pro-

pósito o trouxeraõ, e deixarão no posto

bem instruído.» Arte de Furtar, cap. 37.

— Loc. adverbi.\l: A propósito; a

tempo commodo e logar próprio ao caso.

— «K conhecendo elle então que estava

eu ja fora do sobresalto, e que podia res-

ponder a propósito, me disse, muito bem
sey Portuguez que ja te diriaõ como os

dias passados matara eu meu pay, o qual
fiz porque sabia que me queria elle ma-
tar a mim, por mexericos que homens
mãos lhe fizeraõ, certificandolhe que mi-

nha mãy era prenhe de mim, cousa que
eu nunca imaginey. » Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, csp. 19.

—

«lE mãdan-
dolhe tirar com hum berço, para ver se

fallavâo msis a propósito, lhe responde-
rão com cinco pilouros, três de falcão,

e os dous de camello, de que elle c to-

dos os mais ficarão embaraçados.» Idem,
Ibidem, cap. 40.— «António de Faria des-

pois de lhe dar graças por quanto a pro-

pósito lhe respondera a suas preguntas,

lhe rogou muyto que lhe dissesse em que
porto lhe aconselhava que fosse vender
aquella fazenda, que fosse mais seguro,

e de milhor gent-i, pois não tinha mon-
ção para psssar a Lápoo?o Liem, Ibi-

dem, cap. 45. — «Sete dias avia ja que
fazismos nossa viagerá p-^lo meyo da en-
seada do Nanquim, p^sra cõ a força da
corrente camÍQh8rmos mais depressa, co-

mo quem só nella linha sua salvação,

porem todos tão tristes e descontentes,

que coajo homens fora de sy nenhum de
nós fallava a propósito, quando chega-
mos a huma aldeã que se chamava Su-
soquerim.» Idem. Ibidem, cap. 79.

—

«Estsndo ainda el Rei em monte mòr ho
mandarão visitar hos Reis dom Fernan-
do, e dona Isabel su^ molher, per dom
Afonso da Sylua, p-ssoa principal de sua

Corte, e per elle alem das gr^Uílijações,

ordinárias, e scustunandas entre hos Reis

nos princípios de seus regnados, lhe man-
darão commetter casamento com ha In-

fante dona Maria sus filha, do que se el

Rei excusou per boas palauras, naõ por
ha tal alliança lhe naõ vir muito a pro-
pósito.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 1, cap. 11.— «Dalli se

veo ao passo, onde achou muito refresco

que lhe mandara el Rei de Cochim, que
veo bem a propósito a todos, e per os

que trouxeram o refresco, lhe mandou
dizer, que esforçasse porque elle spera-

ua em Ueos de não tão somente vencer
el Rei de Calecut, mas ainda o captiuar,

e lho entregar preso.» Idem, Ibidem,
cap. 87.—Fora de propoáito; sem vir a tempo
conveniente.—«Madama, (me diz a Bac-
chante, concentrando a chóiera) o se-

nhor, na pergunta que vos fez nada dis-

se que vos injuriasse. Nem eu, Madama,
lhe respondi fora de propósito. O mais
curioso, esse se instrua ; e por certo que
o Senhor o é mais que eu.» Francisco
Manoel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.—A todo o propósito ; sem examinar se

vai a tempo, se vai fundado em boa ra-

zão.

—.4 propósito; apto.

—A propósito; aptamente, com razão.—A propósito
;
por occasião.—Escrevera propósito; escrever bem,

aptamente.
—A propósito vir ; ser útil, convir.
—ÀD.iGios E PROVÉRBIOS : De hous pro-

positos está o inferno cheio, e o céo de
boas obras.

2.) PROPÓSITO, s. m. Titulo do prela-

do dos thealinos, e jesuítas e congrega-
1

dos. Alguns dizem preposito, que parece !

n'este sentido melhor orthographia.
!

PROPOSTA, s. f. O que se propõe a

alguém. — «S»tisfizerão-se da proposta
hum, e outro inimigo; pedirão a psren-

'

tes, e amigos lhes tivessem as escadas,

como homens, que havião de peleijsr pe-
]

la hr.nra do Estado, e pela sua. Começa-
rão de sobir a hum mesmo tempo.» Ja-

cintho Freire de .4ndrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 3. — «O Governador
mandou juntar o governo da Cidade a

quem deo cópii da carts de D. João Mas-
carenhas, pedindo-lhe o ajudassem, para

acabar de dorasr, ou reduzir este inimi-

go; e ainda que esta exacção os tomava
sobre tãj fresco empenho, foi a proposta
do Governador tão grats a todos, que lhe

offerecêrão as vidas, e as fazendas, co-

mo se fora o serviço do Estado alirapnto,

e herança dos filhos que criavão.» Idem,
ibidem, liv. 4.

—Consulta a medico, letrsdo.

—Proposição.

1.) PROPOSTO, s. m. (Do francez ^Ji-e-

posé). Caixeiro ou sujeito, que negoceia

para outrem.

2.) PROPOSTO, part. pass. de Propor.

Que se propoz.

— Apresentado, dit?.— «Propostas es-

tas palavras, quasi todolos Capitães mais
foram no louvor deste csminho, que em
contradições de o impedir, com o qual
conselho Aflonso d'Alboquerque ao ou-
tro dia, que eram dezoito de Fevereiro
do anno de quinhentos e treze, deo á

' vela.» João de Barros, Década 2, liv. 7,

cap. 7.

I

PROPRETOR, s. m. (Do latim propre-
tor). Nome dado pelos romanos aos que
tinham exercido o cargo de pretor, ou
que comm?indavam nas províncias com
a aucloridade de pretor.

f PROPRETURA, s. f. Dignidade de
propretor, suas funcções.

PROPRIADOR, ou APROPRIADOR, s. m.
Offieial sombreireiro, que trabalha na
propriagera.

PROPRIAGEM, ou APROPRIAGEM, s. f.

Ofticina, onde o offieial sombreireiro en-
forma os chspéos depois de tintos, os en-
gomma, abate, e lhes dá os mais prepa-
ros, até ao seu perfeito acabamento.
PROPRIAMENTE, adv. (De propçio, e

o suffixo «mente»). Precisamente, exa-
ctamente. — lEste he o temor a que se

chama Ciúme propriamente. He filho do
amor como já disse, c gerado da descon-
fiança.» Cavalleiro d'01iveira. Cartas,

liv. 1, n." 13.— «A grande questão de
jurisconsultos e historiadores sobre se

houve ou não nas Hespanhss o systema
feudal propriamente constituído, talvez

era grand-d parte possa resolver-se pelo

estudo e exame dos monumentos d'ar-

chitectura.» Garrett, Camões, nota A ao
canto 7.

—Termo de grammatica. No sentido

próprio, em opposição a : no sentido figu-

rado.

—Fa/?«?' propriamente; f&llar com cor-

recção, com pureza.

—

Este homem falia

propriamente, porém com enfado.

—Propriamente dito ; diz-se de cer-

tos termos tomados na sua significação

expressa e particular.

—

A fabula, a co-

media propriamente dita.

—De ura.'i maneira conveniente.— Ves-

tixi-se propriamente.
—Com reguiarilsde, com destreza e

graça.

—

Trabalhar propriamente.
•—Cíim propriedade.

PROPRIEDADE, s. f. (Do latim pro-

prietas). O que é próprio de uma cousa.
—A igualdade dos raios é tima proprie-

dade de um circulo.

JCão lhe basta saber de heraas, e prantas

Occultas propriedítdes proueitosas,

Nem para o grande ardor, qu'ítlma lh"abrasa

Baítão da caballina as agiAas frias

Que Amor não lhe deixou liure o juizo.

CORTE REAL, S.IUFRAGIO DS SEPÚLVEDA,

cant. 16.

Mas com quanto nos dá disto a certeza

De não termos afironta, e segurança,

Bem se póJe poréro ter por por fraqueza

T)a!:;armos hoje os mortos sem vingança;



982 PROP PROP PROP

E pol» prnpri'''lu'le e Ditureza

Da Fortuna, he faztr lotjo mudança,

Creio que j.^i tar i virada a roda

E aterra cm íivor nos- o posla toJa.

rilANaSCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE

Diir, canl. 18, est. 37.

—O que 6 próprio das substancias.

—

A impeni;tral)ilidade c n propriedade du

malevia.

—Propriedades ijeraes ; aquellas que

pertencem a todos os corpos.

—Modo de actividade, quo pertence

como próprio a cada corpo, que lhe é

inherente, quo lhe pennitte actuar de

um modo determinado sobre nós, e so-

bre os outros corpos.

—

Aí: propriedades

phijsicaf, chiinicas, e vitars.

—A cousa que pertence como própria

a alguém.— «Sou contente, responde o

Ministro; mas hi-mo Vossa Mercê de fa-

zer huma escritura de venda, em que

confesse, que lhe comprei a tal Quinta

com dinheiro de contado. Feita a escri-

tura, toma com ella posse da proprie-

dade; e mete velas, e remos, para livrar

o donatário ; e naõ descança, até o pór

em gémeas oscoimado, e limpj, como
huma prata.» Arte de Furtar, cap. 25.

—Particularidade.—«Que sejão toma-

dos com aborrecimento, he couza muito

ordinária : que s^^jaõ dados com ódio,

naõ he taõ commum; mas he grande

mal; porque nunca pôde ser boa a plan-

ta, quo nasce de mà raiz, ou se enxerta

em ruim arvore. E com ser mào o con-

selho deslindado nesta forma, era muito

bom para ser dinheiro pela proprieda-

de que tem; e já dissemos, que muitos

o daõ, e poucos o tomaõ.» Arte de Fur-

tar, cap. 30.

—Termo de metaphora. O attributo,

que não ó essencial, mas connexo com
elle, ou que so segue d'elle.— aQaal he

a fé que se pó le dar ás prediçoens de

homens, que apenas conhecem huma
parte das causas que podem influir nas

nossas acçoens, tendo ainda dessas tão

pouco conhecimento no nosso tempo,

que não derão até agora propriedades
algumas aos Planetas, e aos Astros que
se descobrirão depois da invenção do
Telescopo?» Cavalleiro d'01iveira. Car-
tas, liv. 1, n." 43. — «Adquirimos aqui
a noticia pratica de um peixe cuja pro-
priedade poderia moderar a critica com
que o reverendo Feijóo, aliás varão maior
de todo o elogio, escreveu contra o pei-

xe torpedo, pois a experiência dos Ín-

dios mostra Qcar estuporado o braço que
o tocou.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag 203.
— -'1 propriedade proprux ; a proprie-

dade individual. — «Entendendo-se que
não póJe influir sobre a honra, nem so-
bro a propriedade própria, derão os ho-
mens em se não matar por esse princi-

pio.» CaTallelro d'01iveira, Cartas, liv. ,

1, D.» 12.

—Propriedade nos (irmos; a signifi-

carão primitiva delles, em opposiçáo á

significação ligurada e transferida d'el!es.
|— «E quem chegar a esta felicidade, lo-
^

grará a mayor bemavunturança, ainda

nesta vida, e livrarse-ha dos infernos

deste mundo ;
que infernos vem a ser

todas suas ;ouzas nas penas, moléstias,

e tribulaçoens, que causaõ, até quando
se gozaõ ; e por isso com muita proprie-

dade, e razão lhes chamou Christo espi- ,

nhos.» Arte de Furtar, cap. 70.

—Termo de musica. Derivação de mui-

tas vozes de um mesmo principio.

—Propriedade litteraria; direito que

o auctor de um livro conserva sobre sua

obra, quando a não tem alienado defini-

tivamente, e que Iransmitte por um tem-

po limitado ppla lei.
]

PROPRIETARIAÍIENTE, adv. (Da pro-

prietário, e o suffixo «mente»). Como
dono, senhor, proprietário.

PROPRIETÁRIO, s. m. (Do latim pro-

prietariui). Homem que tem proprieda-

des.

— Tornar-se proprietários do alheio ;

tornar-se senhores do alheio. — iE por
[

fim de contas vem a residência, e alcan-

ça os sobreditos em muitos contos. E es-
'

tes saô os confidentes da nossa Repu-
]

blica, que fazendo-se proprietários do

alheo, alienaõ o que naõ he síu, e daõ

atravéz com os thesouros alheyos.» Ar- ;

te de Furtar, cap. 61.
— Syn. : Proprietário, dono. Vid. este

ultimo vocábulo.

PROPRIISSIMO, A, adj. sv.i)erl. de Pró-

prio. Muilo proprij.

1.) PRÓPRIO, A, adj. (Do latim pro-\

prius). Qae pertence exclusivamente a

uma cousa, a umí pessoa. — «Buscou
'

Mestres eicellenlissimos, assim dí hu-

manidade, como de todas as Seiencias, a i

que deo grandes salários, o fez extraor- i

dinarios favores, e para escolas empres-
,

tou seus próprios paços, que el Rei D.

Filippe o primeiro de Portugal depois

vendeo á Universidade.» Frei Bernardo
de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados pjr D. José Barbosa.—«Nas
quaes desordens, e novidades lhe tiveraõ

culpa muitos Senhores de Castella, que
aggravados, ou temerosos dei Rei D. Hen-
rique se passarão a Portugal, e foraõ her-

dados em grandes senhorios de terras,

que el Rei D. Fernando lhe dava das

suas próprias, a troco de esperanças, que
naõ vieraõ a effeito.» Idem, Ibidem.

—

«Questão ha, qual será melhor, se fszer

a guerra na terra do inimigo, se na pró-
pria. Fábio Máximo affirmava, que me-
lhor era defender a pátria dentro nella.»

Arte de Furtar, cap. 22.— «E andaõ taõ

alToutos, que em suas próprias casas en-
vestem aos que sentem capiz-^s destes

i
assaltos. Testemunha seja o Abbade de

Pentens em Traz dos Montes, a quTL
levarão por esta arte buma mula carre-

gada de dinheiro, deixando o a elle amar
rado em huma tulha.» Ibidem, cap. 23.
— «Terceira : que depois de dada sen-

tença, de tal maneira ficaó os bens con
fiscados sendo próprios do Principe pela

doaçaô do Papa, que pôle delles dispor,

e dallos a quem quizer, mas que seja aos

mesmos Hereges, a quem se tomarão,

depois de reconciliados.» Ibidem, cap.

40. — «Até aqui unhas toleradas neste

Reyno, no qual também ha outras suas

próprias, que tolera, e todas tomara cor-

tadas. Arma hum fronteiro buma facçaõ

por seu capricho; entra por Castella com
dons, ou três mil Portuguezes, gasta na

carruagí^m, muniçoens, e bastimentos da

cavallaria, e infauteria, oito, ou dez mil

cruzados.» liidem, cap. 56. — «Repre-
sentou lhe o muito que podia obrar em
damno dos Christãos, pois começando a

tentar o mar com duas galeotas mal ar-

madas, o valor, e os successos o fizerão

temido, e poderoso, e fazendo-lhe cruffl

guerra com seus próprios despojos; que

não cabiáo j i os cativos nas masmorras
de Africa.» Jacintho Freire de Andrade,

Vida de D. João de Castro, liv. 1. —
«Cousa incrível de pouco miis de duzen-

tos soldados, que serião os nossos; assim

o achamos escrito nas Relações, e His-

toria deste cerco, que sendo nossas, cos-

tumão escrever louvores próprios com
pennas mui escacas. Nós ficámos com
três soldados menos, e com trinta feri-

dos.» Idem, Ibidem, cap. 2.— «Que que-

rião agradecer a Deos hum milagre, an-

tes que pedir outro; que o GoTernadci

os não mandava como Apóstolos, seuáo

como soldados; que se hiào a derramar

o próprio sangue pela Fé, fossem sem
armas, mas que a sua vocação era de-

fender a Lei com a espada, e não pré-

galla.» IJem, Ibidem, cap. 4.—«Acaba-

da esta empreza, se recolheo a Cintra,

escondendo-se á sua própria fama; sou-

be fjgir dos cargjs, não pode livrar se.

El Kei D. João o chamou para General

das arma las da Costa; serviço, em que
a seu valor responderão os successos.

Passou ultimamente a governar a índia,

onde, com as victorias, que havemos re-

ferido, assegurou, e reputou o Estado.»

Idem, Ibidem, cap. 4.— «Achais-vos ba-

nido p^r hum Tyranno?Concideray quan-

tos estão banidos da sua Pátria pela sut

própria avaresa, que he ainda mayor tj-

rannia.» Cavalliro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.' 34. — «Partiram os embaixa-

dores, que também eram de naçáo nhe-

engaibas, e partiram como quem ia ao

sacrificio, (tanto era o horror que tinham

concebido da fereza d'aquellas nações,

até os de seu próprio sangue» e assim se

despediram, dizendo que se até o fim da

lua seguinte não tornassem, os tivesse

mos por mortos ou captivos.» Padre Aa-
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tonio Vieira, Cartas (ediç. de 1854), n."

17.— «Já quatro recados me manda o of-

ficial, que quer partir, que está com pres-

sa. Ah! que, sem duvida, alguma des-

venturosa por aqui deixa! Adeos ;
que

mais mágoas me custa o acabar a Carta,

do que te a ti custou deixar-me... e para

sempre. Adeos
;
que nem me atrevo a te

escrever mil ternuras, nem me entregar

com soltura a todos os Ímpetos do meu
coração, quando te amo mil vezes mais

que a própria vida, e mil vezes ainda

mais do que eu mesma cuido.» Francis-

co Manoel do Nascimento, Successos de

Madame de Seneterre.— «Haj» finalaaen-

te caçadas, por que sáo muito próprias

dos príncipes, como seja com cautella

por evitar o lance do snr. rei D. Diniz,

que escapou por milagre du nosso padre

S. Bernardo de morrer nos braços de um
urso, assim como o rei Favila dos godos

acabou tragicamente comido de outro.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, p. 186.

—Nome próprio ; nome que se dá a

um individuo para o distinguir dos ou-

tros da mesma espécie. — «Na qual or-

dem entrarão na fortaleza, que o vigário

logo benzeo, e lhe pos nome Emanuel,
por lembrança de nosso Senhor, cujo o

próprio nome he, e por memoria dei Rei

dom Emanuel, em cujo tempo se fezera,

6 a Cruz pos na Egrpji, que jà estaua

começada, e lhe deu nome da inuocação

de S. Bartholomeu.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 78.

—Amor próprio ; amor de si mesmo.
— «Muita atenção, e muita affectação nos

mesmos ornatos principalmente nos ho-

mens, não nego que seja hum signal de

amor próprio, c de inclinação a bagatel-

las.í Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv.

1, n.o 44.—Logar próprio; onde convém, e é

apto, comtriodo, ou de razão, e segundo

as regras. — «E logo ao outro dia come-
çou a fortaleza nas mesmas casas em que
pousava, por estarem em lugar próprio

pêra o tal edifício, por a agoa bater nel-

las, pêra segurança do que mandou der-

ribar tantas casas vezinhas a esta, quan-

tas lhe pareceo necessário, de modo que
fez hum mui espaçoso terreiro, por on-

de a artelharia podia varejar huma boa
parte da cidade, e per honra do bem-
aventurado Apostolo Santiago, em cujo

dia esta fort!leza começou lhe pos o no-

me da sua avocaçam.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, part. 2, cap. 2.

— «Remeto o mais dest-j negocio aos que
depois de seu falecimento tomarem a car-

go escreuer por extenso toio o processo

de sua vida, e também aquelles que com-
poserem a Chronica dei Rei dom Sebas-

tiam seu sobrinho, onde como em seu

próprio lugar S3 poderá com mor licen-

ça dizer o modo, e maneira com que go-

uernou o tempo que lhe couber neste

tão trabalhoso cargo.» Idem, Ibidem,

part. 3, cap. 27.
— O sentido, a signi^caçõ.o própria rftí

uma palavra; o sentido natural e pri-

mitivo de uma palavra, em opposiçáo ao

sentido figurado.

—Termo de astronomia. O movimen-
to próprio de um astro; movimento
real de um astro, em opposiçáo ao mo-
vimento apparente.

—Termo de geographia antiga. A Gré-

cia própria; a parte da Grécia, chamada
pelos romanos Achaia, e que compre-
hendia a Attica, a Beócia, a Phocide, a

Locride, a Etolia, a Acarnania.
—A G/-€C!a própria ; significa a Grécia

propriamente dita, em opposiçáo á gran-

de Grécia, e ás outras colónias gregas

situadas fora da mesma pátria.
—A própria Malaia.— «E a primeira

povoação que fizeram, foi em hum mon-
te, que está sobre a fortaleza que alli

temos, no qual acharam alguma gente

da própria terra quasi meios salvages no
modo de seu viver, cuja lingua era a

própria Malaia, de que toda aquella

gente usava, e com quem estes Cellates

se entendiam.» João de Barros, Década

2, liv. 6, cap. 1.

—Exactamente similhante, o mesmo.
—«Nomea depois alguns homens afama-

dos neste exercício, e mostra o excesso

que nelle teve o nosso Portuguez Dio-

cles, pois alem de o engrãdecerem os

títulos dos outros a quem venceo, os

seus próprios o fizeraõ singular e exce-

lente sobre quantos teve Roma naquel-

les tempos.» Monarchia Lusitana, liv. 5,

cap. 4. — «E vendo Targiana, alem de

lhe parecer das mais bellas do mundo,

crendo que aquella era a própria por

quem Albayzar se combatia, desejou le-

val-a comsígo e tornar a Constantinopla,

affirmando na vontade, que desta segun-

da vez se lhe não poderia amparar Al-

bayzar.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim dlnglaterra, cap. 88. — «Sabido o

sol, Targiana se lt?vantou e ataviou das

mais ricas e louçãas roupas qu^j trazia,

fazendo também concertar suas donzel-

las, que, alem de fermosas, vinham tão

apercebidas pêra aquelle dia, como se

fora o próprio, em que sua senhora po-

derá casar.» Idem, Ibidem, cap. 89.

—

«A sustancía da qual embaixada era

líança de amizade, e que pois elle tinha

destruído aquelle trranno, que tanto

tempo lhe fora reuel e nunca podèra

castigar, que dali em diante podia man-
dar os seus pouos de Sião viver aquella

cílade, porque serião trattados nella co-

mo os próprios Portugueses.» João de

Birros, Década 2, liv. 6, cap. 7.— «Por-

que mães estímaua a amizade d'elRey

de Portugal, que a própria cidade em
si, com tanto que a renda das terras fir-

mes ficasse com elle Hidalcão da manei-

ra que entre elle e Affonso d'Albcquer-

que estaua assentado.» Idem, rbiáem,

liv. 6, cap. 9. — «E quando o quiz es-

pedir, ordenou de vir com elle o pró-

prio Mouro, que o seu Embaixador man-
dou a Affonso d'Alboquerque, o qual

também era chegado com elle Miguel
Ferreira a Ormuz, e trazia hum grande
presente a elle Affonso d'.\lboquerque.í

Idem, Ibidem, liv. 10, cap. 2.— «Donde
te Deos guarde, porque te affirmo que
se por mofina lá fosses ter, que vivo te

comessem os Achens aos bocados, e o

próprio Rey mais que todos, porque a

honra de que agora mais se preza.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 18.— «Chegado este parao ao junco
de António de Faria, elle f;z logo reco-

lher dentro estes oito Portugueses, os

quais em subindo acima que o viraõ se

lhe lançarão todos aos peis, e elle os

recebeo com muyta afebiiidade e gasa-

Ihado acompanhado de assaz de lagri-

mas, pelos ver rotos, nús e descalços, e

banhados no seu próprio sangue.» Ideõi,

Ibidem, cap. 57. — «E andande assi em
busca dos ditos papeis, topou com algu-

mas cartas, e estruções de Castella, e

pêra os Reys de Castella, delias próprias,

e outras emendas corregidas, e emmen-
dadas da letra do mesmo Duque. E co-

mo assi vio, escondidamente do moço
as tomou todas, e meteo na manga, e se

foy a casa, e secretamente vio todas.»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

II, cap. 28. — «E neste próprio tempo

que o Duque chegou a porta, bem lon-

ge de cuidar o que se fazia, o deixou el

Rey, e declarou no dito testamento, por

só e legitimo herdeiro destes Reynos, e

senhorios, e deixoulhe o senhor dom
lorge seu filho encomendado como vas-

salo seu. O qual testamento foy assi ver-

dadeiro e virtuoso, que Deos foy com el-

le seruido, e todos os do Reyno muy
contentes.» Idem, Ibidem, cap. 208.

Conyersemos hum pouco, meu Theodoro,

Nas mudanças do mundo. Nada fica

No próprio ser, que a velha Natureza

Deo ás cousas da máquina roliça.

ABBAXIE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, p. 19

(ediç. de 1787).

— «Naõ faltando quem destes, e ou-

tros favores quízessso arguir que a Rai-

nha D. Britis' que o veio a ser de Cas-

tella, fora adulterina, e filha do próprio

Conde, e da Rainha, cousa muito falsa,

porque quando o Conde veio a Portugal,

e começou a entrar na privança, havia

cito para nove snnos, que D. Britis era

nascida.» Frei Bernardo de Brito, Elo-

gios dos Reis de Portugal, continuados

por D. José Barbosa.— «Dado que alguns

affirmaõ succeder o caso em outra for-

ma, e ser a vinda do Conde, e batalha

de Guimarães por culpa da própria Rai-

nha, que depois da morte do Conde D.

Henrique seu marido celebrou segundas
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bodas » Ilúm, Ibidem. — «VerdaíSe he
|

nie, como era noturio a lodos os povos

que h» homens no Malavar do casla no- de Espanha, don lé tsrabeai veria quão

bre quo chamam Panicacs, que alguns
]

próprio lho era a clle o que linha f^.ilo,

tem huma ptírna muy grossa um dema- I
assi no esfon.o que mostrara, como em

sia, o outros quo as lem ambís da pro-
|

^udo o mais que usara com elles.» Fer-

pria maneira : os do mais destes lem
,

náo Mendes Pinto, Peregrinações, capi-

huma soo grossa, mas nam he tal ho

poe quo possA fazor sombra aa iiabrioa.»

Frei Gaspar da Cruz, Tratado das Cousas

da China, cap. 4.— «Como os que an laõ

de terra em terra vendendo unguentos

para todas as enfermidades: em Castella

os vi applaudiíido sous mtjdicameolos pe-

ias praçfts; e para prova de sua efricacia

passavaõ com estocadas suas próprias

tripas (se naõ eraô as de algum carnei-

ro) e untando a ferida se davaõ logo por

saõs.í Afta de Furtar, cap. 31.— «Mar-

zão com quinhentos Turcos se fez forte

nos paços, mais certo do perigo, que

das causas, o authoros delle. Com a pri-

meira luz do dia appareceo el Rei capi-

taneando os seus, o logo enviou a Mar-

zãô hum trombeta, dizendo, que aquella

Cidade era sua por antigos pretextos, e

agora por eleição dos próprios morado-

res, que opprimidos com a intrusão do

Baxá, tiverão a voz, e a liberdade atadas

para não pronuiiciarom o nome de seu

natural Princip^í.» Jacintho Freire d'An-

drado, Vida de D. João de Castro, liv. 4.

— Particular, p.-cuiiar.

A lindu Cytlierea, que enliio via

A grave occupaçSo, mais digna apropria

Da escura ueiite a qae ísIl» competia.

Nascida lá na terra da Gthiopia,

Que daquella formosa companhia

Ena que ella dos seus bens mostrou gría cópia,

Havendo-o por atTronta, determina

Tomar disto vingança delia diua.

r. DE ANDRADE, PHIMEIHO CERCO DE DIU,

cant. 10, est. 'lõ.

— «Verdadeiramente seria esta acção

mui própria do seu zòlo, e que com
grande edificação de toda a companhia
coroaria os gloriosos trabalhos, que pela

salvação das almas em tantas outras par-

tes tem padecido.» Padre António Viei-

ra, Cartas (ediç. de 1854), n.» 12.

— Suecos próprios ; suecos colorados

que pertencem a certos vegetaes somen-
te, e vasos próprios, os espaços que os

contém.—Pedúnculos, peciolos próprios ; ul-

timas divisões de um pedúnculo o de

um peciolo communs, formando o sup-

porte immeJiato da ílôr e da folha.

—Conveniente a alguém, a alguma
cousa.— iiPolo qu.->l todos lhe íicavão da-

\y por diante por súbditos e vassallos,

com menagem daJa do seus tributários

em quanto vivessem, e que pusesse os

olhos naquelia figura que tinha junto

de sy, e nella, como em espelho claro,

veria com quanta lealdade os seus an-

tulo G8.
— E.iperienciíi própria.— «Não sou tão

ruslico que também náo ame, e a expe-

riência própria faz que cala hum diga

da festi cotjo lhe vay ntíil.i.» Cavalbjiro

d'01iveira. Cartas, liv. 1, n." 13.

— Natural. — lncli)iaçno própria. —
«Quando começou a reinar era de vinte

e sois annos, gastos mais em cura de

suas enfermidades, que nos exercícios

de seus antepassados, com o qual, o

com sua inclinação própria, deo em
huma frouxidão taõ remissa, que os pri-

vados se comoçáraõ a senhorear de sua

Pessoa, e Keino, e a governar tudo con-

forme a seus particulares respeitos.» FtA
Bernardo de Brito, Elogios dos Reis de

Portugal, continuados por D. José Bar-

bosa.—Merecimenlo próprio ; merecimento
individual. — «Eu recebi o premio sím
vaidade, conhecendo quo o devia mais

á cortesia, e graciosidade dos Juizes, do

que ao merecimenlo, ou ao acerto pró-

prio.» Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv.

1, n.o 19.

—Natural, verdadeiro.—«E tinha aper-

tado entre as mãos hum grande elefante,

que parecia ser com tanta força, que as

tripas e os bofes lhe sahiáo pela boca

í(ira, e tudo isto taõ próprio, e tanto ao

natural, que as carnes tremião de verem
huma figura que por ventura nunca en-

trou em imaginação de homens.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

89.— «Basta deytar os olhos sobre os Li-

vros modernos, nos quaes o nosso pa-
tela encontrará muito mais facilmente

do que a palavra tresler, de que elle usa,

não para explicar a minha loucura, mas
para confessar a sua própria ignorância.

»

Cavalleiro de Oliveira, Cartas, livro 1,

n.o 55.

Mil livros tem abertos, e mil textos

Em latim, ad formalia, lhe repete.

Mas se o rústico delles nada entende,

O Doutor muito menos entendia;

fO seu caso (lhe diz) próprio, escarrado

Neste livro aqui temos, vá seguro.

Que, a seu lavor, terá únal sentença. i>

A. DlNiZ DA CnUZ, IIVSSOPE, Cant. 1.

— d Os próprios teus desdéns ressum-

bravão grandeza, e debuxavâo fidalguia

de génio; e de ti é que ou fallava ao

ouvido do Duque : tão pouco está em
mim aproveilar-me dos lances de oITmi-

der-lel Tinha sim muito a peito picar-

te de maneira, que me desses azo a di-

zer-te alguma aspereza ás claras. — Eu

PROP

Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.

Só daiuter* Mural aegue u piudu:

O aveudo mortal á« \á« idvu

Da vat:ilUDle F)'>'ca pr(«:ura

Sú no estudo empre,.;»' da ciuwocia própria :

S-j quando o homem ee conhece he ubio.

j. A. DE maceoo, vugim extática, cant. 2.

— Curta escrii>la d-: sua própria mão;

carta escripta por seu próprio punho.

—

fE pêra que se s.iiba ho grande amor
que el Rei liiihí aos filhos do Duque
dom Fernando, e a dom Aluaro, e de-

sejo de hos ver no Rt>gno, e quanto a

cargo tinha ba honra, e fama dei Rei

dom loáo s^u prirno, me pareceo cousa

conu^íniente aj'intar a psle Capitulo hu-

ma carta que mandou ao mesmo dom
Aluaro scripta de sua própria mâo, em
que diz assi.» Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, part. 1, cap. 13.

Dá-llie o Governador geral seguro

Ao Mouro, de sua mão própria assignado.

Para que quando entrar aquelle muro

Que tem de Diu o povo em ai encerrado

O rccebâo lá bem, e ande seguro,

E nenhum de olTendi-lo seja ousado.

Isto manda em geral a toda a gente

lato a cada Naçiu por el somente.

rHANC. D°AKDIIA]>B, PHUUIRO CEUCO DE Dl'-',

cant. 2, est. K.

lecessores de quem elle decendia, ga- i diier-t"a ? quando do sobejo amor é que
nharaõ o honroso nome da sua proge-

|
cólera me nascei» Francisco Manoel do

—A mim própria; a mim mesma. —
«Quizera eu, que nunca viera ao mundo
a .Marqupza de F... pois que no dia de

seu cszimento é que tu me entranhaste

na alma a Dôr que sinto. Abhorréço o

que inventou o baile. Abhorrêço-me a

mim própria; e sobre tudo abhorréço

ainda essa Franceza mil vezes mais. En-

tre tantos abhorrecimentos nenhum po-

rém teve a audácia de se chegar a ti;

que ainda infiel, te considero amável.»

Francisco Manoel do Nascimento, Suc-

cessos de Madame de Seneterre.

— Decente, decoroso.— «Sou hum ho-

mem, meu Senhor, diz Joáo Limpo es-

crevendo a certo amigo, que me preso

de faser todas as cousas com galantaria.

Sem dar nos excessos cuido em que to-

das as minhas acçoens sejio próprias,

o elegantes. Ha dous annos que me ca-

sei com huma molher que náo escolhi

pelos seus cabedaes, nem pela sua fer-

mosura.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 2, cap. 85.

—A' sua própria custa; a expansas

suas. — «E como o seu animo era cheio

de piedade n-iõ se descuidou na guerra

do que convinha ao bota governo da p*z.

e ao culio Divino, porque fez restituir a

dignidade Episcopal ás Cidades de Viseu,

e Lamego, e augmentou as rendas ^o

Arcebispo de Braga, e Bispo de Coimbra,

e á sua própria custa levantou de novo

as Igrejas Catnedraes. algumas das q^iaos

permanecem em nossos tempos.» Frei
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Bernartlo de Brito, Elogios dos Reis de

Portugal, continuados por D. José Bar-

bosa.

—Verdadeiro.— «E para a termos por

tal, basta vermos a variedade, com que
fallaõ delia seus próprios Chronistas

;
que

se bem advertirmos, cada qual a pinta

de maneira, que estamos vendo, que le-

va toda a agua a seu moinho.» Arte de

Furtar, cap. 60.—De sua própria virtude; por seu mo-
to próprio.— «O imperador é de qualida-

de que m'o não negsrá, antes creio que
de sua própria virtude mo oíTerecerá o

do Salvagcai, e quando me desse outro,

eu terei maneira como seja elle mesmo;
e assim o trarei a um castello, onde te-

nho conhecimento, que está no extremo
do império e do reino da Ungria em lu-

gar apartado de communicação.i Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglater-

ra, cap 114.
— Contra sua própria vontade; contra

vontade d'elle. — «O qual sabendo Lopo
de brito, por comprir com a fúria desta

gente, contra sua própria vontade deter-

minou de cometer cousa, da qual, quer
saisse vencido, quer vencedor auia for-

çadamente de ficar de guerra com toda

aquella ilha.» Damião de Góes, Chronica
de D. Manoel, part. 3.—De sua própria vontade ; por vontade
individual.

—

Soffrer privações da própria
vontade.—Deixar se prender de sua pró-
pria vontade.— «Criouse pouco a pouco,

mamando como menino o leite de Maria
virgem sua mãi, e aos trinta annos de

sua idade foi baptizado ao rio lordam, e

assi como os outros homens andou, can-

sou, suou, ouue fome, e sede, o que tu-

do sofreo de sua própria vontade.» Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
part. 3, cap. 60.— «Fez muitos milagres,

per sua diuiadade deu vista aos cegos,

sarou os demoninhados, manquos, e le-

prosos, resucitou os mortos, o qual per

derradeiro de sua própria vontade foi

preso, açoutado, esbofeteado, crucifica-

do, e morto.» Idem, Ibidem, cap. 60.
— Com minhas próprias mãos tirar-ine

ávida; matar-me por vontade minha.

CerleGcota Rey qae se não viDgas

Esta miuha desboBra que a mim mesma
Com minhas 2irop>-ias mãos me tire a vida

Por sempre não viuer com tanta raigoa.

Após isto soltou de triste choro

Hama muy copiosa, e larga vea.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 7.

_

—

As próprias vidas; as vidas do in-

dividuo.

E que quanto danosas aos imigos

Taes armas forão ja tanto nociuas

Serião a elles mesmos, pois por medo
D'ellas os mantimentos perderião.

Que em vez de faie: guerra a seas ci5trarios

A licauào fazendo ás próprias vidas,
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leiais áspera, e cruel pois csito estaua

Cora suas propiias armas ser vencidos.

CORTE BE.VL, NAUFBAGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 15.

—Interesse próprio; interesse do iadi-

viduo.

Que manifesta estaua, clara, e certa

A tenção des.se Rey ser sú fundada

No seu próprio interesse, respeitando

A guerra, e disseasaO, que aberta tinha.

Mas^despois de acabada elles serião

Com grande dano, e mal desenganados,

E isto seria a tempo que ficasse

Su o arrependimento desta culpa,

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 12.

2.) PRÓPRIO, s. m. (Do latim ijro-

prium). Termo Didáctico. Attributo ou
propriedade de alguma classe, género ou
espécie, o qual, ou se acha sempre em
todos os indivíduos, e n'elles somente

;

ou em todos elles somente, mas nem
sempre, ou sú n'elles, porém não em to-

dos ; ou n'elles todos, e sós, mas não
sempre, etc.

—O principal empregado para ne-

gociar com juros, ou lucros commer-
ciaes.—Não ter próprio ; não ter cousa sua

em particular, ou não ter a propriedade
de cousa alguma.
— Os próprios da coroa; rendas ou

bens reaes.—«Também chegou o capitão

José Diogo da Serra, que com sua famí-

lia vive no Pará, benemérito de maior
fortuna pelos distinctos serviços de seus

pae e avós, pessoas muito qualificadas,

e também pelos próprios, com que se sa-

criQcou a servir em Angola na fortaleza

de Mavangano.» Bispo do Grão Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

tello Branco, pag. 208.

— O próprio das festas; as orações par-

ticulares d'essas festas.

—O próprio do tempo ; diz-se, no bre-

viário, o que se resa só em certo tempo
do anno.
—Mandar um próprio, eutregrar ao pró-

prio ; mandar, entregar ao mensagpiro
expresso.— «Escreveu a Fernando de Ma-
galhães, que lhe mandou dez moedas, as

quaes o padre Serra entregou ao próprio,

e no dia seguinte se resolveu a montar
a cavallo até Valença do Minho, onde
disse ao gailego que não poiia continuar

a jornada.» Bispo do Grão Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 1 13.

PROPUGNAGULO, s. m. (Do latim pro-
pugnaculiim). Fortaleza, defesa.

PROPUGNADOR, A, s. e adj. (Do latim

propugnator). O que propugna, que de-

fende disputando, defensor.

PROPUGNAR, V. a, (Do latim íjí-o^w-

gnare). Defender por meio da disputa, ou
da peleja.

—St\. : Propugnar, impugnar'. Yid.
este ultimo vocábulo.
PROPULSADO, part. pass. de Propul-

sar. Termo de Botânica. Expellido, em-
purrado, lançado á força.

PROPULSÃO, s. /. Termo de Botânica.
Acto de expellir, lançar á força.

—Propulsão da seiva; o movimento
dos suecos nos vegetaes.

PROPULSAR, V. a. (Do latim propul-
sare). Termo pouco usado. Repellir, re-

chaçar o inimigo.

t PROPYLENO, s. m. Carbureto de hy-
drogeneo, gazoso, obtido pela decompo-
sição da glycerina pelo iodureto de phos-
phoro.

f PROPYLICO, adj. Que se refere ao
propyleno.

—

Álcool propylico.

f PROQUESTOR, s. m. Termo de His-
toria Romana. Logar-tenente do questor..

—Dizia-se também d'aquelle que ten-
do sido questor em Roma, era enviado a
uma província para preencher as mes-
mas funcções.

•j- PROQUESTURA, s. f. Dignidade,
funcções do proquestor.

PRORATA, adu. (Do latim pro, e rata).

Segundo a parte determinada, á propor-
ção do que toca a alguém. Vid. Ilata.

PRORIDO, s. m. Vid. Pruido.

PROROGAÇÃO, s. f. (Do latim proroga-
tio). A acção de prorogar.

—Prorogação dejurisdicção. Vid. Pro-
rogar.

—Prorogação de tempo ; dilação, espa-
çamento de tempo.

IPROROGADO, pari. pass. de Prorogar.
— «Entrou a reinar a 9 de Dezembro de
1706, e no primeiro de Janeiro seguinte

foi aclamado com geral applauso dos seus
vassallos. Continuou a guerra contra Cas-
tella até 7 de Novembro de 1 7 1 2, em que
se fez o Armislicio, e depois de proroga-
do se concluio felizmente o tratado da
paz na Cidade de Utrecht a 11 de Abril

de 1713, sendo nella seus Embaixado-
res extraordinários, e Plenipotenciários

Joaõ Gomes da Sylva, Conde de Tarou-
ca; e D. Luiz da Cunha.» Frei B-írnardo

de Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados por D. José Barbosa.

PROROGAR, u. a. (Do [númprorogare).

Prolongar o tempo tomado ou dado para

uma cousa.—Prorogar wm termo.

—Ampliar além de um prazo antece-

dentemente fixo.

—Prorogar ajurisdicção ; sujeitar-se a

juiz incompetente por não terjurisdicção,

allegando ante elle alguma excepção á

acção proposta pelo auctor, allegando

primeiro que tudo excepção declinatoria,

quando o caso não tem juiz privativo,

e o demandado póle renunciar o privi-

legio do foro, causa, etc.

PROROGATIVO, A, adj. Que serve de
prorogar.

—

Acto prorogativo.

PROROGAVEL, adj. í gen. Que se pôde
prorogar.
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—Jurisdicção prorogavel
;

jiirisdicrfio

que a lei nSo defendo que so exerça en-

tre litigantes, que podiam declinar, e

riáo allegaram aexceprão doclinatoria do

foro. As jurisdicrõcs privativas das cau-

sas dos orpháos da corrta nSo sáo pro-

rogaveís. Vid. Improrogavel.

PROROMPER, V. a. (Do latim prorom-

pere). Vid. Romper.
—Proromper em lagrimas, em sics/zi-

ros, em solnros.

—Proromper n'estns palavras.

PROSA, s. f. (Do latim prosa). Discurso

que náo está sujeito a uma certa medi-

da, nem a um certo numero de pós e de

syllabas.

—

«E, so nâo, (maior novidade)

divida-se a dedicatória ora Ires jornadas;

que ou já vi comedias era prosa— Deus

perdfle a Camões i e a Camões ii, o pa-

dre Martinho da Congregarão, ou o mon-
teiro mór do reino. O primeiro fez co-

medias om prosa ; o segundo entremezes

em verso.» Bispo do Grão Para, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 53. — aE' foro da lingua

portugueza conservar todas estas varie-

dades de escriptura e de sentido. Em
prosa porem, eu diria sempre, n'estes ca-

sos, soledade, e não saudade, soidade ou
soedade, para designar a situação do que

está só ; assim como direi solidão em pro-

sa, e solidão ou soidão om verso, para

designar o sitio solitário em que esse es-

tá.» Garrett, Camões, nota A ao canto 1.

—«Precedem o poema uma advertência

do editor, uma vida de Camões : no prin-

cipio de cada canto um argumento em
prosa. Excellentes gravuras cora explica-

rões em prosa lambem.» Idem, Ibidem,

nota D ao canto 7.— «Martim-Gonsalves

da Camará, o famoso escrivão da purida-

dade d'elrei D. Sebastião, ou que real-

mente nôo tivesse sido inimigo do poe-

ta, ou lhe chogasse o arrependimento,

também agora, com licenea de Gonsalo

Coutinho, lhe mandou gravar na mesma
lápide aquoiroulro epitaphio em distichos

latinos, composição do padre Mattheus

Cardozo jesuita, toda hyperbolica, inge-

nhoss e de conceitos, que ou mo ingano

muito ou, per si mesmos, esses versos

latinos se denunciam hypocritss e fingi-

dos, quando a singela prosa portugueza

da outra inscriprão mostrava sinceridade

d'altria, pena o saudado bem sentida do
coração.» Idem, Ibidem, nota E ao can-

to 10.

—Loc. rorui.Aii: Ter muita prosa; ter

grande facilidade de faltar; ser verboso,

palrador, ter Isbia.

PROSADOR, A, adj. e s. Aquelle que
escreve ora prosa.

f PROSAICAMENTE, adv. (Do prosai-

co, e o suffixo «mente»). De um modo
prosaico.

PROSAICO, A, adj. Que tem muita
prosa.

—Com o numero usado na prosa.

PRÓS

— Versos prosaicos defeituosos; versos

apenas toleráveis no dialogo ordinário de

comedia versificada.

i
PROSAISMO, v. m. Defeito de escre-

ver em verfo como se escrevo em prosa.

PROSÁPIA, s. f. (Do latim prosápia).

Casta, ascendência, progénie.

Muito, ob Filha, conhero a M.ti|.'.'i origem

De Laetli/nes, nem cpdo A nlgnem, no alcance

Da» ;)i"íi'i;)iaí do8 Deones, doa doa homeoa.

r. MANOEL DO NAKCIUENTO, OS MARTYRB8,

llv. 11.

PROSCÉNIO, s. ni. (Do latim prosce-

nium). Termo do Antiguidade. Parte do
theatro antigo que comprehende o que
chamamos sceca, logar onde se repre-

sentavam as comedias, ou se vestiam os

comediantes.

—Modernamente : O tablado dos thea-

tros.

PROSCREVER, v. a. (Do latim proscri-

here). Termo de Historia Romana. Con-
demnar h morte sem forma judiciaria, e

escrevendo o nome simplesmente sobre

um cartão.

— Por extensão, tomar medidas violen-

tas contra as pessoas no tempo do guer-

ras civis.

—Em geral, fazer morrer.

— Encartar.

—Figuradamente : Destruir, rejeitar.

—Afastar, expulsar.

—Proscrever abusos; exterminal-os,

aniquilal-os.

PROSCRIPÇAO, s. f. (Do latim proscri-

ptio). Termo de Antiguidade romana.
Condemnação á morte sem formas judi-

ciarias, e que podia ser executada pela

primeira vinda.

—Por extensão, medidas violentas to-

madas contra as pessoas nos tempos de
guerras civis.

—Figuradamente: Abolição, destrui-

ção.

—

A proscripção de um tiso.

PROSCRIPTO, pari. pass. do Proscre-
ver. Incurso na proscripção ; encar-
tado.

— Substantivamente: Um proscripto.

PROSCRIPTOR, s. m. (Do latim proscri-

ptor). Hnmem que proscreve a outrem.
PROSECUÇAO, s. /. (Do latim prosecu-

tio). A acção do proseguir.
— Observância.

PROSEGUIÇÃO, s. f. Proseguimento,
conlinuarãn om diante. Vid. Presecução.
PROSEGUIDOR, A, s. Pessoa que prose-

gue.

PROSEGUIMENTO, s. m. Continuação,
prosecução. proseguição.

PROSEGUIR, i'. a. (Do latim prosequi).

Continuar, ir avante.

lêto tudo fai fater

O mao rapaz do Amor.
Pí-ro. 1'rosegui vosso Uwor,

F.illae no que fai roistor.

Esc. Como varrco & vassoura,
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Que vintém nJo me ficaaac,

Vcio-mc diier que a Moura
1'cdia que ii forruw.

tlL VICCKTE, Tt»l,k*.

l'ros(ij\tir lr<rnio lijgo o miaenuel

Camiabo, costumado onde a« víâo

Mil vc7i^« mortos ja sem ter remedia,

Efiempre aa eap«ran<;aa no ceo Arme*.

COKTE REAL, NAUrRAGIO DE ItrULVCSA,

rutl. 11.

— fDesta hida de ElHejr houve gran-

des murmuraçoens, e desconfianças, o

que tudo sofreo, e atalhou Bernaldim de

Sousa com muita prudência, e brandu-
ra, não deixando de proseguir na obra,

e em mandar dar assaltos.» Diogo de

Couto, Década C, liv. 9, cap. 12. — «E
proseguindo por seu intento adiante,

perguntou ao Padre porque prohibia pas-

sarem os Bonzos letras de cambio para o

Ceo, pois por ellas as almas là eraõ ri-

cas, e sem isso eraõ pobres sem nenhum
remédio para poderem buscar sua vid» ?

A que respondeu que a riquesa dos que
hiaõ ao Ceo naô consistia no cochumia-

cos, que por modo de tyrannia os Bon-

zos cà lhes davaõ, senaô nas obras, que

cõ fé nesta vida íaziaõ, e que esl« fé,

pela qual juntamente com caridade se

merecia irem ao Ceo, eraaquella que elle

lhes pregava, que se chamava Ley Chris-

tã.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 212.— «Reformadas as pazes,

determinou Nuno fernandez de proseguir

na guerra contra el Rei de Marrocos, e

o Serife, assi com a gente que tinha em
Çafim como com os mesmos Árabes de

que era alcaide Iheabentafuf, em cojt

companhia mandou ao Adail Lopo bar-

riga que andasse com cento, e cincoen-

ta de cauallo Portugueses.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 3,

cap. 34.—«Donde Fernam de Magalhães,

(por o bacharel Rui faleiro naõ querer

proseguir nesta viagem) partio aos der

dias Dagosto do mesmo anno com cinco

nãos que lhe el Rei mandou aparelhar

pêra esta viagem, de que era capitão ge-

ral com alçada de poer, e tirar Capitães

e officiaes como lhe parecesse ser serui-

ço dei Rei, e de executar justiça ciuil, e

crime em todolos que hiam na frota de

qualquer calidade que fossem.» Idem,

Ibidem, part. 4, cap. 18. — «Em Dia

npo eslavão ociosas as armas, porque

Rumecáo valeroso, o constante, não o

assombraváo os damnos recebidos, nem
os soccorros esperados dos nossos. Sabia

o poder, com que o Governador vinha

em pessoa, ainda estimado por maior n»

fama, que na apparencia ; mas nem as-

sim dobrou da resolução de proseguir

o cerco, esperando a ultima fortuna.»

Jacinlho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.— «Mais lhe disse,

que faltavão do exercito cinco mil ho-

mens mortes ao nosso ferro, sem outros

i
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Cabos de nome ; e que os soldados de

melhor voto, desconfiaráo da empreza,

entendendo seriamos soccorridos com a

primeira vaga que o mar fizesse ;
porém

que Rumecão com as perdas recebidas

estava mais obstinado em proseguir o cer-

co, como homem empenhado na honra,

e na palavra que havia dado aoSoltão.»

Idem, Ibidem.—«Aqui estivemos alguns

dias onde polia mudança dos ares quasi

todos fomos doentes e sangrados, e des-

que nos achamos algum tanto bem ho
embayiador acabou de se aviar e com-
prar cavalos pêra os que com elle hiaõ

proseguimos nosso caminho.» António
Tenreiro, Itinerário, cap. 3. — «Agora
escutae-me e respondei sinceramente ás

minhas perguntas.— Fez uma pausa, fi-

tou no mancebo o seu olhar de milhafre

e proseguiu.» A. Herculano, Monge de
Cister, cap. 9.

—Loc. ALATiNADA : Proseguir alguém
com graça, favor; ser-lhe gracioso, fa-

vorecedor.

—Proseguir seu direito; negociar, fa-

zer que lh'o guardem por acção em juí-

zo, por força d'armas.

—Ir em seguimento d'alguma cousa,
fazer que se effectue.—«El Rei na mes-
ma hora que soube da ida do infante, e

do Duque, despachou dom António Da-
taide primeiro conde da Castanheira, pe-
lo qual, auendo respeito a quantas vezes
negara ao Infante o effecto de seus altos

e valerosos pensamentos, lhe mandou li-

cença pêra proseguir no que tinha co-

meçado, e credito pêra tomar de merca-
dores cem mil cruzados, offerecendo-lhe
aliem disto tudo o que lhe delle, e de
seu regno mais comprisse mandando lo-

go alguns fidalgos que se fossem pêra
elle, e o acompanhassem, e a alguns dos
que pêra isso pediram licença a deu,
com a todos fazer mercê pêra ajuda do
caminho.» Damião de Góes, Chroaica de
D. Manoel, part. 1, cap. 101.

—Proseguir o discurso; a matéria de
que se trata.

—Proseguir alguma cousa; leval-a a

cabo.— «E porem confessamos que os

começos das cousas que com ajuda de
Deos proseguimos, pêra effecto de sua
destruiçam, de que parece que tam re-

ceo, serem assas grandes, e aplos pêra
isso, pola priuação das mercadorias, e

trato das cousas da índia.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 93.

—Proseguir na observação das cau-
sas.

Ouvisse o grào Germano, a rjaem patente

O eterno Templo foi da3 Artes todas,

Se as primitivas Manadas, se aquella

Pr©-e.\Í5teate, enfática harmonia,

Hum pouco elle esquecesse, e proseijíi.lsS'.

Na contumaz observação das causas,

Mais cedo, e mais brilhante a luz railra :
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Do Livro do Universo os áureos Sellos

Aos oUios dos mortaes se especlai;árão.

J. AGOSTINHO DE MACEDO, VIAGEM E.KTATlCA,

cant. i.

—Syn. : Proseguir, continuar. Vid.
este ultimo vocábulo.

t PROSELYTICO, A, adj. Que diz res-

peito aos proseiytos.

PROSELITISMO, s. m. Zelo de fazer

proseiytos.

PROSELYTO, A, adj. (Do grego /jrõse-

lijtos). Pagão que abraçou a religião ju-
daica. — No tempo de Salomão acha-
vam-se mais de cento e cincoenta mil
proseiytos na terra de Israel.

—Novo converso a uma fó religiosa.

—Proselyto de justiça ; aquelle que
submettendo-se a todas as leis de Moy-
sés, era considerado como inteiramente
regenerado.

—Proselyto de domicilio; era o que
abjurando o gentilismo, nem se circum-
cidava, nem guardava a lei mosaica,
mas somente os sete preceitos da lei na-
tural.

—Por extensão : Um homem que se

ganha para uma doutrina, uma opinião,
um converso.

t PROSENCHYMA, s. m. Termo de bo-
tânica. Tecido cellular febroso dos vege-
taes.

f PROSÉRPINA, s. f. Termo do poly-

theismo. Filha de Ceres, mulher de Plu-
tão, e rainha dos infernos.

— Planeta telescópico descuberto em
1853.

f PROSENA, s. m. Lugar destinado,

entre os judeus, á oração, e que differia

das synagogas em estarem sempre no
campo.
PROSILLOGISMO, ou PROSYLLOGISMO,

s. m. Termo de lógica. Argumento que
consta de dons syllogismos agudos, de
maneira que a conclusão do primeiro
sirva de maior ou menor proposição do
outro.

PROSITA, s. 2 gen. Pessoa que somen-
te escreve em prosa.

PROSLABOMENOS, s. m. Termo de

musica antiquado. Tom correspondente
ao nosso ré.

f PROSNEUSE, s. f. Termo de astro-

nomia antiga. Desvio do ei.xo do epicy-

clo lunar.

PROSÓDIA, s. f. (Do latim prosódia).

Termo de grammatica. Pronuuciação re-

gular das palavras conformemente ao

accento.—Lê-se mais de vagar do que
se falia, assim a prosódia deve ser mais
compassada na leitura, e ainda mais no
foro, nas tribunas, no theatro.

—Algumas vezes diz-se da quantida-

de das syllabas.

—Nas escolas, conhecimento das re-

gras da quantidade em grego e em la-

tim, das syllabas, que são longas ou
breves ; da medida dos differentes ver-
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SOS. — Este menino sabe bem a prosódia
latina.

—Livro que trata d'esta sciencia. —
Tratado da prosódia. — Comprar uma
prosódia.

t PROSODICAMENTE, adv. Em atten-
ção á prosódia.

PROSODICO, A, adj. Que pertence á
prosódia, que diz respeito á quantidade
das sjllabas. — Distinguir o accento pro-
sodico do accento oratório e musical.—Lingua prosodica ; aquella onde o
acento e a quantidade são bem determi-
nados.

PROSONOMASIA, s. f. (Do grego prós,

e onoma). Termo de rhetorica. Seme-
lhança de sons entre diversas palavras

de uma mesma phrase.

I PROSOPALGIA, .?. f. Termo de me-
dicina. Nevralgia facial.

PROSOPOGRAPHIA, s. f. (Do grego
prosòpon, c graphos). Termo de rhetori-

ca. Espécie de descripção que tem por
objecto fazer conhecer as feições exte-

riores, a figura, o ar do corpo de uma
pessoa, de um animal, etc.

PROSOPOPEIA, ou PROSOPOPÊA, s. f.

(Do grego prosopopoiia). Figura de rhe-

torica que presta acção e movimento ás

cousas insensíveis, que faz faliar as pes-

soas quer ausentes, quer presentes, quer
as cousas inanimadas, e até algumas ve-

zes os mortos.

—Figurada e familiarmente : Discurso

vehemente, emphatico.

—Loc. pop. : Pessoas de boa, ou gran-
de prosopopeia; indivíduos bem apes-

soados, que tem ar grave, ostentoso, no
que faliam, e fazem.

PROSPECTIVA, s. f. ViJ. Perspectiva.

1.) PROSPECTO, s. m. (Do latim pros-

pectus). Termo didáctico. Modo de olhar

um objecto.

2.) PROSPECTO, s. m. Vista antecipa-

da que se dá de uma obra que ainda

não foi publicada, e que o deve ser ou
por subscripçáo ou por via commum.

—

Um prospecto contém algumas vezes

não só a ideia geral da obra, mas ainda

um fragmento para servir como de amos-
tra, formato e quantiiada dos volumes,

caracter, papeis, condições e promessas.

— Diz-se também de um estabeleci-

mento destinado ao publico.—Prospecto

de uma casa de saúde.

PROSPERADO, part. pass. de Prospe-

rar.

Diria o Conde da Feira :

Senhor, sam certincajo

Que só Deos dú o reinado ;

E, pois vo-lo deu, elle queira

Que o logreis })rosperado

.

GIL VICENTE, OBRAS VARIAS.

PROSPERADOR, A, s. e aij. Que faz

prosperar,

f PROSPERAMENTE, adv. (De prospe-
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ro, e o sufBxo .mente.). De um modo

prospero.

Em doas annoa de linm vilUo

vimoH Duque de MilAo,

peasoa muy aingular,

prosferameiíte acabar

Esfori^a gramla capitão.

eARCIA DE BEZKNDE, MlSClLLANEA.

—«E OS ditos procuradores nfio toma-
^

rão com os ditos Reys concrusSo alguma,

e a causa foj- por lhe socederem assi prós-
|

peramente suas cousas com Franra, e

principalmente porque antes de tomarem

concerto sobre a dita conquista, ilhas, e
j

terras, quiseráo outra vez ser certifica-

dos de toda a verdade delias, e de tudo

o que nellas auia.» Idem, Chronica de

D. João II, cap. 165.

o iivial em Epave á^r, t fúria ardente

Por lhe saliir em vHo aquelle intento.

Faz levantar o ferro descontente

E de novo soltar a vella ao vento

;

E navegando o «car prosperamente

Em .\iebibe vai fazer o assento,

Que est^i na costa li do mar .\rabio

Possuído d'hnm Rei mal cauto e s.ibio.

FRANC. D'aNDRADB, PBJMEIBO CERCO DE DIU

cant. 12, est. 128.

PROSPERAR, t'. «. (Do latim prospe-

rare). Ter a fortuna favorável, fallando

das pessoas.

—

Se não tivesse sido um to-

lo, prosperaria.

o gram Ca? também mandou
grades gentes, muytaa terras,

vimos quanto prosperou,

e quantos desbaratou,

em muytas, e grades guerras.

QARCIA DE REZEKDE, MISCEU-ANKA.

— Diz-se, dos animaes, das plantas,

aos quaes um tempo, um clima c favo-

rável.

—Ter um feliz successo, fallando das

cousas.
— Diz-se por ironia, de alguma cousa

má. — O escândalo vai prosperando.
— V. a. Fazer que uma pessoa ou

coasa vá bem, felizmente, em augmen-
to, favorecer.

Est.i9 muy injustas guerras

fazem ho Turco prosperar

ncs mares, campos, e serras,

revnos, imierios, e terras

tudo ser a seu mandar,

p«m hos Cbristãos querer veer,

quanto laD<;am a perder,

por se ntim quererem bem.

C. DE REZENDE, 1IISCELI.ANEA.

— «A graça, e a bençam seja sobre o

amado irmsm christianissimo Rei Ema-
nuel, caualleiro dos mares, sobgigador.

e vencedor dos Cafres, incrédulos, e dos

mouros, prospere vos o Senhor lesu

Chrislo, e vos de victoria sobre vossos

imigos, e alargue, e estenda vossos re-

gnos pelos rogos, e deuaçoens dos mes-
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sageiros do Redemptor lesu Christo, os

quatro Euangelistas, Saô loaro, Lucas,

Marcos, e Matheus, suas sanctidades, e

oraçopns vos guardem, k Damião de (iões,

Chronica de D. Manoel, part. 3, cap. 59.

— «Conforme a isto, náo foy pequeno ín-

dice de perpetuidade a resolução gene-

rosa, com que EIRey D. Joaô o IV. nos-

so Senhor, que Deos guardn, e prospere,

mandou levantar todos os tributos, que

Caslella nos linha posto, tanto que to-

mou posse pacifica destes seus Re) nos de

Portugal. > Arte de Furtar, cap. 51.

PROSPERIDADE, s. /. (Do lalim pros-

peritas). Estado do que é prospero.— S\ta

coragem >' tão (jrandc como sua prospe-

ridade. — yl prosperidade da religião é

differente da dos itnperios.— «Porque ven-

do EIRey de Calecut a prosperidade de

nossas cousas, e em quáo breve tempo
AfTonso d'Alboquerque se tinha feito se-

nhor de duas Cidades táo notáveis, co-

mo eram Malaca, e Goa, deo licença a

este seu irmão, que como cousa movida

per elle, por sempre se mostrar nosso

amigo, folgaria de fallar na paz entre el-

le, e o Capitão.» João de Darros, Déca-

da 2, liv. 7, cap. 6. — «Finalmente foi

tal el Rei D. Manoel no decurso de sua

vida, que houve quem lhe chamasse fi-

lho da ventura pelas muitas boas, que

teve no tempo, que reinou, e pela pros-

peridade, em quo manteve seus vassal-

los.» Frei Bernardo de Brito. Elogios dos

Reis de Portugal, continuados por D. José

Barbosa.—«O Governador outío os Em-
baixadores em sala pública com grande
authoridade, respondendo-lhes que as-

sim como não buscava a guerra, táo pou-

co a sabia engeitar: que a prosperidade

do Estado consistia em ter mais inimi-

gos, porque com despojos, e victorias se

engrandecera sempre; mas que também
nunca negara a paz a quem com obras,

e amizade fiel a merecia.» Jacinlho Frei-

re de Andrade, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 1. — «Que convinha mostrar lhe

este verão as armas, porque attento á

segurança de sua mesma casa, deixaria

de inquietar a alheia; mormente, que
impedindo-lhe nossas armadas a liber-

dade da navegação, e os úteis do com-
mercio, abriria os olhos psra vt?r, que só
da paz do Estado pendia sus prosperi-
dade.» IJem, Ibidem, liv. 4. — «E para
que a nós, e a nada se não falte, he bem
que nós náo faltemos da nossa parte,

contentandonos com o que o' tempo dá
de si, e com a esperança certa da pros-
peridade, que he infallivel depois da for-

tuna áspera, beatificando com excessos,
o que malogra na adversidade.» Arte de
Furtar, cap. 45.

— Diz so também no plural: As gran-
des prosperidades nos cegam.
PROSPERISSIMO, A, àdj. superl. de

Prospero. Muita prospero.
PROSPERIZADO. Vid. Prosperado.
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PROSPERO, A, adi. íDo latim jirosjte-

rus). Feliz, favorável, afortunado.

Depois de hum braoe e*pa<:o que •• Ire* •ontfaru

1'rofpn'a», venluro*»». e felices,

Sam di-saparecldas, entram outras

Trc« ; cnKi*, inf«nu(i, tritles flgurta,

DeKon">lado« ro<toa todas mo«tr«m,

P</r elles eitendida cor nlfiire»,

lleverberam nos olhos Inflammado*

lijcm m"rlifera vista) :<r'lentea chrimat.

CORTE RlJkL, KAUnuUJIODKBl-P.: 3-

Cjnt. 1.

Deafaic o taro intento diamanlino

E n vontade obetin^ida riguroaa.

Amansa meu aenido deaatino

Daraff a men raal bora ma'f ditosa.

E aquelle ardor crnel qoe de eocliao

Abrasa aata minha alma desajoaa,

Mudada a condiç.to, seri mudado

Em /^ccí;.. ,0, ftlice, e alt < estado.

DEM, IBIDEM.

Entrai verel^ as cousas espantoaaa

I>os He^s de Portugal aqui ea<:iilpidas.

Vereis alla<= empresas mil-igrosaa.

Que 00 mundo ser:ío senipre timidaa.

Vereis victorias proveras famnaaa.

Que loDgo tempo tem ji copaomidai.

Vereis quasi leu.vios da meraona
Forti^im>'S varões digDOS de gloria.

IDEM, IBIDEM, Caot. 12.

— «Depois da partida de dom Vasquo

da Gama, determinou el Rí'i de Calecut

poer em obra a ro<i v.jntade que tinha a

el Rei de Cochim. misturada ja com en-

veja de o ver prospero, e sua Cidade ir

em crecimento com o proueilo que re-

cebia dos Portugueses, pêra o que come-

çou de fazer apercebimentos de guerra.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 1, cap. 73. — «E quando nossos

exércitos (o que cremos que per miseri-

córdia de Deos será mui cedo' chegarem
á sua casa de Meca, e onde está o seu

falso profeta, e tornaram por força dar-

mas, e destroirem tudo, então não será

sem razão ameaçar c dito Soldão com a

destroiçam do Sepulchro Sancto, e en-

tão mais justamente se pode aqueiíar, e

lamentar, e isto muito Sancto Padre não

saó cousas vás, nem de muita dificulda-

de, oulhando bem em quam pouco tem-

po com ajuda do senhor Deos se fezeráo

tão grandes, e prosperas cousas.» Idem.

Ibidem, part. 1, cap. 93.— «.^jantou «o

titulo antigo dos Reis de Portugal, Se-

nhor de Guiné. Em Africa continuou suas

conquistas, com prospera ventura. For-

taleceo Tangere, e outros lugares da fron-

teira.» Frei Bernardo de Brito, Elogios
' dos Reis de Portugal, continuados por

I

D. José Barbosa. — «E admittindo ao go-

verno da justiça a D. Fernando Marquez
I de Villa Viçosa, filho do Conde de Bar-

j
ccllos; e ao melhor tempo que cuidavaõ

i ter tudo quieto, se tornou a Rainha a

descompor com o Infante Governador de

maneira, que pretendendo eicluillo, lhe

vfio a pór tudo nas mãos, e ella como

I
aggravada se foi para Castella, onde aca-
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bou a vida menos prospera que arrepen-
dida do conselho que tomara em sua par-

tida do Reino. » Idem, Ibidem.— «E sen-

do rico, e tendo vassallos que o sirvaõ,

naõ tem que temer inimigos: e estando
seguro destes, florecerá prospero, reina-

rá poderoso : e a hum Rey prospero com
riquezas, bem servido de vassallos, e po-

deroso em seu Império, pouco lhe f?lta

para bemaventurado.» Arte de Furtar,

cap. 15. — «Nos Yice-Reys da índia vi-

mos em tempos passados exemplos des-

ta fortuna prósperos, e trágicos; porque
os que lá naõ furtavaô, para cá remirem
sua veiaçaô. morriaõ no Castello com
ruim nomeada ; e os que traziaõ milhoens
furtados, de tudo se escoimavaõ galhar-

damente com nome de muito inteiros.»

Ibidem, cap. 20.

Vendo os Mogores tal, tão nova gloria,

Tão prospero successo, e sem perigo.

Qual nos não representa aleiíma historia.

Nem do tempo presente, nem do antigo.

Não qaizerão seguir mais a victoria,

Deixão fugir em salvo o fraco imigo,

E vão-se a recolher a rica presa,

Dar saque ao arraial, ja sem defesa.

F. d'a.ndbade, primeiro cerco de DIU,

cant. 3, est. 39.

— Em vaõ, cruel Deaõ, em vaõ celebras

Com nosso sangue o proí^pero successo.

Que a futura victoria te promette

;

Que por fim cederá ateu contrario.

—

A. DIKIZ DACRCZ, HYSSOPE, Cant. 7.

1 PROSPHYSE, s. f. Termo de Botâni-

ca. Filete mui delicado que se entremet-

te nos corpos reproductores, nas urnas
dos musgos e nas capsulas dos hepáticos.
— Termo de Pathologia. A.dherencia

anómala de partes que deveriam ser se-

paradas.

f PROSSEGUIR. Vid. Proseguir.— «Eu
por achar companhia destes Christãos Ar-
ménios, que me seguram o caminho atee

Jerusalém, que em estremo desejava, e

juntamente que podia ver muytas ter-

ras: me apartej do embaixador, e pros-

segui o caminho da cidade de Tabriz.»

António Tenreiro, Itinerário, cap. 2.

PROSTAPHERESE, s. /'. (Do grego pros-

the, 6 aphaireíis). Termo de Astronomia.
A diflerença que existe entre o verda-

deiro movimento, e o médio do sol.

PROSTAPHERIGO, A, adj. — O tempo
prostaphericQ ; o tempo ditferencial en-

tre o verdadeiro movimento e o mediano
do sol.

PROSTAR. Vid. Prostrar.

PRÓSTATA, s. f. (Do grego pro, e staô).

Termo de .anatomia. Glsndula situada

na linha mediana, na parte inferior do
collo vesical.

PROSTATICO, A, adj. Que diz respei-

to á próstata.

— Concreções prostaticas; cálculos da
próstata.

7 PROST.ATITE, s. f. Termo de Medi-
cina, [nflammação da próstata.

7 PROSTATOCELE, s. m. Termo de Me-
dicina. Tumor prostatico.

I PROSTATOLITHO, s. m. Termo de
Pathologia. Calculo da próstata.

7 PROSTATO-PERITONEAL, adj. 2 geti.

Termo de Anatomia. Que diz respeito ao
peritoneo e á próstata.

-f-PROSTATORRHÈA, s. f. Termo de

Medicina. Evacuarão mórbida do liquido

prostatico.

-j-PROSTECA, s. f. Termo de Zoolo-
gia. Porção das mandíbulas de certos in-

! sectos.

! PROSTERNAÇÃO, s. f. .Acto de proster-
' nar-se.

f PROSTERNADO, part. pass. de Pros-
ternar.

PROSTERNAR, v. a. (Do latim proster-

neré). Fazer prostrar aos pés.

— Prosternar-se, v. refl. Prostrar-se,

lançar-se aos pés.

PROSTERNATIVO, A, adj. Que faz pros-

trar.

PROSTHESE, s. f. (Do grego prosihe-

sis). Termo de Grammatica. Vid. Pro-
these.

— Termo de Cirúrgica. Parte da the-

rapeutica cirúrgica, que tem por objecto

supprir por uma preparação um órgão,

que ha sido tirado era todo, ou em par-

te ; ou encobrir uma deformidade.
PROSTÍBULO, s. m. (Do latim i^roffi-

bulum). Lugar de prostituição, mance-
bia, lupanar.

PROSTITUIÇÃO, í. f. (Do latim pros-
titutio). A acção de prostituir.— Abandono á impudicicia.
— Lugar de prostituição ; casa de de-

boche.
— Figuradamente: Vil abandono que

se faz das couas moraes. — A prostitui-

ção da justiça, das leis.

— Corrupção, devassidão, depravação
de vida, de costumes.

I PROSTITUÍDO, part. pass. de Pros-
tituir.

PROSTITUIDOR, A, s. Pessoa que
prostitue.

— Homem que faz que outrem se pros-

titua.

PROSTITUIR, V. a. (Do latim prostitue-

re). Entregar á impudicicia.

— Prostituir a honra; entregar-se á

impudicia, fallando de uma mulher.
— Prostituir a eloquência ; usar d'el-

le deshonestamente, indevidamente, por

peita, e mau preço, como é o ganho das

prostitutas.

— Prostituir-se, v. refl. Entregar-se á

impudicicií.— «Uma pessoa conhecia ri-

quíssima em Lisboa, e depois a vi men-
digar. Viera de Angola, onde trazia de

noite escravas a prostituirem-se por di-

nheiro que levavam a seu amo. A rique-

za assim havida acabou na prostituição

das filhas de quem a ganhara tão infa-

memente.» Bispo do Grão Pará, Mfemo-
rias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 144.

PROSTITUTA, s. f. (Do latim prostitu-

ta:. Mulher publica, meretriz, puta, mu-
lher mundana.

f PROSTOMIDE, adj. Termo de Zoo-
logia. Diz-se de peixes que tem a boca
na extremidade do focinho.
— Substantivamente : Os prostomides.
PROSTRAÇÃO, s. f. (Do latim prostra-

tio]. A acção de prostrar-se.

— Termo de Medicina. Aniquilação das

forças musculares que acompanham cer-

tas doenças agudas, e mormente as fe-

bres typhoides. — A prostração das for-

ças.

PROSTRADO, part. pass. de Prostrar-

se. Termo de Medicina. Abatido, como
nas febres typhoides. — «Via-me neste

mundo só, e sem parentes, com muitos
conhecidos, e sem um único amigo, pros-

trada com essa súbita e violenta morte,

dando gemidos no meu quarto, quando
teve Agostinha o valor de me inteirar de
todo o horror de meu infortúnio. Desde
a nossa assistência em Paris, tinha M.

Depréval perdido o uso de me confiar os

seus negócios
; que lhe tinhão os seus

sócios persuadido ser cousa ridícula e

muito, o fazê-lo assim.» Francisco Ma-
noel do Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.
— Prostrado por terra.

Eotraõ pois onde o sábio trabalhava,

E iirostraila por terra a vil Carcaça,

Desta forma o silencio interrompia.

A. DlNlZ DA CBUZ, HYSSOPE, Cailt. 8.

PROSTRAR, i'. a. Lançar, derribar ao
chão.—«Entendendo pois o Governador,
que seria fácil de prostrar hum Reino
declinado, foi continuando com o Hidal-

cáo a guerra, querendo que de seu cas-

tigo fizessem argumento os emulos do
Estado.» Jacinlho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 4.

Tudo, a g':'lpes continues, redobrados.

Vai prostrando o glorioso monumento

Dos Pdchecos, dos Castros e Albuquerques.

Qué d'esse esp'rito que animava 03 fortes?

GARRETT, CAMÕES, cant. 4, cap. 11.

AffoDso, que nos campos do Salado

As hostes granadis prostrou tremendas

Com pequeno poder. — Viçosos louros

De tamanha e tam próspera victoria

Caso triste murchou, crueza barbara

Que á bellissima Iguez deu morte injusta.

IDEM, IBIDEM, cant. 7, cap. "21.

—Enfraquecer muito.

Tu em parte puzeste o pensamento

Na nova Certidão, com que procuras

Desluzir-me o valor, prostrarme o alento.

ABBADE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, p.

(ed. 1787).
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A vigília Unai no» Ciinça, e i.rúilra;

K (<idi|a aturada enerva aa forças,

Exbauata* farçu me rssUura o soco.

j. A. DS MACKDO, ueoiTAgÃo, cant. 1.

—Prostrar-se, v. rejl. Lsnçar-se de

braços em terra por humildade ou can-

çgçô.— «Mal oraõ medidos quatro, quan-

do apparoce a Hóstia, a qu« elles fingin-

do lagrimas se prostrarão batendo nos

peitos. Fica o mercador sem sangue, te-

mendo Ihn imputem de novo, o que em
Jerusalém tomarão sobre si seus antepas-

sados.» Arte de Furtar, cap. 39.

A eítas V070», da Cama salta fúr.i,

Por terra 59 llie ;ii\..sr™, e bate oa peitos;

De gostA d>~<'cs higrima-H derrama

:

Baijar-lhe quiz os piis; mas Dó^te instante,

Ella desaparece, e ella acorda.

a. DINIZ DA cri;/., hvssope, cant. i.

—Render-se.

—Eufraquecer-se. — Prostrarem-se as

forças.

—Figuradamente : Prostrarem-se as

faculdades da alma.

—Figuradameate : Prostrarem-se aos

vícios.

PROSTRIMEIRA, s. f. Termo antiqua-

do. O que está por vir, e ha de ser der-

radeiro, ou novíssimo ao homem.
PROSTUMEIRO, s. m. Vid. Postumei-

ro.

f PROSTYLO, s. t/i. Termo de archi-

tectura amiga. Kspecie de pórtico sus-

tentado por coluinuas.

PROSUPPOR. ou PROSUPOR, v. a. Yid.

Presuppor, e Presupõr.

PROSYLLOGISMO, s. m. Vid. Prosillo-

gismo.

f PROSYLLOGISTICO, adj. Que tem
relarã') com o prosyllogismo.

fPROTAGON, s". ?)!. Substancia or-

gânica, crystallisavel, definida,- contendo
phosphoro e azoto no numero dos seus

elementos : encontra-se no cérebro.

PROTAGONISTA, s. m. Vid. Prologo-

nista.

PROTASE, ou PROTASIS,.s. /. (Do gre-

go protasis). Termo de lilteratura. Parle

de um poema dramático, em que o acto

se complica cada vez mais.

—Particularmente: Exposição do as-

sumpto da P'^ça.

—Termo de grammatica. A primeira
parte de um periodo; a segunda chama-
se apodose.

PROTATICO, A, adj. Que diz respeito

á exposição de uma peça dramática.—Personagem protatica
;
personagem

que si^ appartíce no principio de uma
peça para fazer a exposição d'ella.

f PROTEACEAS, s. f. pliir. Familia

de plnnlas Hicotyledoneas, e exóticas.

PROTECÇÃO, s. f. (Do latim protectio).

.4cçâo de proteger, de livrar do mal.
—Amparo, abrigo.— tDeteve-se o Go-

PROT

vernador aqui hum dia, em que se in- I

formou dos desenhos, e forças do ini-

migo ; e logo no seguinte, que era ves- >

pêra do Apostolo S. Thomé, se resolveo i

cometter o$ Mouros, e invocar o nome
do Santo na batathn, não lhe querendo
tirar a honra da protecção da ludia com-
prada com a doutrina, e sangue derra- i

mado na Cruz de seu martyrio.» Jacin-

tho Freire de Andrade, Vida de D. João
de Castro, liv. 4.

—

ePiide vossa mages-
tade continuar a real protecção, com
que vossa magestade foi servido crear e

augmentar esta conquista de Christo, ser-

vindo-se vossa magestade do seu conse-
lho e das suas noticias, que são muitas;
e nas das partes ultramarinas como em
todas as mais, experimentará vossa ma-
gestade, quanto christão e bem inten-
cionado é o seu zelo, e quão acertado o

seu voto.» Padre António Vieira, Cartas
(ediç. 1854), n.<> 18.

—Diz-se das pessoas que servem de
protector a alguém. — Ente homem tem
poderosas protecções.
—Emprego de protector em Roma.
—Acção de favorecer o progresso de

alguma cousa. — /"sfe príncipe totnou de-

baixo de sua protecção as letras.

—Termo de economia politica. Syste-

ma de protecção ; systema relativo á

admissão das mercadorias estrangeiras no
paiz, segundo o qual se impõe mais ou
menos mercadorias á entrada, para pro-

teger o commercio interior contra uma
concorrência que não poderia sustentar-
se sem risco.

— Favor, com que se beneficia alguém,
a sua causa, não só defendendo do mal,
mas talvez procuranio-lhe bem.
PROTECTIVO, A, adj. Que protege, que

defende.

PROTECTOR, A, s. (Do latim prote-

ctor). Homem que protege, sustenta o

preso, o pobre", o necessitado.

Vin(ar-se é fóri;a ; mas vingança negra.

Feia e covarde a querem. — « Sem amig<>s,

Stm protectores, pobre, sem arrimo,

\ indigência, á miséria ahi ^uccumba,

H de sua ou^iadia o crime e.\pie. '•

GARi\BTT, cam., cant. 10, cap. -3.

—Homem que protege, favorece araa
cousa.

—

fia ministro protector das le-

tras, das artes, das sciencias.

—Homem que toma a seu cargo os

interesses dí uma pessoa.

—Diz-se de um titulo, de uma digni-

dade, de uma funcção.

—Particularmente : Cardeal encarrega-

do em Roma do cuidado dos negócios

consistoriaes de certos reinos ou dos in-

teresses de certas ordens religiosas.

—Folha metallica applicada á superfí-

cie exterior de um naviu.

—Adjectivamente . Que serve de pro-
tecção, de defeza.

—

A mão de Deus, pro-
tectora de nossa monarchia.

PROT

—Termo de botânica. Folhas prote-
ctoras; folhas que, durante a noute, se

abaixam de modo que formam um abri-

go ás tlúres situadas por baixo.

—Termo de economia politica. Sijste-

iiia, reijimen protector; systema, pelo

qual se sobrecarregam de direitos ds al-

fandega elevados os productos estrangei-

ros que fariam concorrência aos produ-
ctos naciunaes.—Direitos protectores; direitos dt al-

fandega que tem por Gm elevar o preço
do produclo estrangeiro, e de permitlir

assim ao productu nacional fazer-lhe ama
concorrência victoriosa, ou pelo menos
não se vender mais caro.

PROTECTORADO, i. m. Dignidade de
protector.

f PROTECTORAL, adj. (De protector,

com o suflixo lal»). Que diz respeito ao
protectoradcj, ao protector.

PROTECTORIA, s. f. Caracter de pro-

tector.

— Officio de protector.

PROTEGER, V. a. (Do latim profe^ere),

Tomar a defeza d'alguem, de alguma
cousa, prestar soccorro. —Deus protege
a ínnocencía.

—Tomar conta dos interesses, e da
fortuna de uma pessoa.

—Vigiar pelo progresso de uma cou-
sa.—Proteger as sciencias, as artes.

—Sy.n. Proteger, defender. Vid. este

ultimo termo.

PROTEGIDO, part. pass. de Proteger.

Amparado, abrigado, favorecido. — Um
hoinetn cuja fortuna protegida do céo

não conhece desgraças.

—Substantivamente: O meu prote-

gido.

PROTEIFORME, adj. ^2 gen. Termo di-

dáctico. Que muda a cada instante de

forma.
-{- PROTEÍNA, s. f. Substancia que se

suppunha ser o radical das substancias

orgânicas azotadas; a experiência ainda

não confirmou esta hypothese.

PROTELAR, i'. a. (Do latim protelare).

Rechaçar, repellir, rebater.

—Demorar a demanda, fazer com que
não ande o processo, enredal-o com de-

moras.

PROTENDER-SE, v. rep. (Do latim pro-

tendcre). Entender-se, dilatar-se.

-|- PFÍOTERANTHO, adj. Termo de bo-

tânica. Diz-se das QOres que apparecem
adiante das folhas, como a arvore daJu-
dèa.

PROTERVIA, s. /'. {J)o latim jjroferi-ía).

Desaforo, audácia descarada, arrojo, atre-

vimento, ousadia, desearamenio, petu-

lância.

PROTERVO, A, adj. (Do lalim prottr-

vus). Desaforado, desavergonhado, des-

carado, atrevido, petulante.

num véo sombrio

(Por t^oprolerva lacerado em parto
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De nesra antiguidade a involve toda;

Nas mãos tem livros de diversas lingaas,

Sustentando também dourado Sceptro.

J. A. DE UACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, caut. 2.

—Soberbo, ufano, orgulhoso.

PROTESTA, s. f. Protesto.

PROTESTAÇÃO, s. f. Declaração pu-
blica que se faz de moto próprio.— Fa-
zer uma protestação de sua fidelidade

ás leis.

—Promessa, segurança positiva.

—Acto em forma pelo qual se protes-

ta contra alguma cousa.

—Escripto que contém a protestação.—Depositar sua protestação.

f PROTESTADO, part. jmss. de Pro-
testar. Qae foi o objecto d'um protesto.

PROTESTADOR, A, adj. e s. (Do la-

tim protestator) . Que protesta, que faz

protestações.

1.) PROTESTANTE, s. 2 gen. Nome
dado primeiro que tudo aos lutheranos,

depois aos caWinistas e aos anglicanos.

—Adjectivamente : A religião protes-

tante.

—

Os paizes protestantes.

2.) PROTESTANTE, s. 2 gea. Pessoa
que protesta a letra de cambio, protes-

tador.

PROTESTANTISMO, s. m. Crença dos
gregos protestantes.

—

Abjurar o protes-
tantismo.

—CoDJuncto das nações protestantes.

PROTESTAR, u. a. (Do latim protes-

tari). Prometter fortemente, assegurar

positivamente, publicamente.—«Arnoldo
protestou muitas vezes que não cria,

nem creria o Vaticínio, e que em prova
da pouca fé que lhe dava se veria que
ainda dali em diante vivia com maior
alegria.» Cavalleiro d'01iveir8, Cartas,

liv. 1, n.o 40.

— Termo de commercio. Fazer um
protesto.— Deixarei protestar esta letra

de cambio.
— Protestar pela perda, ou damno

;

requerer, propor de publico, ou em jui-

zo alguém, que não faça, ou taça alguma
cousa, commiaando-lhe, que da pessoa a

quem se faz o protesto se haverá a per-
da, ou damno que se seguir da sua ac-
ção ou omissão.
— V. n. Declarar solemnemente.
— Particularmente: Declarar em for-

ma que se tem uma cousa por illegal,

que se não aceita.— Protestar. co-/fra

uma revolução, contra uma eleição.

PROTESTATIVO, A, adj. Protestador,

abonador, que fsz protestação.

f PROTESTATORIO, A, adj. Qus tem
o caracter de uma protestação.

PROTESTO, .s. m. Djclaraçâo particu-

lar, ou por auctorilado julicial, que se

faz a alguém, para que fiça, ou deixe
de fazer alguma cousa, deelaraado-lhe
que fiquem por elle os damnos, que de
fazer o contrario do requerido, se re-

crescerem. — Protestos de damnos eper-
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das.— «Dizendo-lhe, que sem tomar es-

peciarias das nãos dos Mouros a armada
tornaria de vazio pêra o regno, porque
elle se não atreuia a achar mais da que
jà tinha comprada, e isto com protestos
de damnos e interesses, mandou recado
ao capitão, e mestre de huma nao, de
que era senhorio hum Mouro rico de
Calecut, per nome Cogecem Micide, que
estaua jà fora do porto carregada de mer-
cadorias, e ancora a pique.» Damião de
Góes, Chronica de D. Manoel, part. 1,

cap. 59.

— Termo de commercio. Acto pelo
qual, na falta de aceitação ou de pagamen-
to de uma letra de cambio, de um bi-
lhete á ordem, ou de outro qualquer ef-

feito commercial, se declara que aquelle
que devia pagar será responsável por to-

dos os prejuízos.

f PROTHEO, s. m. Termo do Poly-
theismo. Divindade do mar, que se trans-
formava em toda a espécie de formas es-

pantosas; era o guarda de animaes ma-
rinhos.

Estaua o poderoso Rey com Neréo

:

Co grão padre Occeano, com Porthuno,

Co venerauel Phorco, e Glauco insigne,

Em casos importantes praticando.

O graue Protltéo entrando, se apresenta

Cõ grande acatamento ao grão Neptuno

:

Que com ledo sembrante, poUa causa

Desta apressada vinda lhe pergunta.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 6.

— Figuradamente: Diz-se das cousas
que se apresentam sob formas diver-

sas.

— Termo de .\lchimia. Protheo dos
philosophos ; o mercúrio, assim chama-
do por via de sua fluidez maravilhosa e

suas diííerentes preparações.— Termo de zoologia. "Geaero de re-

ptis batrachios.

— Género de animalculos infusorios.
— Termo de botânica. Género de plan-

tas, typo da familia das proteaceas.
PROTHESE, s. m. (Do húm prothesis)

.

Termo de grdmmatica. Figura que con-
siste em jjuntar uma letra, ou sjilaba

no principio de uma palavra, sem lhe

mudar o sentido.— Alevantar pov levan-
tar é uma prothese.— Atambor por tam-
bor.

— Termo de cirurgia. Parte da thera-

peutica cirúrgica que tem por objecto

preencher por uma preparação artificial

um órgão, que foi arrancado em todo ou
na parte, ou occultar uma disformidade.
— Prothese dentaria.

— Eutre os gragos, altar de prothese;
altarziaho no qual preparam tudo o que
é necessário para o s.ínto sacrifício.

7 PROTHETICO, A, adj. Que diz res-

peito á prothese cirúrgica.

— Apparelhos protheticos; apparelhos
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empregados para substituir as parteá dos
corpos que faltam, taes são as pernas, os
pés, braços e maiillas artificiaes.

t PROTHORAX, s. m. Termo de zoo-
logia. Primeiro segmento do thorai dos
insectos.

t PROTIODURETO, s. m. Termo de
chimica. O mesmo que Protoiodureto.
PROTO. Termo derivado do grego, e

que se emprega na composição para si-

gnificar primeiro.

— Em chimica, palavra que se collo-
ca diante dos nomes compostos binários
inorgânicos (oiydos, chioruretos, sul-
furetos, ioduretos, etc.) para indicar a
ordem relativamente aos compostos da
mesma natureza.

t PROTOBROMORETO, s. m. Termo de
chimica. Primeiro gráo da combinação
de um corpo simples com o bromo.
PROTOCANONICO, A, adj. (Do grego

prôtos, &kanonikos). Diz-se dos livros sa-

grados reconhecidos como taes, antes
mesmo que se fizessem cânones. Divi-

dem-se os livros da Biblia em protoca-
nonicos, deuterocanonicos eapocryphos.

f PROTOCARBONADO, adj. m. Termo
de chimica. Que está combinado com a
primeira proporção de carbone.— Diz-se do gaz hydrogeneo quando
contém a primeira das proporções de car-

bone que pôde absorver.

PROTOCARBURETO, s. m. Termo de
chimica. Primeiro grau da combinação
de um corpo simples com o carbone.
PROTOCHLORURETO, s. m. Termo de

chimica. Primeiro grau da combinação
de um corpo simples com o chloro.

PROTOCOLLO, s. m. (Do latim jiroto-

collum). Formulário para dirigir os actos

públicos.

— Termo de diplomacia. Processo ver-

bal de uma conferencia diplomática. Os
protocollos em geral não são dastinados
á publicidade; necessários para a ordem
interior das audiências, narram ás par-

tes a marcha da discufsão, os pontos
para futuro constantes, ofierecem o re-

sumo das opiniões, e preparam um tra-

tado definitivo, segundo o qual vão per-

der-se nos archivos. Entretanto algumas
vezes os protocollos mudam de papel;

deixam de ser actos de processo, são se-

parados registros, e apparecem com os

nomes dos plenipotenciários.

— Termo de antiguidade romana. Os
romanos davam o nome de protocollos

a certos nomer!clst')res, que sabiam o no-

me de todos os cidadãos, e que o trans-

miltiam a seus senhores, afim de que
estes podessem salvar convenientemente

cada um dos que abordavam.
— Termo de direito romano. Nome da-

do ao sigaal impresso ou escripto sobre

o p.spel destinado a receber os actos pú-

blicos.

—Formulário contendo a maneira co-

mo os reis, 03 grandes príncipes e che-
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fes de admiriislr/if;.!') traclam nas suas

carias aquelles a quem oscrevem.

— Formulário indicando a maneira de

escrever a dilF^irentos pessoas, segundo

sua classe.

— Faiuiliarraonte : Preambulo.

PROTOCOLO, s. i,í. Vid. Protocollo.

f PROTOCTISTAS, s. »i. plttr. Heréticos

origenisUs que sustentavam que as almas

tinliam si lo creadas antes dos corpos.

f PROTOCYANURETO, s. m. Termo de

Chimica. Primeiro grau da combinarão

do um corpo simples com o cyanogeno.

i-
PROTOENOTHIONICO, adj. m. Termo

de Cíiiraica. Vid. Sulfovinico.

f PROTOFLUORURETO, s. m. Termo
de Chimica. Primeiro grau da combina-
ção de um corpo simples com o flúor,

f PROTOGALA, s. m. Termo de Medi-

cina. Primeiro leite qu« fornece o seio

de uma mulber que novamente pariu.

f PROTOGENO, A, adj. Termo didá-

ctico, dae é de primeira formação; que
foi produzido antes que qualquer outra

cousa.

—S. m.plur. Classe do reino animal,

comprehendendo os infusorios e os po-

lypos moUes.
PROTOGONISTA, s. 2 gen. (Do grego

prutos. e agonistri). A primeira pessoa, a

mais principal da tragedia.

i-
PROTOGYNO, s. m. Termo de Mine-

ralogia. Roíba granitoide que forma o

cume do Monte Branco, e que se compõe
de quartz, l'4ispatli, e talco.

j- PROTOHYDRIODURETO,s. m. Termo
de Chimica. Primeiro grau da combina-
ção do iodureto de hydrogeneo com um
corpo simples.

f PROTOIODURETO, s. m. Termo de
Chimica. Primeiro grau da combinação
de um corpo simples com iodo.

PROTOMÁRTIR, ou PROTOMARTYR, s.

2. gen. (Do grega pratos, e marUjr). Ter-

mi) de Historia ^eclesiástica. Nome dado
algumas vezes a Santo Estevão, conside-

rado como o mais antigo martyr.

PROTOMEDICETA, s. m. Encargo do
primeiro medico.

—Junta de médicos a que incumbe
o cui lado da saúde publica, o eiame
dos b 'ticarios e boticas; o dos médicos
e cirurgiões que estudaram em paizes es-

trangeiros, e querem habilitar-se para
curar no reino o domínios; dos que se

entremettem a curar som serem appro-
Tados, etc.

PROTOMEDICO, s. m. Primeiro medi-
co de um rei, de um príncipe, de uma
cidade.

PROTONAUTA, 6. m. Primeiro nave-
gante.

— Almirante.

f PROTONEMA, s. )>i. Termo de Botâ-

nica. Nome dado ao órgão lilamentoso

que nos mugos sabe do esporão.

f PROTONOTARIADO, s. »>i. Ofliíio do
protouataiío.

PROTONOTARIO, >. m. Primeiro notá-

rio dos imj)eraiores Romanos.
— Oflicial da corte de Roma, instituí-

do pel(j papa Cloiuijnte i, no lim do pri-

meiro século da Igreja para escrever a

vida dos mariyres; é eucarregaiio um se-

guida de escrever todas as deliberações

e docisõôs dos consistórios públicos.—

D

protonotario é um dos príucipaes oflíciaes

da santa sede.

— Offioiai ministerial do patriarcha de

Constantinopla.

—Protonotario aposlulico ; dignidade

que o papa concede, com attrlbuiçõ^;s

prelaticias, e jurisdiccionaes, isenção dos
ordinários, etc.

PROTOPAPA, ou PROTOPAPAS, s. m.
Termo de Historia Ecclcsíastica. Nome
que os gregos dão aos primeiros de seus

sacerdotes. U protopapa ú um grande di-

gnitário do clero grego, ímmediatamente
abaixo do patriarcha.

PROTOPARENTE, s. m. (Do gte^o pra-

tos, e de parente). O primeiro pae dos
homens, Adão.

t PROTOPASCHITAS, s. m. plur. No-
me dado aos que celebravam a paschoa
com os judeus, e que usavam, como el-

les, de pão sem fermento, assim chama-
dos porque elles faziam esta festa no de-

cimo quarto dia da lua de março.

f PROTOPATHIA, s. /•. Termo de Medi-
cina. Doença primeira, que não é nem
procedida, nem produzida por outra.

-j- PROTOPATHICO, A, adj. Que tem re-

lação com a protopathia.

—Lesiít) protopathica; lesúj producto-
ra de todas as lesões consecutivas.

PROTOPATRIARCHA,s. n%. Primeiro pa-

triarcha.

f PROTOPHOSFHURADO, adj. m. Ter

mo de Chimica. Que está em estado de

protophosphureto.

—

Guz hydrogeneo pro-

tophosphurado.
PROTOPHOSPHURETO, s. m. Termo de

Chimica. Primeiro grau da combinação
de um corpo simples cora o phosphoro.

j PROTOPHYLLO, s. /. Termo de Bo-

tânica. Folha seminal; primeira folha de
uma planta.

f PROTOPHYTO, adj. Termo de Botâ-

nica. Diz-se dos vegelaes que se consi-

deram como os primeiros nascidos do
reino vegetal.

PROTOPLASTO, s. m. (.Do grego pruíos,

e plasto). Termo pouco usado. O primei-

ro homem e a primeira mulher.
PROTOPRESUL, -s. m. Primeiro prela-

do.

f PROTORGANICO, A, adj. Termo de
Ceologia. Diz-se dos terreaos que encer-

ram poucos destroços de corpos organi-

sados.

f PROTOSAL, s. m. Termo de Chimi-

ca. Sal de um protoiydo.

f PROTOSEBASTO, s. m. Primeiro mi-

nistro da corte de Constantinopla.
•;- PROTOSELENIURETO, s. m. Termo

dõ Chimica. Primeiro grau da combina-
ção de um corpo simples com o sele-

niu.

t PROTOSTATO, «. »«. Termo de An-
tiguidade Militar. Phalangista grr-go, qui
era o primeiro homem de uma fileira.

— l'rim'3Íro homem ã direita da pri-

meira liuha.

-;- PROTOSULFORETO, «. m. Termo d-

chimica. Primeiro grão da cumhinaçá j

de um Corpo simpb.s com o enxofre.

t PROTOSYNCELLO, s. m. Nome dos
vigários junto dos |ialriarcbas e bispos

da igreja gr. «a.

7 PROTOTHRONO, s. m. Nome dado
outrora, na igreja grega, ao primeiro

bispo de uma província ecclesiaslica, ou
áqurlle que tinha u primeiro lugar quer
depois do patriarcha, quer depois do
metropolitano.

7 PROTOTYPICO, A, adj. Termo didá-

ctico. Que pertence a um prototypo.

PROTOTYPO, s. m. (Do grego pr^.loi.

e li/pos). Termo didáctico. Primeiro t\-

po, modelo, original, exemplar.
— Figuradamente : Lm prototypo de

sabedoria. — irn prototypo de eloiaen-

cia.

7 PROTOVERTEBRA, s. /. Termo de
anatomia. Vértebra primaria oa de pri-

meira ordem.

7 PROTOVERTEBRAL, adj. 2 gen. Ter-

mo de anatomia. Que tem relação com
a prolovertebra.

f PROTOVERTEBRIFORME, adj. -I gen.

Termo de anatomia. Que tem a forma

de uma protovertebra.

i PROTOXYDADO, A, adj. Termo de
chimica. Que é convertido no sstado da

proloiy lo.

PROTOXYDO, s. m. Termo de chimi-

ca. Primeiro oiydo, oiydo do miaimo,
oxy do o menos oxydado de todos aquel-

les que podem formar uma substancia

qualquer combinando se com o oxvíe-

neo. Os outros oiydos tomam, em pro-

porção da quantidade d'está principio

constituinte, os nomes de dnuloxydo,

tritoxi/do, pero.i ydo.

7 PROTOZEUGMA, s. m. Termo de lil-

teratura. Nome dado á figura de rheto-

rica chamada zeugma, quando as pala-

vras suber^tendidas por esta figura foram

expressas no principio da phrase.

-;- PROTOZOÁRIO, A, adj. Termo de

zoologia. Diz-se dos animaes cuja con-

formação ó a mais simples, e que se con-

sideram como os primeiros de todos.

— ^'. m. plur. Classe ou divisão do

reino animal, comprehendendo animaes

que a simplicidade da sua conformação

pôde íiZii considerar como o primeiro

esboço de animalidade.

I PROTOZOIDE, s. m. Nome dado aos

spermaluzoides por alguns dos auctores

que os consideram como cellulas sim-

ples.

PROTRAHIR, i'. a. (Do latim protahe-
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re). Delongar, differir, espaçar, demo-
rar.

PROTUBERÂNCIA, s. f. (Do latim pro-

tuherantia). Termo didáctico. Eminência,
saliência.

—

A precessão dos equinoccios,

<H<e vem sem difficiddade, da protube-
rância da terra ao equrdor.

—Termo de anatomia. Protuberân-

cias do craneo; saliências qa'í se obser-

vam na superfície dos ossos do craneo.—Protuberâncias occipitaes interna e ex-

terna.

— ?ío svstema dos phrenologos, protu-

berâncias do craneo que indicam os des-

envolvimentos do cérebro, e que estáo

em relação com as faculdades especiaes.

— E' o craneo, que, no systema dos phre-

nologos, nos faz corajosos, amáveis, mo-
raes, bons, incorruptíveis; se a virtude

descesse sobre a terra, tomaria sua sele

nas protuberâncias.
— Protuberância cerebral; a ponte de

Varole.

—Termo de astronomia. Protuberân-
cia solar; vasta elevação gazosa e inllam-

mada que apparece em certos pontos do
globo do sol.

7 PROTUBERANCIAL, adj. 5 gen. Que
tem o caracter de protuberância.

— Particularmente : Que diz respeito

ás protuberâncias solares.

—

A's 9 horas
e 50 minutos, a exploração do sol indi-

cava um acervo de matéria protuberân-
cia! na parte inferior do disco.—Raios protuberanciaes ; raios qne
dão pelo espnclroscopio as protuberâncias
solares. — Durante a obscuridade total,

fui extremamente impressionado do vivo

brilho dos raios protuberanciaes.
PROTUBERANTE, part. act. de Protu-

berar. Que f,nz saliência.

—

Tem a fronte

protuberante.

PROTUBERAR, v. a. Termo pouco em
uso. F«z>=T fl-vaçáo, saliência.

f PROTUTOR,'s. m. (Do latim protu-
tor, de pro, e tutor). Termo de juris-

prudência. Homem, que sem ter sido

chamado tutor, tem a seu cargo a ge-
rência dos interesses do menor.

—

Aquel-
le que desposa tima tutora chama-se pro-
tutor.

t PROTYPOGRAPHICO, A, adj. (De
pro, e typographico). Termo de philo-

logia. Que é anterior á invenção aa im-
prensa.

—Que sú encerra monumentos ante-

riores á invenção da imprensa, isto é,

dos manuscriptos antigos.

—

Collecção de
manuscriptos protypographicos.—Biblio-

theca protypograpbica.

PROUGUER. Termo antiquado em vez
de Aprouver.

7 PROUVE. Forma irregular da tercei-

ra pessoa do singular do verbo Prazer
uo pretérito perfeito do modo indicati-

vo. — «Os inimigos seguindonos sempre
por nossa estcyra até quasi a noite, prou-
ve a nosso Senhor que se tornarão a fa-.

zer na volta da terra, a demandar o pos-

to donde tinhaõ saydo.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 7.— «A' qual

tormenta os Chins chamão tufaõ, aven-

do jí três ou quatro dias, que o tempo
andava toliado, e com mostras do que
se receava, e os juncos se vinhão meter
nas colheitas que achavão mais perto,

prouve a nosso .Senhor que na volta de
muytos que neste porto entrarão, fosse

hum de hum cossayro muyto afamado
que se chamava Hinimilau, Chim de na-

ção, que de Gentio que era se tornara

Mouro avia pouco tempo.» Ibidem, cap.

50. — «Passados com assaz de trabalho

estes quinz-? dias que digo, prouve a

nosso Senhor, que nunca falta aos que
nelle confuõ de verdade, trazemos mi-
lagrosamente o remédio, com que assi

nÚ3 e despilos como estávamos nos sal-

vamos, como logo direy.í Ibidem, cap.

53.— «Porem acudindoíhe então as três

lorchas e hum junco ppqueno em que
vinha Pêro da Sylva, prouve a nosso

Senhor que com este socorro tornarão

os nossos a ganhar o que tiuhão perdi-

do, e api^rtaraõ cos inimigos de tal ma-
neyra, que em pouco espaço se acabou
o negocio de coacluyr de todo, cõ mor-
te de oitenta e seis Mouros que estavão

dentro no junco de António de Faria, e

o tinhão posto era tanto aperto que os

nossos não tinhão jí mais nelle que o

chípiteo da popa.» Ibidem, cap. 66.

—

«Mas que se avia de pôr raais hum mes
no caminho, por causa do grande ro-

deyo que por aquelle rio se fazia; e pa-

recendo entaõ milhor a António de Fa-

ria aventurarse antes a mais demora de

tempo que ao risco das vidas, concedeo

no que o Similau lhe dezia, e se tornou

a sayr da enseada do Nanquim por onde
tinha entrado, e costeou a terra rmis

cinco dias, no tim dos quaes prouve a

nosso Senhor que vimos huma serra muy-
to alta com hum morro redondo para a

parte do Leste.» Ibidem, cap. 71.

PROUVERA. Forma irregular do verbo

Prazer na terceira pessoa do irregular

do pretérito mais que prefeito do modo
indicativo. Vid. Prazer.

j PROUVESSE. Forma irregular do
verbo Prazer na terceira pessoa do irre-

gular do pretérito mais que perfeito do

modo conjunctivo. — «Melhor he a paz

com condiçoens honestas, que guerra

perigosa com interesses incertos. Os La-

cedemonios, o Athenienses diziaõ; Prou-

vesse a Deos que nossas armas estives-

sem sempre cheyas de têas de aranhas.»

Arte de Furtar, cap. 19.

PROVA, ou PROVA, em vez de Prove-

ja, é erro. O mesmo acontece em Prove,

por Provê. Vid. Prover.

PROVA, s. /'. Razão, ou razões, teste-

munho, documento, com que se mostra

a vaidade de alguma asserção, ou ihese,

ou artigo de petição, ou de libello, de-

monstração. — «Naõ me calumniem os

que se tem por escoimados, queixando-
se, que os ponho nesta reste sem prova,

nem certeza de delictos, que cõmettes-

sem nesta matéria, sendo certo que naõ
ha regra sem excepçam.» Arte de Fur-
tar, cap. 3. — «E para desassombrara
consciência a todos, sumirão o testa-

mento delRey D. Sebastião; e boa pro-

va he que nunca appareceo; e também
he certo, que dizem, e se escreve, que
levarão para Castella o livro do Porco
spim, que se guardava no Cartório da
Camera de Lisboa, em que estava o di-

reito da suceessiõ deste Reyno com as

Cortes de Lamego, em que se decretava,

que naõ entrassem nesta Coroa Reys es-

tranhos.» Ibidem, cap. 16. — «Com esta

pintura, e seus papeis se appresentou
diante delRey Filippe em audiência pu-
blica, e desenrolando-a lhe disse em al-

ta voz : Senhor, eu sou o que mostra
este retrato : nestes papeis authenticos

trago provas de como recebi todas estas

feridas no serviço da Coroa de Portugal

na índia.» Ibidem, cap. 49.— «E a me-
lhor prova de tudo trago escrita em
meu corpo, que Vossa Magestade póje
mandar ver, e achará, que em tudo fal-

lo verdade. S-^ja Vossa Jlagestade servi-

do de me mandar despachar, como pe-

dem estes serviços, e merecimentos.»
Ibidem.— «Quanto á differença com que
as illustres, e fermosas Portuguezas ex-

cedem ás Damas de todo o mundo, ou
são desnecessárias as provas, ou são

muy poucas as que V. M. nos quiz par-

ticipar a respeito da sua ventagem.»
Cavalleiro d'Oliveira, Cartas, liv. 1, n.''

7. — «Consecutivamente pela debilidade

da nossa Natureza, e pela impostura do
amor, estas conjecturas se mudão em
provas, e estas duvidas se reduzem a

a certezas por mais seguros que tenha-

mos da pessoa amada.» Ibidem, liv. 1,

n." 13. — «Em prova do que vos tenho

dito pela boca de muitos Autores que
referem os casos antecedentes, acrescen-

tarey aquelles mesmos de que sou tes-

temunha de vista.» Ibidem, liv. 1, n."

16.—«Os discursos sobre elle parecerão

m«gros, porem poderá ser que estimeis

a força de muitos, se entenderes comigo
que responder a huma questão em pou-

cas palavras, he prova dos bons juizos,

e não debilidade ; como imaginão todos

03 que para dizerem que he dia empre-
gão tantos, e taes termos que reduzem

a mesma claridade a sombras.» Ibidem,

liv. 1, n.° 19. — «Huma das mais des-

humanas, e digna de toda a severidade

das leys, servirá de prova á minha ver-

dade, se he que necessita de alguma.

Não sou eu o que a invento, tendo sido

Horácio o que a contou.» Ibidem, liv.

1, n." 30. — «O segundo texto da Scri-

ptura allegado pela Chiromancia, ainda

me parece muito menos favorável áquel-
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la Arte. Ho tirado do XIH. Capitulo do

Êxodo T. 9. e 10 ondn iratandostí nelle

da Paschoa, e da consagrarão dos Pri-

mpvros nascidos, se vò ciarnmpntrt por

hum tal exposto que as provas da Clii-

romancin não pod*"m ter alli o seu lu-

gar.» Ibidem, liv. 1, n." 44.— npodem-

se muilipiicar contra as Advinharoens

as provas tiradas da Aulhoridade, po-

rem não creyo que se ach^m outras

mais fortes que as que ficôo referidas.»

Ibidem.— «A qualquer resposta que me
derem os Astrólogos lhe pedirey logo as

provas que tem, e que me digáo de

quem aprenderão a doutrina que segui-

rem nessa matéria não sendo ella co-

nhecida dos Antepassados.» Ibidem, liv.

1, n.° 43.— €l'ede-me V. M. huma pro-

T^i que possa dar de que a molher he

incapaz de segredo, e diz-me que quer

que seja a prova da minha mão.» Ibi-

dem, liv. 1, n.° 54. — «Estes são, se-

nhor, os meios pelos quaes sendo gover-

nados os Índios, cessarão de uma vez

os inconvenientes gravissimos que com
rasáo dáo tanto cuidado a vossa mag^s-

tade ; e para prova do zelo e desinteres-

se com que vão apontados, não quero

mais justificação que a dos mesmos ca-

pítulos.» Padre António Vieira, Cartas,

(ed. 1854), n.o 13.

Na<5 contenta com isto, maior prova

De seu immenso gozo ti-tr pertende:

Que bizarro Concerto de preludio

Sirva ao furto b^inquete, determina,

Da Musica melhor, que lia na Cidade.

A. DINIZ DA CRUZ, BVSSCPE.Cant. 6.

Premio, castigo a mim!... A mim! Duvidam

Se tenho cora<;áa!... Exigem i>rin'iis^

Quem? Para quô?... Irei? Poique não?... Varao3,

Espera-me talvez a hora querida

Da vingança... .\manhan?... .\mí'nhan!... hoje.

GARRETT, CAMÕFS, cant. 4, cap. 1.

Suspensos, mudos ambos se entr'<.!haT,im

Os dous rivaes briosos que alta prònt

Assim do nobre peito heróica davam
£m magnaninio dueUo de virtude.

IDE.M, IBIDEM, cant. 9, cap. 15.

— O papel impresso que o impressor
tira, para ver se vai certa a composição,
6 para se emendarem á margem os er-

ros, que houver.

— Loc. DF. junispRUDENCiA : Prova pro-
vada ; os documenlf^s que legalmente
fazem fé de algum feito, ou de direito,

como são as escripturas publicas sem
vicio, um alvará, decreto, ou qualquer
disposição soberana; o costume, ou es-

tjlo por documento aulhentico demons-
trado, etc.

—Ensaio, experiência.

Foi author deste santo, honrado feito

Hum que Pires dalcunha se nomeia,

E o uomê tem do Santo que no peito

Do Senhor se encostou na Sacra Ceia

;
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Homem a quem ra^ fnrr i« pr.lo defeito

Dava a r..n>ada idade dVnciOí .liri.i,

Man dhum griude e irllo mda acomptoliado

Que por mil pruua» l'nb« >iile% moktiodo.

FIIAKCli^no DK ASKRde, PlltHlLlRO CCRCU DE
D,u, iMot. 14, etl.lOU.

QuKDio proveito o arJil ivtgi eomsigo

Por mil ]'i'ii<n a tempo o tem monlr^do,

Pois no pi emente viirot. e no antigo

Ser ro u engenlicco ardil lemedirido

Klil \e/.e^ o miTU'!, grave pT.go
oirtadfi.aop.

E>l'a

Núo dl

m.l vi(

I duvidu^afl •<'',

IDEM, míDKM

r.f^ imf ossiveit.

anl. m, est. 2.

— fEllo O eliminou, o filando era

mim a visla, estremeci eu da prova que
eu nelle tentara: — Infeliz, (exclamou)

tom pois de to seguir por toda a parle a

imagem sua ! Ah (continuou a dizer de-
pois de longo silencio em que não des-

cravara os olhos do retrato), e a vós.

Senhora, é que caliia rasgar o coração
de vosso filho?» Francisco Manoel do
.Xasrimenlo, Successos de Madame de
Seneterre.
— Tirar a prova á conta; examinar

se houve, ou náo erro n'ella, segundo
as regras da arilhmelics, varias confor-

me as varias operíções.
— Dar, on fiizer provas; fazer cousas,

ou deixar de fazer cousa, que sirva de
mostrar e fazer vêr alguma verdade.
— Andar ã prova; andar experimen-

tando.
— Mostra, signal, indicio. — «E lhe

havia entrado hum soccorro de cinco mil
infantes com muitos Cabos Turcos, que
Rumecáo qiiiz logo avistar com os nos-
sos, para lhes mostrar os contendores
que tinha, como em prova do que havia

obrado.» Jacinlho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, liv. 2. —
«Mas o baluarte de Luiz de Sousa onde
estava D. Fernando de Castro, quasi es-

teve perdido, porque o tomou o assalto

com maiores ruitias. e foi acommetlido
pela gente mais escolhida do campo. Po-
rém liz'!Tão os defensores illustres pro-
vas de valor, pflrij.tndo enlre cbammas
de fogo com tão nova constância, que
nenhum desamparou o lugar, mostran-
do se sobre valentes insensíveis.» Idem,
Ibidem, liv. 2. — «SitEáo de Mello com
estas ccusas entrou em grande cuidado,

porque a tardança da armada fazia a no-
va contingente, accusando-se de leve, e

temerário, por haver empenhado as for-

ças daquella Prsça cont'a hum inimigo
de cuja paz não tirávamos fruto, nem
gloria da ruina; porque humilde prova
de valor seria deslrcrallo com forças

iguaes, se o tínhamos vencido com mui-
to inferiores.» Idem, Ibidem, liv. 4.

— Figuradamente : Ignorância â prova
de toda a disciplina ; em que o ensino
náo aproveita, nem cala.

— Coração á prova de \:icios; coração
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que resiste a tudo isto, que nada d'i$to

enceta.

— .'1 prova de rnutqiiete, de canhão,

de lanm; diz se ser lodo o reparo, defe-

sa, artuadura que os liros e g(.|(,es des-
tas a, roas não piggani, nt^m arroa ham.
— Svv : Prova, í-i/jerimcíu. Vid. este

ultimo iHrrno.

PROVAÇÃO, s. f. Trfhílho, tentaçéo

com que se experimenta a onslancia, o
padecimento, o valor, a vitiude, a pa-
ciência.

— Termo antiquado. Provâ jurídica.

— Anno de provação; o auno de no-
viciado.

PROVADAMENTE, adv. Com provas.

PROVADISSIMO, A, adj. êuptrl. de
Provado. .Mui provado. — Medicameuto
provadissimo.

PROVADO, part. pa$s. de Provar. Ei-

peiimentado.

E «e índa te parece fatuidade,

Cultln bem na razio, qu« cstA {'rovaJa,

Que com claro juízo pôde ver-M

;

Que fácil he a verdade d'«ateoder-se.

CAM., LUS., cant. 8, eat. 75.

Virá desfoi» Menezee, eujo ferro

Mais na Afric, que ci terá provado:

Ca-ligan'i de Ormuz soberba o erro

Com lhe fazer tributo dar dobrado.

Também, ta Gama. em p^go do desterro

Km que estás, e serà^ inda tornad-j.

C*>'i»3 títulos de Conde e h^^nra* nobres

Vir;'is mandar a terra que descobres.

wzn, IBIDEM, cant. 10, et. 53.

CasteMos brancos vio atli esforçados,

Vãit Siluas, vio tfonixca tio antigos

V.-io Sousas, E<;as. M«llo« já fyrovados

Em cas-js arriscados, e ero perigos.

Os D.arretos, e os limas af«m.ido«

V.-io contra» mnltid.ío dos ioimigis.

Q<ial fuluido leão salta bramando

Quando a gancfaosa Itcs vay alcaoç<ndo.

CORTE REAL, NAtFRAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. U.

— «Mas este argumento bem se vê que
naõ vem a propósito; porque se tomar-
mos O leito como sôa, também a Qlh«

do ultimo possuidor naõ poderia berdar

o Reyno, contra o que temos provado,

e Filippe adroitte. Donde só se entende
dos partntes collaleraes, que naõ des-

ctndem do Sangue Real dos nossos Revs,

como naõ descendia D. Joaõ Henriques
de Castella, e porisso naõ devia succeder

a ElRey D. Fernando, posto que fosse

seu primo com irmaõ ; porque este pa-
rentesco era por parte das májs que naõ
descendiaõ dos nossos Rfvs.» Arte de

Furtar, cap. 16. — tComtudo, para que
consto aos ministros e tribunaes, fiz pe-

tição ao governador D. Pedro de M<rllo

mandasse examinar juridicamente todas

as queixas que n'essa corte se têm feito

contra os religiosos d'esta missão, e to-

das vão examinadas, e a verdade prova-

da na forma que vossa magestade lhes
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pó3e rDaadsr ver.» Padre António Viei-

ra, Cartas leiirão 1854), n." 20.

PROVADOR, s. m. Homem encarregi-

do de provar, e qualificar os vinhos que

a companhia dos vinhos do Alto Douro

havia de compfn,-. Era ofiiíio provido

pela mesraa cncopanhia.

PROVADORA, s. f. A acção de provar;

como aquillo que se comprou com con-

dinão de se provar se é b^m, commer-
ciavel, como o vinho, azeite, etc, e sen-

do cn'áo approvado pelo comprador fica

a venHa perfeita.

PROVAGEM, .<;.
f. Vií. Propagam.

PROVaNÇí, s. f. Termj aniiquado.

Prova.
— Termo usado ni locução seguinte:

Fazer provança de sua iiohrezi; dar pro-

vas dVlla, como o fizem os que hão de

tomsr o habito das ordens militares, etc.

PROVAR, V. a. (Do laticn probire). Dar

razão ou razões, testemunhos, docuoQLMi-

tos para mostrar que é verdade o que
se afirma, ou nega, de fado, ou direito,

ou em materii scienlifiia, e doutrinal.

—

«E f-íito isto se chegarãJ a elle dous ho-

mens liialgos e velhos resiienles na mes-
ma terra, him chamaio TrisUõ de Gia,

e o outro Jeronvmo do Rego, e lhe íiíe-

raõ hums fila em nomj de tolos de muy- ,

tos louvores seus cõ termos assaz elo- i

quentes e elegantes, em qu3 ni libírda-

de o punhão acinoa de Al^xauire, e o

provavaõ com rezõ.»s muyto vivas e ver-

dad-»yras, e no esfirço o aventajavaõ de

Scipiá), Auuibil, Pompeyo, e Jjlio Cé-

sar, e outras muytis cousas a este mo-
do.» Feroãi Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 68.

Piov;if-5e c 5m r.tsio sôrá es'U3'ido

qa5 a mesma rasno está proi-arido.

Pois merece aqoeUe ser cafitado

Que a vida e^tá cada hora aventurando,

E de mil cruéis mortes rodeado

Sempre hum invicto espriío está moítranlo.

Que aqutUe que f »z guerra ao tempo imigo

Com trob ilno menor e sem perigo.

F. D'aJ>"DRADE, PBlMEinO CERCO DE DIU,

cant. n, est. 3.

— iSjndo as payxoens tão naturaes

ao homem como digo, e como me pa-

rece que provo, o ciúme que he huma
das mais violeutas, comparado á morte,

e ao infermo da Sagrada Scriptura, he

aquella payxão que jimais deyiará de

perseguir, e de atromentar ao homeoa.o

Civalleiro de Oliveira, Cartss, liv. 1, n."

13. — fO sacrifício que nesta Corte se

vio ha tão pouco tempo executado, prova

que ontre nós se conserva ainda a raça

dos Pagoens Amantes. Não sois vós a que
somente me entendereis, e isto basta.»

Idem, Ibidem, 1ÍT. 1, n." 29. — «Julgo

que hum dos enganos mais acreditados

no mundo lie o das prediçoens. Não falo

daqaelhs que tendo a Deos por Autor

provão nas experiências a infallibilidi-

de.» liem, Ibidem, liv. 1, u.° 43.

E não direi, que me eustenla, e rege

Este Serlmmo-tíl, Sábio, lofinito-?

Té da materid o movimento o proca.

3. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

— Ser, ou dar occasiáo de se conhecer
o sujeito, e mostrar quaes, e para quan-
to são.

— Provar as armas; provar as forças,

e destreza e força de quem as esgrime.
— Provar a penna; vèr se escreve

bem.
— Provar vidas, ou modos de vida;

experimentar.

—Provar a ira e o ferro do ininugo;

soflrer, experimentar.

—Tomar o comer ou bebida, ou outra

cousa na bocca, ou chegal-a á lingua,

para examinar lhe o sabor. — Provar os

hiinjares.— a No meyo deste bárbaro sup-

plici j morria o menino, e logo no instante

i?m que espirava, empregavam o ligado, e a

mojlia na composição, e na factura dos

Philtros, com j se os dez^-jos que o desgra-

çado menino sofreo de provar os man-
jares, tivesse commuai correspondência

com a vontade dos .\tnanles.» Cavalleiro

d'01ivôira, Cartas, liv. 1, n.° 30.

—Fazer experiências, experioaentar.

—

iFelizes osqae nunca provarão os terríveis

lances que despedação o coração, quan-

do um baixel, impellido dos ventos, nos

afTasta com vijlencii dos que amânos,
no instante em que os nossos alTagos se

confundem com os seus : parece que pe-

la derradeira vêz os apertámos ao peito,

e abraçámos unicamente um vão, uma
imagem espantosa do futuro que diante

de nói se patenièa. » Francisco .Manoel do

Nascimento, Successos de Madame de

Seneterre.

Qu'i a fouce prorar comligo, e forte

Executando o golpe enfurecida,

Acabou de mostrar que a maior vida,

leda que tarde, ss sjgeita á morte.

ABBAOE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2, pag

(ediç. 17S7).

—Provar o cavallo, os bois; experi-

mental os.

—Provar um vestido; vèr se está bem
ao corpo, vestindo o.

—Provar a pjcieiícii de alguém; fi-

zer-lhe pizares, irritações que o impa-

cientem, a vèr até onde chega o seu sof-

frimeoto.

—Provar a ver; fazer experiência a

vèr.

—Provar a mão; vèr se tem destreza,

saber para fazer bem alguma cousa.

—Tentar, fazer a diligencia, commet-

ter.

—Provar forças com alguém; travar,

luctar com elle para vèr qual é o mais

forçoso.

—Provar a frauta, a espada, o arca-

buz ; experimeutal-05.

—Loc. : Provar a aventura ; vèr o êxi-

to d'ella, commettendo-a.
—Provar justa com alguém; justar

com elle a vèr quem se avantaja. Vid.

Quebrar lanças com outrem.
— V. li. Provar bem; servir bem, ser

bom no seu género.

— Haver-se prudentemente e moral-
mente bem.
—Provar-se, v. re/l. Mostrar-se em ef-

feitos por obras.—«Sobre este fundamento
da Acclamaçaõ voluntária tiveraõ outro

os Portaguezes naõ menos forçozo, para

renderem obediência aos Descendentes

da S.^nhora D. Cathariua, e sacudirem
o jogo de Caslella ; e foy o das injusti-

ças, com que esta os governava : e pro-

va-se ser bom em toda Europa.» Arts

de Furtar, cap. 16.—«E conforme a Di-

reito esta palavra (successores) admitte

também fêmeas, como a palavra {herdei-

ros< com a qual ElRey D. Atlonso II.

em seu testamento admitte a sua tilha

Dona Leonor, para lhe succeder no Rey-
no: e no Reyao do Algarve se prova
particularmente da doaçaõ dei Rey D.

Aflíonso o Sábio de Castella a ElRey D.

AlTonso o 111.» Ibidem.—«Mas estas res-

postas, e instancias tem fácil resolução
;

porque a certeza da ley consta muito

bem a Castella; que a sumio com as

Cortes de Lamego, como fica dito: e a

nós bastanos a tradição por certeza, que
se prova com muitos documentos.» Ibi-

dem.— «Os dias passados saíram os cas-

telhanos da mesma Tarragona sobre esta

parte de Barcelona que só dista onze lé-

guas, com um exercito de 10,000 infan-

tes e 3,500 cavâUos, esperando que com
a visinhança d'e5t9 poder haveria quem
tomasse a voz de Castella n'esla cidade;

mas no mesmo ponto foram lançadas

d'ella, e levadas a França e a outras par-

tes, todas as pessoas principies de que
havia qualquer suspeita, posto que a

nenhum se lhe provou, nem averiguou

culpa.» Padre António Vieira, Cartas

(ediç. 1854), n.» 4.

—Provar-se o cavalleiro na aventura ;

mostrar para quanto é.

-j- PfiOVATORIO, A, adj. —Bebida pro-

vatoria. — «Desta forma pretendia sarar

os spiritos dos maridos ciosos, fazendo

apparecer o crime por meyo da bebida

Provatoria, que devia corromper as en-

tranhas da molher culpada, conservando

a saúde da innocente.» Cavalleiro d'01i-

veira, Cartas, liv. 1, n.° 13.

PROVÁVEL, adj. 2 gen. ^Do latim pro-

babilis). Verosímil.
—Doutrina provável ; doutrina que,

posto não seja evidentemente boa, e se-

gura, póle seguir-se, e praticar-se sem

oílensa da lei, pelas razões em que se

funda.
PROVAVELMENTE, adv. (De provável,

e o suftixo «mente»). De um modo pro-

vável, com probabilidade.— slntimiJaa-
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do-so o Prophessor com este aconteci-

mento, deyxou a operarão antes que o

estomacQ so despejasse inleyramenle dos

Tapores, que provavelmente farifio hu-

ma flama de muita duração.» Cnvalleiro

do Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 15.

PROVE, a(',/. í.' (jen. Termo antiquado.

Pobre.
PROVECÇÃO, s. f. Termo pouco usa-

do. Klcvat.âo, exaltarão.

PROVECTISSIMO, A, adj. superl. de

Provecto.
PROVECTO, A, adj. (Do latim prove-

ctu!s). Adiantado, que tem feito progres-

sos nos estudos, aproveitado.

PROVEDOR,». »i. Official d'el-rei, que

provi', e examina o estado de alguma ar-

recadação, fabrica, provimentos, bens, e

administrações, e dirige, e corrige o que

não ó conforme ás leis correspondentes.

— «Desfez muitos hospitacs, albergarias,

confrarias que auia pelo reguo, e as re-

duzio em poucas, porque soube de cer-

to que so tiatauã estas cousas por tantas

mãos, que o mais se consumia entre ss

dos prouedores.» Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 4, cap. 84. — «Fallaraõ-

nos com as promessas de nos libertar

nos direitos dos Portos secos ; e com ou-

tras mil de huns, e outros, que naõ con-

to. Levarão para Castella o provimento

dos Corregedores, Provedores, e Juizes

do primeiro banco, para os fazerem de-

pendentes, e os divertirem para lá: tudo

contra o promettido, e jurado.» Arte de

Furtar, cap. 17.— «Como succedpo na

Alfandega do Porto por descuido do Pro-

vedor ; e incúria de seus Ministros, que

a balança, em que se pézaõ os açucares,

e drogas, que pagaõ direitos pelo pezo,

se falsificou de maneira, que a em que

se punhaõ os pezos, tinha menos duas

arrobas, que a outra, em que se punhaõ
as caias, e fardos, sem se dar fé deste

delirio, senaõ depois de ElRey perder

muitas mil arrobas nos seus direitos.»

Ibidem, cap. 32.

—Provedor- ))ii'ir dos orphãos.— «N'esta

povoação havia Capitão que residia na

terra, a fora os particulares das nãos da

carreyra, que hiaõ, e vinhão; havia Ou-
vidor, Juises, Vereadores, Provedor mór
dos órfãos, Almotaceis, Escrivão da Ca-

mora, quadrilhfyros, e todos os mais of-

ticios da Republica, e quatro Tabelliãos

das Notas, e seis do judicial, por cada

hum dos quaes officios se davaõ de cõ-

pra três mil crusados, e outros ainda de

muyto mayor preço.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 221.

PROVEDORA, s. f. A que tem a seu

cargo prover.

PROVEDORIA, s. f. Officio de provedor.

—Território, districto da sua jurisdic-

ção.

—Casa do despacho do provedor.

PROVEEDOR, s. m. Termo antiquado.

Vid. Provedor.
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PROVEENÇA, s. f. Termo antiquado.

Vid. Provença.

PROVEER, i . a. Termo antiquado. Vid.

Prover.

PROVEITO, s. m. Utilidade, lucro, ga-

nho, fruclo, beneficio. — «Como alli a

fortaleza estivesse, estava certo que lhe

haviam de custar suas cautelas alguma

cousa; e quanto á ffitnria, e casa dt; Ma-

laca, como clle Mflique (lupi era o prin-

cipal que la tratava, tudo era a fim de

seu provL-ito, e não do bem corumura dos

fiuzarates de Cambaya.» João de Barros,

Década 2, liv. 8, cap. 5.— «Per esta aa-

neira todalas cousas que tocavam á se-

gurança da pessoa d'Kllley, assocego. e

proveito seu, trabalhava Alfonso d'Albo-

querque que ante da sua partida licaf-

sem assentadas, e mui correntes.» Idem,

Ibidem, liv. 10, c«p. 5.

Qucstremos tilo diiierios, que batalha,

Oue deleilo«o mal. que ardor terribel,

Que liiiinclos iBouimfiito?, que cõceplo»,

Que suaucs, que doces desatinos.

Que pena, que tormento glorioso,

Que vontjide constante sempre tirme.

Ah, cruel desleal, dize que gonlias?

Que proucitu te trsz ver me perdido ?

CORTE BEAL, NAUFBAGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. !'>.

— «E por isso cometeu Pêro de Faria

cõ esta nova amisade, que atras disse, a

qual lhe elh» aceytou de muyto boa von-

tade, porque entendia quaõ importante

elle era ao serviço delRny, e á seguran-

ça daquella Fortalesa, e quanto com ella

crecia o rendimento da alfandega, e o

proveyto seu delle, e dos Portuguezes

que naquellas partes do Sul tinhão seus

tratos, e fazião suas fasendas.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 13.

—

cE cometeome se queria eu lá yr, por-

que levaria nisso muyto gosto, para so-

color de Embaixador yr visitar de sua

parte o Rey dos Batas, e yr também com
elle ao Achem, para onde então se esta-

va fflzendo prestes, porque quiçá me
montaria isso algum pedaço de proveito,

e para que de tudo o que visse naquella

terra lhe dússe verdadeyra informação,

e se ouvia também lá praticar na ilha

do ouro, porque determinava de escre-

ver a sua alteza o que n'isso pas-

sasse.» Idem, Ibidem, capitulo 14. —
«Não me pude eu então escusar de fa-

zer o que me elle pidia, inda que algum

tanto arreceava a yda, assi por ser terra

nova, e de gente atraiçoada, como por-

que inda então não tinha mais de meu
que sós cem cruzadcs, por onde não es-

perava fazer lá proveito. Mas em fim me
embarquey na companhia do Mouro que

levava a fazenda.» Idem, Ibidem, cap.

14.— «E provendose logo no enterrar dos

mortos que jazião na praya, se gastarão

nisso dous dias e meyo, em que também
salvamos algum mantimento molhado pa-
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ra nos sustentarmos, o qual inda que foy

muyto, náo durou mais que sós cinco

dias de quinze que aquy estivemos, por-

que como vinha passaiio de agoa salga-

da, ap'idreceo de man^-vra qu« nenhum
proveito nos fazia oc*. f.r delle.» Idem,
Ibidem, cap. 53. — «Este combale dura-
ria per t<i'l«las partes per onde a cidade

foi cometi'!.'! mais de três horas, mas ven-

do Pulalecóo que recebiáo os s^us mais
dano do que f«ziam de proueito, os fez

recolher, e mari'Jou fazer naquella noite

huma estancia no varadouro das nãos,

junto da porta de saneia Catherina.» Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 5.— «.Ni trai') da sua pes-

soa he seuero, e pouco mimoso, mui con-

linenle, e temperado fora d« Ioda a co-

biça, e ambição de proveitos, e honrras
lemporaes.e faz muito pouco porelUs.»
idem, Ibidem, part. 3, cap. 27.— «Item

pedia a el itei dom Emanuel que ouues-
se por bem lhe quitar os xv mil lera-

íins que pagaua cadanno de páreas, res-

peitando estar muito pobre, per caso de

naõ virem a Ormuz as nãos que sohiam
com medo de suas armadas que conti-

nuamente trazia no mar, que era causa

de as alfandegas de que tinha mor pro-

ueito que de todo o demais de seu re-

gno, lhe nam renderem a quarta parle

do que sohiam.» Idem, Ibidem, part. 3,

cap. 6G. — «Dalli por diante liueram a

paz por melhor, que o pouco fruto que
tiraram dos aleuautamentos que cada dia

faziam, de que se lhes pela mor parle

seguio mais danno que proueito.» Idem,

Ibidem, part. 4, cap. 44. — «Assim tu

birbes, como tu tens mais amor ao pro-

veito delRey, que a ti mesmo: que tens

tu amor a fazenda delRey, eu o creyo,

e que lhe armas algum bom lanço para

ti capeado com esses merecimentos.»

Arte de Furtar, cap. 25. — «Naõ devem
os que coosultaõ deixar do executar, n

que se determina porque híjs perigo na

execução; se he mayor o proveito, que
de executar-se se segue, que o perigo,

que de naõ eiecutar-se. encorre. Pru-

dência he consultar com madureza, e

executar com diligei.cia.» Ibidem, cap.

30. — «E como naõ presume malicia,

quem naõ trata enganos, persuade-se El-

Key, que aquella he a verdade ; e tomin-

do a penna despacha a consulta, e dà a

C.-ideira ao que menos a merece : e faça-

Ihe bom proveito; e estes saõ os modos,

suave leitor, com que cada dia se liraõ

sardinhas com a maõ do gato.» Ibidem,

cap. 37.*— «A máxima desta arte he, to-

do o ladrão seja diligente, e apressado,

para que o não apanhem com o furto na
mão. Com tudo isso ha unhas, que eml
serem vagarosas tem a máxima de seo'

proveito: saõ como o fogo lento, que
porisso menos se sente, e melhor se

atéa.» Ibidem, cap. 48.— «Aponto só o

damno, naõ trato, de quem leva o pro-
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veito : porque a confiança, com que nelle

apoyaô suas unhas, as faz impunes. Mas

deixando pontos intelligiveis, passemos

& outra couza.» Ibidem, cap. 62.

Esta peste do mundo, horrenda e fera

Que o peito humano a?si desassocega.

Esta infernal cubica, esta Megera,

Que não poderá ja na genle cega?

Pois sú polo proveito que s"e^iiera,

Ao cego peito faz que se lh'entrega.

Que acceite huma raercê com ledo roeto

Que traz tristeza e morte, e nenhum gosto.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 1, est. 18.

Disto o Silveira vio que era escusado

Defender longamente á gente imiga

Que o rio fosse delia vadeado

Por mais que a Christãa gente o contradiga
;

Vê que esta defensão lhe teem g.astado

(Sem que proveito algara delia se sigaX

De gente e munii^ues muito atêgora,

E que lhe vai gastando mais cada'.hora.

IDBM, IBIDEM, cant. 10, est. 100.

. Este algum tanto o Sousa fez co'a sua

Pequena companhia então deter-se,

Até quedos imigos cheia a rua

Das suas armas possão mal valer-se:

E possível será que elle os destrua

Por quão mal assi podem defeoder-se.

Que grande multidão em campo estreito

Aos muitas damno, aos poucos he}>/ot'ei(o.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 4.

Porém nem isto allivia o grande peso

Deste ódio que me acende o aceso peito,

Antes tanto o mais sinto agora aceso

Quanto menos a inveja teve eCTtito
;

Tanto de ódio e furor estou mais preso

Quanto te importunei mais sem proveito^

Nem sei se o rigoroso Radamanto

Castigo pude dar que doa tanto.

IDEM, IBIDEM, cant. 12, est. 84.

Mas esta mesmo amor.que esta alma agora

Com tão vários temores soUicita,

Quer do mal que vos temo vêr-vos fora

E para isso de todo ja me incita

;

Cresi;a da saudade o mal embora

Que em mi habitará sempre, e ja habita.

Que pois he por bem vosso, me he acceito,

Antes ja não he mal, mas heproveito.

IDEM, iBiDrM, cant, Ifi, est. 19.

E que d'aqui terá hum grão proveito

O liei defensor, porque teria

Tempo de trahalhir, e dar eSeito

Ao reparo importante que fazia.

Isto approva o Silveira, e lhe he acceito.

Louva o Sousa, e agradece o que dizia,

O qual ficou na cava até que a escura

Sombra encobre a diurna formosura.

IDEM, IBIDEM, cant. 16, est. 141.

Estas mór damno lá a alguns causarão

Do que causara o imigo ferro horrendo.

Pois a quantos diante de si acharão

Fazem ficar em vivo fogo ardendo
;

Porém com isto os sãos não desampárão

O fogo que os estava deíendendo.

Porque se em poucos faz cruel elTeito

A muitos da descanso, e áÁ proveito.

IDEM, IBIDEM, cant. 17, est. 104.

E com quanto mil vezes falsa o eCfeito

O discurso do ardil que he bem composto.

Não fica sem louvor o bom conceito

A que a Fortuna quiz voltar o rosto:

E se d'aqui não tira algum proveito.

Não tira também dnnno, nem desgosto

Jilais que de não poder com sua gloria

Alcani^ar dos imigos a victoria.

IDEM, IBIDEM, Cant. 19, est. 3.

Pois se na idade nova ponho o rosto

Não vejo cousa que isto inda arremede.

Porque vejo que só se põe o gosto

NaquiUo que o interesse próprio pede
;

E tanto nisto está ja o mundo posto.

(Grãa miséria que a todas bem excede)

Que alli se inclina só o humano peito

D'onde espera tirar algum proveito.

IDEM, IBIDEM, caut. 19, est. 58.

—Aproveitamento, adiantamento.— Convertido em proveito próprio;
convertido em proveito do individuo. —
«A denuncia não de um, mas dt? mui-
tos, ao que parece, alcunhara o bispo
de depredador dos povos, no valor de
algumas dúzias de mil cruzados, cons-
tantes de multas acoimadas no acto das
visitas ao sertão afora o levantamento das
fianças dos banhos, convertidas em pro-
veito próprio.» Bispo do Grão Pará, Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 26.
—Andar sobre sen proveito; trazer a

mira em seu interesse.

— Loc. popular: Faça-lhe hom pro-
veito; que lhe preste, que lhe spja útil.

PROVEITOSAMENTE, adv. (De provei-
toso, com o suffixo «mente»). De um
modo proveitoso.

—Com proveito, utilidade para a fa-

zenda, saúde, sabedoria, bons costumes
e outras vantagens, utilidade.

PROVEITOSO, A, adj. (De proveito,
com o suftixo «oso»). De proveito, útil,

lucroso, beneQco.— Trabalho proveitoso.—Obra proveitosa. — Medicamento pro-
veitoso.— «Porque como não levava Pi-

loto, que soubesse bera aquella navega-
ção, somente hum Martira Mendes que
já fora em Canarij. que será vinte léguas
de Adem na mesma costa, foi lhe o Pi-

loto Mouro desta náo mui proveitoso.»
João de Barros, Década 2, liv. 7, cap.
7.— «E porque não parecesse mal os Rejs
náo consentirem em cousas tão honestas,

e ambas as partes tão proueitosas, para
as auerem por boas comeliâo a el Rey
por condições cousas tão feas, que pare-
dão mais escusas, que despjo de concór-
dia, e as mais erão sobre a excellente

senhora estar fora do poder dei Rey, e

de toda sua ordenança, e lhe dar vida
muy apertada.» G. de Rezende, Chroni-
ca de D. João II, cap. 35. — «E Diogo
Tinoco logo o mandou descubrir a el

Rey por Antão de Faria, e depois o dis-

se per si miudamente a el Rey no Mos-
teiro de São Francisco de Setuuel, ves-

tido em habito de Frade por mayor dis-

simulação, a quem el Rey com pala-

uras e obras muyto o agradeceo, e sa-

tisfez, como tão leal, e proueytosó aui-

so merecia.» Idem, Ibidem, cap. 33.

—

«Em quanto as nouas desta espantosa
viajem trazem os ânimos dos homens oc-

cupados com vários pareceres, huns ten-

do este descobrimento por proueitoso
polas muitas riquezas, que da índia po-

dião vir, outros por damnoso, pois tudo
o que se delia speraua auia de ser atro-

quo de dinheiro, e sangue dos Portugue-
ses, tratarei algumas cousas que no re-

gno passaram ate ser tempo doutra vez

fallar no mesmo negocio, das quaes ha
primeira foi ha trasladaçam do corpo dei

Rei dom loão segundo desie nome, que
foi pelo modo seguinte. » Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, part. 1, cap. 45.— «Veo ter a huma ilha a que pos nome
de Sancta Helena, em que fez agoada,
ilha de muito bons ares, posto que pe-

quena, muito proueitosa a todallas nos-
sas nãos que a ella vam ter, pela boa
agoa, fructas, e carnes que nella acham,
da qual seguindo viajem chegou a Lis-

boa com sua frota junta aos xj. dias do
mes de Setembro, de mil, e quinhentos,

e dous, onde foi recebido dei Rei, e de
todolos da Cidade com muito prazer po-

la boa viajem que fezera, e ilhas que
descobrira.» Idem, Ibidem, part. I,c8p.

63. — «Publicada a paz nesta Cidade de

Lisboa a 26 de Abril do mesmo anno
começou a attender com maior cuidado
ao governo da República para cuja uti-

lidade tem feito muitas, e proveitosas

Leis, especialmente a da prohibiçaô das

adagas, e das facas.» Frei Bernardo de

Brito, Elogios dos Reis de Portugal,

continuados por D. José Barbosa.

Parte logo o varno forte e animoso

E aos roubados Christãos leva oomsigo,

A muitos inda ent.lo foi proveitoso

O seu favor, porem não sem perigo
;

Porque como depressa, cubiçoso

Polas casas andasse ja o imigo,

Alguns Sousa matou, e da sua gente

Poucos feridos vão, morre hum somente.

r. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 11, est. TU.

—«He logo hum descanço activo, e la-

borioso o de todos os contemplativos

Religiosos, semelhante áquella castidade

fecunda, e proveitosa dos primeyros

Pays da Antiguidade que os produzi-

rão.» Cavalleiro d'01iveira, Cartas, liv.

1, n.o 28.

PROVEMENTE, adv. Termo antiqua-

do. Pobremente.
PROVENÇA, s. f. Vid. Providencia.

—Termo antiquado. Província.

—Soccorros de mantimentos, e di-

nheiro, que se adiantava ás recrutas até

chegarem aos regimentos, dados pelas

camarás.

PROVENDA, s. f. Termo antiquado.

Sigiiificaçáo incerta.

PROVENIENTE, part. act. irreg. de

Provir. Que provém, que nasce.
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PROVENTO, s. m. (Do lalino provcn-

tu$). Termo pouco usado. Lucro, pro-

veito, utilidade, reddilo, fruolo.

PROVER, V. a. (Do latim providere).

Vôr, olhar, insp3Ccionar, osomimr para

regular, fncalisar, mellijfar, roclilicsr,

fazer ir bem, dar remédio, emond», pro-

videncia, a fivor da cousa que se provo,

olbar por alguma cousa.

— Dará aljju-im, remeJiar, supprir,

acudir.— Fornecer, bastecer.— «A qual res-

posta náo careceo de artificio; pirque

como file mandava prover tudalns n.í )S,

e navios da frota, que esperava levar ao

estreito.» J )ã ) de Harros, Década 2, liv.

7, cap. 7.— «Fernão Peres comi eslava

moio curegado p<>ra se partir pêra alu-

dia, (segundo dissemos,) em poucos dias

se lornou a porcebir do to lo, e entregue

a capitaoii mór do mar a Jjão Lopes

d'Alvina, a quem AÍTinso d'AIb )querqae

proveo delia, parti) de Milica com Ires

vólas carregadas de espeeiuij, elld em
buma, e nas duas Lopo d'Azevedo, e An-

toaio d'Abreu, que vinha de descabrir

Maluco.» I lem. Década 2, liv. 9, cap. 5.

— «Tornados nós ao porto de Arquico

onde acbanos os nossos companheiros,

d''spois de estarmos aly mais nove dias

Bcibsndo de esp^l nar as fustas, o pro-

villas do necessário, nos partimos huma
qiisrta f-ira seys diis do mesdeNove-n-
bro do anno de 1537.» Fernão Mendes
Pialo, Peregrinações, cap. 5. — «K por-

que hum dos CsfiitãíS destas fastas era

luuyloraíu amigo, e me via vir tão d»s-

b:ratado, desejado de me poder ajuiar

em alguma cousa, me cometeo que rae

embarcasse com elle, e que mo farii aly

logo pagar cinco cruzados, o que eu acei-

Uy de b ja vontade, parecendomo também
que lá me poderia Daos abrir algum ca-

ii,iuho com que me provesse de outra

niilhor capa que a que entã) trazia, já

qje de meu não tinlia mus que o que
pretendia alcançar por minhas mãos.»

Idem, Ibidem, cap. 8. — «O que causou

om toda a gente da armada huma notá-

vel tristeza, pelo des^j ) que tolos tinhão

de se verem com estos inimigos da nos-

sa santa Fé. E detendose inda o Visor-

rey aqui mais outros cinco dias proven-
do algumas cousas necessárias ao estado

da ludia, despidio daly donde eslava sur-

to duas nãos para o reyno, das qu\iseraõ

Capitães Martim Afonso de Sousa, e Vi-

cente Pegado.» Idem, Ibidem, cap. 12.

— aDespois de isto assi ordenado, se par-

tio o Visorrey desta barra de Goa buma
quinta feyra pela manham, seys diss do

mes de Dezembro, o ao quarto dia de

sua viagem surgio em Chaul, onda se de-

teve três dias assentando algumas cou-

sas 00 Inezemaluco importantes ao bíra

e segurança da fortaleza, e provendo al-

gumas vellas das que vinhão na armada
de algumas cousas de que vinhaõ faltas,
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principilmente de mantimentos, e de

chusma.» Idem, Ibidem.— «K chegando

a elle hum Duraingo derradeyro dia de

Mayo, foy o Piloto surgir três legojs por

elle dentro, defronte de huma p ivitação

grande, que se chamava Catiraparú, na

qual pacificamente, o por concerto de

boa amizade estivemos doze dias, em que

nos provemos abastadamente de todo o

necessário.» Mem, Ibidem, cap. 39.

—

«E com este pacto se furão ambos meter

num rio que estava adiínte daly cinco

iegoas, que sí chamava Anay, onle se

proverão de tudo o que avifio rnyster a

troco de cera cruzados quederaõ de pei-

ta ao Mindarim Capitão da cilade.»

Hem, Ibidem, cap. 56. — tE por ser já

rauylo tarde, determinou António de Fa-

ria de se não deter então aly mais, po-

rém antes que se recolhesse, vendo que
lhe era necessário tomar informação dal-

guTías cojsas important'>s, p.ira se cer-

tilicar iTalguns recey is que tinha, per-

guntou ao ermilãi q le gente averia em
todas aquelhs ermilas, a que elle ros-

pondeo que trezentos e sessenta tilagra-

pos somente, hum em cada ormila, e

quarenta raenigrepos que os sírviaõ de

ft5-a, e os proviaõ de mantimento, e da

cura dalguns doentes.» Mem, Ibidem,

cap. 77. — «E como ainda aly nãa avia

novas de nós, nem donde vínhamos, sur-

gimos no porto delU, e despois de hds

provermos de alga n mãtimento, e nos

informarmos dissimuUdameate do cami-

nho que aviamos de l-^var, ms partimos
daly a duas horas.» Mem, Ibidem, cap.

79.— «E entrando para dentro do pátio

nos disse esperay, que logo vos manla-
rey prover do que aveis myster, e s?rá

pelo amor daqu^lle que com gloria de

granle riqueza vive reynando no mais
sito Ceo de todos os Ceos.» Idem, Ibi-

dem, c^p. 83 — íTornandodom L')urefi-

ro da ilha de Zeilanl, o Vicerei lhe man-
dou que com as mesmas nans, e outras

mais fosse correr a costa do Milabar, ale

a fortaleza de Anch-diua, a qual proueo
dfllgumis cousas de qae tinha necessida-

de.» Diraião de Góes, Chronica de D.

Manoel, pari. 2, cap. 12. — «D'>pois que
acaba de visitar e prover tudo ho que
he necessário na província : examina com
os d-'mais Loulhias principais todos os

estudantes, e os que «eha que estudam
bem, favorece os e dulhe boas esperan-

ças, e os que acha que nara estudam
b?m, se ve que tem sbilidsde p^ra apren-

der, manda os açoutar.» Frei Gasp.ar da

Cruz, Tratado das Cousas da China,

cap. 17.— oNaõ ha R^^yno no inundo taõ

bem provido como este n isso de Portu-

gal
;
porque á'em do que dá de si bas-

tante para seu suslento, lustre, e agra-

do, tem de suas Conquistas, com que se

enriquece, e provem todas as Naçoeos.
E como o meneo de tantas cousas he

grande, hs mister grandes homens, que

PROY

lhe assistaõ com grande governo em to-

das as parles, aonde cb»*gaõ seus com-
mercios.» Arte de Furtar, cap. 9.

—

«Tem obrigação, os que apréstaõ náos,
e armadas, de as proverem muito bem
de tudo em abundância; e elles descui-

dando-se das quantidades necessárias,

cizaõ de tu Io bum terço, se na6 f)r a

amelade: <liz*m elles, que para ElK-y,
mas D'os sabe para q lem, e uós tam-
bém.» Ibidem, cap. 28.

— Prover n aljuem; dar ordem para
que n;'i > s-j.a levado.
— Abasiar.

— Prover 'i segurançi publica; fjzir

com que a haja.

— Vigiar, ter cautela, providencia,

governo, administrar bjm. — «Arménia
chorava a vila de s-u irmão, lodo se con-
vertia cm medo e desesperação: mas co-

mo isto já havia de ir ao cabo, Albsyzar,

depois de prover nos feridos e ent-^rrar

03 mortos, por conselho dos priocipesde

sua hoste, manlou Targiaoa e Arménia
pêra suas tirras e senhorios; porque,

alén de com suas lagrimas e palavras

mulheris abrandarem e enfraquecerem o

animo dos seus, pejavam parte do exer-

cito, que por ficar em sua guarda, se Dão
podia servir dell-^s na batalha.» Fraucis-

co de Moraes, Palmeirim de Inglaterra,

cap. 167. — «Eporja neste tempo ser

qaasi meyo dia, e a calm» muyto gran-

de, o Bata se recolheo para a serra, na
qual esteve tudo o que restava do dia até

quasi a noite, em que ouve assaz que fi-

zer era curar os f-,ridos, e prover no en-

terramento dos mortos.» Fernão M;nieg
Pinto, Peregrinações, cap. 16. — «A que
Fero de Faria respoadeo, que lhe desse

elle comissão para mandar nos almazens,

e que logo proveria no socorro que en-
tendia ser necessário. E por abreviar re-

zóes nâo contarey por extenso o que so-

bre isto ambos passarão, som-»nte direj

que o Embaixador f ly ex;luydo de aiE-

b^s, de bum com dizer que ja acabava,

e do outro que ainda nào entrava.»

Id-^m, Ibidem, cap. 21. — «Com esta in-

firmação se «juntarão todos no junco de

Quiay E*aDJaõ, onde António de Faria,

pelo animar e favorecer, e por lhe dar

aquella honra, quiz que fosse este con-

selho, e nelle se assentou que tanto que
fosse noite fossemos surgir na bDca do
rio, para que ante menhã. co nome de

Chrislo, déssemos nos inimigos; e coa-

cluydos lodos neste parecer, proveo An-
tónio de Faria na ordem e maoeyra que
se avia de ter na entrada do rio. e no co-

meter os iaimiíos.» Mem, Ibidem, cap.

58. — «He certo em todas as economias
humanas, (3 também nas divinas) que
quem mayor cabedal mele, mayor pre-

mio merece: e por isso ninguém repara

nos grandíssimos lucros, que os Assen-

listas colhem da obrigação que tomaõ de

prover as fronteiras; porque se suppoem
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que empregfiõ nisso ao menos hum mi-

lhão de dinheiro.» Arte de Furtar, ca-

pitulo 20.

Refreados de sorte os da Cidade

Que ja mais não podião atlerar-se,

Os Icgrires provj com brevidade

Fracos, deque podia arrecear-se;

Estes são CS que com facilidade

Naquelle Rio podem vadear-se,

o qual da terra Oirae a Illia apartava,

E destes grande cr.pia nelle estava.

F. DANDBADF, PRIMEIRO CERCO DE DiU, Cant.

10, est. 75.

Dobrada occasião o força agora

A se tornar de novo á cirurgia,

E como o Cirurgião tem naquella Ucra

Dobrada occuppção da que soliia.

Forçado lhe he f..zer qualquer demora

Em quanto os de mais perto elle piouia

Da cura, de que estão necessitados.

Que também sSo do imigo mallrotaJos.

IDEM, IB.DEM, Cant. 18, est. "2.

bárbaro milagre,

de Memphis a que o tempo fez vinagre,

com força inimiga

de séculos cumpridos foi fadiga ;

que os valerosos peitos

empreudtm de vagar heróicos ftitos,

porque a sorte os^irore ;

que o ceu maior mais devagar os move.

BISPO DO GBÃo PABÁ, MEMoriAS, fublicadas

por CamiUo Castello Branco, pag. &0.

— Prover alguma cousa sua; dando

alguma cousa do que lhe pertencia para

a sua sustentação. — «Chegaram assi a

Villa de Abrantes, onde a Princesa este-

ue três dias prouendo algumas cousas

suas, que ficauam em Portugal, e de

Abrantes partio el Rey com eila caminho

da Ponte do sor, e dahy a duss legoas

com muytas lagrimas, e poucas palauras

se despediram ambos.» Garcia de Rezen-

de, Chronica de D. João 11, cap. 135.

— Prover alguma cousa com todo o cui-

dado.— «E porque tudo isto não quis

fiar na diligencia, e pouco cuydado que

os Alcaydes podião ter, ordenou nouos

officiaes mores, pessoas de credito, e au-

toridade, e bom saber, repartidos polas

comarcas, pêra que com muyto cuydado

prcuessem a meudo todas as ditas cou-

sas.» Garcia de Rezende, Chronica de D.

João II, cap. 70.

— Olhar, attentar por alguma cousa,

dar providencia, pôr meios.

Kos brôços o sg3salha. e inda procura

Que a cirurgia a tanto mal proveja.

Mas o moço, que vê que a sepultura

Só Uie fallece eat,ão, e o mais sobeja,

Lhe diz; Consenti, Mãe, que d'alraa a cura

Antes que as vossas lagrimas eu veja.

Para que a vossa dor não possa agora

Impedir-me o que cumpre a esta ultima hora.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 14, est. 32.

— Cuidar, Tigiar. — «Chegado George
de brito com quem vinha o embaixador
que el Rei Dormuz mandara a Portugal,

Afonso dalbuquerque se foi pêra Cochim
prouer na armada que auia de mandar
para o regno, que logo despachou e man-
dou nella a Gande que Diogo fernandi s

de beji trouxera de Cambaia.» Damião

de Góes, Chronica de D. Manoel, pait.

3, cap. 66. — «E muito accrescenta no

grande contentamento, que el Rei meu
Senhor, e eu temos de tamanho venci-

mento, ver com quanta prudência, e dis-

crição provestes em todas as cousas, que

para se poder alcançar, erão necessárias,

tí quão animosamente vos houvestes no

dia da batalha, e com quanta presteza

soccorrestes squella Fortaleza, offerecen-

do a isso vossus filhos em tão fortes tem-

pos.» Jacintho Frrire de Andrade, Vida

de D. João de Castro, liv. 4. — «E dos

ciiadcs meus, e pessoas, que me escre-

veis, que lá tem bem serviio, e assim

das C0US8S, em que vos parece necessá-

rio prover, farei lembrança a el Rei meu
Senhor, como pedis que faça.» Idem,

Ibidem, liv. 4.

— Prover alguém com esmolas. — «E

provendome então os msis delles com
suas esmolas, como naquelle tempo se

costumava, fiquey muyto mais rico do

que antes era.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 25.

—Prover em alguma cousa, o\i pessoa;

olhar pelo seu bem, melhoramento, be-

neficial-a.

—Prover algumas leis; fazel-as.

—Prover officios em alguém; dal os,

nomeal-os.

—Prover ao bem puhlico ; altender á

sua utilidade, fazer com que o publico

se ache bem em suas cousas.

—Prover sobre os mantimentos ; ave-

riguar, vêf se os ha, quantos, e quaes

são.

—Prover os livros; termo dos offi-

ciaes, que fazem fé em juizos; revel-os

para prestar por fé o que n'i;lles se acha.

—Prever em alguém; provel-o com
alguma cousa que lhe faça bem, ou pro-

vel-o d'ell.''..— «Com esta nao se foi Fran-

cisco pantoja a çacotora, onie achou
Duarte de lemos, e por capitõõ da for-

taleza Pêro correa, irmão de Diogo cor-

rea, que estava capliuo em Cambaia da

qual o proueo Duarte de lemos, por ser

fallecido Pêro ferreira fogsça, e seu so-

brinho António ferreira eslar muito doen-

te.» Damião da Góes, Chronica de D.

Manoel, part. 3, Câp. 15.

—Prover os roes, os atados, despezas;

rever, examinar para dar providencias

legaes, examinar, recensear culpas.

—Prover d saúde, honras, etc.

— Lgc. forense: Prcvsr ao aggrava-

do; receber aggravo judicial, e dar por

aggravado ao sggravante, reformanc^o o

despacho, mandado, sentença do juiz de

quem elle se aggravou.

— Prover-se, v. refl. Fornecer-se, abas-

tecer-se, bastecer-se, fezer provisão.— (lOs

circunstantes todos lhe louvarão puylo
aquella determineçiõ, e se lhe oíTerece-

rsõ para squella empresa muytos homens
rcancebos, e bõs soldados, e outros com
empréstimo de dinheyro para se armar,

e se prover do necessário.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 38.—cA
qual fortaleza el Rey folgou também de

mandar fazer, porque tinha por certo

que o dito rio bem metido pollo sertam

vinha polia cidade de Tambucutum, e

per Mombarce, em que são os mais ri-

cos tractos, o feyras douro, que dizem

que ha no mundo, de que toda a Ber-

béria de Leuante, e Poente ate lerusa-

lem se proue, e b?stece.» Garcia de Re-

zende, Chronica de D. João II, cap. 78.

— «Por isso outros fazem bem, que visi-

tam, antes de serem visitados, e com
isso escusaõ o trabalho de se proverem,

e apurarem, e escapão os seus frascos,

como vaso máo, que nunca quebra.»

Arte de Furtar, cap. 4.— «Aqui ha hu-

mas marinhas de sal em ho Sertão, de

que se prove Veneza. E por também
aqui nam achar embarcaçam, passey

mais a diante a outro porto em esta ilha

dez ou doze léguas desta vila.» Antotio

Tenreiro, Itinerário, cap. 51.

— Cuidar-se.— «António de Faria inda

que estava com três feridas desembarcou

logo em terra com toda a gente que es-

tava para o poder acomparhar, onde pri-

meyro que tudo se proveo no enterra-

mento dos mortos, na qual obra se gas-

tou a itór parte do dia." Fernão Mendes

Finto, Peregrinações, cap. 60.

Esta Le aquella gente de Cambaia

Que a damno dos Chriitãos paitio ligeira

D'.\madabad. e \ai de Diu á praia

Seguindo a dWlucão, e a outra bandeira

:

M. is se acende e desperta, que desmaia

Com tal nova o iragDanimo Silveira,

Provê quaclo releva eotâo prvvér-se

Ou com que offendcr po;sa, ou defendêr-se.

FRANCISCO D'ANDRADE, PRIMEIRO CtRCO DE
D, u, cant. 10, est. ÍO.

—Ajadar-se, valer-se.

— Provérbio e .\d.ígio: A fome alheia

me faz prover minha ceia.

PROVERBIAL, adj. 2 gen. Que diz res-

peito ao provérbio.— Expressões popula-

res e proverbiaes.— «Por huma senten-

ça proverbial, e irrefragavel vos quey-

mareis. Deos vos livre, e vos guarde por

muitos annos.» Csvslleiro d'OIiveira, Car-

tas, liv. 1, n.° 15.

—Que passou em provérbio.

—

O saber

de certos hornens tem-se tornado prover-

bial.

f PROVERBIALMENTE, adv. (De pro-

verbial, com o suffixo «mente»). De um
modo proverbial. — Diz se proverbial-

mente que o meu e o teu são pães de

discórdia.

PROVÉRBIO, s. m. (Do latim prover-

hium). Sentença, máxima exprimida em
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poucas palavras, e que se tornou com-

mum e vulgar. — «E porque cruéis fize-

raõ guerra som causa, raeltíraõ om ulli-

ttia dfzesporaçaõ as Nsçoens, que man-
comujuiiadas resistirão ati; desenoaixa-

rera de sous eixos todo o Friiperio, curn-

prindo-se ao pfí da letra o provérbio;

Male parta, mule dilahuntur.t Arte de

Furtar, cap. 15.— »0 Cujisclho na almo-

fada, diz o Provérbio, c a e.ircuçnõ na

eslradi, e porisso so dizia dos lliuna-

D03, que assentados veiiciaõ.» Ibidem,

cap. 30.— «Mais unhas ha; mas as quo

temos visto neste Tratado, bastaõ para

as conhecermos todas, e para entender-

inos, quaô perniciozas, o desarresoadas

saõ. Ab uníjaihus leo, diz o provérbio,

pelas unhas so conhece o leaõ, e pelas

mesmas se conhece o ladraõ. Conheci-

dos assim bera todos os ladroens, suas

unhas, e artes, boas três tozouras vos

dey, paraíbas cortardes todas.» Ibidem,

cap. 70.— "Eu náo vos disse digo outra

vez, quo o Provérbio era falso, e se o

disse, quiz dizer que era falso o sentido

era que o provérbio se toma.» Cavallei-

ro d'Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 16.

—

o Eu não disse, rainha alma, que vós

meiítiois quando disse que o Provérbio

ora falso. Entre huma, e outra couza ha

grande difíerenea.» Ibidem, liv. 1, n."

16.— "Passemos a couzas mais extraordi-

nárias, e observay como se póle enten-

der nellas o Provérbio, de que contra o

gosto não ha disputa.» Ibidem.— «Na mes-

ma conta entra a herva chamada Men-
tha, a qual senão deve semear, nem co-

mer era tempo d.; guerra, conforme hum
Provérbio referido por Aristóteles.» Ibi-

dem, liv. 1, n." 30.—tHe certo que es-

tas ausências de spirito fasem grande
damno a muitas píssoas de entendimen-
to, as quaes são na rainha opinião as

que Tcrificão o Provérbio, de que os

grandes juisos tera sempre hum grão de

loucura. Nullum magnum Ingeniam si-

ne de.mentiiv, disse Séneca, Cap. xv de
tranquil. animi.)> Ibidem, liv. 3, n." 18.

—Figuradamente : Passar em provér-
bio ; diz-se d'alguraa cousa que se cita

commummente como um modelo, como
um typo.

—

Sau amizade passava em pro-
vérbio.
— Os provérbios; obra de Salomão,

que contém um grande numero de ins-

trucrões para a conducta da vida, assira

chamados, por serem escriptos em for-

ma de selitenças.

— 8tí)' trazido em chacota zombaria,
cantares, provérbio; ser nomeado, afa-

mado, exemplado por escarneo, e ludibrio.

PROVETA, s. /'. Termo de pharmacia
e de chimica. Pequena redoma própria
para recolher os gazes.

PROVETE, s. m. (Do francez rprou-
vette). Uma espécie de morteiro menor,
usado ua artilheria, para experimentar a

pólvora.

PROVEÚDO, A, '/.(/. Termo antiquado.
Provido.

PROVEZA. i. /. Vid. Pobreza.
PROVICAR, V. a. Tormo antiquado.

Vid. Publicar.

PROVICO, A, adj. Termo antiquado.
Pobrezinho, miserável, com desprezo.
Vid. Previço, que diverge.

PROVIÇO, A, ailj. Vid. Previço.

PROVIDAMENTE, ad>j. (De provido,
com o sufli.vo «mente»). Provideucial-

mente, cora providencia.

—AoauUlfl lamente, com cautela.

PROVIDENCIA, s. f. (Do latim provi-

(lenlia). Suprema sabedoria, em virtude

da qual Deus guia tudo.

Assi qii8 os quo o fuluro prometemos

.\uer de «urceder sem ler rallencia

Por occuUusuegredos que sabemos

K tocui»^ d'Abtrologia i*x|ieiiencia.

O cerlo liin a Deos o rcstfruemos,

E a sii.i umnipotente proitidencia.

Mas diruofl ei da minera jornada,

A conjuni;<ãa cruel iarortunada.

CORTE nEAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 11.

— «E acerca destes ha ahi huma secta

chamada Malahedá, a qufll todalas cou-
sas deste Mundo sorat-ne a caso, e es-

trella, e não á providencia de Deos,

quasi que querera imitar a Leucipo Fi-

losofo, primeiro inventor desta opinião.»

João de Barros, Década 2, liv. 10, cap.
6.— <iE dado, que passe alguns annos a

receita alem da despeza, succedem ou-
tros, em que a despeza excedo os bens
confiscados: e providencia económica
iguala as balanças de hum anno cjm os
eonlrapi-zos do outro: o vimos a con-
cluir, que tudo, o que se póle metsfy-
sicar de sobnjos, he pequena remunera-
rão para tsõ grandes merecimentos.»
Arte de Furtar, cap. 40.— «Em fim, se-

nhor, venceu Deus. Para o Maranhão
vou voluntário, quanto á minha primei-
ra inleneão, o viol«^nto, quanto á segun-
da

; mas mui resignado e raui conforme,
e com grandes esperanças de que este

caso não foi acaso, senão disposii,ão al-

tíssima da Providencia Divina, como já
neste Cabo Verde tenho experimentado
em tão manifesto fructo das almas, que
quando não chegue a conseguir ouiro,

só por este posso dar por bem emprega-
da a missão e a vida.» Padre António
Vieira, Cartas (edii;. 1854), n.^ 7.

—

«Porque havendo de ser as residências

três, o havendo de se tratar das missões
o conversões do Grani-Pará, e rio das
Amazonas, que é o que principalmente
so pertende, uáo se pólo acudir a isto,

tudo, como convém com menos de de-
zoito, ou vinte sujeitos, os quaes Deus,
sustentará com a providencia que cos-'

tuma, aos que por se empregarem todos!
em seu serviço, não reparam em com-'
modidades próprias.» Ibidem, n." 12.

—

«Por sigual que para eu o crer e coafes-1

sar assim, não foi necessário nenhum
dos argumentos que ouvi, porque depois
que observei as f.-liciJades de sua mt-
geslado, e a providencia tão particular

com que assisto o céj a todos as suas
acções, estou inteiramente persuadido a

isso.> Ibidem, n." 25.— «Da mesma mt-
neyra, e ainda muylo mais necessária

interpoz a providencia, a velhice entre
a vida, e a morte, para que alli se do-
masse a fúria àus adecios, e demeouisse
a subejidão do amor da vida, e o ho-
ranm fosso perdendo o receyo á morte
pela conversação dos achaques, e com-
panhia dos accidentfS.i Krancisco Ma-
noel do Mello, Apologos Dialogaes, pa-

gina 37.

Ellc iJer.ircii. imnicn<v

De «lenia Prv< idtncfi, Aiaor elerao,

Exittente por si. Causa primeira.

}. A DE IIACEOO, VlAOEli EXTATIOA, UOt 2.

—«E eu julgo ser providencia altíssi-

ma do .Senhor; que [lara honra e esplen-

dor de sua santa egr^^ja, basta que con-

serve a V. ex.^ e a outros beneméritos,

no santo ministeri) em stvíço seu.» Bis-

po do Grão Pará, Memorias, publicadas

por Camillo Castellu Branco, p. 36.

— Figuradamente : Direcção, ordem
para se fazer alguma cousa, evitar algum

j

damno, remediar algum mal, ou Deces-

,

sidade presente.

I

—O próprio Deus, considerado na sua
providencia. — «Voltou lago ao» compa-
nheiros alt^gro, dizendo, que sabissem,

porque tinbão como nas máos a preza que
busuavão ; porém os soldados, ou esque-
cidos de si mesmo, ou servindo a Provi-

dencia mais alta, o não acompanharão,
como dando lugar á fortuna do Capitão,

o qual vendo a fea resolução dos soldados,

se foi só a demandar os .Mouros, bastaudo-

Ihe o animo para acometier o perigo, que
não podia vencer. > J.icintho Freire de An-
drade, Vida de D. João de Castro, liv. 2.

Filippe JBVicto, a liaem a r,-ur<iiíii.'ia

E o Divino Poder, hoje sujeitos

Os Lusitanos fei, eoja potencia

Assai mostririo ja seus fraados feitas,

nendiOua sem oenhumi resuiteacia

Dos fortes br.içis, nem doí leies peitas,

Por m'»slra qao a li f,*- foi concedido

Render o que antes nunca foi rentlido.

r. D8 A.SDBADE, PRIMEIRO CERCO D« mC,
CUlt. 1, est. \.

— «Porque vemos que os Modernos di-

zem o quo olles não disserão; acertão

no que elles não acertarão, e concordâo
em muitas cousas, que elles, ou igno-

rarão totalmente, ou confusamente dis-

cutirão; e isto porque a ditToreoça dos

tempos, a infalibilidade das experiências

e evilencias da razão tem mostrado nes-

tes nossos séculos aos Modernos, o que
a Providencia com altíssima dispoziçáo

negou aos .Antigos. 3. Plurima sunt nos-

tro jam íircHÍo (disse Theodosio) 'jKtc vc-
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teribiis ignora fuerunt.» Braz Luiz d'A-

breu, Portugal Medico, p. 205, § 195.

—

«Quando se esereviam estes versos, to-

dos os horrores da reacção absolutista

de 1 824 8S5olavam Ilespaoha ; e em Fran-

ça era thema de todas as vaidades da res-

tauração o imbeile triumpho do Troca-

dero. D'ahi a seis annos estava vingada

a injuria da liberdade peninsular; vinga-

da, não, castigada: que hs um Deus e

uma Providencia psra os povos também.
{Nota da segunda edição), t Garrett, Ca-

mões, nota D ao canto 1.

Mas o paciente filho do Evangelho

Resignado se inclina á Providencia,

E seus decretos humilhado adora.

IDE\«, IBIDEM, cant. 10, cap. 7.

—Divindade que se representa sob a

figura de uma joven senhora romana,
com um sceptro na mão, com que mos-
trava o globo que estava a seus pés, pa-

ra fazer entender que governava o mun-
do.

PROVIDENCIâL, ad;'. 2 gen. Da provi-

dencia, qae contém providencia. — Or-

dem providenciaes.

f PROVIDENCIALMENTE, adv. (De pro-

videncial, e o suffixo «mente»). De um
modo providencial, providamenle.
PROVIDENCIAR, v. a. Prover em algum

caso, dar n'elle as providencias necessá-

rias.

PROVIDENTE, adj. 2. gen. (Do latim

-providens). Que provê.

PROVIDENTISSIMO, A, adj. superl. de
Previdente. Muito previdente. — Deus
providentissimo.

PROVIDISSIMO, A, adj. superl. de Pro-

vido. Mui provido.

1.) PRÓVIDO, A, adj. (Do latim provi-

dui). Previdente, cuidadoso em prover do
que é necessário para que não haja falta,

ou se evite damno; acautelado, preveni-

do.— o De pescado não he mui creado este

mar, parece que a Natureza provida na

creação dos aoimaes não os dá senão on le

se podem manter, segundo seu género :

e porque as praias daquelle mar são es-

teriles sem undação de rios que tragam
cevo pêra manteiiça do pescado, ha alli

muito pouco.» João de Barros, Década II,

liv. 8, cap. 1.

—Attento a seus deveres prudenciaes e

moraes, circumspecto, regular, escoima-

do, attento a acertar o obrar bem por

evitar erros, culpâs e males.

2.) PROVIDO, part. pasi. de Prover.

Supprido, munido.

o Capitão lhes da licença, e partem

Com ordem as espias vão seguindo,

E tornados a trás hum pouco espaço

Se ajuntão ao poder do duro imigo.

Não curão de esperar, ante» com foroa,

E com viuo allarido se aballan<;ão

Com Ímpeto e furor, contra os que estauào

Neste futuro dano mal projtiJOí.

COnTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. r2.

voi. n. — 126.

— iContíQua guerra e peleja temos con-

tra nós mesmos, mas nosso imigo he fra-

co, nam vence se nam a quem se quer

dar por vencido; havemos de andar pro-

vidos, porque o apercebimento resiste

aos combates.» D. Joanna da Gama, Di-

tos da Freira, p. 28. — «E de todolos

portos a que os mandavam buscar de Mer-

geu, Onor, e Baticalá foram sempre bem
providos, por a qual causa té ora os mo-
radores destes logares tem privilegio, que
não paguem direitos alguns em Goa dos

mantimentos que lá levarem a vender.»

João de Barros, Década It, liv. 6, cap. 10.

«Porém sabendo per Christovão de Brito

como já ficava provida, tornaram a to-

mar sua carga de especiaria, e com ella

se vieram via deste Reyno, onde chega

ram a salvamento a vinte e seis de Ju-

nho do anno de quinhentos e doze.»

Idem, Década II, liv. 6, cap. 10.— «Sa-

hio com huma frota de té cem navios de

remo, todos tão apercebidos de louçai-

nha, qui? parecia irem a vodas, e tão

providos de artilheria, e munições de ar-

mas, como se houvessem de pelejar.»

Idem, Década II, liv. 8, cap. 5. — «Sa-

bendo Ruy de Brito, e Fernão Peres co-

mo Patê Quetir já estava fortalecido, e

provido de mantimento, e que isto res-

pondia ao que tinham sabido da carta

que diziam elle ter mandado a EIRey
Mahamud, houveram que todo o mais

delia era verdade, e que se urdia huma
tea trabalhosa p?ra desfazer, ou cortar

se fossem mais avante.» Idem, Década
II, liv. 9, cap. 2.— «O qual soccorro que
AlTonso d'Alboquerqae mandava, animou
tinto a todos, que se pudera ser logo

aquelle dia, os que vinham com Fernão

Ptíres quizeram tornar, pêra cumprir o

que assentaram com elle de tornarem

mais providos do que hiam pêra castigar

aquelle Mouro que ficava soberbo.» Idem,

Década II, liv. 9, cap. 3.— «Osquaes so-

gro, e genro fizeram huma Armada de

té setenta velas de remo, em que iriam

dous mil e quinhentos homens, na qual

Armada o próprio Rey de Linga foi ; e

entrando pelo rio de Campar, acharam
Abidelá Rey da Cidade já provido de

tranqueiras, e forças, com que resistio

como homem animoso a seu imigo, pos-

to que EIRpy de Lingí naquellas partes

era havido por muito cavalleiro.» Idem,

Década II, liv. 9, cap. 7.— «E nas duas

lanleaas que lhe trouxeraõ o refresco mã-

dou os feridos e os doentes que avia na

armada, os quais os de Liampoo agasa-

lharão cõ muyta caridade, e os reparti-

rão pelas casas dos mais abastados, onde

foraõ curados e providos de tolo o ne-

cessário muyto cumpridamente sem lhes

faltar nada.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 67. — «Accrescentou

alguns Bispados, vendo que a grandeza

das Dioceses era causa de naõ serem bem
providas, e visitadas as Igrejas, e assim

impetrou do Papa serem criados Bispos

em Portalegre, Leiria, e Miranda, e fez

levantar a Cidade de Évora a dignidade
de Arcebispo.» Frei Bernardo de Brito,

Elogios dos Reis de Portugal, continua-
dos por D. José Barbosa.— «Os outros fi-

lhes casaos, e ao tempo que os casa os

apousenta em alguma das cidades que
lhe a elle apraz, onde sam muy bem
providos de tudo ho que ham mister pa-
ra sosterem bem suas casas como filhos

de Rey.t Frei Gaspar da Cruz, Tratado
das cousas da China, cap. 22. — «E co-

mo isto aconteceo em tempo que as pro-

víncias todas eram providas de novos of-

ficios, vieram todos os sobreditos juntos
da corte, e todos entraram na cidade do
Fucheo com muito grande aparato. E lo-

go em chegando todos juntos começaram
com muito grande diligencia e cuydado
a entender no negocio a que vinham, e

que tanto lhes era encomendado.» Idem,
Ibidem, cap. 25.

Mas como não viesse tão provida

Ja agora esta batalha derradeira

De esforçados varões, gente escolhida,

Quanto a segunda já veio, e a primeira.

Não foi com tanta instancia combatida

Agora a Clirislãa gente, e de maneira

Que era aperto ao passado igual se veja

Porque mais tíbio o Torço já peleja.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 20, est. 9.

— «A gente, que cá se alistava, man-
davaõ, que cá se buscasse o dinheiro pa-

ra a pagarem; e o mesmo para as arma-
das, com que os hiamos servir. As nos-

sas Fortalezas anjiavaõ taõ mal providas

que os tomavâõ os inimigos, como se

vio na Bahia, Pernambuco, Mina, Ormuz,
etc.» Arte de Furtar, cap. 17.

—Figuradamente: Animo provido de

cautelas; anitno de bom saber, de boa
doutrina.

—Tratado, curado.

—

Chaga provida
com certo medicamento.
—Visto, examinado, considerado, pen-

sado.

—Nomeado, despachado para servir

algum lugar, ofQcio, para o executar

competentemente. — «Aliem disto que
como partisse de Quiloa, mandasse dous
bargantis, que sem entrar no estreito do
mar de Arábia corressem toda a costa,

ate o cabo de Guardafum, pêra lhe tra-

zerem nouas a Anchediua de tudo o que
achassem naquella costa, na qual ilha

lhe mandaua que fezísse huma fortale-

za, de que hia provido por capitão Ema-
nuel Paçanha, onde da madeira que le-

uaua, mandaria fazer as galés do modo
que lho dera per regimento.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, part. 2,

cap. 1. — aAndando assi neste trabalho

per conselho, e parecer dos outros capi-

tães, porque algumas destas velas erão

zorreiras, e não podião ter com as ou-

tras partio a frota em duas capitanias,
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tomando pêra a sua treze nãos, e a ca-

rauella de Gonçalo de paiua, e das nãos

de Lopo Sanches, e de Sebastião de Sou-

sa com as cinco carauellas deu a capita-

nia a Emanuel paçanha sogro de Sebas-

tião de Sousa, em cuja nao hia prouido

da fortaleza que se auia de fazer em An-

chediua.» Ibidem, part. 2, cap. '2. —
«Pelo qual caso, e receo que tinha do

dom Goterre o tratar mal em Goa, don-

de hia proaido de capitam, e lhe mor-

rer Afonso dalbuquerque, que ho cria-

ra, a cujo abrigo se poderá acolher, de-

terminou de se ir pêra Ponda, que he

duas legoas de Goa.» Ibidem, part. 4,

cap. 17.— «Lopo soarez como ja fica di-

to fez huma fortaleza no porto de Co-

lumbo na ilha do Zeiland, onde deixou

por capitam dom loam da sylueira, seu

sobrinho, a quem soccedeo Lopo do Bri-

to, que el Rei despachara ho anno de

mil, e quinhentos, e dezanoue na arma-

da de George dalbuquerque prouido des-

ta capitania.» Ibidem, part. 4, cap. 62.

— «O que feito George dalbuquerque,

com ajuda do mesmo Rei de Pacem man-
dou fazer huma fortaleza, no lugar que
lhe pêra isso pareceo mais conueniente,

de que deu a capitania a dom Sancho
Anrriquez seu genrro, posto que Antó-

nio de miranda dazeuedo fosse prouido
delia, pelo gouernador Diogo lopcz.» Ibi-

dem, part. 4, cap. 66. — «.A mim me
mandou o Capitão agasalhar em casa do

hum escrivão da feitoria, por ser casado

na terra, e lhe parecer que ahy seria

milhor provido que em outra nenhuma
parte, como na verdade fuy. E aly esti-

ve na cama passante de hum mes que
prouve a nosso Senhor que de todo re-

ceby perfeita saúde.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 25. — «De
maneira que os de sangue real sempre
sam administrados e providos desta ma-
neira, no que nam ha falta.» Frei Gas-

par da Cruz, Tratado das cousas da Chi-

na, cap. 8.

PROVIMENTO, s. m. Provisão. — «O
mesmo fazem com as botas, e meyas,
couras, guarinas, carapuças, e outros

aprestos, que Sua Magestade lhes per-

mitte levar ás Fronteiras, para melhor
expediente da milicia : mas a malicia

tudo corrompe; e até no provimento do
paõ bota terra, na farinha cal, na ceva-
da joyo, na pslha sisco

;
para fazer de

esterco prata, e vencer com os ganhos o

custo.» Arte de Furtar, cap. 12.— «Tor-
nam-se a recolher sem obrarem o a que
hiaõ, e por milagre chegaõ cá com vida.

Eisaqui que couza saõ unhas de fome,
que por matarem a sua, póem em deses-

peração a alheya. Os provimentos Reaes,
como os de toda a casa bem governada,
devem ser como os de Deos, que sempre
nos dá remédios superabundantes.» Ibi-

dem, cap. 41.— «Segundo exemplo seja

do que succede nas armadas: manda-as

Sua Magestade prover para três mezes
com liberalidade Iteal : encolhem os Pro-

vedores as mãos para encher as unhas,

e daõ provimento para três semanas :

eisque na segunda semana já falta a

agua, e na terceira já naõ ha paõ.» Ibi-

dem, cap. 41.— íTraz v. m. provimen-
to para oitenta dias quando muítu, lhe

disse o Religioso, visto trazer tantas bo-

cas comsigo : e só para entabular suas

pretençoens ha mister mais de trezentos

dias : e se o não sabe, dirlho-hey ; Ha
V. m. de fazer huma petiçfio, qne ha de

gastar mais de oito dias, aconselhando-

se com Letrados: segue-se logo esperar

dia de audiência geral, e ter entrada, e

e nisto ha de gastar outros oito, se não

forem quinze.» Ibidem, cap. 48.— «Não
tem conta as pipas de vinhos, e azeites,

que nellas arrumaô, para provimento e

droga : tudo vay fechado cravado o ba-

toque : e se no fim da jornada se acha

o vinho vinagre, e o azirite borra, a Li-

nha tem a culpa nas influencias, com
que corrompe tudo, eo ladrão a descul-

pa na mão, com que gusldripou, o que
vay de mais a mais entre vinho, e zur-

rapa, azeite, e borra.» Ibidem, cap. 54.

Logo o sulfúreo estrondo embravecido

Penetra e atroa o arco senhorio,

E o pelonro infiel mal resistido

Tollie a navegação do estreito Rio,

Com que o caminlio então flca impedida

Por onde costuma ir mais d'hum navio.

Que aos que estavão nos pasmos, provimento
Leva de muni<'ues e mantimento.

F. DE ANDRADR, PBISIEIBO CERCO DE DIU,

cant. 10,est. 9i.

—Provimento no «srgíravo; declaração

do juiz de que o aggravante foi aggra-

vado.

—Administração, cuidado.

—O acto de supprir, de prover com
despezas, custos e necessário para algu-

ma cousa.— Provimento necessário para
alguma fortaleza. — «Pêra os nossos não
ficarem magoados, e meio injuriados de
leixarem aquelle imigo sem maior casti-

go, e mais glorioso polo não commette-
rom naquella força que fez, permiltio

Deos que achassem em Malaca três na-
vios, que eram vindos da índia com
toda a munição, e provimento necessá-
rio áqueJIa fortaleza, e com cento e cin-

coenta homens, dos quaes navios eram
Capitães Francisco de Mello, Jorge de
Brito, e Martim Guedes.» João de Bar-
ros, Década 2, liv. 9, cap. 3.

—Viveres, mantimentos. — «Para o
quarto do Provimento temos outros dous

;

hum he o da Camera, e outro o dos três

Estados. E para o quinto da Justiça te-

mos outros dous, que já ficaô tocados,

e saõ a Mesa do Paço, e a Relação. E
para melhor dizer, todos os Tribunaes
liraõ a hum ponto de se administrar
justiça ás partes. E finalmente sobre to-

dos hum, que os comprehende todos, e

he o do Estado.» Arte de Furtar, capi-

tulo 30.

— Providencia, altençáo, exame, con-
sideraçõo para acertar, e executar as

cousas, que exigem prudeacit e cau-

tela.

— Nomeaç.ío da pessoa em cargo ou
oflicio.— «Andando Vasco fernandez cé-

sar ainda no estreito ocupado no proui-

mento dos lugares Dafrira como atras

fica dito, indo neste anno de M.D.ixi.

na via de S^pla chegou a elle homa ga-

leota de gibaltar a que charoauaõ a cha-

rina por seu dono se chamar assim.»

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,

part. 4, cap. 78. — «E isto naõ podem
fazer os Príncipes da terra, que se bem
saõ Senhores dos cargos, para os darem
a quem quizerem, naõ o saõ dos talentos,

nem os podem dar, a quem os naõ tem,

como pode Deos ; e por isso deve hir atten-

to nos provimentos, que fazem, porque

até hum só, e singular requer homem ca-

paz, psra ser bem servido.» Arte de Fur-
tar, cap. 38. — tDigo que menos mal
será um ladrão, que dois; e que mais

difficultosos serão de achar dois homens
de bem, que um. Sendo propostos a Ca-

tão dois cidadãos romanos para o provi-

mento de duas praças, respondeu quo
ambos lhe descontentavam : um por/|ue

nada tinha ; outro porque nada lhe bas-

tava. Taes são os dois capitSes-móres

em que se repartia este governo.» Pa-

dre António Vieira, Cartas (ed. 1854
,

n." 10.

— Disposição, regulamento qae os cor-

regedores deixam em correição sobre a

ordem de justiça, observância das leis,

policia, etc.

— Providencia, recursos.

PROVÍNCIA, s. f. (Do latim provinda).

Termo de historia romana. Paiz conquis-

tado tora da Itália, sujeito ás leis roma-
nas, e administrado p.ir um goremador
romano. Todas as Gallias, as Uespanbas,

a Thracia, a Grécia, a Syria, o Egypto,

todos CS reinos da Ásia .Menor, não fo-

ram durante muitos séculos senão pro-

vincias romanas.
— Certa porç;m do território de um

paiz. — «Tornados os filhos de Herodes,

cada hum a sua Província, e mostrando-

se .irchelao tyrano no mòlo de seu go-

verno, chegarão as qncixis do povo •

Roma, onde foy mandado parecer, ecão
dando o descargo que convinha, foy pri-

vado do senhorio, e aquellas regioens fi-

carão Províncias ímmediatas ao Império,

de que logo tomou posse o Procônsul

Cerino.» Honarchia Lusitana, liv. 5,

cap. 2.

Mais arante ftreis qu» s« coi))ic<^

MaUc* por empório eoDcbKciílo,

Onde toda a (rofincia do nur gnii4«

Suas mercadorias ricas maade.

OM., LUS.,C»Bt. 10, est. i'3.



PROY PROY PROY 1003

Ve aqaeUaproiímt-úi que de Elisa

Fundada foi com fraude deWey Yarbis,

NftUa tristes minas vio que ao nome

Dos dous Scipiões tem dado tanta fama.

Numidia aUi vizinha ve, e a diante

Esse Reino de Tripol assentado

No meo das duas Sirles, cujo estrondo

Assombra, e s:>bresalta os nauegantes.

CORTE REAL, NAVFBAGIO DE SEPVLVEDA,

cant. 2.

A parte do meyo dia estende 09 olhos,

Ye diuei^asprouincuw apaitaUas.

Dô gente birbaríssima, que ao longo

Do Nilo, era pouoai^ões pobres habitSo.

AlU Getulia vio , vio a MassUia,

Nubios, e Garamantes. e os Seluages

Trogiodilis, de cor tjstada e negra.

De venenosos áspides mantidos,

IDEM, IBIDEM, caot. 2.

— «Pois me quis conservar a vida,pa-

raqae eu pudesse íaz^r esta rude e tosei

escritura, que por eranra deiío a meus
filhos (porque só para elles he minha
tenção escrevellaj paraquo elles vejão

neila estes meus trabalhos, e perigos da

vida que passei no discurso de vinte e

hum annos em que fuy treze vezes cati-

vo, e dezasete vendido, nas partes da ín-

dia, Etiópia, Arábia felix, China, Tar-

taria, Macassar, Samalra, e outras mui-
tas províncias daquelle oriental arcipe-

lago, dos confins da Asia.u Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 1. — «E
paraque se isto milhor entenda, he ne-
cessário sabsrse que em toda esta costa

do Malayo, e por dentro do sertão domi-
na hum grande Rey, que por titulo fa-

moso sobre todos os outros se chama Pre-

chau Sâleu Emperador de todo o Sornau,
que he huma província de treze reynos

a quô vulgarmente chamamos Sião.»

Idem, Ibidem, cap. 36. — «E perguntaa-
dolhe António de Faria de que parte vi-

nhaõ squelles rios, disse que o não sa-

bia, mas que se era verdade o que del-

les estava escrito, que dousdelles viobaõ
de hum grande lago que se chamava
Moscumbiá, e os outros dou5, de huma
provincia de grandes serranias que todo

o anno estavaõ cubertas de neve, qu9 se

dezia Alimania.» Idem, Ibidem, cap. 72.

— «E tornando a Gaspar corte Real, de-

pois que descobrio esta terra, e costeou

huma boa parte delia se tornou ao re-

gno, e logo no anno de M. D. i. desejo-

so de descobrir mais desta prouincia, e

conhecer milhor o modo e trato delia,

partio de Lisboa aos xv. dias do mes de
M&io.í Damião de Góes, Chronicade D.

Manoel, part. 1, cap. 67. — «Os quaes
depois de serem naquellas partes fezeram
muito fructo, conuertendo muitos dos
habitadores delia a fé de nosso Senhor
lesu Christo, aliem do que fez el Rei
tanto per suas cartas, e rogos, que os

Reis, e senhores daquella barbara pro-
víncia lhe mandaram.» liem, Ibidem,

part. 1, cap. 76. — «O Rei he mor se-

nhor, e mais rico de todas aquellas pro-

uincias, chamasse filho de Deos, tem
muitas molheres, mancebas que se guar-

dam em síus paços, de que tem muitos,

e mui sumptuosos, traz por deuisa, Deos

deu a paz na terra, e nunca a negou a

quem a quer, e porleuar enfiado tudo o

que os Portugueses neste tempo passa-

ram na China, e assi Thome pirez, que
ficou em Cantam, para ir com a Embai-
xada direi logo ho que psssou nella.»

Idem, Ibidem, part. 4, cap. 25. — «E
ainda que comunmente nam aja guerras

antre estes Laos e os Chinas, por causa

das grandes serras que ha antre os huns
e outros, polas quaes tem os Chinas boas

forças daquella banda na provincia de

Camsi, que com estes e com os Bramas
confina: e nas forças continuamente tem
gente de guarniçam pêra defesa daquel-

las partes : ha toda via continuamente
saltos de huma banda e da outra: polo

que podiam os Laos ter Chinas cativos.»

Frei Gaspar da Cruz, Tratado das cousas

da China, cap. 3. — «Ha nesta provincia

dezasete cidades, as villas cerca ias sam
muitas, e assi os lugares nam cercados:

como esta provincia seja mayor que ha
de Cantaõ, crecem muito mais nella os

lugares.» Idem, Ibidem, cap. 5. — «O
numero de almas não se pôde dizer com
certeza; os que menos o ssbem, dizem

que serão quarenta mil, entre os quaes
também entrou um principal dos tricu-

jú5, que é provincia á parte na terra fir-

me do rio das Amazonas, defronte da

ilha dos nheengaibas, e é fama que os

excedem muito em numero, e que uns
e outros fszem mais de cem mil almas.»

Padre António Vieira, Cartas (ediç.

1854), n.o 12.

— Oi próprios habitantes de uma pro-

vincia.

— Figuradamente: Cuidado, trabalho.

— Ermida, oratório, recolhimento de

pessoas religiosas, o districto de um pro-

vincial religioso, que tem debaixo de si

varias casas, conventos em diversas ter-

ras.

— Por extensão, comarca de uma ci-

dade, districto.

—

A provincia do Doiíí-o.

— A provincia da Beira Alta.— A pro-

vincia da Estreinadura. — A província

do Minho, eti. — «No que andando ocu-

pado, chegarão os Rumes ao pDrto de

Chsul, com toda sua armada junta, em
boa ordem de que era capitão hum Ma-
maluco criado do Sjldam per nome Mir-

hocem, natural da prouincia de Cor-

distã, debsixo de cuja capitania vinhaõ

seis gales, hum galeam, e quatro nãos

grossas.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, part. 2, cap. 25. — «Tudo
isto queaqui screui de nossa Fe, Reli-

gião, e costumes, eu Zagazabo, que quer

dizer graça do Padre, Bispo sacerdote, e

Bugana, Raz, se. caualleiro, vicerei da

prouincia de bugana, fiz por mo vos meu
muito amado filho em Christo Damião de

goes pedirdes pêra assi dar a entender
aos que reprehendem nossos institutos,

que os temos dos liuros dos Concilios
dos Apóstolos.» Idem, Ibidem, part. 3,
cap. 61. — «Posto que alguns que escre-
ueram deste negocio de Malaca digam
que foram George de brito, e dom Tris-
tão de meneses, dom Aleixo me dixe per-
guntandolho eu, que foraõ Afonso lopez
da costa que hia prouido por el Rei da
capitania da fortaleza, e Duarte de melo,
que hia prouido da do mar da costa
daquella prouincia, pêra onde dom Alei-
xo partio em Abril do mesmo anno de
M. D. xviii.í Idem, Ibidem, part. 4, cap.
28. — «O qual se fez pelos melhores of-

ficiaes de toda aquella prouincia, e
estando eu em Flandres no anno de
M.D.ixiiii se apresentou na Capella do
Tosam, que esta na Egreja do Sablon na
villa de Brucellas, o qual he o mais ri-

co, e melhor obrado de quantos eu te-

nho visto, excepto o que el Rei mandou
ao Papa Leão, per Tristam da cunha.»
Idem, Ibidem, part. 4, cap. 34. — «Lo-
go ao outro dia se foi a Arquiquo, onde
depois de surto o mandou visitar o ca-
pitão do lugar, e lhe escreueo huma car-
ta, dizendo que dauí graças a Deos pois

ja eram compridas as prophecias que ti-

nham, de como naquelle tempo auiam
de vir per mar Christãos de terras mui
remotas aquella prouincia, e senhorios
de seu senhor el Rei do Abexi.» Idem,
Ibidem, part. \, cap. 45. — «Partido
Gregório da quadra da Lisboa, ho nauio
em que hia foi ter a barra do rio Zaire,

que rega boa parte do regno de Congo

:

e he hum dos mores que se sabe em to-

do ho mundo, porque corre tantas pro-
uincias, e he taõ largo na bjca, em que
sae ao mar que de huma banda a outra
se nam ve hâ terra, chegado a este por-
to se foi per suas jornadas a corte dei

Rei de Congo que estava dalli pelo ser-

tam, sesenta legoas, aquém deu as car-

tas que lhe leuaua dei Rei dom Ema-
nuel.» Idem, Ibidem, part. 4, cap. 54.— «O que assi fez, e seruio o dito Rei
de Borgonha que entaõ era senhor de
muitas terras, e prouincias ate que mor-
reo de huma frechada que lhe deram em
huma batalha que ouue no mar de Li-

guria com os Genoeses.» Idem, Ibidem,
part. 4, cap. 71.— «Ha outra provincia

se chama Fuquem, ha sua cabeça se cha-

ma Fucheo. Tem esta provincia dez ci-

dades, mas sam muy grandes e muy no-
bres porque he esta huma das mayores
e mais nobres províncias.» Frei Gaspar
da Cruz, Tratado das cousas da China,

cap. 5. — «E se he necessário hir pela

provincia fazer se algum negocio impor-

tante, que pertence aa dignidade em cu-

ja casa assistem, vay hum destes comto-
dolos poderes do principal.» Idem, Ibi-

dem, cap. 16.— «Ho principal dos cinco

he ho governador a que na sua lingoa
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chamam Tulom, a esle recorrem todos '

os negoceos grandes e pequenos de toda

ha província, e por auloridado e mages-

tade de sua pessoa nam reside onde os

outros louthias, pêra que nam seja dcl-

los frequentado, e assi seja mais estima-

do e temido.» Idem, Ibidem, cnp. IG.

—

«lia segunda dignidado das províncias,

ho dos veedures ila fazwnda quo na sua

lingoa chamam l'onchassi : esto tem cuy-

dado de mandar recadar por toda ha pro-

víncia os rendimentos d'ella, pêra ho

qual lem muitos louthias debaixo de sua

jurdiçam, que sam oficiaes particulares

porá os negócios o arrecadações da fa-

zenda.» Idem, Ibidem, cap. 16. — «Isto

somente fazem os Louthias que nam sam
do três era três annos. Os que vem de

três em três annos, depois do se despe-

dir de todos os negócios da província,

entendo era fazer Louthias : os quais faz

da maneira spguinte.» Idem, Ibidem,

cap. 17.— «Ao procurador do Brazil es-

crevo trabalhe por nos mandar em todos

os navios alguns sujtntos, podindo-os aos

superiores do ambas as províncias, mas
não conQo que esta diligencia seja efli-

caz, se vossa alteza não interpuzer sua

real auctoridade, mandando-o assim aos

mesmos superiores por uma ordem mui
apertada.» Padre António Vieira, Cartas,

(ediç. 1854), u." 8.— «Bem conhecemos,
que os principaos soldados d'ellahão-de

ser os quo vossa roverendissima nos ha-

de mandar d'essa província, como mais

experimentados, e mais praclicos na lín-

gua, e mais exercitados nos costumes

d'esta gente, e modos por onde se hão-

de reduzir.» Idem, Ibidem, n.'' 12.

—

«Dissera eu aos reis, se fallara com elles,

quo para as conquistas, e guerras olTen-

sivas quo se fazem em províncias distan-

tes, buscassem os solteiros
;
porque pela

liberdade se arriscam ; e por virem a des-

cansar na pátria, e buscar esposa, abre-

viara mais as cmprezas, e são menos cus-

tosos na vida, e na morto a seus senho-

res.» D. Francisco Manoel do Mello,

Carta de Guia de Casados.

PROVINCIAL, adj. 2 gen. (Do latim

provincialis, de província). Que pertence

a uma província. — Assembleia provin-
cial.

—

Estados provinciaes.

—Diz-so do ar, das maneiras, da lin-

guagem, etc, em opposição ao ar, ás

maneiras, a linguagem da capital.—Em
tudo ella tem maneiras provinciaes.—Termo provincial; termo usado nas
províncias.—Concilio provincial ; concilio feito

pelos padres d'uma província.

—Substantivamente: Um provincial;

uma pessoa da província.

— Superior, que tem a administração

e governo de todas as casas de sua or-

dem n'uma província. — «Foi o caso,

que ao chegar á nau do Paço d'Arcos
me conheceu o provincial de S. João
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de Deus, que passava por alli em uma
fragata, e chegado ao convento foi visi-

tar sua visinha a condessa do Óbidos

onde achou ao padre Iguacio Mascare-

nhas, e lhe contou o que vira." Padre

António Vieira, Cartas (ed. 1854), n.°

12. — «O padre Francisco Gonçalves,

provincial que acabou de ser da provín-

cia do Brazil, foi cm missão ao rio das

Amazonas, e rio .Negro, que de ida o

volta ó viagem de mais de mil léguas,

toda por baixo da linha Fquíuocial no

mais ardente da Zona Tórrida.» Ibidem,

n.» 17.

— A.c-provincial; aquelle que preen-

cheu as funcçtjes de provincial n'uma
communidade religiosa.

PROVINCIALADO, s. m. Dignidade de

provincial d'uma ordem religiosa.

— Duração ii'este encargo.

f PROVINCIALISMO, s. m. Accento,

idiotismo particulares a uma provín-

cia.

f PROVINCIANISMO, s. m. Emprego
do palavra ou phrase, quo não tendo o

uso da pronunci&ção dos polidos da cor-

te, se lo por agreste e como estranha.

PROVINCIANO, A, adj. Que mora na

província, não corlezão, nem de cidade

grande.
— Substantivamente: Um provincia-

no.— Uma provinciana.

PROVINCO, A, adj. Termo antiquado.

Propinquo, parenl-.i.

—•Substantivamente : Parentela.

PROVINDO, pari. act. de Provir.

PROVIR, i'. n. Ofiginar-se, descender,

vir, nascer, proceder.

í PROVISAM, s. /'. Yid. Provisão. —
«Quando os Louthias sam despachados

na corte com ofícios pêra as províncias

onde ham da governar, partem som le-

varem de seu mais que os vestidos quo

ham de vestir, e alguns poucos servos

seus do que se servem, inda quando
nam tem ofícios, nem tem necessidade

de levar provisam pêra ho canãnho,

nem encavalgadura ou embarcação a

sua custa.» Frei llaspar da Cruz, Trata-

do das cousas da China, cap. 18.

PROVISÃO, s. /. (Do latim provisio). O
necessário para o gasto, uso, consumo,

sustentação, como viveres de toda a es-

pécie, mantença, satisfação de trabalho,

6 serviço. — «K pêra Eilley mandou-iho
entregar hum colar do ouro esmaltado

rico, e huma bandeira das armas do Por-

tugal pêra a mandar arvorarem suas ca-

sas, e ser notório a toda a Cidade a paz,

que tinham assentado; e assi lhe deo

huma Provisão pêra que todolos barcos,

e torradas pudessem ir á terra firme tra-

zer todalas mercadorias, e mantimentos,

quo quizessem, com tanto que não vies-

se gente de armas em nome de merca-

dores.» João do Barros, Década 2, liv.

10, cap. 3.—«E pêra isso ouue logo se-

cretamente mujto dínheyro junto, que
|
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trazia em sus guardaroupa, e assi fez

menutas das cartas, prouisões, que em
tal caso auia do mandar pollo Re^no, c •

ás Villas, e Castellos do Duque, a seus

alcaydes mores, o que tudo lhe aproueí-

tou na n<ite que prendeu ho Duque,
como «diante se dirá.» Garcia de Rezen-
de, Chronica de D. Jcão II, cap. 41.

—

" E mandou logo a grande pressa com
grandes prouisões e poderes a Sftuuel,

e ao Reyrio do Algtrue Vasco da Gama,
fidalgo de sua casa, que depois foy Con-

de da Vidigiitire, e Almirante das ín-

dias, homem de que elle coaGaua, e

seruia em armadas e cousas do mar, a

fazer outro tanto a todas as que la esti-

ucssem, ho que fez com muyta breuí-

dade.» Ibidem, c«p. 146.— «A outra táo
rendeo Payo Rodrigues de Araújo com
leve resistência. Depris drsle feito, se

deteve Luiz do Almcyda naquelli para-

gem os dias de seu regimento, nos qua-^s

tomou algumas embarcações de manti-

mentos, quo hiáo bastecer o exercito,

fazendo varar outras em terra, com que
se conheceo alguma falta na provisão

do Campo : e logo entrou em Diu com
as caos da preza, e os Mouros enforca-

dos nas vergas, dando estranho pozarao
Campo tão lastimosa vista.» Jacínlho

Freire do Andrade, Vida de D. João de

Castro, liv. 2.— tMasD. Álvaro lhe mos-

trou a ínstrucção que trazia, que entre

as eicellencías do Governador, náo foi a

mais pequena, na qual dizia, quo a ju-

risdição do cargo, e as provisões Reaes

o eximião de qualquer subordinação quo
não fosso a do Governador da índia.»

Ibidem, liv. 2. — «Eu lerei cuidado, se

a Deos aprouver, de vos mandar a Pro-

visão, e folgo eu muito das boas novas,

(juo mo dais de AÍTonso de Rojas, e de

cièr he, que sendo irmão do mestre Ol-

medo, e estando em vossa companhia,
não pôde deixar de ser homem de bem.»
Ibidem, liv. 3.— «A este convite chamão
elles em sua linguagem mouros, que
quer dizer dia primeyro do anno, pêra

o qual tinha o Sufy muytas provisões

e mantimentos, e vinhos muyto finos.»

.António Tenreiro, Itinerário, cap. 17.

— «Muitas coisas das quo u'eUes se pro-

põem, estão já qualificadas, ou com o

uso do Estado do Brazil, recebido de-

pois de larga experiência, ou com pro-

visões e regimentos de vossa magestade,

nos quaes vossa magostade tem manda-
do o mesmo que aqui se aponta.» Padre

António Vieira, Cartas (^edição 1854),

n.o 13.

— Fazer provisão tia aguada; pou-

par, dar, gastar com regra a agua que

o navio levava.

— .Iríi7/ifri"ase provisões; para o cerco.

—Loc. : Rcmetter provisão ; remetter

o sacador de uma letra, a quem a ha-

de pagar, os fundos ou meios de a pa-

gar, quando esse sobro quem ella é sa-
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cada nso tem dinheiro do sacador na

sua mão, nem é devedor, nem tem or-

dem de sacar o seu desembolso.

—Economia, regra.

—O acto de prover, o provimento em
ofíicio, ou beneficio.
—Fazer as cousas d provisão; pou-

par sobejamente, de modo que se falta

ao necessário para poupar despezas.

—Carta pela qual se confere algum
officio ou mercê, ou dá providencia do

expediente de algum tribunal.

— Cartas, e provisões falsas. — «Naõ
sey se diga, que se estende também a

malícia destas unhas a crime la;sie ma-
jestatis, quando chegaõ a tanto atrevi-

mento, que fazfm, e vendem cartas, e

provisoens falsas, com firmas, e sellos

Reses?» Arte de Furtar, cap. 26.

PROVISIONAL, adj. 2 gen. Termo de

jurisprudência. Que se faz por provisão.

—Na linguagem geral, diz-se por pro-

tisorio.

—

Regras provisionaes. — Gover-

no provisional.

PROVISIONALMENTE, adv. (De provi-

sional, e o suffiio «mente»). Por provi-

são.

—Toma-se por provisoriamente.

—

Can-
didato provisionalmente nomeado.
PROVISIONAR, V. a. Fornecer provi-

sões, bastecer, abastecer.

— Provisionar se, v. refl. Abastecer-se,

bastecer-se.

PROVISIONEIRO, s. m. Homem que faz,

e ajunta provisões de mantimentos, etc.

PROVISO. Vid. Previso.

PROVISOR, s. m. (Do latim i^rovisor).

Magistrado ecclesiastico, em quem os bis-

pos delegam a sua jurisdicção conten-
ciosa.

—Provisioneiro.

PROVISORA, s. f. Mulher que tem a

seu cargo fazer provisão do necessário.

PROVISORABO, ou PROVISÓRIA, s. f.

Officio, cargo de provisor.

—Em alguns conventos de freiras, no-

me dado á casa onde se guardam as pro-

visões para sustentarão das religiosas.

PROVISORIAMENTE, adv. (De^proviso-

rio, e o suffixo «mente»). Da um moJo
provisório, provisionalmente.

PROVISÓRIO, A, adi. Termo de Proces-

so. Que é feito por provisão.

—

Jm-.o pro-
visório.

—Que provê para o caso interinamen-

te, e não para sempre, e para ficar em
regra.

—

Disposições provisórias.

PROVISTO, Á,adj. Vid. Previsto, e Pre-
venido.

PROVO, s. m. Termo antiquado. Pro-
veito, utilidade, interesse, lucro.

PROVOCAÇÃO, s. /. (Do latim provoca-
tio, de provocare). A acção de provo-
car,

—Appello a um combate singular, a

um duello.

—Cousa que provoca.

—

Eda lingua-

gem é uma provocação.

—Diz-se também das cousas que ex-

citam a alguma cousa.— Provocação ao
somno.— Vomitou sem alguma provoca-
ção.

PROVOCADO, part. pass. de Provocar.
Incitado, estimulado, desafiado. — Pro-
vocado por palavras insultantes e itltraja-

doras. — «Parece, segundo se presumia,

que provocado pelos cacizes da seita Ma-
fometica, que novamente tinha tomado,
ficou tão inimigo do nome Chrislaõ, que
dezia publicamente que lhe devia Deos
o Ceo pelo grande serviço que lhe tinha

feito na terra em a yr pouco a pouco
despejado da má geração Portuguesa, que
por leite mamado nos peitos das mãys se

deleitava em oíTensas suss como os pró-

prios habitadores da casa do fumo.» Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, csp.

50.— «Provocados desta maneira os que
estavam pêra defensam nos navios, sen-

do incautos aa cillada que deveram cuy-

dar poder lhe estar armada, sayram al-

guns a pelejar com os da terra.» Frei

Gaspar da Cruz, Tratado das cousas da
China, cap. 24.

— Irritado.— Provocado a mais cora-

gem.
— Chamado em soccorro.

PROVOCADOR-, A, adj. e 5. (Do latim

provocator]. Que provoca. — Palavras

provocadoras.
—/Igreaíe provocador; nome dado, em

politica, aos agentes de policia que fal-

iam como aos facciosos, e es excitam a

fallar diante d'elles.—Palavras provocadoras de riso.

PROVOCANTE, part. act. de Provocar.

Que excita, irrita, estimula. — Olhares

provocantes.—Provocantes sorrisos.

PROVOCAR, i). a. (Do latim provocare).

Excitar, incitar; chamar, desefiar.—Pro-

vocar ao combate.—«Eao tempo quealy
chegamos, estava ja na praya cõ todo o

povo para receber o genro, e darlhe os

parabéns da victoria, e tinba consigo

hum Ceciz seu Moulana que elles linhão

por santo, por aver poucos dias que vie-

ra da casa do seu Mfcfoma, o qual em
hum carro toldado de seda com grandes

bençoens e celas provocava os ouvintes

a darem muytos louvores a Msfaraede

pela victoria que dera contrs lós áquel-

ie Turco.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 5.

—Causar, fazer vir.— Provocar o vo-

mito, o somno.

—Appellar.

—Provocar-£e, v. rejL Incitar-se a si

mesmo.—«Quando vam aa guerra levam
ha carne crua debaixo de si pêra come-
rem, comem na desta maneira e untam
se com ho sangue pêra se fazerem mais
fortes e robustos e se provocarem na
guerra a crueldade, pelejam também es-

tes a cavallo com arcos e frechas, e usam
de treçados, com estes he ha continua

guerra dos Chinas, e como tenho dito

tem os Chinas cem legoas (dizendo) ou-
tros que seram mais) de muro antre si e

elles, onde ha sempre guarniçoens de
gente pêra defesa das entradas dos Tár-
taros.» Frei Gaspar da Cruz, Tratado
das cousas da China, cap. 4.— «Nam sey
os meus Lothiss ja que tomavam esta

gente porque ha nam soltavam, pêra que
eu nam viesse saber tamanhas cruezas.

Not«y a natural clemência dei Rey gen-
tio : ha qual se provoca ainda mais pol-

ias piadosss leys de sua terra, que como
dixemos sam muy piadosas acerca das

mortes dos malfeitores, e vagarosas nel-

las.» Idem, Ibidem, cap. 26.

PROVOCATIVO, A, adj. (Do latim 2)ro-

vocativus). Que tem a virtude de provo-

car.

—Substantivamente : Um provocativo.

PROVOCATORIO, A, adj. (Do latim pro-
voc':doriits). Que provoca.

—

Palavras pro-

vocatorias. Vid. Provocador.
PROXENETA, s. m. Termo de Jurispru-

dência. Corretor.

PROXENETICO, A, adj. (Do grrgo pro-

xenelês). Termo de Jurisprudência. De
corretor.

PROXIMAL, adj. 2 gen. Do próximo.—
Amor proximal.

PROXIMAMENTE, adv. (De próximo, e

o suffixo emente»). Muito perto, imme-
diato.

—Ha pouco tempo, de-proximo.

PROXIMIDADE, s. f. (Do latim proximi-

tas). Visinhança de uma cousa a respei-

to da outra.

— Acção do caridade proximal. — «A
que hum que parecia ser o principal del-

hs respondeo, não estais vós de maney-
ra, segundo vejo em vossas disposiçoens,

que possais merecer o que nos comer-
des, pelo que vos seria bom, se tendes

slgum dinheyro escondido dardesnolo, e

então usaremos com vosco dessa prosi-

midade que vossas lagrimas nos pedem,
porque doutra maneyra não tendes re-

médio.» Fernão Mendes Pinto. Peregri-

nações, cap. 24. — «E vindo com suas

carnes chagadas, ccmo por nossos olhos

foy visto, pedindo de lugar em lugar a

aquelles que por proximidade lhes da-

vão do seu, como he custume dos bõs e

fieis.» Idem, Ibidem, csp. 87.

PROXIMISTA, s. 2 gen. Amante do pró-

ximo, caridoso, cheio de caridade.

1.) PRÓXIMO, A, a(/j. (Do latim /jroxí-

mits). Perto, propinquo, visioho, pega-

do.— «Estou bem mortificado, porque a

miséria dos costumes d'este país me faz

lembrar o fim das cinco cidades, por me
parecer que moro, como diz a escriptu-

ra, nos subúrbios de Gomorra, mui pró-

ximos e na visinhança de Sodoma.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Castello Branco, p. 22.

— «Lembram-me que, doutrinando eu

assim diante de um génio festivo, aliás

monge, disse elle que estes perigos só-
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mente os havia frequentes, quando o

amor era grands ; mas que uma inclina-

çào pequena não tinha esse escândalo

próximo, o explicava com a sua genial

galantaria, distinguindo o caso.i' Idem,

Ibidem, pag- fi8.— «Se algum leitor es-

crupulisar sobre dizHnios o que liça es-

criplo e íòr de los médios doctores, de

quem Santa Thereza pedia a Deus que a

livrasse, advirta que não dizemos coisa

que não ande pelos livros genealógicos;

o, sendo coisa sabida, não descobrimos

defeitos do próximo.» Idem, Ibidem, pag.

142.

—Loc no FORO : Actos próximos; actos

que precedem pouco a outra acção.

— yl Cf i> próximo ao adultério: a estada

dos adúlteros em logar secreto, em abra-

ços, etc.

—O século próximo; o século que pas-

sou, ou que ha-de vir, iromediato ao em
que estamos.

—

O século próximo passarfo.

— Occosíã) próxima; occasiáo que

quasi sempre induz a peccado.

— Figuradamente: Próximo '' morte.

2.) PRÓXIMO, s. m. Os homens, nossos

irmãos, no5sos semelhantes.

Nju sei que tem, Amigo o f.>zer bem!

Do jirjximo á f.iUl necessidade

Acudir, he de Apolo caridade;

E eu, e la bem sabemos 05 ajgtnentos.

Que logramos por taes merecimentos.

ABBADE bE JiZENTE, POESIA», lom. 2, pag. 3Õ

(edir. 1787).

— «Mas deu-lhe Deus a conhecer que

o que só iiaporta é salvar a alma própria

e a dos próximos, e por este seu dicta-

me e outros que lhe tenho ouvido, me
parece que nos será mui bom compj-
nheiro na missão, e mui capaz de dar

boa conta de tudo o que se lhe encom-
mendar.» Padre António Vieira, Cartas

(ediç. de 1854), n.» 12.

—.4 mar a Deui sobre todas as courns, e

ao 'proximo como a nó i mesmos ; é princi-

pio fundamental da moral.

—

«Esta he a

Ley Divina, que se reduz a dous precei-

tos, que saô, amar a Deos sobre tudas as

couzas, e ao próximo, como a ti mesmo.
Quem ams a Deos, naõ trati do mundo,
porque lhe he opposto

;
quem ama ao

próximo, naõ o ofífende : dar a cada hum
o que he seu, he hum ponto, em que
tudo se cifra; a Djos a gloria, e ao pró-

ximo o que lhe pertence.» Arte de Fur-
tar, cap. 70.

— i\(í!) ter próximo; ter umi alma in-

sensivel, e sem caridade. — Homem (jne

não tem próximo.
— Syn.: Próximo, confun, contiguo,

xizinho.

— Dá-se o nome de próximo ao que
está mui perto, que se segue, ou está

logo depois.

— Confim c o que tem limite commum
com outra cousa, ou confina com ella.

Contíguo é o que toca, ou oslá em con-
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tacto. Vizinho 6 o que habita na mesma
villa ou cidade perto do outro; e vizi-

)ihoi o total dos habitantes de uma po-

voação.

De todos estes termos o que tem ama
significação mais ampla 6 próximo, pois

se diz de pessoas, cousas, tempo, da or-

dem do discurso, etc. ; do que se segue,

como do que precedeu; por isso diz-se

próximo futuro, próximo pissmlo.

f PROZ0Il'O, A, adj. Termo do Zoolo-

gia. Que é anterior á appsriçâo dos se-

res vivos.

PRD, s. m. Termo antiquado. (Do fran-

cpz antiquado ]ire-u). Preço.

PRUDÊNCIA, s. f. (Do latim pruden-

tifi). Virtude que faz conhecer e prati-

car o que convcoa na conducta da vida.

Vii'(/. Que direi, Pi-iidencia miohi?

A vós quero por espelho,

i'iuJ. Segimdo o caso caminb.i.

Deveis, Senhora RAinha,

Tom.ir com o Anji) conselho.

Viry. Quomodo fiai ialal,

Qaoniam virum non Cvgnotco7

GIL VICENTE, ALTO DA MOFINA MENDI3.

De verem namorado o vale antigo

Não se espantào que Amor dLsto se arrea.

Não dei.'(a longa idade exercitada

Em piiiiJeiíciti, nem duro, e forte peito.

Tudo tr.tn8lorna, e muda este sobirbo:

Nada deix^ em seu ser, tudo reuolue,

A todos mostra ter em pouco, e todos

Conbecendoo por falso o vão seguindo.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. G.

Co este manhoso ardil se leuanlaua

O forte Hev d.iUi logo partia

Olhai, quando não ba ja resistência

O que fai bum ardil só de ;irnilfíicia.

IDEM, IBIDEM, cant. 1:).

— «E com tudo, porque os juizos dos

homens eram mui dilT?rentes, e entre

taes pessoas como alli estavam por razão

desuj prudência, cavalleria, e muita ex-

periência que tinham das cousas da guer-

ra, e convinha ao estado delia, e bem
do Reyuo de Portugal, lhe pedia que ca-

da hum em seu juizo examinasse este

caso, pêra que havendo razão mais prin-

cipal contra elle, se fizesse.» João de

Barro;, Decadi 2, liv. 7, cap. 7. — «Nun-
ca podemos responder ao que se espera

de nossas forças juntas, porque huma
victoria pouco nos acredita, o hum só

estrago nos acaba. Temos a nossa Forta-

Itva soccorrida ; de qae serve em humj
chsga ji curada, esperdi.;ar o remédio
das outras? Que nova prudência nos en-

sina aventurar era huma sú batalha, o

que se tem ganhido em tantas victorias?

.Iscintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro, liv. 2.— «Este domloão
de Meneses filho mais moço, foi hum
dos estimados fidalgis nestes regnos, e

nos de Castella, de quantos em seu tem-
po viueraõ, porque em armas, e prudên-
cia ficilmente iguana, ou passina qual-
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quer outra pessoa em que estas duas no-

bres artes se podessem achar.» Damião
de Góes, Cbronica de D. Manoel, part.

1, cap. 12. — «E porque no regno naõ
hauia pessoa a que com mais razaõ se

podesse deixar ho gouerno delle, que á

Rainha dona Leanor, pela muita virtu-

de, o prudência, que em sua real pes-

soa hauia, per commom consentimento
dos Estados ficou por regente. Mandou
também letrados com alçada, pêra que
residissem nas comarcas do regoo.»

Idem, Ibidem, pirt. 1, cap. 26. — «Na
sciencia, e prudência exeedeo a todos:

na magnificência com que se tratava,

mais parecia que descora do Ceo, do

que nascido na terra: sua fama meiio
as azas com os âmbitos do rnundo.» Pa-

dre Minoel Bernardes, Exercícios Espi-

rituaes, pari. 1, pag. 257. — «Pois, Ms-
dama, convenha Adolpho em dar a sua

Mãe, dar á prudência, e a seus amigos

05 primeiros dias, contentando-se com ir

esperar Madama D^préval ao porto neu-
tro onde ella vier embarcar; e deixamos

a essa Dama, cuja amizade, cujo Aoimo
vos é claro, o cuidado da maneira com
que haji de portar-se.i Francisco Ms-
noel do .Nascimento, Successos de Ma-
dame de Seneterre.

Foi prudência, Senhor, o que looearm

A sua fantasia lhe figura

Pois se assim praticava, era 8<'icente

Por enganar...

A. DINIZ DA CRUZ, HYSSOPB, Caat 5.

— «Bodas, filhos, cargos, alegrias pu-
blicas, pedem vantagem na família; que
tão pouco passado aquclle tempo seria

defeito aguarenttl-a, e o seria passsr

por estas cousas sem algum novo lazi-

mento
;
porque o mundo, com quem vi-

vemos, como tomou o sabor dos pensa-

mento; dos homens, não julga aquella

temperança por prudência, senão por

avareza.» D. Francisco Minoel de 5Jello,

Carta de Guia de Casados.
— A prudência da carne; o vicio de

pôr o seu ultimo fim nas delicias do
corpo.
— Homem de muita prudência; ho-

mem muito prudente, de muita circums-

pecção. — «È o dito dia de páscoa se fi-

zeram muytas festas, e a tarde o dito

dom Manoel se apartou cora os Frades,

e lhes pedio que lhe ensinassem o cami-
nho de sua salusçam, os quais folgaram

muvlo de sua confirmaçam e Fé, e lhe

disseram sobre isso todo o necessário, o

que elle tomou como homem de muvta
prudência, e muyta Fé, e logo mandou
por todolos Ídolos de sua terra, e peran-

te os Frades os mandou todos queimar,

e derribsr, e desfazer todalas casas, e al-

tares em quí estauão.» Garcia de Rezen-
de, Chronica de D. João II, cap. 156.

— Fa:fi»- prudência da impossibilida-
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de; repiesentar como prudente, e corar

como tal o deixar do fazer o que não po-

demos executar.
— Circumspecçáo, consideração.

Sigae-me firme e forte, com prudência.

Por este monte espesso, tu, co"os mais.

Assi lhe diz : e o guia por ham mato

Árduo, difOcil, duro a bumauo trato.

CAM., Lvs., cant. 10, est. Tti.

— «Ouvindo Gonçalo Yaz a efScacia

deste recado, e os comprimentos que a

Raynha lhe fazia, inda que isto era me-
nos do que elle esperara delia, todavia

o dissimulou com prudência, e informan-

dose da gente da terra do que os Turcos

determinavão, onde estavão, e o que fa-

zião, despois de cõsultado o negocio, e

tratada muyto devagar a importãcia del-

ia.» Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 9.— oNo que cremos que cada hum
per conseruação da Fé, considerando a

conTeniencia das cousas diuidamente, e

com muita prudência respondera, e quan-

to ao que nos nesta caso toca brevemen-
te lhe declaramos nossa tenção.» Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, part.

1, cap. 93. — «O que assi feito, come-
çou de despedir os embaixadores, dan-
dolhes a reposta, que a suas embaixadas

conuinha, e a cada hum jcias, e outras

cousas, segundo a calilade do Rei, ou
senhor, per cujo mandado vierão, os

quaes todos se partiram delle mui con-

tentes, louuando sua prudência, e modo
que tinha nas cousas que a seu cargo

cumpriam.» Idem, Ibidem, part. 3, cap.

16. — «Contra a ferocidade, fortaleza,

prudência destas alimárias, criou natu-

reza outras com que continuamente tem
guerra, das quaes huma he a serpente,

ou cobra de que em Africa a algumas

de trinta, e corenta couados de compri-

do, e dahi pêra cima, e segundo o reci-

ta Diodoro Siculo no seu quarto liuro

das cousas de Ethiopia hai taes que sam
de cem couados, segundo o affirmam os

da terra, mas elle o põe por fabuloso.»

Idem, Ibidem, part. 4, cap. 18.

Soa a gente pcrém, e mais se acende

Quanto sente mais dura a resistência.

Mas quanto mais trãballia, mais entende

Que em vio lie sen trabalbo e diligencia.

Capitão, que vê que em \5o pei tende

'Com força, ou com engenho, ou com pridlencm

Mover por tal caminho a leve roda,

Com a necessidade se accommoda.

F. DE AXDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. 13, est. 69.

—iLe7arem-me a preza, e illa tirar

das garras do inimigo, mas que seja com
emboscada, e estratagema, he prudên-

cia de serpente : e estas saô as unhas de

que trato, que sabem pescar com sabe-

doria, sem deixar rasto de que lhe pe-

guem, nem porta aberta, por onde o cas-

sem.» Arte de Furtar, cap. 31. — lEn-

tretaato cuidarey em vós sem saber em

quem cuido, e se alguém me perguntar
por quem suspiro, não temaes que eu o

declare, persuadindo-vos com prudência
a que eu vos não conhecerey em quan-
to não souber quem vós sois.» Cavallei-

ro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 47.

— SiX. : Prudência, discrição. Vid.

este ultimo termo.

PRUDENCIADO, part. pass. de Pruden-
ciar. Acampanhado de prudência.
— Moderado, temperado pela prudên-

cia.

PRUDENCIAL, adj. 2 gen. Que diz res-

peito á prudência, concernente a ella.

— Feito com prudência.

PRUDENCIALMENTE, adv. (De pruden-
cial, e o suffixo amante»). De um modo
prudencial.

— Conforme as leis da prudência
;
pru-

dentemente.

PRUDENCIAR, v. a. Usar de prudên-
cia.

PRUDENTE, adj. 2 gen. (Do latim pru-
deus). Que tem prudência. — -1 rmdher
prudente é a fonte de todos os hens.

Vio agrauos que o pouo commum passa

Sogeito, e perseguido dos mayores,

Vio como os principaes aos menos fortes

Com crueza, e rigor, os tirannizão.

Muitos a Prothéo vendo com tal pressa,

o seguem por saber tal nouidade.

Que por ser muy prw.lenl-;, sntigo, e notre

De todos he tratado com respeito.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,
cant. 6.

Deuem trezer os Reis os mais prudentes:

Zelksos da justiça, e charidade,

Longe delles, aquelles que presentes

Com artiticio fingem sanctidade,

Xão deuem de admittir os diligentes

Na triste executjão de crueldade.

Que estes fazem os Reis auorrecidos

Dos seus. e com mortal ódio tímidos.

IDEM, IBIDEM, cant. 13.

Bey segundo Afonso a este seguia

Por legitima, e recta descendência

Ganiu-ndo cos infleis, lugares, e outras

Admiraueis victerias de altafama.

Mostralhe alli o prudente sab-.o antigo

A elRey Dõ Sacho, inútil, de alma simplex

Com religioso habito, e mostraua
Ciuel inclinação, e baixo esprito.

IDEM, IBIDEM.

o conselho aceitou o Rey pri«it7iít!

Faz ao fronteiro aôr saber o estado

Em que fica o seu Reino alli ao prtsente

Pellos varões fortíssimos reptado

Que não tarda mas venha em continente,

Que espera ser por elle rtmediE.do,

Ao caminho se pos, e em breue espaço

A Portugal chegado, enti."» no pfço.

IDEM, IBIDEM.

— «Ho Príncipe quando lhe ho reca-

do derão ficou muyto triste, e agastado,

por não auer em Euora mais de trezen-

tas lanças, que ahy estauão com o Bis-

po dom Garcia, e não era gente pêra po-

der resistir ao Mestre vir á Cidade, o que

elle muyto sentia por se acertar a hisso,

e parecialhe que recebia nisso muyta of-

fensa. E como muyto prudente Capilão
com manha o quis remediar, pois com
força não podia.» Garcia de Rezende,
Chronica de D. João II, cap. 16. — «E
porque dom loam estaua de maneira que
não podiam alfazer, vendo que compria
ficar por capitam na dita Viiia, e como
muyto prudente vendo que os tiitos dom
Diogo, dom Martinho, e o capitam Fer-
não Martiz eram taes pessoas, e de tan-
to merecimento, que deixando o carrego
a hum os dous ficarião agrauados, lhe fez

sobre isso huma fala, e disse que antre
todcs deitassem sortes quem ficaria por
capitam, o que assi fizeram, e a sorte

cahio em dom Diogo DalmeyJa, a que
logo dom loam entregou a Villa, e se

veyo curar ao Reyno, e todos os outros
sem alguma diflerecça o cuueram por
capitam.» Idem, Ibidem, cap. 81.— «E
ao sabbado se achou ja muyto pior, e se

lhe dcbrou o fruxo, com que lhe vierão

desmayos, e moitais accidentes, pollos

quais el Rey conheceo sua morte. E co-

mo Priucipe prudente, e muyto deuolo,

e bom Christam, pelos físicos, e pessoas

principaes que com elle erão, o quis sa-

ber, e ser da verdade dt;sttiganado.»

Idem, Ibidem, cap. 211. — «Fera o que
sobornatão a mor parta dos Portugueses

que auia em Goa os quaes nam podtra

apacificar, se a isso cam acudiram Dom
.\nlonio de Noronha seu sobrinho d(;m

Hieronymo Fernão peruz Daiidrade, Si-

mão Dandrade, Emanuel de lacerda, Ay-

res da sylua, George Fogaça, e Dicgo

Feroaudtz de Bt-ja, que como prudentes,

e esforçados caualleiros deraõ a entender

a todos que Goa se podia guardar con-

tra todo o exercito do Çabaim dalcão.»

Damião de Gots, Chronica de D. Manoel,

part. 3, cap. 5. — aO que feito se tor-

naram perá pousada, e ao outro dia vie-

ram visitar a Rainha, Priocipa, e Infan-

tes acompanhados de dom loam sotil

Bispo de Çafim, e dahi a três dias el Rei

lhes deu audiência, em que Malheus, co-

mo homem sábio, e prudente dixe mui
apontadamente, e mui seguro a el Rei

as cousas que trazia a cargo pêra com
elle tratar, dandolhe uma carta da Rai-

nha Helena, e cinco medalhas dcuro que

pesaram cada huma cito cruzados, cu-

nhadas, com letras que deziaõ serem da

lingoa Abexi.» Idem, Ibidem, part. 3,

cap. 59.— «O qual em companhia do

embaixador foi a corte do Xeque Ismael,

de quem recebeo tanta honrra, que o fa-

zia assentar arriba de todolos Embaixa-

dores, que andauam na sua corte, filian-

do quasi todolos dias com elle polo achar

homem prudente, e lhe saber dar ra-

zam das cousas da índia, e da Europa,

e sobre tudo de Portugal, e dei Rei dom
Emanuel, e de seu estado, que era o que

lhe mais a meude perguntaua.» Idem,

Ibidem, part. 3, cap. 68. — «E porisso

o Príncipe prudente no tempo da paz n&õ
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dere deixar os eusayos da guerra, e ex^.i-

cicios militares, nem quo osseus vassal-

los se dÔD ao ócio, e regalos; porque,

como diz Tilo Livio, naõ fazem Unto

damno á Republica os inimigos, quanto

faiom os régulos, e deleites. • Arte de

Furtar, cap. 19. — «Coa) a terceira terá

luaiilimenlos ; e ex-írcilo b^m provi io,

tarde, e nunca he vencido. Veja logo que

Capilaens tem, porque se naõ forem es-

forçados, prudentes, e venlurosjs, par-

derà tuJo: e naõ basta isto; porque he

necessário também, que os soldados se-

jnõ alentados, escolhidos, e bem disci-

plinados.» Idem, Ibidem, cap. 22.

Quasi em meio do rio alU creári

De pfdra hum.i restinga a natureza,

LA na ba-a da birra, que njonUira

A este forte logar mais f.jrtileia.

Do mar o baluarte aqui ai^^entira

Sobrjo cm c mprimeoto e na grandeza

O Turlaro priulend', c o fortellca

C'li'i:na torre que em meio lhe edifica.

F DE ANDI\*DE. PRIUKmO CERCO DB om,
cant. 5, est. 2.V

A ciusi q le moveo a esle j);uJe/ite

Tártaro, » que esta Villa edin>:as3e.

Foi sa'', p.ira que em quanto a Tui-ca gente

Do Estreito do Mar R'>%o navegasse

Para a Diu vir ter, quietamente

N..quel1a vill.i alli se ngasalliasse,

Polas grandes revolLis que ca isaviío

Com que a nova Cidade iDquietivS.j.

lOCM, iBioEM, cant. 5, est. 31.

P)*.tJtMfí era, e sagiz e5t« e atre\iJo,

Da guerra tinbt grSo conhecimento,

r>a fortuna era af^az favorecido

Que em riquez.As Itie deu grãj crescimento;

Em lado seu ddiejo vio cumprido,

E tinln dentro em D:u seu assento.

Este mil homens leva em companhia

Dos quaeshuns Persi» deu, outros Turqui.!.

IDEM, IBIDEM, cant 5, est. õ8.

Veudo o Mouro bum logar tSo sA, e secreto.

Responde; TUustre Sousa, alto, e prud^»!^,

Cumpre que não estej.^s t?o quieto

Porque hum grande perigo tens presente:

Sate qae em o P.is!or claro d'Admeto

Come>; m.io a roostr.ir o carro ardeiite

ÉlRei te chamará como que te itma

M;is p.Tra dar-te a morte elle te chama,

irra, ibioe.»!, c.inl. 6, est. 48.

ApcE is*<? também logo o pnidctitf

Silveira manda alguns que alnixo desção

Tanto que o Christão dér na imiga gente,

E da mioa a verdaJe bãm conhe^ão,

EvejSo quanto jí entra attent.amente

:

E nos que flcSo mandou que fdvorí(;.ío

U de cima a qu.alquar que determina

Ou saltear o imigo, ou vér a mina.

icEJi, IBIDEM, cant. 17, est. Oí.

— «O rapaz, prudente ainda que rús-

tico, antes quiz viver pontudo do que
morrer descornado.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, liv. 1, n.° 11. — «Tudo
isto parece Menalco, o não he mais que
hum homem civil, prudente, e douto po-
rem distraido. Vinha huma vez da sua

Casa de campo, intentarão os seus La-
|

da n issa mesa.» Arte de Furtar, cap.

cayos rouba-lo estando vestidos com a 53.

sua própria iibrú, e conseguirão no. Des- FRUÍDO, s. m. Pru-ito, comichão qne
céráo da carroça, pedíráo-lhe a bolça o dá gjsto, quan lo se cjça na parte, onde
elle lha deo. liem. Ibidem, liv. 3, n.°

,

esta a canãa d'ella.

18. — «Desviô-se o prudente de laesre- PRDIR, v. a. (Do lít m pruire). Pro-

moquís; antes em feitos, e ditos, mos-
|

duzir pruido, comer.

Ird sempre a sua mulher aquella boa lei, — Figuradamente; Tilillar, lisonjear

com que delia quiz^ra ser tratado. !^áo , com agrado.

como se conta do outro, que estando a — V. n. Causar, produiir comicbio.
sua agonizando, e dizendo que linh»

^

—

A «ar >u> prue.

grande desconsolação de deixar tal, e tal — Figuradamente: A libirdade pme
cousa por fazer; elle lhe respondeu : Mor-

,

nos coraçõis.

rei vós, senhora, que tulo bem se fará.»
^

— Figuradamente: Diz-se do que está

I). Francisco Manael de Mello, Carta de
^

habitusdo a algjm prazir, e sente esti-

guia de casados. i mulos de o gozar.

— Conforme á prudência, fall\ndo das PRUIVEL, adj. 2 g,^i. Sensití! ás co-

cousas.— Conditcla prudente.— «.\ Prin- cegas, tiiillaçôes. — O membro genital é

cesa acompanhada de muylos senhores, pruivel na copula carnal.

— li» se também figiiradamenle.

PRDMA, ç. /. Vid. Plumi.
PRUMADA, s. /. Vid. Plumada.
PRUMAGEM, s. f. Termo antiquado.

e fidalgos Portugu^zes, f )y dormir a Auis,

e dah/ a Oliuença, e no estremo dos Rey-

no3 o Arcebispo de Braga com huma bre-

ue, e prudente filia, e ao tempo bim
conforme, que hy f-iz, entregou a Prin- Plumagem,
cesa ao mestre de Santiago, e a outros — Arvore que produz umas miçási-

senhores de Casteila, que ahy esperauam nhãs nui amargosas, em que se enxer-
por ella.» fiarcia de Rezende, Chronica tam maçãs.

de D. João II, cap. 135. — «Aacçãoqiei — Arvore que produz pomis de ca-

o Conie P... praticou com o Baráo de
|

roço.

R *** alem de ser chrisláa, he generosa, PRUMO, s. m. B)la de chamb) pen-

prudente, e discretíssima.» Cavalleiro de
[

dente de um cordeizinho, enfiado per-

Olivtira, Cartas, liv. 1, n." 12.— eQuan-
do, r^ita a diligencia prudente, e neces-

sarii, não baslasso, tão pouco serei de

opinião q'10 ura homem est^j\ mal com
sua mulhâr porque ell» não está bem
com a outra.» D. Francisco Mjnoel de

Mello, Carta de guia de casados.—«Um
homem tão grande como V. R. ou con-

vencia ou ficava convencido : Se conven-

cia, dava um mau dia á syoagoga ; se fi-

cava convencido, a El-Rei de Portugal.

Assim, achei prudente evitar o lance.»

Bispo do Grão Pará, Memorias, publica-

das por Camillo Cislellj Branco, pag.

161.

PRUDENTEMENTE, adv. (De pruden-

te, e o suffixo «mente»). Da um modo
prudente, com pru ienci.\.

—Com circumspecçào.— «Porem quem
examinar prudentemente a dita flor,

confessará que a niavor parte das suas

pendicularmente cm uma peça de páo,

que faz um lado plano e rectângulo, pt-

rallelo á eníiadura do cordel, o qual lado

se app'ica á parede ombreira, para vór

se está perpendicular ao chái, ou bise.

Vil. Plumo, termo mais próprio.— «Con-

vúm que o K^j ande sempre com o pru-
mo na mão sondando os baixos, e os al-

tos da fortuna, e da Republica, qm tem
muitos allibjiios: deve computar o qja
tem de seu, e em que síí g^sta; os vas-

sallos, q-ie governa, e para quanto pres-

taõ os amigos, e inimigos, que ocercaõ,

e de qud valor saõ.» Arte de Furtir,

cap. 15.

— Lançar o prumo, pira sondar a al-

tura.

— Figuradamente : Lançar-st o prnmo
na mialia eloquência.

— Loc. FiG. : Andar com o pmmo na
mão; tentear, registrar as cousas com

aparências são deíT.'ctucisas, não se achan-
j

prudência, tomar o prumo aos negócios.

do a minima semelhança do muitos,

dos principaes inslromentos que servirão

na pajião de Jesus ChrÍ5t<).» Cavalleiro

d- Oliveira, Cartas, lir. 1, u.» 24.

PRUDENTÍSSIMO, A, adj. superl. de

as medidas justas para andar direito,

acertar n'elles, no governo proTidencial,

ou moral.
— Termo de náutica. Peç* de chum-

bo da figura de um cone redondo, qua-
Prudente. Muito prud^-nte. — «Assim o

|
drado, ou oitavado, em cujo Tertice se

fz o Ríverendo Paire CMifessor: e

Duque prudentíssimo com o animo Real,

faz fixa a sondareza, a fim de conhecer

a altura do fundo pelo meio da sonda;
e grandioso, de que Deos o dotou, lhe tem na C3vidide da base sebo para reco-

respondeu: >'aô sev s» sabais vós, que nhecer a qualidade do fundo. — lE assi

esse fidalgo entrou no s:rviço desta Ca-
,
le aconselha que ta vás por esta enseada

sa, sem trazer de seu wais que huma dentro, e sempre co prumo na mão, por-

capa de baeta, e hoje anla em coche, e que tem mujt.is baixos, e muyloperigo-
sua mulher, e filhos vestem galas, e co- sos, até hum bom rio que se chama Ta-
mem tão bem, como os qae se sustentão

[
nauquir, porque nelle tens bõ surgidou-
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ro em que podes estar seguro e á tua

vontade, e em dous dias poderás vender

toda essa fazenda que levas, e outra muy-
ta mais se a tiveres, b Fernão Mendes

Pinto, Peregrinações, cap. 45.

—Prumo da bomba; é uma regoa es-

treita de fdrro, marcada em poUegsdas,

que serve para se saber quantas pollega-

das d'agu,i tem o porão, ou quanta agua

faz em cada hora.

—Loc. adverbial: A prumo; perpen-

dicularmente levantado.

PRUNELLA, s. f. Planta, espécie de con-

solda.

PRUNELLE, adj. Termo de Pharmacia.
—Sal prunelle; nitrato de potassa im-

puro, misturado com a do sulfato de po-

tassa.—Pedra prunelle; nitrato de potassa

talcular.

PRURIENTE, part. act. de Pruir. Que
prue.

—Que produz comichões no corpo.

— Figuradamente: Que causa pruido

no espirito.

PRURIGEM, s. /. (Do latim prurigo).

Vid. Prurigo.

PRURIGINOSO, A, adj. (Do latim pn*-

riginosus, de prurigo). Termo de Medi-

cina. Que produz comichão, pruido.

—

Affecção pruriginosa.

PRURIGO, s. m. (D latim prurigo, de

pruire). Termo de Medicina. Erupção cu-

tânea caracterisada por pústulas pouco
salientes, e pouco mais ou menos da mes-

ma côr que a pelle, produzindo uma co-

michão muito viva, e algumas vezes in-

tolerável.

PRURITO.s. m. (Do latim pruritus, de

prurire). Comichão viva e forte, prurigem.

— Prurito de deiitição ; sensação que
soffrem os meninos ao roçar constante-

mente os dedos com as maxillas.

—Diz-se algumas vezes de uma comi-

chão agradável.

t PRURITOSO, A, adj. (De prurito, e

o suffixo oosod). Que produz pruritos,

comichões.

—Termo de Botânica. Diz-se de uma
planta guarnecida de pellos que se sepa-

ram com facilidade, se insinuam na pel-

le, e produzem assim comichõss fortes e

vivas.

-}- PRUSSIANA, s. f. Objecto de lami-

nas de madeira espaçadas, e ligadas ape-

nas por fitas, que se collocam nss janelias

para defender as casas dos ardores do
sol, obstando d'este modo a que elle pos-

sa prejudicar os corpos d'aquelles que
estão em frente d'essa janella ; sobe-se e

desce-se.

f PRUSSLiNISAR, t>. a. Torrer prus-

siano ; diz-se dos acontecimentos recen-

tes que tendem a confundir a Allema-
nha na Prússia.

—

A AUemanha prussia-

nisada.

PRUSSIANO, A, adj. Que pertence á

Prússia, ou a seus habitantes.

—Substantivamente: Um prussiano;

um hBbit&nte do reino da Prússia, natu-

ral da Prússia.

PRUSSUTES,s. m.pl. Termo de Chi-

mica. Género de saes produzidos pelo

acido prussico com as suas diíTerentes

bases.

f PRUSSIATO, s. m. Termo de Chi-

mica. Vi 1. Prussiates.

PRUSSICO, A, ad/. Termo de Chimica.

Diz-se de um acido obtido pela dissolu-

ção do sangue, e que combinado com o

ferro, dá o azul da Prússia. O acido

prussico chama-se scientiQcamente aci-

do hypocyanico.

f PRUSSITO, s. m. Antigo termo do

prussiato de ferro. — O prussito deitado

na dissolução colorisa-a fortemente em
azul.

{ PRUTENICAS, adj. f. pl.~Mesas pru-

tenicas, ou prussianas ; nome das mesas

astronómicas que foram calculadas por

Rheinold, para achar o movimento dos

corpos celestes, e dedicadas ao duque da

Prússia.

PRUVICO, A, adj. Termo Antiquado.

Publico, notório, sabido.

•]- PRYLIS, s. f. Termo de Antiguidade

grega. D.insa guerreira.

-{- PRYMNO, s. m. Termo de Zoologia.

Região a mais afastada do dorso, desde o

lombo até á região caudal, nos mammi-
feros.

PRYTANEO, s. m. (Do grego pryta-

neiOn). Termo de Antiguidade grega. Edi-

fício onde se reuniam os prytanos, e que

servia para ditlerentes usos civis e reli-

giosos. Em Athenas, os prytanos, os em-
baixadores, oS cidadãos que tinham pres-

tado serviços, generaes victoriosos ti-

nham- se alimentado no prytaneo á cus-

ta do estado.

—

Eu me condemno {diz Só-

crates) a ser sustentado no resto de meus

dias no prytaneo c' custa da republica.

—Em Athenas, tribunal no qual se de-

feriam os casos onde os objectos inani-

mados tiaham causado morte de ho-

mem.
-{• PRYTANIA, s. f. Termo de Antigui-

dade grega. Espaço de trinta e cinco a

trinta e seis dias, que duravam, para ca-

da classe do senado de Athenas, as func-

ções dos prytanos.

f PRYTANITIDES, s. f. pi. Termo de

Antiguidade grega. Viuvas que entreti-

nham o fogo sagrado de Vesta, no altar

consagrado a esta deusa no meio do pry-

taneo.

-} PRYTANO. s. m. Termo de Antigui-

dade grega. Nome que tomavam n'um
exercito os cincoenta membros de cada

uma das dez classes do senado de Athe-

nas, á medida que a sorte os chamava

á presidência. O s prytanos achavam-se

d'este modo revestidos, os das quatro

primeiras classes durante trinta e seis

dias, os das outras durante trinta e cin-

co dias somente, com uma espécie de

supremacia sobre seus coUegas. Dividiam
entre si os negócios públicos, e desper-

tavam a administração da justiça, .k clas-

se dos prytanos dividia-se em cinco de-

curias, compostas cada uma de dez proe-

dros, oecupando as sete primeiras cada
ura o primeiro logar cada dia da semana ;

cada um dVstes sete magistrados era tam-
bém durante um dia chefe do ssnado.

—Em Corynlho, depois da abolição da
primeira realeza, o prytano era aquella

que se escolhia entre uma assembleia de
duzentos membros, para exercer o poder

executivo em nome d'esta assembleia.

—Um dos primeiros magistrados em
certas republicas gregas.

—Em Athenas, cada um dos cincoenta

senadores que tinham alternativamente a

presidência no senado, durante trinta e

cinco ou trinta e seis dias.

f PSACALION.s. m. Termo de Botâni-

ca. Género de plantas da familia das sy-

nanthereas, que tem por typo o psaca-

lion de folhas pelteas do México.

I PSADIROMO, s. m. Termo de his-

toria natural. Género de molluscos da
familia dos ascidios, comprehendendo
apenas um animal dos mares da Sicilia.

PSALIO, s. m. (Do grego psalion).

Freio.

f PSALLETA, s. f. Termo de litur-

gia. Lugar onde se exercitam os meni-

nos do coro.

—Reunião dos meninos do coro de
que se comnõe uma psalleta.

j- PSALLIDIA, s. f. Termo de entomo-
logia. Género de insectos coleópteros que
tem muita analogia com os gorgulhos.

PSALMEAR, ou SALMEAR, v. a. Can-
tar psalmos.
— Figuradamente : Dizer alternada-

mente.

t PSALMICO, A; adj. Que pertence aos

psalmos.

—

Uma phrase psalmica.— Oes-
tylo psalmico.

PSALMISTA, ou SALMISTA, s. <2 gen.

(Do latim j^salmista). .\uctor de psal-

mos.
—Absolutamente e por excellencia, o

psalmista ; o rei David, auctor da maior

parte dos cantos biblicos conhecidos por

este nome de psalmos.

j PSALMISTICO, A, adj. Que diz res-

peito ao psalmista, aos psalmos.

PSALMO, ou SALMO, s. m. (Do grego

psalmos). Termo de Liturgia. Nome da-

do aos hymnos ou cânticos escriptos

em hebraico, e de que o rei David passa

geralmente por ser o único auctor, pos-

to que os SS. Padres lhe associem ou-

tros poetas sagrados, Aseph, Idithum,

Emar, e os filhos de Core. No templo

de Jerusalém os psalmos eram cantados

ao som de instrumentos pelos coros de

quatro mil levitas.— «Aprouve de mais

disto, que aquelles que se dão a si mes-

mos morte violenta, ou cõ ferro, ou cõ

peçonha, ou despenhãdose, ou enforca-
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dose, sen5o faça por elles comemoração

alguma no sacrifício, nem spjaõ seus cor-

pos levados á sepultura com psalmos,

porque ha muitos que por ignorância

usaõ disto.» Monarchia Lusitana, liv. 6,

cap. 13. — «Como o dito Memorial não

ho para se cantar por ello, nfio he pre-

ciso que se pareça com os Psalmos de

David, e esses ainda sendo Cantos Sa-

grados dividem-se com Estrellas, o nfio

com Cruzes.» Caralíeiro d'01iv(Mra, Car-

tas, liv. 1, n." 21.— «Os cavalheiros de

Basto sSo summamento altenlos, nem
usam faltar ás attenções ; sentem falta-

rem -lhe, e nâo merecem a applicação

d'aquelles de quem se faz menção no
psalmo .0 Bispo do Gráo Pará, Memo-
rias, publicadas por Camillo Castcllo

Branco, pag. 63.
—riur.: Collecçáo dos cento o cia-

coenta cantos bíblicos conhecida pelo

nome de psalmos.—O ítrco líos psalmos.

—A mais excellento traducçáo dos psal-

mos é a dos Setenta.— A igreja catho-

lica canta os psalmos em latim; a igre-

ja protestante, pelo contrario, canta-os

n'uma traducçáo franceza.

—Psalmos graduaes; nome dado a

quinze psalmos, compostos em parte pe-

los filhos de Corú, na occasião da volta

do captiveiro da Babylonia, e cantados

pelo povo, subindo ao templo do Senhor,

que estava situado na colliaa de Siáo.

—

Os psalmos graduaes fazem parte dos IM
psalmos.

—Psalmos penitenciaes ; set« psalmos

que a Igreja consagrou aos tempos da

penitencia, e que os peccadores peni-

tentes devem recitar.

PSALMODEAR, v. a. Vid. Psalmodiar.

PSALMODIA, ou SALMODIA, s. /. (Do

grego psabnõdia). Termo de liturgia.

Modo de cantar, de recitar os psal-

mos.
—Figuradamente : Modo monótono de

lêr, de declamar. — Enfadonha psalmo-

dia. — Insupportavel psalmodia.

— Diz-s>> do próprio estylo, quando é

muito uniforme, e os sons náo sáo va-

riados. — Este livro c uma verdadeira

psalmodia.
-j- PS.1LM0DIAÇÃ0, s. f. (De psalmo-

diar, cora o suffixo «ação»). Acção do
psalmodiar.

j PSALMODIADO, part. pass. de Psal-

modiar. Termo de liturgia.

—

Officio psal-

modiado.
—Figuradamente : Lido, declamado,

escripto sem inflexão de voz, com mo-
notonia.

—

Estepap^l foi tristemente psal-

modiado por este auctor.—Este discurso

c bem pensado, esta correctamente escri-

pto. mas foi enfadoihamentc psalmodia-
do.— E.vívfo psalmodiado.

PS.\LMODIAR, ou SALMODIAR, v. n.

Termo de liturgia. Cantar, recitar psal-

mos ou outras partes do officio divino

sem inflexão de voz.

—Figuradamente : Lêr, fallar, escre-

ver do uma maneira monótona.
|- PSALMODICO, A,a(í/. Termo de his-

toria ecclesiastica. Que diz respeito á

psalmodia, que lhe pertence.—O canto

psalmodico da igreja franceza era dis-

posto do mesmo modo que o de Roma.

f PSALMOGRAPHIA, s. f. (Do grego

psalmos, e graphos). Composição, collec-

çáo de psalmos.

—Tratado, commentario sobre os psal-

mos.

I PSALMOGRAPHICO, A, adj. Que é

relativo á psalmographia.

7 PSALMOGRAPHO, s. m. Auctor de

psalmos.

—Auctor de um tratado, de um com-
mentario sobre os psalmos.

-;- PSALOIDE, adj. 2 gen. Termo de

anatomia. Corpo psaloide ; syaonymo de

lijra.

PSALTEIRO, s. m. Vid. Psalterio.

— Psalteiro ijallego ; livro pequeno ou
manual, que continha os psalmos de Da-

vid. Na provincias do Minho, Beira-Al-

ta e Traz-os-Montes se chamam gallegas

as cousas fracas, pequenas, ou pouco
aproveitadas, como sáo gados, fructos,

linhos, etc. Do mesmo modo chamaram
psalteiro gallego o que era de caracte-

res miúdos e nada magestoso. Aquella

antipathia das nações limitrophes, e que
repetidas vezes se tem combalido, ftz

que os portuguezes olhassem com indif-

ferença para as cousas da Galliza, como
nío frizando com os seus génios bravios

e altivos =rEm Viterbo, Eluc.

PSALTERIO, ou SALTÉRIO, 5. »n. (Do

latim psalterium'}. Termo de musica. In-

strumento de musica muito antigo de
madeira e cordas, que se tocava com as

unhas do iodice e do pollegar. Os he-
breus serviam-se d'este instrumento para

acompanhar os seus cantos religiosos.

—Modernamente : Instrumento trian-

gular de treze ordens de cordas, umas de

aço, e outras de latão, que se toca com
utna varinha de ferro.

—Livro de psalmos.

—Os septe psalmos penitenciaes.
-j- PSAMMENITO, s. m. Termo do Egy-

pto. Nome dado nas historias e listas

de Manethon, a um rei do Egypto que
os monumentos chamam Psammetico, e

que é o terceiro d'este nome. .

•,- PSAMMETICO, s. »i. Termo d'en-

tomologia. Género de insectos coleópte-

ros.

I PSAMMITA, s. )-!. Termo de me-
dicina. Tratamento da hydropisia pelo

banho de areia nos rias.

I PSAMMITIGO, A, adj. Termo de Mi-

neralogia. Que contém psammita.
—Que se compõe de psammita.

—

De-
posito psammitico.

t PSAMMOBIA, s. (H. Termo de con-
chyliologia. Género de conchas bivalves,

comprehendendo espécies bastante boni-

tas vivendo na areia.—Psammobia vege-

tada, boreal, frágil, alaranjada, etC.

f PSAMMOCOLO, s. m. Termo de con-
cha liologia. Género de conchas compre-
hendendo muitas espécies de psammo-
bias e psammoteas.

-} PSAMMOPHIDE. ». f. Género de sar-

pente da íaiiiilia dos opbidios.

f PSAMMOSAURO, s. m. Género de
reptis da dnlpm dos saurios.

f PSAMMOSTEO, s. m. Termo de his-

toria natural. Aggiutinaçáo de areia re-

presentando a f(Jrma dos ossos.

•;- PSAMMOTEA, s. f. Termo de ton-
chyliologia. Género de conchas bivalves,

comprehendendo espécies differindo pou-
co das psammobias.

7 PSAMMOTHERME. s. m. Termo de
entomologia. Género de insectos byme-
nopteros.

f PSATDRi, s, /. Termo de bolaoic».

Género do pLintas dicolyledoneas da fa-

mília das rubiáceas, tendo por tjpo a

psatura de Dourbon.

I PSATYRIO, s. m. Termo de historia

ecclesiastica. Membro de uma seita aria-

na, tendo por chefe Theotisler.—Os psa-

tyrios affirmam que o Filho náo é nada
igual ao Pae, que foi tirado do nada, e

que em Deus a faculdade que creou não
pôde ser distincta da que geroa.

fPSELLISMO, s. m. Nome genérico

sob o qual se comprehendem todos os

defeitos de pronunciaçáo.

1 PSEPHELLA, ». /. Termo de Botâni-

ca. Género de plantas da família das sy-

nanthereas, comprehendeado uma boni-

ta planta originaria da Ibéria ou Geór-
gia.

f PSEPHINA, adj. f. Termo de Anti-

guidade hebraica. Nome de uma das tor-

res de Jerusalém e de uma porta visioha

desta torre. — A torre psepbina. — A
porta psephina.

7 PSEPHISMA, s. m. Termo de Anti-

quidade grega. Decreto do senado e do

povo das cidades da Grécia. Diz-se par-

ticularmente dos decretos propostos ao

povo de Athenas, e aceites por elle.

-}• PSEPHITA, í. /. Termo de Minera-

logia. Rocha conglomerada, composta de

uma massa schistosa. e contendo peda-

ços de diversa natureza, porém o mais

das vezes schistosos.

7PSETORA, s. ),i. Termo de Chrono-
logia. Nome dado por alguns autbores

aos mezes dos hebreus.

f PSEUDALCANINA, 5. f. Termo de

Chímica. .Matéria colorante vermelha ex-

trahida da raiz díi orchanetta.

-;- PSEUDALCyÕES, s. ),.. plur. Termo
de Zoologia. Ordem da classe dos espon-

giários, compr>>hendendo aquelles cuja

substancia é quasi calcarea.

7 PSEUDAMANTE, s. f. Pedra precio-

sa firticia. Lai como o strass.

-; PSEUDARTHROSE, s. f. Termo de
Cirurgia. Falsa articulação.
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•]• FSEUDENCEPHALIA, s. f. Estado dos

monstros pspudencephalos.

f PSEUDENCEPHALO, A, adj. Termo
de Teratologia.

—

Monstros pseudence-

phalos ; monstros que tem o encephalo

substituído por um tumor vascular; o

craneo e o canal vertebral largamente

abertos, e oada de medulla espinal.

I PSEUDEPIGRAPHICO, A, adj. Que
tem uma falsa epigraphe, um falso titu-

lo, um falso nome de author.

—

Escri-

ptos pseudepigraphicos.

y PSEDDERYTHRINA, s. f. Termo de

Chimica. Um dos productos obtidos da

urzelli, 6 que também se chama ether

erythrico.

t PSEUDESTHESIA, s. f. Termo de

Medicina. Sensações falsís, nome com-
mum sob o qual se reúnem as illusões,

e allucinaçôes.

PSEUDO. Palavra invariável (do grego

pseiidéi) que entra na composição de

muitos termos para denotar que a qua-

lidade que exprime é falsa. Escreve-se

com uma risca de união todas as vezes

que a segunda palavra existe isolada.

—

VsBViio-propheta ; Tpseuáo-acacia, etc. Es-

creve-se sem risca de união todas as ve-

zes que a segunda palavra não existe

isolada nalingua, como acontece em pseu-

iornorphose, 'psenáographo, etc.

f PSEUDOACACIA, s. f. Termo de Bo-

tânica. Nome dado algumas vezes á fal-

sa acácia.

jPSEUDO-AGATA, s. f. Termo de Mi-

neralogia. Variedade do jaspe-agata.

•{ PSEDDO-ALABASTRO, s. m. Termo
de Mineralogia. Falso alabastro; espécie

de cal sulfítto.

fPSEUDO-ALCOOL, s. m. Termo de

Chimica. Álcool que tem todas as pro-

priedades dos alcooes, mas em um gráo

mui fraco, degenerando prompta mente
em hydrogeneo carbonado.

Y PSEDDO-AMETHYSTA, s. f. Termo
de Mineralogia. Spath flúor violete.

f PSEUDO-ASBESTO, s. ?n. Termo de

Mineralogia. Asbesto ligniforme e asbes-

to duro.

7PSEDDO-BASALTO, s. m. Termo de

Mineralogis. Rocha argiilosa.

•j- PSSUDO-BERYL, s. m. Termo de

Mineralogia. Quartz hyalino esverdeado.

-}-PSEUDO-BLEPSIA, s. f. Termo de

Medicina. Nome sob o qual se compre-
hendem as diversas perversões do senti-

do da vista.

7 PSEUDO-GARPO, s. m. Termo de Bo-

tânica. Nome dado ao cone globuloso e

bacciforme do zimbro.

f PSEUDO-CARPIANO, k,adj- Termo de

Botânica. Diz-sí de um fructo mascara-
do por outras partes que devem consti-

tuil-o ; e das plantas que tem taes fru-

ctos.

f PSEUDOCATHOLIGO, A, adj. Que
tem um falso caracter do catholicis-

t PSEUDO-CHRYSOLITHA, s. f. Ter-

mo de -Mineralogia. Peridoto.

jPSEUDO-GOB.ALTO, s. m. Termo de
Mineralogia. Nickel srsenical.

fPSEUDO-CONTINDIDADE, s. f. Ca-
racter das f-íbres pseado-continuas.

f PSEUDO-CONTINUO, A, adj. Termo
de Medicina. Que tem o caracter das fe-

bres continuas, fallando das febres in-

termittentes e remittentes.

-j- PSEUDO-COTYLEDON, s. m. Termo
de Botânica. Proembrvão.

7 PSEUDO COTYLEDONEO, A, adj. Ter-

mo de Botânica. Que parece ter cotyle-

dones ou órgãos análogos.

— S. f. plur. DÍTÍsão do reino vegetal,

abrangendo os musgos, os lycopodos,

etc, que parecem ter colyledones.
{- PSEUDO-CRYSTAL, s. m. Termo de

Mineralogia. Forma crystallina perten-

cente a um mineral ditlerente d'»quelle

que o offerece, e cujos princípios tem
desapparecido todos para dar lugar a no-
vos elementos.

7 PSEUDO-CROUP, s. m. Termo de Me-
dicina. Doença aguda que finge os prin-

cipaes symptomas do croup, mas que se

distingue principalmente d'elle, por não
ter falsas membranas e ser pouco peri-

gosa.

7PSEUDO-CYESIA, s.f. Termo de Me-
dicina. Falsa gravidez.

7PSEUDO-DICOTYLEDONEO, A, adj.

Termo de Botânica. Que parece ter dous
cotyledones, posto que tenha só um.

-;- PSEUDO-DIAMANTE, s. m. Termo de

Mineralogia. Vid. Pseudamante.
7PSEUDO-EDRICO, A, adj. Termo de

Mineralogia. Diz-se da reunião de cor-

pos polyedricos irregulares, estreitamen-

te unidos, e cujas faces parecem ser o

efleito da pressão que exercem uns so-

bre os outros durante a sua formação.

f PSEUDO ESMERALDA, s. f. Termo
de Mineralogia. Quartz hyalino verde.

-^PSEUDO-ESPINHOSO, A, adj. Ter-

mo de Entomologia. Diz-se das lagartas

que tem tubérculos um pouco espinho-

sos no dorso.

7 PSEUDO-ERYTHRmA, s. /. Termo
de Chimica. Substancia produzida pela

acção do alcooí fervente sobre a ery-

thrina.

-j- PSEUDO-ESTRELLA, s. f. Termo de

Astronomia. Estrella falsa, meteoro lu-

minoso similhante a uma estrella.

-j-PSEUDO-FRAGMENTARiO, A, adj.

Termo didáctico. Que se apresenta sob

a apparencia somente de fragmentos.
-1- PSEUDO-GALENA, s. f. Termo de Mi-

neralogia. Um dos nomes da blenda.

7PSEUDOGNATHO, A, adj. Termo de

Zoologia. Que tem falsas maxiUas.
— S. m. plur. Divisão do reino ani-

mal, abrangendo a dos animaes articu-

lados, cuja cabaça não tem appeadices

manducatorios na sua parte inferior. —
Arachnide pseudoguatho.

7 PSEUDOGRAPHIA, s. f. Arte do fal-

sario.

— Erro de copista.

— Falta de calculo.

7 PSEUDOGRAPHICO, A, adj. Que per-
tence á pseudographia.

7PSEUDOGRAPHO, s. m. Homem que
escreve falsidades.

— Segundo muitos auctores, homem
que se engana nos seus cálculos, que
escrevo um algarismo por outro.

7PSEUDO-GRENATO, s. m. Termo
de Mineralogia. Quartz hyalino alaran-
jado.

7 PSEUDOHAPHIA, s. m. Termo de
Medicina. Allucinação do sentido do ta-

cto.

i PSEDDO-HEMITROPE, adj. 2 gen.

Termo de Mineralogia. Diz-se de uma
variedade de crystaes, de que um dos
vértices apresenta a espécie de destrui-

ção que cartcterisa a hemitropia, em
quanto que o vértice opposto se asseme-
lha ao dos crystaes ordinários. — Pyro-
xene pseude-hemitrope.
7PSEUDO-HERMAPHRODISMO, s. m.

Termo de Anatomia. Hermaphrodismo
sem excesso de partes.

7 PSEUDO-HERMAPHRODITO, s. m.
Termo de Anatomia. Individuo atacado

de pseudo-hermaphrodismo.

f PSEDDO-HYDROPICO, A, adj. To-
cado de pseudo-hydropisia.

f PSEUDO-HYDROPISIA, s. f. Termo
de medicina. Falsa hvdropisia.

7 PSEUDO-HYPOXINONTE, adj. 2 gen.

Termo de chimica. Epiíheto dado algu-

mas vezes aos corpos ponderáveis susce-

ptíveis de produzir falsos oxydos.

f PSEUDO-IRIS, s. m. Termo de bo-

tânica. Nome dado á espadanada ama-
rella.

j PSEUDO-KINIGO, adj. m. Termo de
chimica. Diz-se de um acido pouco co-

nhecido.

7 PSEUDO-LIEN, s. m. Termo de ana-

tomia. Nome dado ás glândulas situadas

em roda do baço.

7 PSEUDOLOGIA, s. f. (Do grego pseit-

dès, e logos). Termo didáctico. Mentira,

impostura.

7 PSEUDOLOGICO, A, adj. Termo di-

dáctico. Que pertence á pseudologia.

7 PSEUDOLOGO, s. )/i. Termo didácti-

co. Mentiroso.

f PSEUDO -MALACHITE, s. f. Termo
de mineralogia. Cobre phosphatado.

}• PSEUDO-MALPIGHIACEO, A, adj.

Termo de botânica. Epitheto dado aos

pellos dos vegetaes que estão coUocados

horisontalmente e ligados pelo centro,

mas que não descançam sobre uma base

glandulosa.

7 PSEUDO-MARTYR, s. m. Martyr por

uma cousa má.

f PSEUDO-MEDICO, s. m. Charlatão,

medicastro.

f PSEUDO-MEMBRANA, s. f. Termo



1012 PSEII

de anatomia palhologica. Falsa mcra-

braua.

f PSEUEO-MEMBRANOSO, A, adj. Que
diz rHSpi'ilo ás falsas mpmbranas.

j PSEUDO MOLE, s. m. Turrco do me-

dicina. P(jrrúo do placenta ou do sangue

coagulado que fica na rnadro.

f PSEUDO MONOCOTYLEDONE, adj. 'J

gen. Termo do botânica. Que parece ter

utn só cotyledone, estando os dous coiia-

dos jutitami^nte por sua facn interna, de

modo que formo uma massa única.

l"
PSEUDO MORFHICO, A, adj. Termo

de medicina. (Juo pertenço a um pseu-

domorpho.

f PSEUDO-MORPHINA, s. f. Termo de

chimica. .Matéria branca, não venenosa,

descoberta no ópio, e participante de

muitas propriedades chimicas da mor-
pbina.

f PSEUDO-MORPHISMO, s. m. Termo
de crystailographia. Substituirão de uma
substancia a outra, com conservação da

f()rma originaria do minerai.

f PSEUDO-MORPHO, A, adj. Diz-se de

um miniTal que tomou a formada crys-

taes estranlios á sua espécie.

—

Quariz

pseudomorpho.
PSEUDOMORPHOSE, s. f. Termo de

mineralogia. Massa crystalliforme produ-
zida pela conversão ou decomposieão
parcial ou total de uma outra massa com
conservação da forma que esta aílectava

antes de ser alterada.

— Corpo olTerecendo uma forma crys-

tallina dilTcrente da da sua espécie.

-l"
PSEUDO MYRTO, s. m. Termo de

botânica. O myrtillo.

-j- PSEUDO-NEPHELINA, s. f. Cryslaes

em prisma de seis faces do terreno vol-

canico dos subúrbios do Uoma.

"i"
PSEUDONYMIA, s. f. Qualidade de

uma obra psoudonyrna.

I PSEUDONYMO, A, adj.—Auctor pseu-
donymo; auctor que publica suas obras

sob um falso nome.
— Obra, escripto pseudonymo ; obra,

escripto publicado sob um nome sup-
posto.

— Substantivamente: Um falso nome,
nom() suppnsto.

1 PSEUDOPE, s. m. Termo de historia

natural. Género de reptis, da ordem dos
saurios.

f PSEUDO PERIPNEUMONIA.s.
f. Ter-

mo do iiicdicins. Falsa peripneumonia.
-|- PSEUDO-PERIPTERO, adj. e s. Ter-

mo do ariiiguidado. Diz-se de um edifício

cercado do uma ordem de columnas in-

troduzidas n'um muro, excepto no pros-
tylo.

f PSEUDO PERISTOMO, s. m. Termo
de botânica. Terislomo externo dos mus-
gos.

t PSEUDO-PETALO, s. m. Termo de
botânica. Género de terebinthaceas for-

mado por uma arvore da l.iuisiana.

f PSEUDOPHIDIO, A, adj. Que se as-

PSEU

semelha ás serpentes pela forma do cor-

po o ausência dos membros.

j PSEUDO PHTHISICA, s. f. Termo de

medicina. Palsa [ibtlii.sica.

-;- PSEUDO PHTHISICO, A, adj. Termo
do medicina. Atacado do pseudo-phthi-

sica.

f PSEUDOPIA, s. f. Termo de medici-

na. Alluciíiação do sentido da vista.

f PSEUDO PITHECO, s. >/i. Termo de

zoologia. Quadrumano da família dos

makiz.
[- PSEUDOPLASMO, s. m. Termo de

pathologia. Producto mórbido de pro-

ducção nova, e cujos elementos não são

semelhantes aos que se encontram no
organismo n )rtnal.

•; PSEUDO PLÁTANO, s. m. Termo de

botânica. Falso plátano, espécie de bordo.

f PSEUDO-PLEURESIA, s. f. Termo
de medicina. Falsa pleuresia.

1 PSEUDO PNEUMONIA, s. f. Termo
de raofliciua. Fal.sa pneumonia.

-; PSEUDO-PNEUMONICO, A, adj. Ter-

mo de medicina. Atacado de pseudo-

pneumonia.
— Substantivamente: Um pseudo-

pneumonico.

f PSEUDOPODE, adj. 2 gen. Termo de

zoologia. Que tem prolongamentos em
forma de pés.

— S. m. Termo de botânica. Ramo
fructifero de certos musgos privados de

pedúnculo.

f PSEUDO-POLYPO, s. m. Termo de

medicina. Falso polypo ; concreção poly-

piforme.

Y PSEUDO PORO, s. m. Termo de bo-

tânica. Depressão ou nódoa simples, que
n'uma semente recorda o lugar do esti-

gmatulo.

1 PSEUDO -PORPHYRICO, A, adj. Ter-

mo de miaeralogis. Que t^^m uma falsa

apparencia de porpbyro, fallando de uma
massa de rocha na qual estão introduzi-

dos crystaes de uma natureza dilTerente

da do feldspath.

f PSEUDO-PRASE, s. f. Termo de mi-

neralogia. Podra verde semi-transparen-

to, quo se assooielha á prase.

-j-PSEUDO-PRISMATICO, A, adj. Ter-

mo do mineralogia. Que tem uma forma

mal pronunciada e analrga á de um pris-

ma, quando secca o soffre uma diminui-

rão de volume.

I PSEUDO PROFHETA, s.m. Falso pro-

pheta.

f PSEUDO-PROPHETISA, s. f. Falsa

prophetisa. ,

-]• PSEUDOPSIA, s. f. Termo de medi-

cina. Synonymo do Pseudopia.

-[- PSEUDO- QUADRICOTYLEDONEO, A,

adj. Termo de botani.-a. Que parece es-

tar provido de quatro colyledones.

•;- PSEUDORASIÂ, s. f. Termo de me-

dicina. Synonymo do Pseudopsia e de

Pseudopia.
-'• PSEUDO REGULAR, adj. 2 gen. ler-

PSEU

mo de mineralogia. Que ofTerece só a

apparencia da regularidade.

PSEUDO-REVELAÇÃO, s. f. Rerelação
falsa.

•;- PSEUDO-REXIA, s. f. Termo de me-
dicina Falso app"lite.

;-PSEUCORHUBARBA, «. f. Termo de
botânica. .Nome dado ao pigamon amt-
rello.

•i-PSEUDO-RUBIS,s. m. Termo de mi-
neralogia. Quartz de côr de rosa puro,
rubis de Hcilirmia.

I PSEUDO SANTAL. s. m. Termo de
botânica. Nome dado a algumas espécies

de brasib-tes.

-;: PSEUDO SAPHIR, «. m. Termo de
mineralogia. Quariz azulado.

-j- PSEUDO SAURIO, A, adj. Que tem
só uma semelhança externa com os sau-
rios.

— S. m. jilur. Ordem da classe dos
amphibios, compreheudeodo os sataman-
dros.

j PSEUDO-SCIENCIA, «. f. Termo hy-
brido empregado por alguns auctores pa-

ra designar uma falsa sciencia, ums pre-

tendida sciencia.

—

A astrologia era ttma
pseudo sciencia.

f PSEUDOSCOPIO, s. m. Espécie de
steoroscopio inventado por Wheatstone,
que transforma, por meio ia vista, um
cone em uma cnrnota occa, tim espelho
concavo em um espelho convexo, etc.

fPSEUDO-ESCORPIÕES, s. m. plur.

Termo de entomologia. Familia de ara-

cbnides, correspondendo aos falsos es-

corpiões de Lítreille.

-}- PSEUDO SPATH, s. »n. Termo de chi-

mica. Cal dilate.

-;- PSEUDOSPERME, adj. S gen. Termo
de botânica. Diz-se das sementes cha-
madas impropriamente unas, porque o
pericarpo é soldado com a semente, co-
mo o carvopse.

I PSEUDO STIPULAR, acO". 9 gen. Ter-
mo de Botânica. Que tem os foi io!os imi-
tando stipulas.

-- PSEUDO-TETRACOTYLEDONEO, A,

adj. Termo lie B.itsnira. O mesmo que
Pseudo-quadricctyledoneo.

f PSEUDO-TOPAZIO, s. m. Termo de
Mineral gia. Qiartz de um amarello mais
ou meno? perfumado ou dourado.

f PSEUDO -TOXINA, s. f. Termo de Chi-

mica. Substancia azotada eitrahida das
folhas da belladona, em que ella acom-
panha a atropina.

; PSEUDO -VALERIANA, a. f. Termo
de Botânica. Ncimo dado a nma espécie

de herv.t benta.

I PSEUDO-VOLCANICO. A. adj. 9 gen.

Termo de Mineralogia. Que foi alterado

pela seção de fogos subterrâneos acci-

denlaes.

I PSEUDO ZOARIO, A, adj. Termo de
Zoologia. Que se assemelha a xxm ani-

mai.
— ÍJ. t)i. pi. Grupo de seres organisa-
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dos, que não pertencem ao reino animal,

mas sim ao reino vegetal, e que se col-

locava, antes do naturalista Blainville, en-

tre os zoophytos.

j PSI, s. m. Termo de Gramtnatica gre-

ga. A vigésima terceira letra do alpha-

beto grego; corresponda á reunião das
nossas duas letras ps.

—Como letra numérica, com o accen-

to superior á direita, este signal vale

700; com o accento inferior á esquerda,

vaie 700,000.

—N'um outro systema de notação, vale

23 ; designa o vigésimo terceiro canto da
Ilíada e da Odyssea.

f PSÍABIA, s. f. Termo de Botânica.

Género de plantas da famiiia das synan-

thereas, comprehendendo só uoaa espé-

cie, a psidia glutinosa, arbusto da Africa,

j- PSILA, s. 711. Termo de Mylhologia

Sobrenome de Baccho.

f PSILAGIA, s. f. Termo de Antigui-

dade militíir. Subdivisão de uma phalan-

ge grega que comprehendia trinta filei-

ras de peltastos, sob as ordens de um
psilago. A psilagia compuoha-se de duas
hecatontarchias, ou duzentos e cincoen-

ta e seis homens.

f PSILAGO, s. TO. Termo Antiquado de
milícia. Chefe de uma psilagia.

f PSILO, s. m. Termo Antiquado de
milícia. Soldado grego armado á ligeira.

—Termo de Entomologia. Género de
insectos da ordem dos hymenopteros.

7 PSILOGASTRO, A, adj. Termo de Zoo-

logia. Que tem o abdómen sem pellos.

f PSILOGLOTTE, adj. 2 gen. Termo de

Botânica. Que tem fructos alongados e

sem pellos.

PSILOMELANE, s. m. Termo de Mine-
ralogia. Espécie de oxydo de manganesio
natural.

f PSILONIA, s. f. Termo de Botânica.

Género da cogumelos.

t PSILONOTE, adj. 2 gen. Termo de

Zoologia. Que tem o dorso, ou a parle

superior do corpo nus.

I FSILOPE.s. TO. Termo de Conchylio-

logis. Género de conchas da divisão das

bivr.lves.

i PSILOPODO, A, adj. Termo de Zoolo-

gia. Que tem os pés mis.

f FSILOSOHO, A, adj. Termo de Zoo-
logia. Que tem o corpo delgado e em for-

ma de lamina.

— S. m. pi. Família de moUuscos da
ordem dos paracephalophoros aporobran-
chios.

7 PSILOSTACHIO, A, adj. Termo de Bo-
tânica. Que tem pequ^^nas espigas.

-}- PSILOTE, s. m. Termo de Entomolo-
gia. Género de insectos dipteros.

—Termo de Botânica. Género de plan-

tas intertropicaes da família das iycopo-

diaceas.

I PSITT, PST, ou mesmo ST, interjei-

ção. Palavra que se pronuncia sibillando,

e que se duplica a maior parte do tem-

po, para nttrahir a altençâo de alguém,
para impor silencio, ou para chamar um
cão.

t PSITTACARO, s. m. Termo de Orni-
thologia. Género de aves da família dos
papag«ios.

f PSITTACINO, s. TO. Termo de Phar-
macia. Nome de um emplastro resolutivo.

t PSITTACISMG, s. jm. Estado do espi-

rito em que se não pensa, nem falia se-

não como papagaio.

f PSITTACULO, s. TO. Termo de Orni-

thologia. Género de aves encerrando to-

das as espécies de papagaios cuja cauda
é redonda, e a estatura pequena, como a

de um pardal.

f PSITTAROSTRO, s.to. Termo de Or-

nithologia. Ave das ilhas de Sandwich, as-

sim chamada por ter um bico de papa-
gaio.

PSOA, ou PSOAS, s. m. Termo de Ana-
tomia. Nome dado a dous músculos ab-

dominaes appUcados na parte anterior

das vértebras lombares.
-{- PSODYMO, A, adj. Termo de Tera-

tologia.

—

Monstros psodymos; monstros
que tem, a partir da região lombar, dous
corpos dístinctos superiormente, dous
thorax completos e separados, dous mem-
bros pelvianos, e algumas vezes os rudi-

mentos de um terceiro.

7 PSOITE, s. f. Termo de Medicina. In-

llammação do musculo psoas, acompa-
nhada, desde o seu começo, de uma fe-

bre intensa, de dores vivas na região

lombar, de um torpor da virilha á coxa

do mesmo lado, que impede de dobrar
este membro, e de lhe fazer executar o

menor movimento.

f PSOLOPTERO, A, adj. Termo de Zoo-
logia. Que tem as azas defumadas.

PSORA, s. /. Termo de Medicina. No-
me genérico de differentes doenças da
pelle caracterisadas por veniulas ou pús-
tulas.

— Sarna.

i PSORENTHERIA, s. f. Termo de Me-
dicina. Erupção de bolõesiahos que se

encontram no intestino da maior parte

das pessoas que succumbiram de chole-

ra asiática.

f PSORIASIS,s. m. Termo de Medici-

na, lallfimosação chronica da pelle, li-

mitada a uma psrte do corpo, mais ou
menos extensa, apresentando-se ímme-
diatamente sob a forma de bolhas soli-

das, que em seguida se transforma em
laminas escamosas, de dimensões varia-

das, não deprimidas no seu centro, e

cujos bordos, ordinariamente irregula-

res, são mui pouco proeminentes. O pso-

riasis é uma doença muito comtKura,
não contagiosa, mas hereditária ; sua
duração ó sempre longa.

PSORICO, A, adj. Que é da natureza

da sarna.

— Diz-se também dos medicamentos
empregados contra a psora.

7 PSORIFORME, adj. 3 gen. Qde tem
a apparencia da sarna.

7 PSOROPHTHALMICO, A, adj. Termo
de medicina. Que se assemelha á pso-
rophthalraia.

t PSOROPHTHALMIA, s. f. Termo de
medicina. Ophthalmia psorica.

I PSOROSPERMICO, A, adj.— Corpús-
culos psorospermicos; corpúsculos des-
envolvidos nos bichos da seda, e que lhes
causam uma doença mui grave.

f PSYCHAGOGIA, s. f. Termo de an-
tiguidade grega. Ceremonia religiosa que
tinha por fim serenar as almas dos mor-
tos, chamando três vezes por seu no-
me.
—Ceremonia magica pela qual se evo-

cavam as sombras.

PSYCHAGGGIGO, A, adj. Termo de an-
tiguidade grega. Que diz respeito á psy-
chagogia.

—Termo de medicina. Medicamentos
psychagogicos ; medicamentos que rea-

nimam a acção vital na syncope, apo-
plexia, etc.

— Substantivamente : Um psychago-
gico.

f PSYCHAGOGO, s. w. Termo de an-
tiguidade grega. Magico que fazia pro-
fissão de evocaras sombras. Dava-se par-
ticularmente este nome aos sacerdotes
de ura templo de Heraclea, em Ly-
dia.

t PSYCHIATRIA, s. /. Termo de me-
dicina. Parte da medicina que trata das
doenças mentaes.

7 PSYGHIÂTRIO, A, adj. Termo de
medicina. Concernente á psychíatría.

7 PSYCHIATRO, s. m. Medico que se

occupa especialmente do tratamento das
doenças mentaes.

PSYCHICO, A, adj. Termo de philoso-
phia. Que diz respeito á alma, ás facul-

dades inteilectuaes e moraes.
— Diz-se de um homem carnal

7 PSYCHISMO, s. TO. Termo de philo-

sophia. Systema que suppõe a alma for-

m.ida de um fluido psychico: d'este mo-
do o psychismo é uma espécie de mate-
rialismo.

f PSYCHISTA, s. 2 gen. Termo de phi-
losophia. Partidário do psychismo.
— Adjeclivómente : Homem psychista.

f PSYCKODE, s. TO. Termo de entomo-
logia. Género de insectos dipteros, da. fa-

mília dos hydromyos.

f PSYCHODIARIO, A, adj. Termo de
historia natural. Epitheto dado a um rei-

no comprehendendo seres onde cada in-

dividuo apathico se desenvolve e cresce

á pjaneira dos mineraes e vfgetnes, ate

ao momento em que os piopfgulos ani-

mados ou fragmentos reproductores vi-

vos espalham a espécie para a perpetuar

nos lugares escolhidos.

— Substantivamente: Um psychodia-

rio.

fPSYCHOGNOSIA, s. f. Termo âida-
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clico. Conhecimento profundo das facul-

dades dfi «Iran.

f PSYCHOGNOSTICO, A, adj. Termo

didactii-.o. (JuH pertenço á psychognosia.

f PSYCHOGONIA, s. f.
Termo do phi-

losophin. (leraráo progressiva, desenvol-

vimento d« alma.

I PSYCHOGONICO, A, adj. Termo di-

dáctico. Oiio diz respeito á psychogo-

nia.

-[•PSYCHOGRAPHIA, s. f.
Termo di-

dáctico. Historia, descripçáo da alma e

de suas faculdades.

f PSYCHOGRAPHICO, A, adj. Teimo

didáctico. Qu.) diz respeito á psychogra-

phia.
-{• PSYCHOGRAPHO, s. m. Termo didá-

ctico. Auclor <{' uma psychographia.

PSYCHOLOGIA, s. f. (Uo grego psi/c/iõ

e logoa). Termo didáctico. Parle da phi-

losophia que trata da alraa, de suas fa-

culdades e do suas operações.

— A psychologia empírica, anahjtica,

ou experimental; 6 a que trata das fa-

culdades da alma, suas operações e pro-

ductos, fundando-se principalmente na

observaçiVj e exp'>riencia interior.

— A psychologia racional, ou s>jn-

tlietica; examina a natureza e proprieda-

des mais intimas, e o destino da alma,

á luz do raciocinio, apoiado também so-

bre a observaç;\o interior.

f PSYCHOLOGICO, A, adj. Termo di-

dáctico. Que diz respeito á psychologia.

-;- PSYCHOLOGISTA, ou PSYCHGLOGO,
s. m. II )raem que se occupa da psycho-

logia.

-;- PSYCHOMACHIA, s. f. (Do grego

psychi-, e maclúè). Termo de philologia.

Titulo de um poema em que Prudencio

descreve os combates que se dão no co-

ração do homem, e as inclinações vi-

ciosas, e virtuosas.

f PSYCHOMANCIA, s. /. Arte de evo-

car as sombras.

f PSYCHOMANCIO, A, adj. Pessoa que

pratica a psvchomancia.

I PSYCHOMETRA, s. f. Termo de

physiologia. Medida ou apreciação das

faculdades moraes ou intellectuaos do

homem.
•- PSYCHOMETRIA, s. f. Emprego do

ps\ clumnUro.
-;- PSYCHOMETRICC, A, adj. Que di/.

respeito á psv^hometria.
-j- PSYCHOMETRO, s. m. Termo de phy-

sica. Instrumento que serve para conhe-

cer o grau da humidade do ar em pon-

tos determinados, e que é formado de

dous thermometros semelhantes, com
que se observa simultaneamente a tem-

peratura, o resr>rvatorio de uma arvore

secco, e o da outra constantemente hú-
mido.

-;- PSYCHOMETROLOGIA, s. f. Termo
de physiologia. Tratado sobre a arte de
medir ou apreciar as faculdades moraes
e iutellectuaes do homem.

PTER

1 PSYCHOMETROLOGICO, A, adj. Que I

diz respeito ;i psychometrologia.

f PSYCHOPGMPO, s. »i. Termo de an-
]

tigui lade. Sobrenome de .Mercúrio, con- i

ductor das alrnas.

— Por ironia: Director espiritual,

f PSYCHOSTASIA, s. A Termo dean-
|

tiguidado grega. Peso das almas na ba-

lança de Júpiter. Mercúrio conduzia as

almas á psychostasia.

i"
PSYCHOTRIA, s. f. Termo de boU-

nica. (lenero de rubiaceas, comprehen-

dendoora geral filastes sub-frutescentes,

ou pequenos arbustos que crescem na

Ásia e na America, e cuja espécie a mais

interessante é a ipecacuanha.

f PSYCHRONOSE, s. f. Doença causa-

da pela acção do frio.

f PSYCHTICO, A, adj. Termo de me-
dicina. Kefrescante.

— Substantivamente: Um psychtico.

f PSYDOMORPHITA, s. f.
Termo de

botânica. Planta, cujas flores reunidas

na parto superior, parecem uma flor

composta.

f PSYDROCIA, s. f. Termo de medi-

cina. Kspecie particular de pústulas pe-

quenas, muitas vezes irregularmente cir-

cumscriptas, pouco proeminentes, e ter-

minando por uma crusta laminosa.

f PSYLLA, s. f. Ganero de insectos

hemipteros.

f PSYLLIDE, adj. 2 gcn. Termo de en-

tomologia. Que diz respeito a uma psylla.

PSYTHIA, s. f. (Do latim psythia).

Especio de uva.

PTARMICA, s. f. (Do grego ptarmikè).

Nome dado á planta que faz espirrar.

f PTARMICO, A, adj. Termo de me-
dicina. Que provoca o espirro.

-j- PTENIO, s. 7/1. Termo de chimica.

Um dos nomes dados ao osmio, em vir-

tude da sua volatilidade.

f PTERACLIDO, s. m. Termo de icthyo-

logia. Género de peixes correspondentes

ao olig')pode.

fPTERANTHO, s. m. Termo de botâ-

nica. Género de plantas dicotyledoneas

da família das uriiceas, tendo por typo

o ptsrantlio espinhado do Egypto.

-|- PTEREAL, s. m. Termo de anato-

mia. Grande aza do esphenoiie conside-

rada como um osso á parte.

fPTERIDIA, 6. f. Termo do botânica.

Fructo envolvido de uma aza membra-
nosa.

f PTERIGENO, A, adj. Termo de bo-

tânica. Qje nasce nos fetos. — Agarico

pterigeno.

f PTERIGRAPHIA, s. f. Termo didá-

ctico. I)>scripção ou tratado dos fetos,

f PTERIGRAPHICO, A, adj. Termo di-

dáctico. Que pertence á pterigraphia.

f PTERIGRAPHO, s. w. Termo didá-

ctico. .Uiclor de uma pterigraphia.

-J- PTERIGYNA, s. f. Termo de botâni-

ca. Appeudice membranoso de uma se-

mente.

PTER

j PTERNA, s.
f.

Termo de ornitholo-

gia. I'arte posterior da face inferior do
pé das aves, que faz muitas vezes uma
saliofifia b'fm pronunciada.

f PTEROBRANCHIO, mlj. Termo de
zoologia. Que tem os branchios em for-

ma de azas ou de barbatanas.

I PTEROCARPO, adj. Termo de botâ-

nica. Qje tern fructos alados.

— .S. in. Termo de botânica. Género
de leguminosas encerrando muitas es-

pécies de arvores e arbustos exóticos,

cuja casca contém ura assucar próprio

averin-ílhado.

7PTEROCAULE. ndj. 2 gen. Termo de
botânica. Que tem a haste alada.

j PTEROCEPHALO, A, adj. Termo de

botânica. Qjf, tem as llòres ou as semen-
tes rtiartinetadas.

7PTEROCERO, s. m. Termo de con-

chyliologia. Subdivisão conchyliologica

peia priíueira secção dos estrombos.

7 PTEROCHILO, s, m. Termo de ento-

mologia. \:jme dado a algumas espécies

de b-^spa, tendo as maiillas alargadas.

1 PTERODACTYLO, adj. Termo de zoo-

logia. Que tem os dedos reunidos por

uma membrana.
— S. m. Género de reptis saarios de

que só se conhecem 03 destroços fosseis.

[

l PTERODIBRANCHIO. adj. Termo de

zoologia. Que tem os órgãos de respira-

;

çáo collocados nos appendices natato-

rios.

f PTERODICERO, A, adj. Termo de

entomologia. Que tem azas e duas an-

lennas.— Insecto pterodicero.

I PTERODIPLO, A, adj. Termo de eo-

lomolngiíi. Diz-se das azis saperiores

que formam durante o repouso uma do-

bra longitudinal.

f PTEROGLOSSE, adj. Termo de zoo-

logia. Que tem a Jingua em fõrmt de

pínna.

7PTEROGONO, A, adj. Termo de Bo-

tânica. Qae tem ângulos guarnecidos de

azas ou de membranas. — Frvcto, haste

pterogona.

f PTEROIDE, adj. 2 gen. Termo di-

dáctico. Que tem a forma de uma aia.

— Termo de Botânica. Que se esten-

dia á maneira de azas. — Suturas pteroi-

des.

f PTEROLGPHO, s. m. Termo de Bo-

tânica. Género de plantas da familia das

synanthoreas.

fPTEROME, s. m. Termo de Zoolo-

gia. .Noiue dalo algumas vezes ás pen-

nas tectricas internas das azas das aves,

que são em geral mais compridas qae
as outras.

7PTEROMOLGO, s. m. Género de

reptis campsichrotes, comprohendendo
aquelles que á maneira dos dragões, tem

as membranas lateraes fazendo o ofãcio

de aza<.

7 PTERONEURO, s. m. Termo de Bo-

tânica. Género de plantas dicotyledo-
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neas da familia das cruciferas, compre-
hendendo muitas espécies que vivem na
Dalmácia e na Grécia.

7 PTERONO, s. m. Termo de Entomo-
logia. Género de insectos hymenopte-
ros.

f PTEROPEGA, s. f. Termo de Ento-

mologia. Porçáo do mesothorax e do me-
tathorax, na qual, entre os insectos, as

azas superiores e inferiores estão implan-
tadas.

f PTEROPHANERO, A, adj. Termo de
Entomologia. Diz-se de uma metarmor-
phose que permitte descobrir as azas en-

tre as nymphas.
-;- PTEROPHORO, A, adj. Termo de

Zoologia. Que é munido de azas.

— 5. m. plur. Secção da classe dos

insectos, comprehendendo aquelles que
tem azas.

j PTEROPHYLLO, s. m. Termo de Bo-
tânica. Género de musgos.

7 PTEROPHYTO, s. m. Termo de Bo-

tânica. Género de plantas da familia das

compostas, comprehendendo muitas es-

pécies de coreopsis do México.

f PTEROPODO, A, adj. Termo de Zoo-

logia. Que tem barbatanas por órgãos lo-

comotores.
— S. m. ylur. Ordem de molluscos

que não tem órgão algum para fixar-se

nos órgãos sub-marinhos, e que flu-

ctuam continuamente no mar, onde se

inovem com o auxilio de barbatanas col-

locadas á maneira de azas nos dous la-

dos da bocca.

7 PTEROSPERMO, A, adj. Termo de

Botânica. Que tem fructos alados.

— S. m. -plur. Género de plantas da

familia das malvaceas.

7 PTEROSPORO, s. m. Termo de Bo-

tânica. Género de plantas dicotyledo-

neas, de flores monopetalas.

7 PTEROSTICHO, s. m. Termo de En-

tomologia. Género de insectos coleopte-

ros da farailia dos creophagos.

\ PTEROSTYLO. adj. Termo de Botâni-

co. Diz-se do estylete que é alargado em
forma de aza.

— S. m. Género de plantas monoco-
tyledoneas, da familia das orchideas,

composto de espécies pouco conhecidas.

7PTEROTE, ad/. 2 gen. Termo de

Histoiia Natural. Que é munido d'azas.

— S. f. Termo de Botânica. Género

de plantas dicotyledoneos, de flores in-

completas, não abrangendo senão uma
única espécie.

f PTEROTHECA, s.
f.
Termo de Zoolo-

gia. Parte da chrysalide que protege as

azas do insecto.

— Termo de Botânica. Género de plan-

tas da familia das synanthereas.

7PTERULA, s. f. Termo de Botânica.

Género da familia dos cogumelos.

f PTERYGIBRANCHIO, A, arfy. Que tem
os branchios em forma de barbatanas.

-J-
PTERYGINA, s. f. Termo de Botâni-

ca. Appendice membranoso das semen-
tes.

PTERYGIO, s. m. (Do grego pterygion).

Termo de Medicina. Hypertrophia par-
cial da conjunctiva ocular, apresentando-
se sob a apparencia de uma dobra mais
ou menos espessa, de forma triangular,

cuja bise existe na circumferencia do
globo do olho, na sclerotica, e cujo vér-

tice se estende para a córnea transpa-
rente, e algumas vezes até ao seu cen-
tro.

— Termo de Botânica. Diz-se da aza

de um fructo : género de plantas estabe-

lecido em dous fructos.

— Termo de Entomologia. Appendice
na base da aza de algumas borboletas.
— Termo de Zoologia. Nome da aza

do nariz, nos mammiferos.

f PTERYGO-ANGULI-MAXILLAR, adj.

2 gen. Termo de Anatomia. Diz-se de

um musculo conhecido também pelo no-

me de grande pterygoideo.

f PTERYGO COLLI-MAXILLAR, adj. S
gen. Termo de Anatomia. Diz se de um
musculo conhecido também pelo nome
de pequeno pterygoideo.

7 PTERIGODIÀ, s. f. Termo de Botâni-

ca. Género de plantas da familia das or-

chideas, comprehendendo muitas espé-

cies de ophris do Cabo da Boa-Espe-
rança.

f PTERYGODO, s. m. Termo de Ento-

mologia. Peça collocada na base das azas

superiores das borboletas.

PTERYGOIDE, adj. 2 gen. (Do grego

pteri.c, e eidos). Termo de Anatomia.

Diz-se de duas apophyses situadas na
face guttural do osso esphenoide, uma
de cada lado da linha mediana, dirigin-

do-se perpendicularmente para baixo, e

compostas cada uma de duas laminas,

ás quaes se dá o nome de azas.

PTERYGOIDEO, A, adj. Termo de Ana-
tomia. Que diz respeito á apophyse pte-

rygoide.
— Fossa pterygoidea ; fosse que sepa-

ra posteriormente as duas laminas ou
azas da apophyse pterygoide.

— Canal pterygoideo; canal que atra-

vessa a base da apophyse pterygoide.

— Muscnlos pterygoideos; dous mús-
culos situados na fossa zygomatica, e

distinctos em grande e pequeno.
— Artéria pterygoidea ; artéria que

nasce da maxillar interna, no vértice da

fossa zygomatica, e se introduz no canal

pterygoideo, para ir dirigir-se á trompa
de Eustachico e á abobada da pharynge.
— Nervos pterygoideos ; dous nervos

diÊferentes, de que um provém do ramo
maxillar inferior do trifacial, e se distri-

bue pelos músculos pterygoideos, e o

outro nasce da parte posterior do gan-

glio splano-palatino, e se introduz no
canal pterygoideo.

PTERYGO-MAXILLAR, adj. e s. Ter-

mo de Anatomia. Diz-se de um musculo

que se dirige da apophyse pterygoidea á

maxilla.

7PTERYGOME, s. m. Termo de Pa-
thologca. Inchação da vulva que põe
obstáculo ao coito.

7 PTERYGO-PALATINO, A, adj. Termo
de .\natomia. Que pertence á apophyse
pterygoidea, e á abobada palatina.

—

Ar-
téria pterygo-palatina.

PTERYGO-PHARYNGEO, A, adj. e s.

Termo de Anatomia. Que diz respeito á

apophyse-pterygoidea e á pharynge.

7 PTERYGOPHYLLA, s. f. Termo de
Botânica. Género de plantas da familia

dos musgos, comprehendendo as espécies

exóticas.

7 PTERYGOPHYLLOIDE, adj. 2 gen.

Termo de Botânica. Que se assemelha a

uma pterygophylla.

PTERYGOSTAPHYLLINO.adj.iii. Termo
de Anatomia. Que pertence á apophyse
pterygoidea e ao véo da abolada pala-

tina.

7PTERYGO - SYNDESMO-STAPHYLO-
PHARYNGIO, adj. e s. Termo de Anato-

mia. Nome dado ao musculo constricto-

rio superior da pharynge.

7 PTERYGO-TEMPORAL, adj. Termo
de Anatomia. Que está em relação com
a apophyse pterygoide e o osso tempo-
ral.

f PTERYGYNANDRO, s. m. Termo de
Botânica. Género de musgos de que se

conhece um numero de trinta espécies

que crescem nos bosques, e rojam á su-

perfície das cascas das arvores.

7PTILINA, s. /. Termo de Entomolo-

gia. Membrana movei e moUe, que se

encontra entre as antennas de algumas
moscas.

7 PTILO, s. m. Termo de Entomolo-
gia. Reunião de pennss tectricas exter-

nas na aza dos insectos.

-{- PTILOCERO, A, adj. Termo de En-
tomologia. Que tem as antennas avellu-

dadas.

f PTILODACTYLO, A, adj. Termo de

Entomologia. Geni^ro de insectos estabe-

lecido para substituir uma espécie de

pyrochroa.

f PTILODERO, adj. Termo de zoolo-

gia. Que tem o pescoço guarnecido de

pennas.

7 PTILOPTERO, A, adj. Termo de or-

nithologia. Diz-se das azas que estão em
forma de barbatanas.

-;- PTILORRHINCO, A, adj. Termo de

ornithologia. Diz-se do bico guarnecido

de tliamentos.

7 PTILO SE, s. f. Termo de patholo-

gia. Queda das pestanas, produzida por

uma acrimonia corrosiva.

—Termo de ornilhologia. Conjuncto

das pennss de uma ave.

7 PTILOSTEMO, s. m Termo de bo-

tânica. Género de plantas synanthereas

comprehendendo só uma única espécie

de arbusto da ilha de Creta.
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-j- PTILOSTEPHO, A, adj. Termo de

bolaiiinft. (Ictmro de plsiilas da fanoilia

das syn«ntlinreas.

[- PTILOTO, adj. Termo de zoologia.

Que ti'm azas.

— S. m. T.>rmo de botânica. Gonero

de plantas cryplogamas, 'ia família cias

algas, compreheudeiuio um pequeno nu-

mero de espécies, antre as quaes ha o

pliloto ramoso, muito bonita e elegante

planta marinha, ile uma bella côr de

purpura.
— Género do plantas dicotyledoneas,

da fira'!ia das amarantaceas. compreheu

dendo as hervas vivazes da INova Hol-

lauda.

f PTINIO, A, adj. Termo de entomo-

logia. Que tem semelhança a um ptioo.

— ò'. m. pi. Familia de insectos ten-

do por typo o género ptino.

PTINO, s. m. Termo de entomologia.

Género de insectos coleópteros, que fre-

quentemente se encontram nas nossas

habitações, onde andam á noitinha, e

pouco vôsm.
PTISANA, s. f. Vid. Tisana.

f PTOCHOTROPHE, s. m. Termo de

antiguidade romana. Hospício em que

se nutriam os pobres.

f PTOLOMAIDE, adj. Termo de anti-

guidade grega. Tribu de Aihenas, cha-

mada sssioi era honra de Ptolomeu, rei

do Egypto.

j PTOLOMAITE, s. m. Membro duma
seiía gnóstica, fundada por ura Ptolo-

meu, que só reconhecia por divina e au-

thenlica uma parte da lei moysaica.

PTOLOMEU, A, adj. Que pertence aos

Ptolomeus.
— iiijstema ptolomeu ; systema que

supputiha a terra no centro do univer-

so, e o sol e os outros planetas girando

em roda d'ella; diz-se em opposiçào ao

systema de Copérnico.

PTYALAGOGO, A, adj. (Do grego píye-

lon,& agò). Termo de Therapeutica. Diz-

se dos medicamentos que provocam a

salivação.

PTYALINA, s. /. Termo de chimica.

Substancia animal particular que existe

na saliva parotidiana.

PTYALISMO, s. m. Termo de patho-

logia. Secreção superabundante da sali-

na e do Quido mucoso boccal.

— Salivação em abundância.

7 PTYCHOPLEURO, A, adj. Que tem

o corpo enxugado sobre o lado.

(- PTYCHOPTERO, A, adj. Termo de

entomologia. Que pertenço aos insectos

dipteros comprehendendo muitas tipu-

las.

-}• PTYCHOSPERMO, s. m. Termo de

botânica. Género de plantas da familia

das palmeiras, tendo por typo o ptychos-

permo de haste espigada, arvore da Nova
Hollanda.

f PTYCHOSTOMO, s. m. Termo de

botânica. Geuero dd musgos que vivem

PUBE

nas regimes frias dos Alpes e das cornar-
|

cas arclinas ; formam relvas vivaz-s, na
|

terra e nas f-ndas das rochas.
|

f PTYGMATURO, A, adj. Que tem os
j

peiliinculoj d(it)rad<)S.

j- PTYOCERO, A, adj. Termo de en-

tomologia. Género de insectos coleiíple-

ros da familia das teredylas.

PTYSICA, «r. f. Vid. Tísica.
|

PTYSMAGOGO, A, adj. Termo de lhe-
1

rapeutica. Syiiouymo de Phjnlagogn. Vid.

este vocábulo.

PÚ, s. m. Termo de metrologia. Me-

dida itinerária dos chinezes, que vale

2,400 passos geométricos, ou cerca de 2

kilometros.—O pu é o decuplo do li,

que (^ outra medida chineza.
j

PUA, s. /. Ponta aguda de ferro ou

de madeira, instrumento de carpinteiro

com o qual se abrem furos de grande^

circun'fereucia.
—Espora de pua; espora que tem o,

espigão longo, e uma roda de forro no

centro.

—Termo de agricultura. O garfo que

se enxerta.

— Espinho.

PUBA, adj. f. Termo do Brazil. Man-

dioca puba; mandioca enterrada na lama

até araollecer. e fermentar.

PUBERDADE, s. f. (Do latim pubertas).

Época da vida em que os indivíduos se

tornam aptos para reproduzirem.

—

A
puberdade acompanha a adolescência, e

precede a mocidade. — A idade da pu-

berdade é a primavera da natureza, a

estarão dos prazeres.

—Idade da puberdade ; idade na qual

a lei permitte que se case.—A idade da

puberdade legal é nas mulheres aos 15

aunos, e nos homens aos 18.

—O pente, ou púbis.

— Diz-se as mais das vezes pela épo-

ca da mesma puberdade. Os signaes da

puberdade variam conforme as espécies

e os climas. .\ mudança da voz no homem,

o fluxo sanguíneo menstrual na mulher

sáo signaes geraes da puberdade. O cres-

cimento no púbis, em um e outro seio,

é ura signal caracterislico da puber-

dade.

PDBERE, adj. 2 gen. (Do latim pu-

bes). Termo de physiologia. Que chegou

á idade da puberdade. Nos climas ar-

dentes, os rapazes e as raparigas sáo

j
mais cedo púberes que nos climas tem-

I

perados.

I

—Termo de jurisprudência. Que at-

i

tingiu á idade na qual a lei permitte

que se case, na qual os rapazes e as ra-

i
parigas sáo geralmente capazes de pro-

i
crear.—As leis romanas declaravam pu-

, bere todo o rapai de idade de quatorze

I

annos, e toda a rapariga da idade de

i
doze annos.

I
—Substantivamente: Um púbere.

—

I l'ma púbere.

i
PUBERTADE, s. /•. Vid. Puberdade.

PU BI

PUBESCENCIA, s. f. (Do latim pubet-
cert). i'ul)erdade.

— Existência que se manifesta, de pef-

los distinctos linos, curtos, sobre uma
parte de um Cijrpo organissdo. — A pn-
bescencia da pilU. — A pubescencia da
baibu. — A pubescencia d is Itaftes, das
/olhas.

f PUBESCENTE, adj. 2 g>;n. Termo
de historia natural. Guarnecido de pel-

los linos, e curtos. — Dracteaa tnemhra-
nosas. pubescentes, e recta*. — Anthera
pubescente. — hulhas pubescentes. —
tiaste pubescente. — Pelle pubescente.

-j- PUBICORNO, A, adj. Termo de zoo-

logia. Que tem os cornos pubescentes.
— O tani/iiO >': pobicomo.

-J-
PUBIFLOR, adj. 2 gen. Termo de

Botânica. Diz-se da flor, cujo calyi, e

corolla sáo cobertos de uma pennu-
gem.

f PUBIGERO, A, adj. Termo de bo-

tânica. QuD tem petinugem. — Foliolos

pnbigeros.

7 PDBIO, A, adj. Termo de anatomia.

Que diz respeito ao púbis.— S>im}thijse pubia ; articniação dos

dous púbis por seu bordo interno.—Arcada pubia ; chanfradura da por-

ção anterior da superfície inferior da

bacia, e que é limitada de cada lado

por esta lamina oblonga e obliqua que
uoe o pnbis ao ischion.

— Ligamentos pnbios, ou Hfjamento

pubio anterior e Unamento íJ/!»-pnbio

;

dons fascículos ligamentosns, que se di-

rigem de uma a outra parte dos dons ra-

mos do púbis ou da arcada pubia.
—Regiãu pubia

;
parte media da re-

gião sub-urobilical.

f PUBIO-COCCYGIO-ANNDLAR, adj. e s.

Termo de anatomia. Nome dado aos dous

músculos erectores do anus e do ischio-

coccygio, considerados como rennidos em
um só e mesmo musculo.

j

-J-
PUBIO-FEMDRAL, adj. ? gen. e ».

i Termo de anatomia. Que pertence ao

I púbis e ao fémur.
i — Ligamento pubio femural

;
grande

:
cordáo ligamentoso emanando do tendán

I commum dos músculos do abdómen, e

dirigindo-se á cavidade cotyloide, onde

I

se ins«re na chanfradura nigosa da ca-

1
beça do fémur.

I
f PDBIO 0M8ILICAL, adj. 9 gen. e s.

I

Termo de Anatomia. Nome dado ao mus-
I culo pyramidal do baixo ventre, esten-

dendo-se do púbis á linha branca, perto

do umbigo.

I PUBIO PROSTATICO, adj. e s. Ter-

mo de Anatomia. Diz s? de um mosculo

que se estende desde o púbis até á prós-

tata.

-J-
PUBIO-SUB OMBILICAL, adj. ^ gen.

e s. Termo de Anatomia. Musculo que se

dirige do nubis para baixo do umbigo.

-p PDBIO STERNAL, adj. ? gen. e

I Termo de Anatomia. Nome dado ao mu::|
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culo recto abdominal, que se estende do

púbis ao esterno.

PÚBIS, s. m. (Do lalim jjubjs). Termo
de Anatomia. Parle media da região by-

pogastrica, que se cobre do pellos na

época da puberdade.

—

Symphyse do pú-

bis.— Secção da symphyse do púbis.

— Parte anterior do osso coxal, assim

chamado por corresponder á região pu-

bia.

PUBLICAÇÃO, s. f. kccko de publicar.

—A publicação dii paz, da guerra.—A
publicação da lei. — A publicação do

Evangelho. — «Finalmente elle morreo

degollado na praça com solemnidade de

publicação de sentença, a innocencia do

qual ainda que Jorge Botelho a clamou,

depois o tempo a descubrio; e se o povo

tem licença de julgar, porque Bartholo-

meu Perestrello foi grande accusador des-

ta condemnação á instancia dos filhos de

Nina Chetu, e elle oão viveo mais depois

que EIRey de Campar foi degollado, que

dezesete dias, dizia o povo de Malaca,

que a alma do morto chamara a do vi-

vo.» João de Barros, Década 2, liv. 9,

cap. 7.— «Isto he o que executou Vesti-

lia, a qual sendo de huma Fsmilia Pre-

toriaona seguio nesta acção, diz Tácito,

o costume estabelecido depois de muito

tempo em Roma, onde se entendia que

era bastante castigo para as molheres

lascivas, obriga-las a sofrer a vergonha

de fazerem huma publicação sincera do

seu crime.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.o 35.
—Letras de publicação; régio prasme

dado pelos chancelleres-móres dos reis

para se publicarem e executarem rescri-

ptos e bulias de Roma, em que não ha-

via oíTensa dos direitos dos soberanos e

justiça das partes.

—Acto de fazer apparecer um livro ou

de o pôr em venda.

—

Desde a publicação

d'esta obra nada tenho editado.—A publi-

cação de um jornal.

PUBLICADO, part. pass. de Publicar.

Tornado publico, notório.

—

A lei santa

será publicada em todos os logares. —
«Tudo o que vossa msgestade tem orde-

nado na ultima lei e regimento, está pu-

blicado aos Índios, náo só n'eslas terras

e nas visinhas, mas em outras mui apar-

tadas e remotas, onde por recados e por

escripto tem mandado o governador, e

os padres a diílerentes Índios das mes-

mas nações, para que lhes refiram o no-

vo trato que vossa magestade lhes man-
da fazer.!) Padre António Vieira, Cartas

(ediç. de 1854), n.» 15. — «Conhecida a

canoa dos padres, entraram logo n'ella

os principaes, e a primeira coisa que fi-

zeram foi presentar ao padre António

Vieira a inagem do Santo Christo do pa-

dre João de Sotto Maior, que havia qua-

tro annus tinham em seu poder, e de que

se tinha publicado que os gentios a ti-

nham feito em pedaços; e que por ser

de metal a tinham applicado a usos pro-

fanos, sendo que a tiveram sempre guar-

dada e com grande decência, e respei-

tada com tanta veneração e temor, que
nem a toca-la, nem ainda a vê-la se atre-

viam.» Idem, Ibidem, n.° 17.

—

«.\ppen-

so ao mauuscripto da Miscellanea está o

de uma viagem ao sertão por lettra do

bispo. Não é de certo a viagem publica-

da na llecista Trimensal do Instituto do

Brazil, tom. 3." pag. 43, 179 e 476. Es-

ta não vi eu ; mas sei que é a Visita de

1762 e 1763.» Bispo do Grão Pará, Me-
morias, publicadas por Camillo Castello

Branco, pag. 43.

— Applicado ao fisco, confi-cado.

PUBLICADOR, A, s. Pessoa que publi-

ca, que faz uma publicação. — O publi-

cador d'esta obra.

— Adjectivamente: Letras publicado-

ras.

PUBLICAMENTE, adv. (De publico, e

o suffixo «meute»). Da um modo publi-

co, com publicidade, em publico, em pre-

sença de toda a gente. — «Quando D.

Garcia chegou ao porto de Calecut, que
lhe mandou dizer ao que vinha, sem o

querer vir ver, se espedio delle publica-

mente per recados, escusando-se de dar

lugar a que a fortaleza se fizesse, somen-
te que folgaria de estar em paz, e ami-

zade com EIRey de Portugal, e que esta

assentaria com elle.» João de Barros, Dé-

cada 2, liv. 8, cap. 6.

—A' vista de todo o mundo.

—

Eu pro-

fesso publicamente esta doutrina na mi-

nha revista hebdomadaria. — «E assi se

partio sem levar cousa nenhuma do que

vinha pedir. E magoado desta tamanha
sem rezâo que lhe parecia que com seu

Pipy se usara, huma menham querendo-

se embarcar, estando estes Capitaens am-
bos á porta da fortaleza, lhes disse pu-
blicamente quasi chorando. » Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 21.—«Os

inimigos tomando o triste Rey que jazia

morto no campo, lhe tirarão as tripas,

e salgado o meterão em huma arca, e o

levarão ao .4chem, o qual o mandou pu-
blicamente, e cô grandes cerimonias de

justiça serrar em pedaços, e cozer numa
calJeyra de breu e azeite, com hum es-

pantoso pregaõ, que dizia assi.» Idem,

Ibidem, cap. 27.—«A honrada dona, ba-

tendo então nos peitos, por sinal de gran-

de espáto, disse, que me matem, se assi

não he, porque esse Mouro que vós ou-

tros dizeis se gabava publicamente a

quem o queria ouvir, que da geração

destes homens de Malaca tinha mortos

por algumas vezes huma grande soma, e

que lhe queria tamanho mal que tinha

prometido ao seu Mafamede de matar in-

da outros tantos.» liem. Ibidem, cap.

37.— «O qual veo alli duas vez^s, em que

vio ler o feyto, e pelos procuradores da

huma parte, e da outra disputar em gran-

de perfeiçam os merecimentos do pro-

cesso. E a terça feyra, em que publica-
mente se auiam de repreguntar as tes-

temunhas em pessoa do Duque, el Rey
o mandou pêra isso chamar, e elle se es-

cusou, e não quis vir, dizendo a Ruy de
Pina, que o foy chamar, estas palauras.

»

Garcia de Rezende, Chronica de D. João

11, cap. 45.— «Morrer huma musica po-

bre, he tão natural como morrer esfal-

fada, e tanto para hum fim como psra o

outro não ho necessário mais principio

que o de ter cantado, náo só publica-

mente sobre hum Tablado.» Cavalleiro

de Oliveira, Cartas, liv. 1, n.<* 45. — «O
Accinoli é de curto talento e de tanta

bondade, que estava publicamente á ja-

nella a vêr os coches que vinham da
fuucção, e passaram de Belém pela sua

porta na Junqueira, mostrando no sem-
blante a tristeza, que lhe chegara ao âma-
go, como se explicou comigo o seu secre-

tario cónego Vargas.» Bispo do Grão Pa-

rá, Memorias, publicadas por Camillo

Castello Branco, pag. 104.

PUBLICANO, A, adj. (Do latim puUi-
canus]. Entre os antigos romanos, ren-

deiro dos dinheiros públicos.

— Figuradamente: Homem abominá-
vel, excommungado.
PUBLICAR, V. a. (Da latim publicarc).

Tornar publico e notório.—Publicar uma
lei.—Publicar a paz c a guerra.—Publi-

car o segundo banho do casamento

.

—Pu*

blícar escríptos impressos.

Grande infâmia seria se toraassem

Sem Leuar a resposta merecida.

Porque se no mundo isto publicassem

Ficara vossa corte escurecida.

Pareceme senhor bem que leuassem

o pago da demanda assi atreuida,

E nâo se vão gabando dentro a Franna,

Dizeudo que tememos a sua lani^a.

CORTE RCAI., NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 13.

—«Poz lhe na maõ huma bolça de do-

broens, que disse achara perdida, o pe-

dio-lhe com muita submissão, e modés-

tia, que a publicasse ao auditório, e a

restituísse a quem mostrasse que era seu

doQo, dando os verdadeiros sinaes delia,

e do que continha.» Arte de Furtar,

cap. 1.

—Declararem voz alta.— «E pollos lui-

zes das justas, que eram Rodrigo Dilhoa,

Ruy de Sousa, e o Regedor Fernão da

Silueyra se julgaram e publicaram a el

Rey ambos os preços, os quaes preços

eram ao mais galante hum anel de hum
muyto rico diamante, e a quem milhor

justasse hum grande coUar douro muytp

esmaltado.» Garcia de Rezende, Chroni-

ca de D. João II, cap. 128.

— Editar, fazer apparecer, dar á luz.

— «A manuscripta, que eu tenho, é de

1761. AtToitamente a publicarei como

inédita, se as }[emorias não avolumarem

muito. Do descaminho da copia d'esta
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primeira visita ao sertão se queiíata o

bispo, onviando outro trasla'Jo a fr. Ma-

nuel de. C"nannlo.* Bispo do Grfio Pará,

Memorias, publicadas por Camillo Cas-

t-.-llo Branco, pag. 43.

—\)hcr por toda a parle.

— Publicar aUjuem por mau ; fallar pu-

Llieamcnto mal d'elle.

— Publicar o excommungado ; decla-

ral-o conao tal na cgrcji pub)icamf>nte.

—Torrao Jurídico. Applicar para o fis-

co, declarar confiscado.

—Celebrar, cantar. — Os aujos publi-

cam os loKvores de Deus.
— Fublicar-se, v. refl. Manifostar-se.

— »Do cá não ha mais novidades que

ouvirmos somente os estrondos quo se

publicam de exércitos de Castella sobre

Alemtejo; e como eu vou tão dobrada-

menle emp-^nhado nos bons successos

d'8quelU província, desejo que Deus ou-

ça as miohss orações, posto que indi-

gnas, e as de meus companheiros, que
são continuas.» Padre António Vieira,

Cartas (ediç. de 1854), n.» 27.

—Publicar- se por christilo; confessar

que o é.

— Doscobrir-se, fazer as cousas sem re-

cato.

— Syn. : Publicar, promulgar, divul-

gar. A idóa commura que torna synony-
mos estes verbos é a de descobrir, tor-

nar notório o que era occulto, ou se não
sabia

;
porém publicar explica a idéa abso-

lutamente, sem modificação alguma, isto

é, tornar publico aquillo que o não era.

Divulgar suppõo que o segredo ou cou-

sa ignorada se foi dizendo a varias pes-

soas rora alguma indeterminada inten-

ção. Promulgar suppõo auctoriòado que
publica solemnemento alguma cousa,

quo até alli se não conhecia, e que
desde então se dá ao publico.

Promulgam -íc leis, decretos do legis-

lador, para que a nação a quem dizem
respeito conheça seus novos deveres, os

quaes só datam da promulgação. Publi-

ca-se um segredo, uma noticia.

Publicar recahe sempre sobre uma
cousa quo realmente existe. Divulgar
pôde rccahir sobre uma cousa falsa, que
se inventa com algum fim.

PUBLICIDADE, s. f. Notoriedade pu-
blica.— oV(jnmol-o agora n'um trabalho
iitterario quo elle por sem duvida desti-

nava á publicidade. Aqui melhor pode-
remos conipuls,'írlhe o mérito de escri-

ptor, a quera faltavam condições que to-

dos os seus coetâneos careceram.» Bispo
do Grêo Pará, Memorias, publicadas por
Camillo Cast^'llo Branco, pag. 168.
—Qiialidadô do que se tornou publi-

co.— .t publicidade de uma audio^cia.
—Estado do que pert?nce ao publico,

do qne é do um uso publico.

—O concurso de gente, quo faz repu-
tar publico o que se faz ou diz em sua
presença.

FLBL

-}• PUBLICISMO, s. m. A sci^ncia do

publicista. O publicismo exige estudos

laboriosos, profundos, guiados e susten-

tados por uma grande força de raciocí-

nio e discussão.

— Instrucçáo sobre o direito publico,

e a discussão das questões de direito em
geral.

—O conjuncto dos publicistas.

PUBLICISTA,.?. »i. Homem que «escre-

ve sobre direito natural, direito publico,

direito int''rnacional ou das gentes, di-

plomacia, politica.— L^nsí^íí/io publicista.

—Homem que ensina o direito publi-

co entregando-se a discussões e commen-
tsri"S sobre as difficuldades.

PUBLICO, A, adj. (Do latira puhlicus].

Que pertence a um povo, do uso de to-

dos.— *K postos em lugar público dos

moços, e gente do povo, receberam vi-

tupérios, e dahi os mandou vir pêra este

Rejno em as náos daqu^lle anno.» João
de Barros. Década 2, liv. 7, cap. 5.

—

«Mandou fazer orações publicas, o secre-

tas, pedindo a Deos amparasse a causa

dos Fieis, pois era sua, fiando mais dos

sacrificios, que das armas. Discorria de
ordinário com os soldados de experiMicia

sobre as cousas do Diu, não se inclinan-

do no voto mais authorisado, senão ao

mais experto.» Jacintho Freire dWndra-
de. Vida de D. João de Castro, liv. 2.

—

«Approvava-lhe Coge Çof-iros erros, e os

acertos, cora huma lisonja tão encuber-

ta, que parecia liberdade, porque não
mostrava que queria agradar, senáo ser-

vir. Encobria a graça do Sjllão; e evita-

va favores públicos, mais cauto, que mo-
desto. Chegou a ser Thesoureiro do Cai-

ro, Officio de grande confiança, que ad-

ministrou com juizo, e verdade, louva-

das pelo Siltâo, como virtudes entre Bár-

baros novas.» Idem. Ibidem.— cLuiz Fal-

cão a acceitou, rendendo ao Governador
as graças por tão honrado castigo, ofle-

recendo despender na Praça, a f.iz^^nda

que adquirira em Ormuz, o a que no
Reino tinha. Este brio lhe louvou, e ac-

cendeo D. João do Castro com favores

públicos. K liem, Ibidem, liv. 4.—«A ou-

tra porta ho a principal, posto que naô
scjí tamanha como a porta da trsuessa,

polo causar huma fermosa, e comprida
varanda de pedra tílhada, que de sobrella

sae de longo do camiuho publico, ate o

cabo de todollos jardins, e edifiíio deste

mosteiro, sobella qual esta ho dormitó-

rio dos Frades.» Damião de G.->es, Chro-

nica de D. Manoel, part. l.cap. 53.— «E
prestes três ntcs jc carga, que auiâo de

vir pêra o regno, o Vicerei entregou a

gouernança d.t ludia Afonso dalbuquer-

que, e disso tomou estormentos públicos,

e assinados do mesmo Afonso dalbuquer-

que, do estado em que deixsua a ladia,

com quantas fortalezas, nãos. gale?, cara-

uellas, e artelharia.» Idem. Ibidem, part.

2, cap. íl. — «Assim se prova, que ha

PIBL

arte de furtar, e que esta seja sciencia

verdadeira, he muito mais íacil de pro-

var, ainda que naô tenha escola publica,

nem Doutores graduados, que a ensinem
em Universidade, como tem as outras

«ciências.» Arte de Furtar, csp. 1.— «Pe-

dir esmola com potí-ncia, he pedir soc-

corro nas estradas publicas com carapu-

ça de rebuço, e armas á dfstra. he que-
rella levar por força, e com unhas paci-

ficas.» Ibidem, cap. 18.— « Acha-se nes-

te dia em tolos lugares públicos d« Ci-

dade, porem n.l < chega áquelU onde tem
dado, palavra de apparecer, para o mes-
mo negocio que o fez levantar da mesa
antes de tempo, e que o obrigou a sabir

a pé, temendo que se perdesse o tempo
esperando p^-la sua carr>ça. Parece Me-
nalco tudo aquillo que não he.i Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. li, d." 18.

— .\íoral publica; reunião de preceitos

que os homens d^vem observar a respei-

to dos seus som»-lhantes.—Poder publico; o poder do pofo, da

nação.
—Auctoridade publica; a reunilo dos

funccionarios e dos magistrados encarre-

gados da administraçSo publica.—Pessoas publicas ; pessoas revestidas

de auctoridade publica.—Edifícios públicos; olificios empre-
gados aos di(T-'rent''s serviços públicos.

— fE' facto que pude cada um explicar

a seu sabor, mas indisputável para to-

dos.

—

^à cidade habitada ainda por ge-

rações que succederam a centenares de

gerações—na que jaz abandonada e de-

serta ja— os monumentos, os edificios

públicos e psrticulsres, ou renovados ou
cabidos, ou sem deixar vestígio siquer,

todas testimunham a fragilidade e insta-

bilidade das cois.ts humanas.» Garrett,

Camões, nota D ao canto 9.

—Que é manifesto, notório.— tToda-

uia lhe psreceo necessário dar publica

razão de si, pola experiência que linha

quanto adoçaua o animo dos homens que
obedecem as justificações do superior, e

mães nos tempos que elles vão offerecer

suas vidas debjixo de seu m.tndado.»

João de Barros, Década 2, liv. 5, cap. 9.

—tE este apí^rcebimenlo era público, fa-

zia temor a todos aquelles Príncipes, a

quo respondia que per os mensageiros,

que esperava mandar a elles, lhe envia-

ria a respDsta da seus requerim*>ntos,

porque cada hum ficava com receio S6

esta Armada iria sobre seus portos, e es-

ta susp-ila faria serem b^m respondidos

os mensageiros que mandasse a elles.

•

Idem. Ibidem, liv. 7, cap. 7.

— Sala publica; sala commum a to-

dos.— «E logo chamando a s- u Qlbo D.

Fernando, lhe disse em sala pública. «Ea
vos m.sudo, filho, com este soccorro a

Diu, que pelos avisos que tenho, hoje

estará cercado de multidão de Turcos;

pelo que loca á vossa pessoa nío fico
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com cuidado, porque por cada pedra da-

quella fortaleza arriscarei hum filho.»

Jacintho Freire de Andrade. Vida de D.

João de Castro, liv. 2. — oE ainda que

esta victoria foy de todos rauyto festeja-

da, não deixou de aver nidla assaz de

lagrimas publicas e secretas pela morte

dos cõpaoheyros, quo aitida estavão por

enterrar, e os mais delles cõ as csb-jgas

feitas em quartos das machadinhas cõ

que os inimigos pelejavão.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 60.— Vida publica; acções de um homem,
revestido dealguiaa auctoridade publica,

em opposição á vida particular.

—One tem logar em presença de todo

o mundo.— Cu)-so publico.— Direito publico ; sciencia que faz

c.onhecer a constituição dos estados, seus

direitos, etc.— Official publico, funccionario publi-

co ; aquelle que eierce algum cargo ou
funcção delegada pela sociedade.

—Termo de Direito romano. Crime
publico; crime cuja punição interessa á

sociedade toda inteira.—Ihesouro publico; o conjuncto das

rendas do estado, das sommas destina-

das ao serviço d'elle, ao serviço publico.

Diz-se também do logar onde são depo-
sitadas e administradas as sommas des-

tinadas ao serviço publico.—Ministério publico ; magistratura es-

tabdleciia janto de cada tribunal para

vigiar pelos interesses da sociedade, re-

quisitando a applicâçáo e a execução das

leis.

—Que está na bocca de toda a gente.—Cargos públicos; imposições que to-

da a geute deve pagar para prover ás

despezas do estado.
—Mulheres publicas; putas, prostitu-

tas.—Sair a publico ; ser publicado.—«Os

conscienciosos e infatigáveis desveilos do

meu amigo o Sr. Visconde do Jurome-
nha sahirão breve a publico para illus-

trar ésla e outras questões biographioas

relativas a Camões.» Garrttt, Camões,

nota ^i ao cauto IO.—Lisonja publica.—«Duvido que elle

fiz-;sse a mesma aceytação, se a lizonja

publica se determinasse a venera-lo a ti-

tulo de qualquer grande inlelligencia em
alguma das outras artes.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 20.

—Publica forma; traslado authentico

exlrahido, e assigaado pelo tabt-llião.

—Loc. adverbial: Em publico; pe-

rante muita gente, nas ruas, nos thea-

tros, nos pssseios, era logares públicos,

e de concorrência.— Criticar alguém em
publico.

—

Reprehender alguém em pu-
blico.— íE que fosse espirito mão, mos-
trou-o bem nas filtas occultas, que des-

cobrio a hum soldado meyo Castelhano,

que com demasiada fanfarrice o atruou

chamando-lhe perro, apóstata, e outros

nomes sílrontosos, qua alé o diabo o não
sofre; e porisso lhe revidou, pondo-lhe
em publico couzas não menos etfronto-

sas, que elle tinha obraio em secreto, de

que corrido, por naõ ouvir mais, se reti-

rou.» Arte de Furtar, cap. 51.— «Fazen-
do a aquelles seus fidalgos que muy
araeudo em publico com alias vozes dis-

sessem ás virtudes, bondades, e grande-

zas dei R"}' de Portugal, e dos seus Rey-
nos, e da honra, e humanidade com que
os tratara, e as muytas, e muy grandes

mercês com que os despedira, e assi o

presente que lhe mandara, e a todos ro-

gaua muylo que por amor delle se ale-

grassem com tanta honra sua.» Garcia

de Rezende, Chronica de D. João II,

cap. 156.

Empi(!>!ico grauidade,

grã cõdiçam, grã bondade,

magnânimo, liberal,

em tudo grande, real,

isento, sem vaidade.

IDEM, MISCELLAMEA.

—Substantivamente: O povo tomado
em geral.—«De donde vem isto? He que
naõ ha quem cure do publico: e porisso

já oaõ me espanto do pouco apparato, e

lustre dos nossos Tribunaes, que correm
nesta parte a fortuna das obras publicas.

»

Arte de Furtar, cap. 30.—«Que não apa-

reça esta em terra onde ha Gazeteyros

he o que vos peço. Pôde ser que elles

não tenhão dado algumas destas noticias

ao Publico, e para escusarem a sua fslta

dirão que eu as inventei.» Cavalleiro de

Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 23. — «Esta

admiração me fez inveja de conhecer a

minha própria historia. Não era possível

que comprehendesse porque causa se sen-

tia tanto no mundo a minha falta, tendo

eu feito uelle huma assistência tão cur-

ta, e de tão pouca consequência. De que
importância disia eu, seria a minha vi-

da ao Publico, ou á minha Familia.»

Idem, Ibidem, liv. 2, n.° 60. — «Como
gosiáes de rir (acudio elle) esqueça-se

por um instaute o affécto que me inspi-

ráes, e divirtâmo-nos á custa do publi-

co, tanto mais que careceis vós de quem
vos iustrúi. Um Concerto é como uma
exposição de painéis, em que vê só ca-

ras e cores quem não leva comsigo o ca-

tálogo, e a critica.» Francisco Manoel do

Nascimento, Successos de Madame de Se-

neterre.
—Sy.n.: Publico, commum. Vid. este

ultimo vocábulo.
—Syn. : Publico, notório. Publico é o

que pertence a todo o povo considerado

collectivãmente: é o que corre na voz de

todos, o que todos dizem, o que de to-

dos é sabido. Notório é o que ó geral-

mente sabido ou conhecido como certo

e indubitável.

O que é publico apesar de ser dito e

crido por muitas pessoas, pôde ser falso;

o que é notório é sempre certo, porque
só chega a sel-o pelas provas que se ad-
quirem com este fim.

Tudo o que é notório é publico, po-
rém nem tudo o que é publico é notó-

rio.

•j- PUBREGO, A, adj. Termo antiquado.

Publico.

j PUBRICAMENTE, adv. Vid. Publica-

meiite.— «Do qusl recado o Marquez fi-

cou enuergonhado, e escandalizado dei

Rey. E logo na villa por darem ha dom
loão Galuam Arcebispo de Braga dapo-

sentadoria humas casas de hum criado

do Marquez, que elle quisera escusar, e

não poJe, disse ao Arcebispo pubrica-

mente palauras feas, e injuriosas, de que
o Arcebispo sentido muyto, e enjuriado

foy logo fazer queixume a el Rey, que
mostrou receber por muyto descontenta-

mento.» Garcia de Rezende, Chrouica de
D. João II, cap. 30.

I PUBRICO, A, adj. Vid. Publico.—
«Quando quer que por via de inquiriçam

ou de devassa se perguntam algumas tes-

temunhas, fazem no os louthias em pu-
brico diante dos oficiais ministros de seu

oficio, e diante de todos os de mais que
por qualquer maneira alli se acertam de

achar presentes, e isto pêra que se nam
possa usar de nenhuma falsidade, nem ma-
nha no modo de inquirir: e pollo conse-

guinte no que so escreve.» Frei Gaspar

da Cruz, Tratado das cousas da China,

cap. 20.

—

»Ao que lhe eu respondi, sem
desviar nada do que em ella vinha. E
logo com boõ sembrante, mostrando ter

boa graça, acenou que me levassem dalli,

e logo de camiuho, me levaram a huma
casa pubrica, onde estavam sete, ou oyto

Turcos honrados, assi como desembar-
gadores em esta nossa terra.» liem, Ibi-

dem, cap. 41.

PUGARA, s. f. Synonymo de Pa-

nella.

PUCARINHA, s. f. Diminutivo de Puca-

ra. Pucara pequena.

PUCARINHO, s. m. Diminutivo de Pú-

caro. Púcaro pequeno.
FUCâRO.s.íu. Vaso á maneira de taça

psra beber.— «.^manhan irei a S. Fran-

cisco. Deus permitia por sua infinita mi-

sericórdia que não me esqueça á volta

comprar um púcaro d'Eslremoz. Se avi-

zinha estará ainda á janella? Estou mor-

rendo por saber o resto do caso da filha

de mestre Inofre. Talvez me venha a ser-

vir...» A. Herculano, Monge de Cister,

cap. 14.

—Loc. figurada: L'i)i púcaro cí^a^twa;

espécie de meren ia de doces.

—Deber alguma cousa como de um pú-

caro d'agua ; diz-se de quem faz facilmen-

te uma cousa má.

PUÇAL, s. m. Medida de liquido e do

vinho; a quinta parte do quintal e 5 al-

mudes. Em varias partes consta de mais
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almuiks, conforme era maior o moio da

terra, quft tapobem variava.

PUCEIRO, s. m. Cesto de vindimar.

PUCELLA, s. /. (Do franoez jnicelU:).

VirK''ra, <iouzr;lla.

PUCHAR, r. a. Vid. Puxar.

PUCHERIM, s. rii. Vid. Pexurim.

1.) PUCHO, s. m. Iraa droga da Ásia.

2 ) FUCHO, ou PDXO, s. »i. Esforro

«compar.liado de dores que a mulher

faz para parir.

— Ki.forvo inútil com dôr, para fazer

camará o que tem no intcslioo fezes que

o picam, e molestam, causando dores no

anus; tenesmo.
— Loc. nE parteiras: Tomar puxo;

fazer a mulher esforço para parir.

—Dohrar o puxo; continuar o esfor-

ço, sem tomar fôlego.

— Loc. ADVERBIAI.: Aos puxos ; aos

empurrões.

PUCILGA, s. f. Vid. Posilga.

PUCILGÃO, s. m. Augmentativo de

Pocilga. Grande pucilga, curral de por-

cos, e outros animaes, feito de sebes, es-

tacadas, ou paredes.

PUDADUYRA, s. f. Termo antiquado.

Vid. Podadura, e Poda.
PUDENDO, A, adj. (Do latim puden-

dits). Vergonhoso.
— Is partes pudendas; as parles geni-

taes externas dos dous sexos, mas prin-

cipalmente as das mulheres.

—Substantivamente : O pudendo do

homem. Vid. Natura.

j PUDERA. Forma do verbo Poder na

terceira pessoa do singular do pretérito

mais que perfeito do modo indicativo.

Vid. Poder.— «Aqui acabou D. Fernando
de Castro em idade de dezanove annos,

levantado de huma doença que a natu-

reza pudera fazer leve, e o valor fez mor-
tal. Morreo D. Francisco de Almeyda,
conlinuando-se nelle o valor e as des-

graças dos de seu appellido.» Jacinlho

Freire de Andrade, Vida de D. João de
Castro, liv. 2.— «E pudera a desconfian-

ça chegar a maior rotura, se Garcia Ro-
drigues, cortez, e comedido, não tempe-
rara o animo de António Moniz justamen-
te sentido; se bera o tempo, e o motivo,

pudéráo fizer desprezar queixa táo leve.

Chegou D. Jcáo Mascarenhas, e levan-

do-os nos braços, lhes disse quanto es-

timava tão opportuno soccorro.p Idem,
Ibidem, liv. 2.

—

tAssim discorria o Ca-
pitão, como se náo pudera haver desgra-

ça sem culpa. Hião na armada embarca-
dos os casados de Malaca, cujas mulhe-
res, e filhos com lagrimas aniicipadas ao
successo, choraváo a victoria que iguo-

ravão, queixandn-se do Capitão, que qui-

zera comprar fama com o sangue alheio :

sendo mais conveniente ao Estado huma
paz honrada, que huma victoria inútil.»

Idem, Ibidem, liv. 4. — «Chegarão estas

dahi a hum anuo, vio o feito, descobrio-
se a maranha do parto supposto, e al-

cançou o gran'?e mal, que linha feito á

{larle com as detenças, que pudera evi-

tar, se desatara o envoltório.» Arte do

Furtar, cap. 48. — «Tudo isto, senhor,

represento a vossa migeslade, para que

quando o governador D. Pedro parta an-

tes de eu (hegar d'estas missões, seja

presente a vossa magestade o muit(» que

a vossa mig'Stade tem servido n'esle Es-

tado, em menos do dois annos e meio do

seu governo, porque tudo o que se obrou

se deve principalmente ao seu zelo, cui-

dado, disposição e execução, que •'• gran-

de, e som a qual se nâo pudera conse-

guir coisa de consideração, e muito me-

nos tantas e táo difficultosas, em táo bre-

ve tempo.» Padre António Vieira, Car-

tas (ediç. do 1854), n.o 18.

PUDIBUNDO, A, adj. (Do latira pudi-

bundus). Que tem um certo pudor natu-

ral, uma modéstia prompta para se as-

sustar. — Um liomem pudibundo.

—

Uma
douzella pudibunda.
— Diz-se do ar, da phvsionomia, das

maneiras.

—

Tem o ar pudibundo.
—Córur pudibundo; corar causado pe-

la modéstia, pelo pudor.

—Termo de poesia. Que tem pudor,

ou a côr de quem tem vergonha.

— Substantivamente: Pessoa que tem

um certo pudor natural.— Um joien pu-

dibundo.
PUDICAMENTE, adv. (De pudico, e o

suffixo «mente»). De um modo pudico.

— Viver pudicamente.— A religião man-
da aos chrislãos tiver pudicamente, mes-

mo no casamento.

PUDICÍCIA, s. f. (Do latim pvdicitia).

Pureza do corpo e da alma com relaçáo

aos prazeres illicitos. — «Hoje, a cubica

assentou-se no logarda equidade : o juiz

vende a consciência no mercado dos po-

derosos, como as mulheres de Babvlonia

vendiam a pudicícia nas praças publicas

aos que passavam, diante da luz do dia.»

A. Herculano, Eurico, cap. 5.

— Syn. : Pudicícia, Castidade. Vid.

este termo.

PUDICISSIMO, A, adj. superl. de Pudi-

co. Muito pudico.

PUDICO, A, adj. (Do latim pudiciis).

Que tem pudicícia.

— Diz se das cousas.

—Termo de botânica. Nome dado ás

plantas cujo menor toque basta para de-

terminar as folhas a despregarem-se e

os peciolos a abaixarem-se.— ,4 mimosa
e o ciimhidio são plantas pudicas.

PUDIM, s. »n. (Do inglez pudding).

Espécie de bolo composto de leite, miolo

de pão, ovos, assucar, etc, tudo bom
mexido e cozido no forno em uma forma

do folha de llandres.

PUDOR, .<;. »>i. (Do latim pudor]. Sen-

limenlode vergonha que se experimenta

todas as vezes que se percebe, vê ou faz

em publico acções leprehensiveis, faes

como as relativas á união dos sexos, cu

I

outra qualquer que attrabe o desprezo

das outras pessoas

—

Catto pudor.

]

— Vergonha honesta causada pela ap-
' prehensáo do que p/>1e ferir a modéstia,

a honestidade.

—

Kttar tem pudor.

—

Co-
rar de pudor. — A mulher íem pudor é

um ser odiofo e defjirezivtl.

I

— Sy.-<( : Pudor, derencia. Vid. este

ultimo termo.

PUEJO. Vid. Poejo.

POELLAR, adj. 2 tjeu. (Do latim pud-
laris]. De rapariga, de donzella.
—Conhecimento puellar; coobecimen-

I

to de copula com moça.
PUERÍCIA, s /. Do latia pueritiá).

\

Idade entre a infância e a adolescência,

desde os três ou quatro annos, até aos

nove ou dez.

PUERIL, adj. 2 gen. (Do latim pneri-

lis]. Que pertence á infância. — Idade

pueril.

—

A it,!strucrão pueril.

Oiifro mMtmieum feito florioao

Oue asaombra, eespioU ddie mipaUitÁ»;

OU» \tnB bom pnocipe (ennaao,

De grande extado, e alU mafetUd*.
Bem M lh« eoxtrga bam peite TalaroM

Km annos pueril, • teoni idaée

De virtades heroicM •domado.

De todos com raiio miiy respeitado.

CORTE KiaL, i(aunta<~.io D> strcLTCoa.

cant.14.

—Formado de meninos.

—De crianças.— «O» penosos cuidados

que para isso toroáo, náo servem mais

que de os despojar da autoridade, e do

respeito que os seus annos. e as suas ex-

periências lhe podiáo dar. Imagináo lou-

camente que estes modos pueris Ibes dáo

mayor estimação, e perdem toda, fican-

do expostos aos risos, e aos despresns de

todos os que os conhecem.» Cavalleiro

de Oliveira, Cartas, liv. 3, o.° 9.

PUERIUDADE, s. f. Puericia.

E com tanto ferver, e .^niiEO tanto

Cuea ptirnIiJeiír loofe excede.

Invocando huos de Compc<*.eUa o Sasto

Outros o peçonhento Maramede,

Se accommettem, causando hum grande espanto

Lm qiicm ii|uUIo cum a idade mede,

E em todo* tal vontade enUo te -via

Que isto hum verdadeiro o Jio parecia.

r. DE ANDRADE, PHUlEQVa CSKCO DX DIU,

cant. 10, est. 14.

— «Se dos Horóscopos particulares de

huma pessoa, passamos aos que respei-

táo aos Estados, será muy infimo aquel-

le a que veremos redusida a puerilida-

de, ou a extravagância da Astrologia Ju-

diciaria.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1. D." 43.

— Dicto ou acção de meninos.— «Pas-

so a referir- vos as ridicularias, ou as pue-
rilidades que o.s mesmos effeilos inven-

tarão, obrigando 05 hnmens a que as

cressem, e a que as praticassem. > Caval-

leiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n." 89.



PUERILISAR, ou PUERILIZAR, v. n.

Dizer puerilidades.

— Proceder como pueril.

FUERILMENTE, adv. (De pueril, e o
suffiio *mentei<). De um modo pueril.

— Conduzir-se puerilmente.

—Com indiscrição, fglta de juizo.

PUERPERA, s. y. (Do latim puerpera).

Mulher que pariu de pouco.

7 PUERPERAL, adj . 2 gen. Termo de
medicina. Que diz respeito ao parto, e

seus accessorios.

—

Accidentes puerperaes.—Estado puerperal.—Febre puerperal; febre que ataca

as mulheres no parto.

j PUERPERALIDADE, s. f. Termo de
medicina. Estado de uma mulher, que
está em trabalho de crianças, e mais
particularmente, d'uma mulher, que ten-

do parido, se encontra no período que
segue o parto.

PUERPERIO, s. m. (Do latim puerpe-
rium). Termo pouco em uso. Yid. Parto
das mulheres.

PUGE. Forma antiquada do verbo Pôr,

em vez de eu puz.

PUGIBAREA, s. /. Yid. Pungibarba.
PUGIL, adj. 2 gen. (Do latim pugil).

Propenso a brigas, bellicoso, guerreiro.

PUGILATO, s. m. (Do latim imgilatus).

Combate a golpes de punhadas.

7 PUGILINA, s. f. Termo de conchylio-
logia. Género de conchas univalves abran-
gendo as espécies de rochedos.

PUGILO, ou PDGILLO, s. m. (Do la-

tim pitgillus). A porção de cousas que se

toma com as pontas dos dedos.

I PUGILOMETRO, s. m. Instrumento
próprio para medir a força produzida por
uma punhada.

7 PUGIONIFORME, adj. 2 gen. (Do
latim pugio, e forma). Termo de botâni-
ca. Que tem a forma de um punho. —
As folhas do mesemhryanthemo são pu-
gioniformes.

I PUGIONIO, s. m. Termo de botâni-
ca. Género de plantas dicotyledoneas da
familia das cruciferas.

PUGNA, s. f. (Do latim pugna). Pele-

ja, combate.

PUGNACIDADE, s. f (Do latim ^aH^rna-

citas). Tendência para combater, para
amar as luctas physicas, as guerras, os

perigos.

— Qualidade do que é pugnaz.
PUGNACISSIMO, A, adj. superl. de

Pugnaz. Muito pugnaz.
PUGNAM. Forma variável de Pugnir.

Vid. este verbo.

— Fó'ma variável de Pugnar. Yid. es-

te verbo.

PUGNAR, i'. a. (Do latim pugnire).
Pel-jar, combater.
PUGNAZ, adj. 2 gen. CDo latim pu-

gna. c). Termo de poesia. Bellicoso, guer-

reador, pelejador.

PUGNIR, V. a. Termo antiquado. Yid.

Punir.

PULG

PUIR, r. a. Gastar, polir por meio do
attrito.

—Figuradamente: Diminuir o corpo
do mesmo modo.—Puir o pajxno do ves-
tido. Vid. Poir.

PUJANÇA, s. f. Força extraordinária,
força maior.

—Poder, superioridade.
PUJANTE, adj. 2 gen. Poderoso.—Toma-se algumas vezes por copioso,

abundante.
— Soberbo, orgulhoso, confiado em

superioridade.

PUJAR, V. n. Superar.
PULANTISATYROS, s. m. plur. Termo

de poesia. Os lascivos que pulam.
PULÃO, s. m. Peão, homem da ple-

be, da Ínfima classe. Vid. Pellão
PULAR, V. n. Saltar.— Figuradamente: Medrar depressa

em bens e officios.

— Figuradamente: Saltar fervendo.— Figuradamente : Ferver.— Crescer mui depressa.

PULCHERRIMO , A, adj. superl. irreg. de
Pulchro, derivado do latim. Muito pul-
chro.

PULCHRICOMO, A, adj. Termo de poe-
sia. De cabellos lindos, formosos.
PULCHRITUDE, s. f (Do latim pulchri-

tudo). Formosura, belleza, aceio.

PULCHRO, A, adj. (Do latim pMÍc/ter).

Formoso, gentil, lindo, aceado, enfei-
tado.

PULGA, s. f. Insecto miúdo, que se
cria e vive do sangue da gente e de al-

guns animaes, como cáes, gatos, etc.

—

«Teve Homero muita rasâo para diser que
Júpiter tira ametade do juiso aos homens
quando os faz desgraçados. Dá-me porem
vontade de rir quando me lembro de que
este insigne Poeta ensina huma máxima
tão bella, e faz huma reflexão tão judi-
ciosa a respeito dos Caens de Ulisses, a

quem os Criados deste Príncipe deyxa-
vão na sua ausência encher de pulgas,
e comer de rabuge.» Cavalleiro d'Ulivei-

ra. Cartas, liv. 3, n." 14.

—Um peixe.

— Adágios e provérbios: Fazer de
uma pulga um cavalleiro armado.
—Quem com cães se deita, com pul-

gas se 1-^vanta.

—Fulano tem muita pulga.
PULGAMINHO, s. m. Termo antiqua-

do. Vid. Pergaminho.
PULGÃO, s.w. Insecto redondo e con-

vexo pela parte superior, com um cas-

cosinho entre verde e azul, debaixo do
qual sabem as azas; róe as parras tenras

e os favaes.

PULGECO, A, adj. Termo antiquado.

Yid. Publico.

PULGOSO, A, adj. Cheio de pulga, e

pulgão.

PULGUEDO, s. m. Grande porção de
pulgas.

—Lugar onde ha muita pulga junta.
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PULGUEIRA, s. w.Nome d'uma<berva.
PULGUENTO, A, adj. Que tem pulgas.
—Substantivamente : L'?)i pulguento.
PULHA, s. f. (Do francez pomlle). Di-

cto cavilloso e logrativo, que ordinaria-
mente dá occasiáo a alguma pergunta
da pessoa a quem se diz, e á qual se

responde cousa equivoca de escarneo.
— S. m. Termo popular. Um pulha;

um homem sem importância, que prati-

ca actos impróprios da dignidade de ho-
mem que não tem posição.

PULHADOR, A, s. Homem que diz pu-
lhas, ou dictos cavillosos para d'este mo-
do escarnecer de alguém.
PULHEIRA, s. /. Vid. Polheira.
-j- PULIMENTO, s. m. Vid. Polimento.

— «O til e madeira escura e de pouco
pulimento que n'aquelle tempo se usa-
va muito. Vèem-se ainda restos em ca-
sas antigas.» Garrett, Camões, nota A ao
canto 3.

PULIR, i>. a. Yid. Polir.

PULLAR, V. n. Yid. Pular.

Terra, e terra da pátria! Debux.ida

Sevepuílaudo a magica alegria

Nos semblantes de todos. Ja contentes,

Um se affígura surprehender o amigo.

Outro á esposa liei cahir nos braços;

Este da velha mãe, que ha tanto o chora,

Ir enxugar as lagrimas afflictas.

GABFKTT, CA5I., cant. 1 , cap. 4.

PULLULANCIA, s. f. A força com que
as plantas brotam e crescem.
PULLULANTE, adj. 2 gen. Que pul-

lula.—Part. act. de Pullular.

PULLULAR, V. n. (Do latim pullulare).

Brotar, lançar renovos a planta.

—Multiplicar abundantemente.
—Diz-se de tudo o que tem vida e

que gera.

—

Nos quartos sem aceio vêem-
se pullular as pulgas.

PULMÃO, s. m. (Do latim y.KÍmo). Ter-
mo de medicina. O bofe, ou os bofes, o
órgão respiratório.

PULMELLA, adj. f.—Cruz pulmella;
cruz que trazem nas armas os do appel-
lido Leite.

PULMOEIRA, s. f. Termo de alveita-

ria. Doença que dá no bofe das bestas,

e que as faz dar muito aos ilhaes. Yid.

Polmoeira.

7 PULMO-AORTICO, A, adj. (Do latim

pxãmo, e aorta). Termo de medicina.
Que pertence ao pulmão e á aorta.

7 PULMOBRANCHIO, A, adj. Díz-se

dos animaes providos de branchios dis-

postos em pulmões.

7 PULMOGRADO, A, adj. Termo de
entomologia. Diz-se dos insectos cujo

corpo é gelatinoso, e cuja locomoção se

executa por movimentos de expansão e

diminuição semelhantes aos do pulmão
na respiração.

7 PULMONAL, adj. 2 gen. Termo de
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itiedicina. QnR Tem do puImSo.— /l//"ec-

rão pnlmonal.
PULMONAR, aJj. 2 gen. Que perten-

ce aos pulrnõ'^s.

—Arierin pulmonar; artoris que nas-

ce da parlo superior fi esquerda do vi>n-

triculo direito do corarão, e se dirige

aos pulmões.
—Pleura pulmonar; parte da pleura

•que reveste o pulnoío.

—Termo de medicina. Que alVecta o

pulonfio.

—

As in/himniaçòes pulmonares.
— Phthiisica pulmonar; aíTecrão tuber-

culosa nos pulmôps.

—Tormo de zoologia. Oae (' provido

d'aiTi pulmão.

PULMONÂRIA, s. f. Musgo, herva.

— IM.inli vivaz, que nasce nas matas

e bosquiis: àm suas folhas e raizes se

faz um xarope óptimo para as moléstias

do bofe.

— Espécie do musgo que se cria nos

troncos dos carvalhos o faias.

PULMONIA, s. f. (Do grego pleumo-

nia). Tcrrao de pathologia. Doença cau-

sada por uma inllammarão nos pulmões.

PULMONICO, A, rfífj. Pulmonar, que
perteni^e ao puliuão.

t PULMONIFERO, A, adj. Termo de

Historia Nfltiiral. Oui^ tem pulmões.

1 PULMONIFORME, adj. 2 gen. Tormo
do Historia .Natural. Que tem a forma

d'um pulmão.
PULO, s. ))!. Salto do corpo elástico.

— Salto do animal vivente. — «Esta

mora senão fora viva não dançara, e

dando os saltos, e os pulos que todos

os diss admiramos, cremos os Portugue-

zes que a vetaos, que passando ao su-

perlativo d(i viva he vivíssima.» Cavallei-

ro d'Oliveira, Cartas, liv. 1, n.° 53.

—Movimento de dilatação e contrac-

ção do corarão, mui accelerado.

— Syn. : Pulo, salto. Vid. este ultimo

vocábulo.

PULPA, s. /'. (Do latim pulpa'<. Vid.

Polpa.

PULPAÇAO, .<!.
f. Vid. Polpação.

PÚLPITO, s. m. (Do latim ptdpitum).

Cadeira levantada d'onde se recitam os

sermões.

o pefuorso Alemão, que Unto estrago

E tantos males foz na própria pátria,

Num ))iifj>ilo subido pirecia

O muiulo coriompor com ínCernal secta.

CORTE nSAL, NÀUFRAOIO DE SEPÚLVEDA,

eant. 11.

— «Viu que O semblante triste não era

vento que soprasse a névoa espessa da

luxuria: fez do catholico valoroso, e se-

ria capaz de dizer no púlpito ao m^srao
rei : A'oh licet tihi hahere u.: ore>Ji fratis

tui, como lha disse frei Antoni.i das Cha-

gas.» Bispo do Grão Pará, Memorias,
publicadas por Camillo Castello Branco,

pag. 9:2.—«Algumas comedias de GolJo-

PULS

ni são mais utois no tboatro do que

muitos sermões em o púlpito. Dniiem-

mo dizer uma piedosa blasphcmia : são

mais úteis que os serraõ-s do pslre

(jouvi'a e muitos mais.* Ideru, Ibidem,

pag. 120.

— Armação, em que o ceroeiro traba-

lha as velas de vários pesos, penduran-

do os pavios mergulhados, etc.

—Cadeira do leitor, ou professor.

— Figuradamente: Kloquoncia sagra-

da.

PULPO, s. m. .Vaimal da America do

Stii.

PULSAÇÃO, s. /. (Do latira pubatio).

Acto de pulsar.

—Termo de physiologia. Batido das

artérias que constituo o pulso. — Pulsa-

ção arterial.—Pulsação uniforme.—Pul-

sação desigual.

Hum coraç^lo de elástica substancia

(Singular estructura !) o sangue acullie

:

Em systolo, em dyastole se agita;

E com pcrenne pulaarão n'iuiaria

Continuo o lani;a; serpeanilu corre

Com elle a vija pel:is fundas vAis.

J. A. DE MACEDO, MEDITAIJÃO, Cant. 1.

Foi pouco o que passou, nada a que resta

:

As pulaiiçuei do coraçio se afrAiào :

Dos lábios vai fugir suspiro extremo.

Foi-mc a Terra madiasta, ingrata o homem.

J. A. DU MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Caut. 3.

—Pulsação abdominal ; alT^cçáo que
consiste em batidos mais ou menos for-

tes, que se fazem sentir na região abdo-
minal.

—Termo de medicina. Batidos que se

fazem sentir n'uma parte doente.

— Movimento vibratório dos fluidos

elásticos.

—

A pulsação do som.

PULSADO, part. pass. de Pulsar.

PULSAR, V. a. (Do latim puhare).

Tocar, ferir as cordas do instrumento,

ou tirar som de qualquer outro.

— V. n. Ter pulsação, latejar. — Pul-

sar o coração.

PULSÁTIL, ndj. 9 gen. Termo de me-
dicina. Pulsalivo, que bate como nas

artérias, ou nas partes intliramalas.

PULSATILO, ou PULSATILLO, adj. Ter-

mo de mt-dicina. Que aprest^nta pulsa-

ções.— Tumores pulsatilos dos ossos.

— 8. f. T(>rmo de britânica. Planta.

PULSATIVO, ou PULSATORIO, A, adj.

Termo de medicina. Que produz pulsa-

çõos.

— jDòr pulsativa ; batido doloroso que
se experimenta nas partos inllimraadas,

e que correspondo ás pulsações arte-

riaes.

PULSEIRA, s. f. Adorno dos pulsos,

de aljifart^s. granadas, etc.

PULSIFICO, A, adj. Termo de medici-

na pouco usado. Concernente ao pulso,

que lhe diz respeito.

PLLT

PULSILOGIO, s. m. Termo de palho-
logii. instrumento próprio para fazer

conhi'C(;r a qualida^le do puUo.

f PULSIMANCIA, s. f. Termo de pa-

thologia. AdivinhaçTio estabeleci ia nas
indicações do pulso.

j PULSIMANCIO, A, adj. Que diz res-

peito á pulsiinancia.

— Pessoa que faz usu da pulsimaacia.

;- PULSIMETRIA, ». f. Arte de CODS-
Iruir o pul5Ím<;tro.

— Arte dl- o «-mpregar, e de apreciar

as suíis indi -.•(•r,.-s.

IPULSIMETRICO, A, adj. Que dii res-

peito ao pulsirnctro.— Uma indicação

pulsimetrica.

fPULSIMETRO, 1. m. Termo de pa-

thologia. Instrurii<-nto próprio para me-
dir a velocidade do pulso, considerada
como a de um movimento uniforme, is-

to é, co;no constante n'uma círla uni-

dade de tempo bsstínte pequena.
— Termo de physica. .\pparelho pró-

prio psra indicar com que facilidade a

evaporação se fsz no vasio.

PULSISTA, adj — .Medico pulsista;

medico que tem bom tacto do pulso, e

lhe coiihiCí bfm as differeoças, e d"el-

las as doençis.

PULSO, s. m. (Dj latim ptibus). A par-

te do braço mais próxima da mão.
— Ter hom pulso; ter força nos bra-

ços.

— Ler.. riG.: Tomar o pulso; experi-

mentar.
— Tomar o pulso; applicar o de^io á

nrteria, que alli pulsa, para das suas pul-

sações deduzir o estado do corpo são ou
enfermo.
— Figuradamente: Indicio de cousa e

sentimento occulto.

— Puls.sçãJ, latejo da aitiria u'aquel-

le lugar do pulso.

E ha de sal-er proporções

No piilso sebe tamario,

Se altera, se he b rano,

E saber quanlAs lir'.«s

Deu Ptoloma-) a EIFtei Dário.

OIL VICE.STE, FABi;a3.

— d A fraquesa, e a debilidade que ob-

servou no pulso do doente á vista de
Phila, Concubina delRey seu Pay, a

quem elle não polia, obrigado do res-

peito, declarar a pav\ão violenta que
lhe inspirava, o determinou a concluir

que esta era a verdadeyra causs de toda

a desordem.» Cavalliiro d'Oliveira, Car-

j
tas, liv. 1, n.o 30.

' PULTACEO, A, adj. Termo diJaclico.
' Qii>» t.-m a consistência de papas. —Ma-
I teria pultacea.

! f PULTENEA, s. f. Termo de botani-

! oa. (lenero de plantas da fíiiiHs das le-

! guminosas, cujo fructo depois de um
' grau conveniente de dessecação ptSJe

I fornecer féculas.
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~ PULTIPHÂGO, A, adj. e s. Termo de

phiíolngia. Comedor de pspas.

PDLVEGO, A, adj. Pablico, patente,

msnifesto.

PULVERACEO, A, adj. (Do latim pul-

vis, eris). Que está coberto de pó.

PULVEREO, A, adj. Termo de poesia.

De pó, fpito de pó.

f PULVERESCENCIA, s. f.
Termo de

botânica. Estado de uma superfície ve-

getal que é coberta de uma espécie de

pó, ou de farinha, exsudação da plaata

verdadeiramente, e cuj5côr cmuitss re-

zes barrenta. — A pulverescencia do

chenopodo purpúreo.

PDLVERINO, A, adj. Vid. Polverino.

f PULVERISAÇÃO, ou PULVERIZAÇÃO,
s. f. .\cção de pulverisar, de reduzir a

pó.
— Termo de pharmacia. Operação que

consiste em reduzir as substancias me-
dicamentosas a pó mais ou menos té-

nue.
— Pulverisação da agua; acção de fa-

zer passar agua pelo pulverisador.

— Pulverisação por fusão; para os

metaes du:tis, e facilmente fusíveis:

operando a fusão, agita-se fortemente pa-

ra que as partículas não fiquem adhe-
rentes em massa compacta.
— Pulverisação 2;or volatilisação ; em-

pregada para o mercúrio doce, enxofre,

etc.

— Pnlverisação jjoí* precipitação ; fsz-

se com a substancia e um certo cor-

po um composto, solúvel na sgu>, onde
se dissolve eíTectivamenle; depois deita-

se no licor um outro corpo que com o

primeiro possa formar um composto so-

lúvel, e etTectivamente o forma em vir-

tude da fftinidade chímica : então se pre-

cipita um pó impalpável, que é o da

substancia dada, e que se obtém pela

evaporação.

j PDLVERISADO, part. pass. de Pul-

verisar.

PULVERISAR, ou PULVERIZAR, v. a.

Reduzir a pó.

-;- PULVERISADOR, s. m. Homem que
opera a pulverisação das cores, tintas,

etc.

— Nome de diversos iastrumontos que
serrem para reduzir a pó as drogas

simples.

f PULVERULENCIá, s. f. Estado do

que é pulverulento.
— Tormo de medicina. Fulverulencia

das narinas; accumulação da pó nos

peílos das narinas, que se observa na
febre typhoide e outras aíTecções gra-

ves.

PULVERULENTO, A, adj. (Dj latim

jnilverulentus) . Carregado de pó.
— Termo de botónica. Ccbarto de ums

camada farinhoss produzida pelo vege-

tal.

PULVIGO, A, adj. Vid. Pulvego.

-J- PULVISCULAR, adj. 2 gen. Termo

de botânica. Que diz respeito aos pul-
viiculos.— Matéria pulviscular.
— Termo de geologia. Diz-se das pe-

dras e miriôraes cujo grão é tão fino que
se assemelha ao pó.

-J-PULVISCULO, s. m. Termo de botâ-

nica. Pó encerrado nas capsulas dos ly-

copodos.

PUráAR, s. m. Vid. Pomar. — «Âpos
isto se foy logo António de Faria a cor-

rer toda a ilha em roda, para ver se

avia nella alguma gente, e foy dar num
valle muyto aprazível de muytas hor-
tas e pumares de muyta diversidade de
fruitas, no qual estava huma aldeã de
quarenta ou cinquenta casas térreas,

que Coja Acem tinha saqueada, e dsdo
a morle a alguns dos moradores delia

que não puderáo fugir.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações,, cap. 60. —
«Todo este ediflcio com todas as offici-

nas, jardins, pumares, e tudo o mais
qusnto ha nelle que se fecha das portas

a dentro, está armado no ar sobre tre-

zentos e sessenta pilares cada hum de
hurra pedra inteyra, da grossura quasi

de hum tonel, e de vinte e sete palmos
dalto.» Ibidem, cap. 89.— «Nesta ordem
chegarão aos paços onde el Pvei estaua,

que saõ todos de casas térreas, muito
fermosss, assi de edeficios, como de jar-

dins, pumares, e muitos tanques dagoa,
dos qu.ses em chegando sairaõ alguns
senhores de titulo, a que chaiaâo Cai-

mães a recebellos, em cuja companhia
depois de passarem quatro pateos (à por-

ta de cada hum dos quaes hauia dez
porteiros) chegarão a huma casa junto a

em que el Rei estaua, donde sahio hum
homem vslho, vestido de psnnos braa-
quos dalgodsõ que ho cobriam todo.»

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, part. 1, cap. 40.— «Desta casa ti-

nha feita doaçam à mesma ordem, com
algumas heranças de pumares, fontes,

e t':'rras que comprara pêra se manterem
CS Freires, com encargo de toioUos sab-

b?.dos dizerem huma Missa por sua al-

ma.» Ibidem, part. 3, cap. 53.— «O ca-

pitam da qual os saio a receber com
muita gente de pe, e de cauallo, e os

leuou a humas casas grandes, de muitos
pumares, e tanques dagoa que o gouer-

nador do xeque Ismael alli tinha, onde
pousaram, e lhes foi dado todo o neces-

sário pêra sua despeza.s Ibidem, psrt.

4, cap. 11.—«He Villa rasa habitada de
Christãos, e Mouros .Arsbios e será de

mi! vezinhos, muyto viçosa de sgoas, e

rauytos pumares de fructo como em es-

tas partes. E junto delia hum castello

em que está hum Capitão pelo graõ Tur-

co, e assim na Cidade de Accá outro,

onde estaõ para estas -Aldeyas de Chris-

tãos, e de Mouros Turcos de cavallo pa-

gos em ellas com os tributos, e re.odas

que pagsõ cada hum aano : aqui vi

muytos moymentos, e edifícios muyto

antigos do tempo dos gentios.» j\ntonio
Tenreiro, Itinerário, cap. 32.— «E desta
vila nos partimos com o rosto ao levan-
te, e sobindo a dita serra ao longo de
huma ribeira, que em ella nace, per terra
de muytas vinhas e pumares: caminhan-
do duas jornadas, tudo habitado de muy-
tas aldeãs, em que ha muyto grandes
rosais de rosas vermelhas e brancas e
amarellas, cousa de admiraçam.» Ibidem,
cap. 34.

PUMILIÃO, s. rn. (Do latim pumilio).
Hom^m de pequena estatura, anão.

PUNA. Significfição incerta.

PUNAR, V. a. Vid. Pugnar.
PUNÇÃO, s. m. Tufo de ferreiro, es-

pécie de ponteiro com que se tocam fo-

ra pernos e cavilhas. Vid. Ponção.
PUNÇANTE, part. act. de Punçar. Que

pica, que fura.

— .4giido, penetrante, pungente.
PUNÇAR, V. a. Abrir com ponção.
PUNCÇÃO, s. f. (Do latim punctio).

Picada, punctura, estimulo.

PUNGH, s. rn. (Do inglez punch). Be-
bida feita de aguardente, de rhum, su-

mo de limão, assucar, etc.

7 PUNCTIGULAR, adj. 2 gen. Termo
de medicina.— Febre puncticular; fe-

bre maligna com manchas semelhantes
a pontos ; é o typho.

Y PUNCTIFORME, adj. 2 gen. Termo
didáctico. Que está em forma de pon-
tos.

PUKÇÓ. Vid. Fonçó.
PUKGTUAÇÃO, s. f. Regra das notas

orthograpbicas para distinguir bem as

phrases, e sentenças, os tons e accentos
prosodicos, ou oratórios, etc.

PUNCTUAR, ou PONTUAR, v. a. Fa-

zer a pontuação ao discurso, pôr-lhe os

signaes orthographicos, virgulas, pontos,

etc.

PUXCTURA, s. f. Termo de cirurgia.

Ferida subtil feita com instrumento pon-

teagudo, á maneira de agulha, lauceta,

etc.

— Plur. Termo de impressor. Duas
chapas de ferro de certa configuração

com puas nas extremidades, em que na
pre.nsa se enfiam as folhas.

PUNDONOR, s. m. (Do francez point-

dlwnneur). Ponto de honra.

PUNDONOROSO, A, adj. (De pundo-
nor, e o suffixo acso»). Cheio de pundo-
nor.

PUNGENTE, adj. 2 gen. (Do latim

pungens). Picante, agudo.

Salie ao cerrado corro, aonde o rudo

Povo o estava esperando alvoroçado,

o touro ioda então manso, inda sisudo

Que a garrocha o não tem estimulado

;

Mas tanto que o pungente ferro agudo

Por mil partes sentio, cruel e irado

Corre e salta ligeiro, bravo, e forte,

Hum derruba, outro fere, a outro dá a morte.

FRANX. d'aXDBADE, PRIMEraO CERCO DE DIU,

cant. 11, est. 33.
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PUNGIBARBA, s. m. Mancebo a quem

vem npMiitsiiHo a barba.

PUNGIDO, part. pass. de Pungir.

—

Jia>-6'í pungida ; burba apontada, receoj-

nascida ao rnannebo.

— Picado com pua.

— Figuradamente : Estimulado.

AUerailu, o frenética se moue

Polia concauidade, e aitio estéril,

E com liuyuos e ^rito^ a cauerna

Itelomhi com a»aenlo, e \ui ternbet

Com vooenoío dente lium cruel ^man»

A» entranhas lhe imirde sem piedade,

E pungida do catimulo impaciente

(^om ruiua, e furor braiio, ileiíAtiDa.

coBTi; miiu., NAuritAGio dk sepulveoa,

cant, 2.

IUi»gí'ía, Câtimulada do furioso

Infernal triste ardor, se detcrmini

Valer do iley sulierbo, ao quai foi dado

Dos ventos o po<ler, mando, e gouerno,

Ao grão Tridente pede com voi triste,

E sembrante mortjl lhe de licenra

Pêra lr>uar consigo a <]ual(iuer parto

Ipocróne, Leucothoe, e Panopea.

IDEM, IBIDEM, cant. 1.

PUNGIMENTO, s. m. Ferida picante;

dòr que produz a picada.

—Compuncçáo, dôr, pesar dos peccs-

dos.

— FÍRuradamente : Kslimuio.

PUNGIR, V. a. (Do latim punyere). Pi-

car.

—Figuradamente: Morder, estimular,

mordicar.

Que esse ai lhe punijnt cralma. -Quem souber;»

Os mysterios d'es.se ai ! Quem revelara

Os segredos do incógnito guerreiro

!

Cousoroe-o acaso a heiva da doen>;a'?

De mal vingada alfronta a injuria o rala?

Injustiças dos homens o perseguem?

Ou sào penas tVamor?—Silencio ! deixa

Ao cor.irão du triste o seu segredo.

GARRETT, CAU, cant. l.cap. 18.

— V. n. Apontar.

—

Começa a pungir-
me a barba.

PUNGITIVO, A, adj. Termo de Medici-

na. Pungentt>, agudo, penetrante.

PUNHADA, s. f. Paucada com a mão
fechada.—O jogo das punhadas; o pugilato.

PUNHADO, s. m. .V porção de cousas
que enche uma mão.— Um punhado de

nozes.

PUNHAL, s. m. Adaga. — «E vendo el-

le que (izera isto com pouco acatamen-
to, ante que mais fosse, disse contra os

Capitães que estavam arredados: Ma-
tem-o; e dizendo estas palavras, foi tanto

o punhal sobre elle, que alguns Capitães

se feriram nos dedos, por serem huiis

sobre outros, vendo que debaixo trazia

armas.» .Foão de Barros, Década !2, liv.

10, cap. 5. — «]] assi mandou aos Capi-

tães, que haviam de estar com elle, que
tivessem punhaes, e as outras armas os

pajés que os haviam de aguardar á por-

Pl.'^!!

ta./. Idem, Década 2, liv. 10, cap. b. —
«lios habitalortis desta twrra saõ j« mais

polidos que hos do cabo d.; boa Sp-íran-

ça, porque trazem nos braços mauilhas

drt cobrt}, e pedaços delle atados nos ca-

b<;llos da cabeça, o bíiba, vsaõ punhaes

guarnecidos dcstanho com baiuhas de

marlim.» Damião do Góes. Chronica de

D. Manoel, part. 1, cap. 30. — «E se a

consciência os pica, que venderão j^alo

por lebre, alimpaõ o bico á mesma cons-

ciência, que a ninguém puzeraô o pu-

nhal nos peitos, uem venderão naJa ás

es<;ondidas; e o que se faz na bochecha

do Sol com aceitação das partes, vay li-

vre de coimas, e de escrúpulos.» Arte

de Furtar, cap. 12. — tParece qu» ain-

da naõ leraõ, nem ouvirão, que ha von-

tades coactas, e forçadas sem punhaes
nos peitos. Se vós lhes naõ daes outra

cousa, nem ordem, para que a busquem
por sua via, claro está que se hão de

comprar com vossa ladrolce, para remi-

rem em parte sua veiaçâo.» Ibidem. —
«Ella mesma lhe facilitou e agenciou as

dispensas; elle porem, dilatando-se, foi

atravessado de um punhal era corto ban-

quete. Melhorou e cumpriu o voto.» Bis-

po do Grão Pará, Memorias, publicadas

por Camillo Castello Branco, pag. 126.

— «Dizendo estas palavras, levei a mão
á cincta e arranquei meio punhal. «Mas
6 um assassínio 1 » « .Vlivinhaste I »

Alexandre Herculano, Monge de Cister,

cap. 3.

PUNHALADA, s. /. Golpe de punhal.
—A punhaladas; a golpes de punhal.

— «Se César, ao entrar no senado, lera

o papel d'aviso da conjuração contra el-

le, não cairá nas mãos de Marco Bruto

e dos complices que a punhaladas o aca-

baram.» Bispo do Grão Para, Memorias,
publicadas por Camillo Castollo Branco,

psg. 21-2.

— Loc. : Matar se ás punhaladas; ma-
lar-se dando em si golpes do punhal.

—

«Depois que Alecto por ordem de Cybel-

le inspirou o seu bárbaro furor no cora-

ção de Atys, e depois que este fiel aman-
te fez perecer a sua amada, todo o mun-
do sabe que se matou ás punhaladas,

cantando com os ullimos suspiros.» Ca-

valleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n."

41.

j- PUNHA. Forma irregular do verbo

Pôr. Vid. este verbo.— jE se assi fosse,

soubesse certo que oude os Portuguezes

punham o rosto, depois que bebiam o

vaso da fúria que os movia, tudo leva-

vam nas unhas como leões; o porque

aquella fortaleza estava já aportilhada na
parte de baixo junto do mar, seu con-

selho era commetter-lhes trégua, e al-

gum bum partido.! João de Barros, Dé-

cada 2, liv. 7, cap. 5.

E aind.i que parece temerário

EUe arris<:.idocas), em quase punha

PU.NH

Ousado entra com fof^i, o cauatieiro

Com nigílo e>ptal<i«o akdu o (olpe,

O mancebo rarot guArdaoda o corpo.

Do terrível feodeot*t repara.

CUKTK MKAL, NAUntAOlU OE SCfLrSOA,
cant. l'J.

— fChamou os Cabos a conselho, em
quanto se punha o exercito em arma, e

resoluto em soccorrer o bastião com o
poiertodo, entre ordens, e aprestos gas-

tou o tempo du obrar, e quando já che-
gou, achou a fabrica desfita, degolado
o presidia, os nossos recolhidos ; facçio

não menos ditosa, que importante; mor-
r('rão 300 inimigos, Dcnbum àoi nos-

sos.» .lacintho Freire de Andrade, Tida
de D. João de Castro, liv 2. — «Licur-

go naõ purmittii em LBced<'monia, que
foss^im magnificas, nem sumptuosas as

casas, em que se faziaõ os conselhos, e

punhaõ os Tribuuaes, para que oaõ se

divertissem, nem ensoberbecessem os

Conselheiros. E até nesta parte se aco-

moda Portugal muito aos antigos: e por
credito seu naõ digo, o que me parecem
os aposentos, cm que arma os seus Tri-

buua>'s.> Arte de Furtar, cap. 30.

PUNHAR, V. a. Yid. Apunhar.
—Pugnar, pelejar, combater.
PUNHETE, s. m. Diminutivo de Punho.

O punho da camisa.—Punho punhete; om joço, asado das

creanças.

PUNHO, s. m. (Dj latim pvgnus). k
mão cerrada.

OUiii senhor \ areis hum mo<;o ousad '

Qua na |>rima úlleira vay foriojo

Com sembraate íeroi detarmioado,

Coberto de a<;o o p«ito raleroao,

o que o bra<;o direito lauantado

Leva por d«r feio galp* a for';oaa,

Apeitando do punho a dura esp.i la

De ruiui> sangue ja toda maachaiia.

CORTXItKAJ., NAUrRASlO OI SKrL-LVDÂ
cant. 1).

— «Moradobjc tanto que vio ventar o

vento, achaudo-se com todas as galez

destroçadas, houve por melhor conselho

tornarse pêra Baçorá, e tomando o remo
em punho se encostou á costa de Pérsia,

e de longo delia tornou a voltar pêra

dentro, fícandolbe a náo que era deJoaõ
Nunes líjmem, que he a que Pirbec to-

mou em O.-muz, que levavaõ carregada

da artelharia, muniçoens, e mantimen-
tos pêra provimento da .Vrmada.» Diogo

de Couto, Década 6, liv. 10, cap. 13.

—

«Entrei: ninguém reparou em mim; to-

dos andavam como pasmados. Sem falar

com pessoa alguma, chegei á camará de

vosso pae. Parece-me que o estou ven-

do! Assentado em um escabello, comas
faces entre os punhos, os olhos fitos no

ladrilho do aposento e o respirar alto e

rápido. I .Uexaudre Herculanj, Monge de

Cister, cap. 2.

—Punho tfií amura; o angulo interior
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das velss d'estai, d'entre mastros e lati-

nas, íormado pelo encontro da esteira

com o gurutil ; nas redondas só tem amu-
ras os papa-figos, e os puahos servem
para amurar ora um, ora outro, segundo
o bordo que leva o navio.

—Punho da espada; a parte onde a

máo a aperta para a desembainhar, etc.

— «E apertando o Capitão mór outra

vez de novo cõ elles, prouve a nosso Se-

nhor que virarão as costas, e se recolhe-

rão com muyta desordem, como gente

ja vencida, o que vendo os nossos, os

seguirão até dentro da sua tranqueyra,

onde elles de novo nos tornarão a fazer

rosto, e aquy andamos todos tão bara-

lhados huDs cos outros, que cos punhos
das espadas se feriáo alguns nos rostos.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 10.

—Termo de Náutica. Punho da hocca

;

o angulo que resulta do encontro do gu-

rutil com a testa das velas latinas, e es-

tai d'entre mastros.

—Toma-se p?la mão muitas vezes. —
«Abri-o, e deparei com uma caixa que
de mui rica me careára a attenção, se a

não captivára, o retrato dessa minha
amiga, não qual eu acabava de a vêr,

mas sim com esses trajos da aldeia, sym-
bolos da singeleza que na opulência con-

servara; aberta a caixa, reconheci den-
tro uma invenção nova do seu agradeci-

mento, e erão vários bilhetes de banco,
com estas lettras de seu próprio punho

:

— Bóie, e coração de Suzanna.v Fran-
cisco Manoel do Nascimento, Siiccessos

de Madame de Seneterre. — «De Pen-

dorada ou Alpendorada, como hoje di-

zem, passaram os manuscriptos para o

mosteiro de Tibaens. O cardeal Saraiva

viu-os e com seu punho escreveu no al-

to da primeira pagina: Mss. de D. fr.

João de S. Joseph, bispo do Pará. d Bis-

po do Grão Pará, Memorias, publicadas

por Camillo Castello Branco, pag. 42.

—

«Não me enganei. Ouvi Lopo Mendes fa-

lar com o falcoeiro, e vi partir este, le-

vando o nebrí om punho e o alão atrel-

lado. O c&valleiro seguiu a pista do gal-

go e, como elle, desappsreceu entre os

fraguedo. Ajoplhei. Dava graças ao céu,

que devia rejeitar a minha gratidão blas-

phema.» Alexandre Herculano, Monge
de Cister, cap. 3.

—Termo de Náutica. Punho da escota;

o que resulta do encontro da esteira com
a testa das velas redondas, e da esteira

com a valuma de todas as outras velas.

—Loc. NÁUTICA : Entre ambos os pu-

nhos; entre dous rumos, de bolina e

popa.
—Termo de Náutica. Punho da penna ;

é o encontro da valnraa com o gurutil

das velas de proa e d'estai d'entre mas-
tros.

—Punho seoco ; murro secco.

—Punho da cimisa ; o bocado de pan-

VOL. IV. — 129.

no, ou tira em que a manga termina, e

cinge em torno a munheca, e ahi se abo-
toa.

—Termo de Náutica. Punho da vela;

onde a escota a prende em um canto
d'ella.

Nas boticas, o que se toma com três

dedos.

—O folho de renda na cambraia, que
para adorno se ajunta na extremidade
da manga da camisa.
— Os folhos punhos; camisa de pu-

nhos.

—Termo de Náutica. Punho do gur}i-

til; o que resulta do encontro da testa,

com o gurutil das velas redondas.—Com a lança, ou espada em punho;
com ella apertada na mão em acto de fe-

rir, de brigar, pelejar, etc.—Apertado como um punho ; avaro, il-

liberal.

—Termo de Náutica. Oi ângulos que
formam todas as velas redondas e lati-

nas, onde se augmentam as adriças, em-
ponidouros, escotas, e amuras.—A punho ; a murro.

PUNIÇÃO,»./'. (Do latim pu?iííio). Acção
de punir.

—

A punição dos delictos e cri-

mes é da alçada dos juizes criminaes.

—Mortificação, castigo, pena que se

inflige a alguém. — «Melique Az alem de

lançar mão destes cnptiuos pêra eíTeito

de seu credito ante eIRey, e de se poder

aproueitar delles ao diante com o Viso-

Rey ; por lhe aprazer (como dissemos)

mandou fazer grandes diligencias sobre

o corpo de dom Lourenço pêra lhe dar

solemne sepultura, porque entendeo que
a sua morte não auia de passar sem pu-

nição.» João de Barros, Década 2, liv. 2,

cap. 9. — «No mesmo tempo que o ros-

to encarquilhado, o ar feroz, o caracter

melancólico, a voz grosseyra, e a pre-

zença dezagradavel, são o património, ou
para melhor dizer, a punição dos seus

adversários.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.° 29.

—Punição divina; punição infligida

por Deus.
— Punição Inimana ; castigo infligido

pelos homens.
—Nome dado aos diversos castigos que

se dão ás creanças nas escolas e colle-

gas.

—

As lições dobradas dadas por castigo

a um discípulo, a privação de recreio nos

collegios, a privação da sahida são puni-

ções.

PUNICEO, A, adj. (Do latim puniceus).

Termo de Poesia. De côr vermelha lus-

trosa, ou escarlate.

-[ PUNICÍNA, s. f. Termo de Chimica.

Matéria acre e incrystallisavel da casca

da romeira.

PÚNICO, A, adj. (Do latim pxinicus). De

Cartbsgo, que diz respeito aos carthagi-

nezes.

—Termo de Historia Antiga. Cuerras

púnicas; três guerras celebres que tive-

ram logar entre os carthaginezes e 'os ro-
manos.
—Fé púnica; má fé, em allusão á per-

fídia que os romanos censuravam aos car-
thaginezes.

—Lin^iía púnica ; lingua que fallavam
os carthaginezes, e que pertence á famí-
lia semítica.

—Substantivamente: Os púnicos; os
carthaginezes.

f PUNIDO, part. pass. de Punir. Que
recebeu uma punição. — «Não ha appa-
rencia que se este caso fosse verdadeyro,
ficasse sem ser punido como hum crime
por todos os principios abominável.»
Cavalleiro de Oliveira, Cartas, liv. 1, n."

30.

PUNIDOR, A, s. (Do latim punitor). Cas-
tigfldor.

PUNIR, u. a. (Do latim punire). Infligir

uma pena, fazer soffrer a alguém uma
pena, fallando das pessoas. — «Que me
podéra persuadir de tal? Ser-me-hião
gratos esses mesmos ultrajes teus. Lison-
jear-me não quero todavia d'esse agra-

dável engano. És culpado, e quando não
o foras, quero assim crélo, para te pu-
nir de m'o deixar imaginar. Não vou ho-
je a casa alguma em que vêr-me possas.

A Marqueza de C... está doente, e lá

passarei a tarde; e tu não tens lá conhe-
cimento. Em fim quero estar enfadada •,

e esta será a ultima Carta que de mim
tenhas.» Francisco Manoel do Nascimen-
to, Successos de Madame de Seneterre.
—Diz-se também das cousas.— Syn. : Punir, castigar. O verbo pu-

nir concorda com castigar na idéa prin-

cipal de executar algum castigo contra o

delinquente; porém punir suppõe deli-

cto contra lei ou preceito, e uma aucto-

ridade que impõe pena em virtude da
mesma lei ; e castigar refere-se princi-

palmente ao castigo corporal que se dá

a uma pessoa ou animal para o corrigir

de algum d<'feito ou msu costume.

Punem-se os crimes, os delictos, os

malefícios humanos. A mãe castiga o me-
nino. Castiga-se o cavallo com o azorra-

gue, com a espora, etc.

Quem bem ama, bem castiga, diz um
provérbio francez, porque no castigar

descobre-se a intenção de aielhorar, aper-

feiçoar o que se castiga, e em punir só

se inculca a vindicta da lei.

PUNITIVO, A, adj. Que pune, que im-
põe pena.

—

Justiça punitiva.

PUNÍVEL, adj. 2 gen. Digno de ser pu-
nido, fallando dss pessoas.

— Diz-se das cousas.— /lerão punivel.

PUNTURA, s. f. Vid. Punctura.

PUPILLA, s. f. (Do latim pupilla). A
menina que está em tutoria.

—Menina que se cria em religião, e

ainda não tem idsde para professar.

—Menina dos olhos.

—Termo de Anatomia. Abertura que

a membrana iris apresenta no seu meio,
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e pela qual p.issarn os raios luminosos

para cht-gar ao crystallioo.

—Terrao de Cirurgia. Pupilla aríi/i-

cial; abertura praticada na iris para sup-

prir a pupilla natural, quando esta falta,

ou s« oíTusca.

PUPILLAGEM, s. f. O ensino, a educa-

ção do iiii|)illi).

1.) PnPILLAR, adj. 2 gen. (Do latim

pupillaris). Termo de Jurisprudência. Que
perti-nce ao pupillo.

—Em direito romano, substttniçrio pu-

pillar ; substituição teslamtíntaria, feita

de uma outra ppssoa a um pupillo ins-

tituído herdiiro, no caso em que o pu-

pillo falloi.a antes de chegar á idade da

puberdade.

2.) PUPILLAR, adj. 3 gen. Termo de

Anatomia. Que piirt«nce á pupilla.

— .Wembmna pupillar ; membrana que

fecha a pupilla durante uma grande par-

te da vida intra-uterina, e desapparece

no setirao mez da gravidez.

— .s'. m. O cantar do pavfio.

I PDPILLARIDADE, s. f. Tempo que

ama creança é pupilla.

—A qualidade do pupillo.

PUPILLO, s. m. (Do latim pupillus).

Menor e orpháo de pae e mãe, ou de um
dos dous somente, que está sob a direc-

ção de um tutor.—Um pupillo.

f PUPIPAROS.s. m.pl. Família de in-

sectos da ordem dos dipteros, que con-

serva seus ovos no abdómen até que se

tenham transformado em nymphas.
POPIS.ad/. f.

— Feia pupis ; veia do al-

to da cabfça.

j- PUPIVORO, A, adj. Termo de Zoo-

logia. Out» viví^ no corpo das chrysalides.

-}- PUPOPHAGO, A, adj. Termo de En-
tomologia. Nome dado a um insecto cuja

larva devora as larvas e as chrysalides dos

outros insectos.

PURAMENTE, adv. (De puro, e o suf-

fiio «mente»). De um modo puro.

— Viver puramente; viver inuoconte-

mente, observando fielmente seus deve-

res, mormente os da moral e da religião;

viver castamente. — Certo homem viveu

puramente ate ao seu casamento.
—Fallar, escrever puramente; fallar,

escrever correctamente, tendo uma gran-

de severidade na escolha dos termos, re-

gularidade na construcção, observando
rigorosamente em lim tudo o que é con-
forme ao uso e génio da lingua.
—Desenhar puramente, traçar pura-

mente os contornos; desenhar, traçar os

contornos eiactamenle, correctamente,

nitidamente, e por conseguinte com ele-

gância.—E.vecutar puramente um bocado de

musica, cantar puramente ; executar,

cantar com uma grande precisão, exacti-

dão e nitidez.

—Dansar puramente ; dansar sogundo
as regras da arte, com uma grande pre-

cisão.

— Unicamente. — E' puramente jior

passatempo que fiz este trabalho.

— Sism reserva, sem condição, sem
restricçáo. — Fi' esta promessa pura-

mente.
PURAVA, j. /. Termo da Ásia. Panno

de algoiião brunido, semeado de rosas

de ouro, vestido dos Bramenes.
PURGAS, s. f. plur. O taboado de pi-

nho do norte para a coustrucção dos na-

vios.

PUREZA, s. f. Qualidade de uma cou-

sa pura. sem mistura. — A pureza da

ai/ua, de um liquido qualquer. — /l pu-

reza do ar, de um (jaz qualquer. — A
pureza de uni metal, de uni corpo solido

qualquer.
— Qualidade pela qual a luz é tiva,

nitida, fallando da luz.

—

A pureza do

dia.

— Estado do céo, do horizonte, claro,

sereno, e sem nuvens, fallando do cóo,

do horizonte. — O céo está Itoje de icma

grande pureza.
— Integridade, innocencia.

Vio nobres afrontados e abatiJog

Não valendo a razão do illuàtre sangue.

Nem dos ânimos nobres a pureza

Priiredidit de c^^ía e tronco antigo,

Vio outr<'>^ leoantadcs cujos nomes

Esouros lhes deu luz buma falsa estrolla

Que defora os dourou, sempre ficando

A intrinseca natiua, baixa escoria.

CORTE REAX, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 2.

— fVós, e unicamente vós, Suzanna,
sois quem me occupa o ânimo, e m'o ha
de occupar até ao fim da vida. Ah qu^^m

podóra exprimirvos a pureza da minha
afleição! ell.i vos enterneceria; aíTouta-

meote o creio. De mim é que, depois da

nossa separrçáo, ra;3 eu lastimava ? Sa-

bre a minha ventura é que eu estreme-

cia? Oh que não. Cumprida eslsva a

minha sorte.» Francisco Manoel do Xas-

cimento, Successos de Madame de Se-

neterre.

— Particularmente: Innocencia de cos-

tumes.
— Castidade. — .1 pureza conjugal é

cousa rara. — Peccar contra a pureza.
— Santidade, excellencia, estado de

perfeição pela isempçâo da impureza.
— A pureza cios nossos mysterios. — ^1

pureza da religião christã. — A pureza
do casamento. — .1 pureza dos sacra-

mentos. — .4 pureza da Igreja.

— Pureza corporal; estado do corpo

isempto de mancha.
— Pureza moral, espiritual, religiosa ;

estado da alma isempta de toda a macula
do peccado.
— Fallando do estylo, do discurso, da

linguagem, qualidade pela qual o estylo,

o discurso, a lingu.-ígem ó exacta, cor-

recta, escolhida, tanto com relação ás

expressões, como com relação ao arran-

jo dos termos e á constracçfio das phra-
ses.

— A pureza da lingua; o conjuncto
das regras e leis que constituem o cara-

cter próprio o distinclÍTo, que formam o
génio d'ella. — t%te modo de exprimir
>'• contra a pureza da lingun.

— Termo de Bellas Artes. Nitidez, pre-

cisão, regularidade, qualidades que d&o
sempre um certo t^ncanto, ama cerU ele-

gância á execução.
— Termo de pintura e deseobo. —

A pureza d'ii fúrmas e dos contornos ob-

serva-sé sempre n'um grande artista.

— Termo de Musica. — Esta voz, este

canto i: de uma grande pureaa.
— Terrao de dança.

—

Esses passos sõ

o

e:iecHtados com uma gratide pureza.
— Termo de litteralura e artes. A se-

gurança, a delicadeza do gosto, ou da
faculdade de sentir, de discernir as bel-

lezas e os defeitos nas producçôes do es-

pirito e da arte.

— Sv.N.: Pureza, castidade. Vid. este

ultimo termo.

PURGA, s. f. Medicamento que faz

purgar.
— AuAGios E PROVÉRBIOS : Dia de pur-

ga dia de amargara.

PURGAÇÃO, s. f. (Do latim purgatio).

Acção de purgar, de limpar.— < Qualquer
pessoa, seja clérigo, ou leigo que conhe-

cer molber, ou por sonhos se corrom-

pe, nam pode entrar na Egrpja se não
depois de passadas xxiii horas, e o mes-
mo nam podem fazer as molberes que
andam com sen custume, senam sete

dias depois que se lhe for, e bam pri-

meiro de lauar os vestidos que traziam

andando com sua purgação. > Damião
de Góes. Chronica de D. Manoel, pari.

3, cap. 61.

— Termo de jurisprudência canónica.

Purgação canónica; acção pela qual um
accusado se justificava perante um juiz

ecciesiastico, segundo a forma prescripta

pelos cânones, ditTerente da purgação
vulgar, que se fazia pelas provas do com-
bate, da agua, etc.

— Termo de Bellas-Artes. Modo como
a tragedia corrige em nós as paixões pe-

lo terror, pela compaixão.
— Termo de Medicina. Acção dos re-

médios purgativos.

— O próprio purgativo. — Tomar uma
purgação.
— Purgações menstruaes ; os mens-

truos.

— .1 purgação do pagode ; a acção de

o purificar, ou desinviolar, quando fdr

violado.

— Separação da parle que turva, e faz

impura alguma cousa.

PURGADO, part. pass. de Purgar. Lim-
po por meio de purgas. — «Que no ajus-

tamento passado tínhamos dado consen-

timento a que se lizesse hum muro en-

tre a Fortaleza, e a Cidade, o que se não
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executara por não mostrar desconfiança

em tão tenra amizade
;
porém agora, qae

a paz de tantos annos tinha purgado

qualquer injusto affecto, convinha satis-

fazer ao Povo, que pedia esta separação,

como signal da liberdade em que vivia.»

Jacintho Freire de Andrade, Vida de D.

João de Castro liv. 2.

PURGADOR, s. m. Official, que purga

os assucares nos engenhos, e casas de

purgar.

PURGAMENTO, s. m. Termo pouco em
uso. Purgação. Vid. este vocábulo.

PDRGAMILHEIRO, ou PURGAMINHEI-
RO, s. m. Termo antiquado. Homem
que faz ou vende pergaminhos.

PURGANTE, part. act. Purgar. Que
tem virtude de purgar.
— S. m. Medicamento purgante. —

Dar um purgante. — «Se o corpo ne-

cessitar de purgante mais exacto se or-

denará neste, ou semelhante modo. R.

do cosiment. si(pr. com polipodio drachm.
ij. sement. de cartham. scriip. ij. folh.

de senn. drachm. ij; feita e.cpress. in-

funda de Agarico trochisc. com Oxímel
em ligadura drachm. j; e feita segun-

da ves express. ajunte xarope Pérsico, e

Reg. an. vnc. j. miscm Braz Luiz de

Abreu, Portugal Medico, pag. 197, §

160.

PURGAR, V. a. (Do latim purgare).

Purificar, limpar.
— Purgar o assucar ; despil-o de todss

as suas impurezas.
— Por extensão : Desembaraçar.
— Tornar puro, fallando das cousas

moraes.
— Purgar de erros; extinguil-os total-

mente.
— Figuradamente: Purgar as objec-

ções; refulal-ss, desfazel-as.

— Expiar.
— Lançar fora pelo anus.
— Termo de Medicina. Fazer ssír as

impurezas do corpo por meio d'aguas,

de medicamento, de regime.
— Purgar se, v.refl. Tomar purga.
— Figuradamente: Justificar-se.

— Purificar-se de humores ; evacuar-

se, alimpar-se d'elles.

— Loc. FORENSE : Purgar a mora ; diz-

se do foreiro, que não paga o foro em
tempo devido, demandado por commis-
so ; allogando e provando motivo ?.tten-

divel, que teve para não pagar em tempo.
— Purgar a revelia; allegar, e provar

motivo legitimo, que teve a parte para

não seguir o feito, ou comparecer em
iuizo quando devia.

— V. n. Lançar o mau humor, sair.

PURGATIVO, A, adj. Que tem a pro-

priedade de limpar.

— Figuradamente : Termo de Ascetis-

mo. Via purgativa ; diz-se de um es-

tado da alma em que o medo do inferno

é o principio dominante.
— Particularmente: Que tem a pro-

priedade de purgar, de provocar evacua-
ções slvinas. — ^fedicamento, remédio
purgativo. — «A vocês ofifereço este assu-

car rosado : devorem, e verão que, sen-
do doce na boca, póle ter eflíeitos pur-
gativos como pirolas de Clericatto capi-

tães, arrojando da cabeça muitas preoc-
cupações ou prejuisos.» Bispo do Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Csstello Branco, pag. 49.

— Substantivamente : Vm purgati-

vo. Os purgativos dividem-se em laxati-

vos, catharticos, e drásticos. Os laxati-

vos obram sem irritar sensivelmente os ór-

gãos intestinaes : os catharticos irritam

os intestinos, porém fracamente, os drás-

ticos obram com intensidade, e produ-
zem um grande desvio.

1.) PURGATÓRIO, s. m. (Do latim pur-
gatorium). Lugar ou antes o estado em
que as almas dos justos quando sabem
d'este mundo sem ter sufficientemente

satisfeito á justiça divina pelas suas fal-

tas, acabam de as expiar antes de serem
admiltidas a gozar da bemaventurança
eterna. — *Mas naõ rendeu a opinião

do melhor de todos, como já tocámos no
fim da resposta qjinze ao seu Manifes-

to ; e o mesmo Jurisconsulto referindo

se lhe huma visaõ, que tivera huma pes-

soa louvada em virtude, que lhe mostra-
ra Deos a alma de Filippe passando do
purgatório para o Ceo, respondeo per-

guntando : R«stituio elle já Portugal

á Senhora Dona Catharina? Pois em
quanto lho naõ restituir, naõ creyo, que
está no Ceo.» Arte de Furtar, cap. 16.

— «As Capellas eraõ premio, de quem as

accusava, e ficavaõ as Religioens pere-

cendo, e as Almas do purgatório sem
suffragios penando. E porque o Colleitor

Castra-Cani resistio a isto, como Ministro

fiel da Igreja, foy prezo, arrastado, e

desterrado com grande affronta de todo

o Estado Ecclesiastico, e escândalo da

gente Catholica.» Ibidem, cap. 18.

—

«Todas as prophecias m"o promettem as-

sim, e só me faz temor, que entre o

mundo presente e a gloria que se espe-

ra, haja algum purgatório em meio, no
qual se paguem peccados de escândalo

publico, cujo remédio desejara eu que
tomaram muito por saa conta, não os

pregadores, que dizem em commum, se-

não os confessores, os conselheiros, e os

amigos que podem fallar era particular.

Não ponhamos a Deus em estado em que
deixe de nos fszer mercês, por não pa-

recer injusto.» Padre António Vieira,

Cartas (ediç. 1854), n.o 28. — «Contou-

me o conde de Oeyras, .que, sendo hos

pede de Leopoldo squelle sobrinho que
depois foi Augusto ii, rei da Polónia, o

confessor do imperador como quizesse

separar o archiduque (depois imperador

José) da amizade com o primo lutera-

no, fingiu uma alma do purgatório, que
de noite fazia suas advertências ao ra-

paz, e todas concluíam.» Bispo dq Grão
Pará, Memorias, publicadas por Camillo
Castello Branco, pag. 152. — «Deixai-me
que eu sou associada do reverendo pa-
dre confessor.» E Augusto diz: «Alma
do purgatório, vae para o logar d'onde
vieste!» e, lançando-o por uma janella

á rua, o mandou para o ceu ou para
onde Deus foi servido.» Idem, Ibidem,
pag. 153.
— Ter o purgatório n'esta vida ; sof-

frer muito.

2.) PURGATÓRIO, A, adj. (Do latim

purgatorius). Que purga, purifica, alim-

pa.

PURIDADE, s. f. (Do latira puritas).

Pureza.
— Termo antiquado. Segredo.
— Fallar ó puridade; fallar ao ouvi-

do, em segredo.
— Officio de puridade ; officio que

obriga a segredo.
— Escrivão da puridade; era o que

hoje são os ministros, e secretários de
Estado, dos segredos do governo, que
não se expediam por cartas abertas, ou
patentes, mas cerradas, e selladas com
o sello da puridade, ou secreto do rei.

Vid. Patente.— «A qual foi feita per dom
António de noronha, scriuão da purida-
de dei Rej dom Emanuel, que depois

foi conde de Linhares, e por Gomez de

sanctilhena corregedor da cidade de laem
sobelo que, per algumas duuidas que re-

crecerão mandou el Rty a castella o do-
ctor luão de faria, e se acabou tudo co-

mo conuinha a paz, e sossego destes dous
regnos.» Damião de Góes, Chronica de
D. Manoel, part. 2, cap- 30.—aPeloqual
serviço, e por outros lhe fez mercê des-

ta villa de villa noua de portimam em
dias de sua vida, e lhe deu bandeira

quadrada, e foi seu escriuam da purida-

de, e veador da fazenda, e do mesmo
Príncipe dom loam sendo Rei, e almota-

ce mor, e veador das obras do regno, e

residuos, e monteiro mór, e gouernador

da casa do Ciuel, ficaram delle filhos.»

Idem, Ibidem, part. 4, cap. 70.— «Dana
audiência publica muytas vezes a todo-

los que lhe queriam falar ao que era

presente o- mesmo escriuam da purida-

de, dom António de Noronha irmam do

Marques de Villa Real, que depois foi

conde de Linhares, e hum de veadores

da fazenda, assentados sem goelhos a sua

ilharga. í Idem, Ibidem, part. 4, cap. 84.

— «Asinaua el Rei três vezes, e o escri-

uam da puridade, e es Veadores da fa-

zenda em goelhos, dambalas bandas da

sua cadeira, e os escrivães da fazenda, e

camará em goelhos ao redor da mesa

em que asinaua.» Idem, Ibidem.

— Chanceller do sello da puridade ; of-

ficial, que sellava os papeis que não

eram para se publicarem logo; que não

eram cartas patentes, feitas pelo escri-

vão da puridade, ou secretario.
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—Furtos de puridade ; as acções, que

os namorados fazem secretamente, como

sfto visitas, praticas nocturnas, etc.

— Contos, enredos, mexericos.

PURIFICAÇÃO, ». f. (Do latim purifica-

lio). Acção de purificar.

— Acção do desembaraçar uma subs-

tancia qualquer de todas as matérias que

lhe são eslranbas.

—

A purificação do

sangue.

—Purificações legaes; as ceremonias

pelas quaes se purificavam na lei de Moy-

sés.

—Ceremonia dos judeus, segundo a

qual uma mulber que tivesse dado á lui

um menino ficava encerrada durante o

espaço de quarenta dias, e durante oi-

tenta, se era uma rapariga, depois dos

quaes ia fazer suas ofTertas ao templo.

—Entre os christãos, festas em honra

da Virgem, que se submette como as

outras mulheres á ceremonia legal da

purificação, depois do parto. — .1 puri-

ficação (ia Santa Virgem.

—Uiz-se de praticas religiosas usadas

em diversas religiões.

—Acção do sacerdote na missa, que

depois de ter tomado o sangue de Chris-

to, toma o vinho no cálice immediata-

mente antes da oblação.

— Restauração da pureza, lavando o

corpo.

PURIFICADO, part. pass. de Purificar.

Tornado puro.
—Corpo purificado ; de immundicia,

de pollução, etc.

PURIFICADOR, s. m. Homem que pu-

rifica.

— Ura panno do serviço da missa.

— A')jeclivamente : Que purifica. .

PURIFICANTE, part. act. de Purifi-

car. Que purifica.

PURIFICAR, V. a. Tornar puro.—Pu-
rificar a agua, o ar.—Purificar o sati-

gue, os humores.— Purificar os metaes.

—Tirar por meio de ceremonias reli-

giosas as manchas.
—Figuradamente: Tornar puro, mo-

ralmente fallando.

—

«Assim costuma ser

a má, e a boa fama, que a muito boa

não pôde acabar de purificar a ruim. e

a ruim logo empece á muito boa. IS'ou-

tro lugar disputo eu largamente : porque
se nos não pega a saúde assim como se

nos pega a doença?» D. Francisco Ma-
noel (Íh Mello, Carta de Guia de Casados.

—Purificar os costumes; lornal-os mais
honestos.

—Purificar o sacerdote os dedos; la-

val-os.

—Purificar o ar; livral-o de partícu-

las impuras, nocivas, etc.

—Purificar o corpo; lavai o.

—Figuradamente: Purificar a ahna
da culpa; puritical-a por meio da con-

tricção.

—Purificar-se, r. re/í. Tornar-se puro.
—.Is aguas purificam-se pela fdtração.

PU RI

—Entre os judeus, fazer as purifica-

ções legaes.

— Lofi. ANT.: Purificar se a condição;

verilicar-so a condição, encher-se, cum-
prir-se. Vid. eslos verbos.

PURIFICATIVO, A.adj. Que tem a vir-

tude de [iiirificar.

PURIFICATORIO, s. m. Vaso em que

os sacerdotes purificam os dedos.

— Expiação religiosa.

PURIFORME, adj. i' gen. Termo de Me-

dicina. Que se assemelha ao puz.

—Escarros puriformes ; escarros opa-

cos que se tornam muitas vezes no se

gundo periodo catharros pulmonares, o

que somente sáo o producto da secreção

mucosa bronchica, augmentada e modi-

ficada pela intlammaçSo. Os escarros pu-

riformes não tem cheiro sensível, o na-

dam sobre a agua, ao passo que os es-

carros pustulentos tem cheiro e váo ao

fundo da agua.

PURISMO, s. m. Defeito d*aquelle que

afíecta muito a pureza da linguagem, e

que a busca mui escrupulosamente.

—Systema metaphysico que consiste

na busca das bases e dos elementos da

experiência.

PURÍSSIMO, A, adj. superl. de Puro.

Muito puro.—«O glorioso Patriarcba S.

Jozeph teve em apparencias, legitimas

sospeitas da bemaventurada, e purissi-

ma Maria sua Esposa, porém elle as sou-

be sufocar prudentemente desde o prin-

cipio, sem se dejiar levar aos excessos

do Ciúme.» Cavalleiro de Oliveira, Car-

tas, liv. 1, n.° 13.— «Os Myslicos sáo ca-

pazes de crerem tudo, e alguns tem sido

tão loucos que dizem que o Sol deve lu-

zir, e aparecer constantemente lodos os

Sabbados, porque a Igreja determinou,

e consagrou este dia á sempre Virgem
purissima Nossa Senhora.» Idem, Ibi-

dem, liv. 1, n.» 24.

PURISTA, adj. 2 gen. Pessoa que af-

fecta uma grande pureza.

—Pessoa que alTecta uma pureza de

eslylo exaggerada. Vid. Puritano escri-

ptor.

PURITANISMO, s. m. A doutrina dos

puritanos.— O puritanismo teve numero-

sos proseli/tos na America.

—O conjuucto dos puritanos, os pu-
ritanos em geral.

—Figuradamente : Moral mui severa,

rigorismo.

PURITANO, A, o(//. e s. Nome dado na

Inglaterra e Escócia aos presbyleros rí-

gidos, que tinham a prelenção de prati-

car sr>3 a religião em toda a sua pureza.

—Um puritano, uma puritana.

— Familia puritana. — »0 conde de

Tarouca João liomes da Silva foi da ca-

sa de Alegretes, a qual presume s-ir pu-

ritana; aiuda que o genealógico José

Freire dÍ7.em se arriscara intentando pro-

var que não existia familia puritana, e

de puro susto emmudecdu.D Bispo do

PURO

Grão Pará, Memorias, publicadas por Ca-

millo Castello Branco, pag. 65.

— Herege puritano, herege que pro-

fessa a doutrina pura do Evangelho.
— Kicri/itor puritano ; escriplor que

Dão usa senão das p8la^ras castiças, que
afTecta isso, não se servindo nunca das

estrangeiras, nem das que novamente se

adoptaram das linguas estrangeiras; pu-

rista.

—Que pretende oão ler casta de mou-
ro, nem de judeu.

PURO, A, 'idj. [)o latim pums). Que
não tem mistura apreciável.— Vin/io pu-
ro. — Agua pura.

—

Ouro paro.— Eita

leiteira vende leite puro. — «E não so-

mente nestes lugares baixos a superfície

da agua em cima representava eslas co-

res do lastro da terra, mas aioda em
fundo do vinte braças por t agua ser

mui pura, e crystallina ; e o mar, onde
achou mais ciipia d'estas manchas, foi

da Cidade (junquem lé o porto Alcocer,

que he caminho de cenlo e trinta e tan-

tas léguas, por ser mui cheio de restin-

gas.) João de Barros, Década II, liv. 8,

cap. 1.

Cahe debaixo do truta (ano duro

A cara companheira desditoas,

O learo lilbo alli não be Mgaro
Que também sente a espada rigorosa :

Banha-ss :illi com sangue qaeota tpwo
O braocú lirio, e a purpure» roaa.

Do bello rosto em tomo, ao qual voava

.\mor, e a 3ua aljava deapejava.

r. DK A-NDRADE, PRIMEIUO CBRCO Dl DIC,

cant. 1 , est. "í.

—Figuradamente: No sentido moral,

sem mescla.

Perguntão a Cupido, que alli eslava.

Qual de aquellas ties Qòre* loaiana

Por mais suave a pura, a ouià forme*»!.

CAM., soNrros, o.' 13.

Koi a rúr<;a do bomem tio pequena.

Que não pJde suster tanta aspereii.

Pois n.io sojteve a Lei que Deos ordena.

Mas soffre-a aqoella immwio Fortalexa

Por amor puro ; que a mortal íraqaeta

Foi liara o tjrro, e uio ja para a pena.

lOUI, IBIDKM, n.' ÀXJ.

Se lagrimas cbo^ada^ de verdade

o mármore abrandar p^>iem mais duro.

Porque asminb.iÃ que nascem de amor pur?

Hum cor3.;Jo nlo rendem a piedade .'

IDEM, IBtDCM, n-' yi.

Mas qaerend.- parlirse, busca moi>

Com que ditjío Sousa claro vi*>*«

Qu.im diílerenta está do sar prineiro

Que mostrara a teu mal puro d»>cuido.

COUTE nEAL. NAIFRAGIO D« SEPCLVEDA,

cint. 1.

SC' ueste me coniio, co este espe:^

Viver .ile^ro sempre, e de*:in;ida

.\ e«ta amo de amar j urò e sia.<c«.
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Dp tudo o mais estou muy descuidada.

Não quero outra riqueza, nem mais forte,

Nem me lembra depois de vós mais nada.

IDEM, IBIDEM, cant. 2.

Tu veras isto, e Protheo desventura

Nos teus olhos vera certa, e sabida,

V«ra vendote a summa formosura

;

Por honra e mal do mundo ca naclda.

Vera huma belleza clara e pura

Por onde a divindade he contiecida,

Cor de rosas vera, vera cabellos,

E huns olhos que só Deus pode fazellos.

IDEM, IBIDEM, caut. 6.

Em ti se tratão só puras maldades

Desculpadas com sanctas apparencias

Em ti (se amor se ve) todo he fingido

Dissimulado todo e contrifeito.

Dizendo estas palavras se lhe õffereca

Ao encontro hum varão cujo sembrante

Domestico, e singello se lhe mostra

:

De cor morena, e corpo em carnes fraco.

IDEM, IBIDEM, cant. 10.

Com taes calamidades que de pura

Necessidade as mãys famintas dauão

Aos tenros filhos seus, nos conhecidos

Ventres cruel e triste sepultura.

O não crer lhe custou vèr matar todo«

Seus filhos, e a cidade destruída,

O grão templo abra.?ado, e após isto

Cos olhos arrancados ser catiuo.

IDEM, IBIDEM, cant. 12.

Pois só padeço este mal.

Quem com fé sabe querer

;

Quem sabe excessos soffrer,

Quem pena com nobre dor.

Quem ama com puro amor,

Quem com eterna constância,

Quem com brio, quem com anciã.

Quem com amante fervor.

ABBilDE DE JAZENTE, POESIAS, tOm. 2

1787), pag. 203.

Não são fabulas não, não são enganos

Estas, que julgareis impertinências.

Puras verdades são, com que os meus annos

Eocheo, Amor, de longas expriencias.

J. XAVIER DE MATTOS, RIMAS .

— «Não temos auctoridade para au-

gmentar os milagres, principalmente em
cousas que podem ser obras puras da na-

tureza.» Cavalleiro de Oliveira, Cartas,

liv. 1, n.» 24.— «Ajustarão suas promes-

sas de parte a parte com as cautelas cos-

tumadas de assinados de dividas, e em-
préstimos : tudo foy huma pura verdade

:

e todos fiearaõ ricos empregando unhas
verdadeiras ; hum nas datas dei Rey, e ou-

tro nas de pertendente, que foy brindar o

jantar de suas irmãas com charamelas.»

Arte de Furtar, cap. 47.

Senhor meu, para quem eu só desejo

A vida, e em quem agora a só sustento.

Se neste grande amor, puro e sobejo

Que em vós poz todo o meu contentamento,

Se na vontade, na obra, ou no desejo

De vosso gosto algum apartamento

Vistes que duvidar de mi vos faça

Rasuo he que meu erro eu satisfaça.

F. DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE DIU,

cant. IC, est. 20.

E quando o novo raio, fresco e puro

Subindo no Horizonte, a Aurora estende,

Commette o irado Turco aquelle muro
Que mil vezes em vão tomar perteride

;

Mas tanto como sempre hoje acha duro

o valeroso braço que o defende.

Porque o Sousa co'05 seus que o vigiarão

Na defensão o não desamparánio.

IDEM, IBIDEM, cant. 17, est. 34.

—«A dor que sentis causa a diminui-
ção da minha felicidade. O único senti-

mento de que eu me achava capaz no
estado da minha infância era o de ter-

nura a vosso respeito causado por ins-

tincto, 6 por pura sympatia.» Idem, Ibi-

dem, liv. 1, n." 60.— »0 qual se serve

d'elles como de seus, e os tracta como
alheios, em que vêem a estar de muito
peior condição que os escravos, pois or-

dinariamente os occupam em lavouras

de tabaco, que é o mais cruel trabalho

de quantos ha no Brazil, mandam-nos
servir violentamente a pessoas, e em ser-

viços a que não vão senão forçados, e

morrem lá de puro sentimento.» Padre
António Vieira, Cartas (ed. 1854), n.°9.

Dèo-te o trabalho pão, nunca a lisonja.

Nunca o bater servil de hum Grande á porta.

Reprovo em ti doutrina, e louvo o homem,
Nas sombras Metaphisicas te perdes,

Conservando a virtude intacta, epií/'[T.

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, CaUt. 2.

Vejo ao perto Epicuro, o vulgo insano

Nelle descobre hum Ímpio, eu vejo hum Sábio,

Frugal, modesto, taciturno, humilde.

Que no moral prazer, puro e sincero,

Suprema quiz constituir ventura.

IDEM, IBIDEM.

—Alma pura ; alma innocente, sem
malícia, nem culpa.
—Camphora pura; camphora sem adul-

teração.—Sangue puro e limpo; sangue sem
mistura do de mouro ou do de judeu.

—Singelo.

—

A pura mentira.

—Sim mancha, sem corrupção, sem
nódoa.—Ktííts puro.— «As quais assistem

cõtiouamente diãte da face do seu res-

plandor, o mundo cheyo de diversas opi-

niõens no falso fumo de sua vamgloria,

e Deos puro e cõstante em sua verdade

para que sempre por elle te.nháo gloria

os humildes e limpos de coração, o mun-
do doudo e ignorante, e Deos sabeJuria

pura de toda a verdade.» Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. 81.

—Paliando do céo, do horisonte : Cla-

ro, sereno e sem nuvens.

N'aquell6 p'íro ceo nem leve sombra :

Auseute era Diana e seu modesto,

Sereno brilho : mas, sem luz que as vexe

Com mais vivo fulgor, se esparze doce

O alvo lume das cândidas estríUas,

Que em trémulos reflexos pelas aguas

Do cn'stallino rip se espelhavam.

GARRETT, CAMÕES, Cant. 1, cap. 16.

—Casto.

—

Virgem pura.
—Desinteressado.

—Figuradamente, fallando do estylo

e do discurso : Correcto, exacto, confor-

me ao génio da lingua, onde se nota
uma grande severidade na escolha dos
termos, e uma grande regularidade na
construcção das phrases.

—Figuradamente: Diz-se no desenho
e na pintura, da nitidez, exactidão, pre-

cisão e correcção dos traços.

—

Contornos
mui puros.

— Diz-se na musica, do canto, da exe-
cução instrumental. — Uma voz pura e

suave.

—Diz-se da dança, dos passos, e figu-

ras executadas.

—

Esta dança é pura c

regular.

—Verdadeira.

Quando este forte Rey Cepta tomou,

Este varão illustre foi primeiro

Que a pura força o alto muro entrou,

Das nãos saltando em terra o derradeiro.

Hum Mouro valentíssimo encontrou

Escolhido entre mil por mais guerreiro.

Que o braço, e largo alfange leuantado,

O acomete com fúria, e denodado.

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

C!int. 1j.

Mostraualhe o varão de ordens sagradas,

Que o socorreo com animo em tal risco

E mais auaote hum pouco ja vencidos

Por ;'(íra força vão seusaduersarios.

Mostralhe elRey Dom loão, que alcãçou nome
Delouuada memoria justamente.

De luminosas armas todo armado.

Dando mostras de grandes, e altos feitos.

OBR. ciT., cant. 13.

Não se contenta disto o Sit famoso.

Mas com destra e muy solta ligeireza

Salta la na contraria, e o forçoso

Braço lhe mostra, e ardida fortaleza.

Qual no corro se vio touro furioso

Bramar de pura raiua, e de braueza.

Com testa carrancuda, e collo alçada,

Do sanguinoso humor todo manchado.

OBR. ciT., cant. 13.

Mas aquelle cruel cerco durando

Os cercados se vem em termo estreito,

Dtpura fome ja todos mostrando

Os rostos com perfil, trisle imperfeito.

O Freitas animoso sustentando

.\ virtude, e o valor do forte peito,

Os seus hum pouco ja remissos vendo,

A todos ajuntou alli, dizendo.

OBR. ciT., cant. 13.

—«Todos os que escapamos daquelle

miserável naufrágio que atrás deixo co-

tado, andamos nus e descalços por aquel-

la praya, e por aquelles matos, passan-

do tátos frios, e tátas fomes, que muy-
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tos dos cõphnhfíyros, ostfido fallnndo

huns cos outros cnhião supitaraentc mor-

tos em terra de pura fraiiuoza.» Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. iJ4.

— .l/aí/iemtiíict/s puras; os diversos ra-

mos das malhemalicas, onde a grandeza

e suas propriedades sôo consideradas

abstractamente, som applir.arrio á physi-

ca ; taes são a arilhmctica, a geometria,

a álgebra, o calculo diíTerencial, e o cal-

culo integral.

—Termo do metaphysica. O espirito

puro; o espirito considerado abstracta-

mente, com respeito á sua essência, e

nôo ;'i sua união com a matéria.

—Termo de theologia. O ustado da

pura natureza; o estado de Adão antes

de peccar.

— Por extensão, o estado do homem
anteriormente a toda a civilis«i;ão.

—O estado da pura natureza; o esta-

do do homem completamente nú, sem
vestido algum.
—Sem condirão, nem restricrão.

— Voto, parecer puro de respeitos ; vo-

to, parecer livre, isento d'elles.

—Cantar seus feitos çxiTOs; canlar sem
ornatos.

—Termo de chimica. Agua pura; o

resultado da combinarão de volumes
iguaes de hydrogeneo e oxygoneo. O ter-

mo scientifico 6 j>roto.v>jdo de hijdrogeneo.

—Termo do jurisprudência. Obrigação

pura e simples, 2"'0'>iessa pura e sim-
ples; obrigarão, promessa sem alguma
condirão, nem restricrão.

PURPURA, s. f. (Do latim purpura).

Peixe de concha, no qual ha uma veia

d'ondo se tira um licor, que applicado

aos pannos se faz mui vermelho, e não
se tira na lavagem, á qual côr se dá o

nome de purpura.

Nem o doce crepúsculo se vira,

Ou quando o claro Sol no mar se atufa,

Nem todo be dia, nem lie noite o Mundo,
Entre purpura, e sombra avista incerta!

J. A. DE MACEDO, VIAGEM EXTÁTICA, Cant. 1.

Da belleza inimigo, e da ternura,

Xenícrates descubro austero, e triste,

Vergonhoso baldão da espécie humana,
Que nem ao vivo scintiUv d'ltun3 olhos.

Nem ao miago sorriso deslisado

De lium laliio, côr de piu-ptira, o\i de rozas.

Ou aos áureos anneis de tranças de ouro.

OBR. ciT., cant. 2.

Erros futaes, iníquos procederes.

Feios bbeos da jiurjjiira—oh ! e quantos

Tem prevenido o velho! Quantas veies

Deante d'essa honrada singeleza

Tem recuado a intriga,—e despeitosa

Curvado a prepotência a cerviz ilura I

UARRETT, CAMÒKS, Cant. 6, cap. 5.

—Figuradamente: Vestidura tinta em
purpura, á maneira da dos cardeaes,
reis, etc.— aN'elle se vr uma como den-

sa floresta de mastos de navios : são

tantos, que mal deixara a descoberto o

mar que os sustenta. Todos seus cida-

dãos dúo-se âo comraercio ; o suas gran-

des riquezas nunca os desgostfim do tra-

balho necessário para augmental-as. A
qualquer parte que se olhe, tí-se, aqui

o linho fino do Kfívpto, alli a purpura
de Tyro, duas vezi-s tim^ta, qm; t'ím um
maravilhoso lustro.» Telemaco, traduc-

çáo de Manoel de Snuza, e Francisco Ma-

noel do Nascimento, liv. 3.

—Figuradamente : A dignidade de car-

deal, a de rei.

—Termo de medicina. Doenfs que tem

por caracter o rnanifestar-se interiormen-

te por hemorrhagias, e exteriormente ec-

cbymoses independentes de violências

exteriores.

f PURPURACEO, A, adj. Que é leve-

mente purpurado.

—Termo de conchyliologia. Qn^ se as-

semelha a uma purpura.

PURPURADO, A, adj. Adornado de pur-

pura.

7 PURPURATO, s. m. Termo de chi-

mica. Ssl formado pela combinação do
acido purpurico com as bases.

PURPUREADO, part. pass. de Purpu-
rear. Vestido de purpura.

—Tingido de cAr de purpura.

PURPUREANTE, part. act. de Purpu-
rear. Que tem côr de purpura.

PURPUREAR, V. a. (Do latim purpu-

rare). Dar côr de purpura.

—Purpurear-se, v. refl. Tingir-se ou
apparecer da crtr de purpura.
— V. n. Apparecer com côr purpúrea.

PURPÚREO, A, adj. De côr de purpu-
ra.

—

Rosa purpúrea.

Vesse no verde prado o roxo lirio

A suaue, purpúrea ou branca rosa,

E outras diuersas flores cS que os ares

De cheiros suauissimos abundam.

Entam a namorada Clicie busca

Continuamente o seu amado Phcbo

:

Entani junto da fonte olara, e pura

Em flor ja transformado se leuanta.

CORTE REAL, NALTRACIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 1.

Qual se ve muitas vezes a vermelha

Uosa, tni manhaà de Abril, que da passada

llumeda, fria noite, bum liquor leue

E bum celeste rocio em si recolhe.

As cristaUinas golas, na purpúrea
Odorífera folha represadas.

Hum transparente aijofor mostrão fresco

Que causiio graça à Aor, aos olhos gosto.

OBR. ciT., cant. 1.

Hum que com a companheira tão unida

A alma tinha, e bum amor tão nella posto.

Que delta só pendia sua vida,

Seu doscanço, seu bem, loilo seu gosto.

Vendo aqueUafxirpKrfo cAr perdida

Que antes acompanhava o bello rosto,

Agora se enternece, agora se ira,

Teme, desfaz-se em vão, arde e suspira.

FRANCISCO DE ANDRADE, rRIMElRO CEBCO DE

DIU, cant. 9, est. 3S.

PatrU, pitria, rival tu (a«U d'EiU !

Tu ma lK:.>tt« til, aia deumpara
Quem por Ella e por ti eoITreu ' ciLEtanU,

Quem por ti «'. agora o fio «treno
Ténue cooMrva di eiistAoei» afflieta...

Iloea d'am>ir, ro*a pur7>ur<-ii e b«lU,

Quem entre o* goivue te esfulhou da campa ^

i.ARHCTT, CAHúes, cant. 6, cap. 0.

— M'ir purpúreo; mar de sangue.

PURPURÍA, í. f. Termo de chimic».

Matéria colorante, rubra, eiisteate na
ruiva dos tintureiros.

7 PURPURICENO, s. m. Termo de en-

tomologia. Gemro de insectos coleopte-

ros.

PURPURICO, A. adj. (Do latim pur-
pura, e úrico). Termo de chimica. Diz-

se d'uiiii substancia acida que se forma
qu.iado se transforma o acido úrico pelo

acido nitrico, e que eff.clivamente tem
a propriedade de formar saes com as ba-

ses. Estes saes sáo d'uma bella purpura;

d'ahi o nome á substancia.

f PURPURIFERO, A, adj. (Do latim

purpura, e fero). Que dá ou produi a

purpura.

1 PURPURIGENO, A, adj. Termo de

Historia .Natural. Que gera a purpura.

f PURPURINA, s. f. Mdteria coloran-

te rubra exlraliida da raiz da ruifa. Vid.

Purpuria.

PURPURINO, A, adj. Termo de poesia.

Que se aproxima da côr de purpura. —
Flores purpurinas.

—

Lábios purpurinos.

f PURPURITA, s. f. Termo de con-

chylioligia. Concha do purpura fóssil.

PUKPURIZAR, ou PURPURISAR. v. a.

(Do latim purpurissare). Purpurear, dar

còr de purpura.

PURULENCIA, s. f. (Do latim puru-
lentia). Termo de medicina. Qualida-Je

do que ''• purulento.

—Suppurai áo.—Purnlencia da pUura.

PURULENTO, A, adj. (Do latim puru-

lentus). Termo de medicina. Que é da
natureza do pús, e mormento do pús do
tecido cellular.

— Ksrarros purulentos; escarros que
se tornam em phlhisicas ulcerosas: di-

vergem dos escarros puriformes.

— Foco purulento; lugar onde se for-

ma e se ímontòa o pús nos absces-

sos.

1.) PÚS, s. »i. (Do latim pus . Termo
de medicina. Matéria liquida, espessa,

esbranquiçada, que se forma em conse-

quência d'um trabalho innsmmatorio. O
pús varia segando a natureza d'am ór-

gão iullammado. o grau de inflammaçáo,

o caracter da chíga, e a epocha da sup-

puraçio.

—Pús louvável; pús de boa qualidade.

—Pús do tecido cellular; liquido opaco,

d'um branco amarellado, d'um cheiro par-

ticular, mais pesado que a agua, que tor-

na leitosa pela agilirSo.

— Pús das membranas serosas; pús

que é a base das falsas membranas que
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se foraatn na superfície das membranas
serosas inflammadas.
—Pús das membranas mucosas; pús

que participa da natureza do muco, se-

roso e sanguinolento, e que forma falsas

membranas.
2.) PÚS, adv. ant. Depois, após.

PUSANÇA, s. f. Vid. Possança.

f PUSESTE. Forma irregular do verbo

Pôr na segunda pessoa do singular do

pretérito perfeito do modo indicativo.

Muitas graris te damos Rey diuino

Que de tal tempestade nos liuraste,

B da braiiesa, e fúria de taes ondas

Em terra nos puseste, (inda que imiga)

Bem vistes o perigo em que viemos

A nao aberta, o mar brauo, e terribel

Os uentos furiosiísimos, a gente

Cansada, desmayada, e ja defunctii.

CORTK REAL, NAUFRÁGIO DE SEPÚLVEDA,

cant. 8.

f PUSEYSMO, s. m. Doutrina de uma
seita anglicana, recentemente formada,

e que se aproxima do calholicismo.

f PDSEYSTA, s. 2 gen. Pessoa sectá-

ria do pusi^ysmo.

PUSILLANIME, adj. 2 gen. (Do latim

pussillanimis) . Que tem o espirito fraco

e timido, que não tem coragem, fallando

das pessoas. — Um homem pusillaaime.
— Uma mulher pusillanime.
— Por extensão : Que annuncia uma

grande timidez, um espirito fraco.—Um
caracter pusillanime.— Idéas pusillani-

mes.
— Substantivamente : Um pusillanime,

t PUSILLANIMEMENTE, adv. (De pu-

sillanime, e o suffixo «mente»). De um
modo pusillanime, com pusillanimidade.

PUSILLANIMIDADE, s. f. (Do latim

pusillanimitas) . Fraqueza d'espirilo, de

caracter.

— Fraqueza que annuncia uma gran-

de timidez, falta de energia.

PUSILLANIMO, A, adj. Vid. Pusilla-

nime.

f PUSILLIFLOR, adj. á gen. (Do la-

tim pusilias, e (los). Termo de botâni-

ca. Que tem pequenas flores.

f PUSILLINA, s. f. Termo de botâni-

ca. Género de plantas aquáticas e mari-

nhas.

PUSILLO, A, adj. (Do latim pusillus).

Pequeno, apoucado, pusillanime, fraco.

Vid. Posillo.

PÚSTULA, s. f. (Do latim piistula).

Termo de medicina. Pequeno tumor cir-

cumscripto, proveniente de uma inílam-

mação na pelle, e de uma leve evacua-

ção do pus na epiderme, terminando
muitas vezes por uma crusta mais ou
menos consistente, e outras vezes por

uma ulceração superficial. As pústulas

mostram-se algumas vezes sobre uma
superfície inílammada, que lhes serve de

base commum ; mas o mais das vezes

tem cada uma uma base distincta e cir-

cufflscripta, que lhes forma uma au-
reola.

— Pústula maligna; doença de natu-
reza gangrenosa produzida pela inocula-

ção do virus carbonoso, eaffectando im-
mediatamente a pelle.

— Pústulas sijphiliiicas ; lamoTès mos-
trando-se na pelle ou membranas mu-
cosas, em consequência da influencia do
virus syphililico.

f PUSTULADO, A, adj. Que está cheio

de pústulas, que tem pústulas. — Os lá-

bios pustulados.
— Substantivamente: Um pustulado.

PUSTULOSO, A, adj. (De pústula, e o

suffixo «oso»). Termo de medicina. Que
diz respeito ás pústulas, que é da na-

tureza d'ellas. — Doença pustulosa.

—

Erupção pustulosa. — Inflammação pus-

tulosa. — Tumor pustuloso.

PUSTUMEIRO, A, adj. Termo antiqua-

do. Ultimo, derradeiro. Vid. Postri-

meiro.

PUTA, s. f. Mulher debochada, pros-

tituta, que devassa a sua honra, cohabi-

tando com muitos homens.
PUTÃO, s. m. Putanheiro.

PUTANHEIRO, s. w. O frascario que
frequenta as putas.

PUTARIA, s. f. A casa onde ha putas,

e onde as moças mundanas se prosti-

tuem.
— Acto de puta.
— Officio de puta.

— Vicio de frequentar as putas.

j- PUTATIVAMENTE, adv. (De putati-

vo, e o suffixo «mente»). De um modo
putativo.— Um casamento putativamen-
te estabelecido.

PUTATIVO, A, adj. (Do latim putati-

vus]. Que passa por ser o que não é.

— Termo de jurisprudência. Pae pu-
tativo; aquelle que se reputa por de uma
creança, ainda que eflectivaiiiente o não
seja.

—Casamento putativo ; casamento con-

tractado injustamente, mas de boa fé,

por ignorarem os impedimentos que se

lhe oppõe.

PUTEAR, V. n. Frequentar as putas.
— Viver como puta.

— V. a. Putear o dinheiro; gastal-o

com putas.

PUTEGA, s. /. Espécie de herva, que
nasce na primavera, junto das estevas.

PUTINHA, s. f. Diminutivo de Puta.

PUTO, s. m. Mancebo que se prosti-

tue a vicio dos sodomitas.
— O bargante que commette sodomia.
PUTREDINAL, adj. 2 gen. Vid. Pu-

tredinoso.

PUTREDINOSO, A, adj. Termo de me-
dicina. Podre, corrupto, que produz pu-
trefacção.

PUTREFAÇÃO, ou PUTREFACÇÃO, s. f.

(Do latim pulrefactió) . Termo de chi-

mica. Decomposição operada nos corpos

organisados privados de vida, sob a in-

fluencia de certas condições, e que ó
acompanhada da formação de novos pro-
ductos, mais ou menos fétidos, ficando
uns fixos, e os outros desenvolvendo-se
sob forma de gaz.— Putrefacção das
substancias vegetaes, e animaes. — A pu-
trefacção é o signal mais certo da morte.
PUTREFACIENTE, adj. 2 gen. Vid.

Putrefactivo.

PUTREFACTIVO, A, adj. Vid. Putre-
factorio.

PUTREFACTO, A, adj. (Do latim pu-
trefactus). Termo de medicina. Podre,
corrupto, hediondo.
PUTREFACTORIO, A, adj. Que é sus-

ceptível de putriQcar, de se corromper.— Termo de medicina. Que faz apo-
drecer.

PUTREFAZER, v. a. Fazer apodrecer.— Putrefazer-se, v. refl. Corromper-
se, apodrecer.

PUTRESCENCIA, s. f. Estado no qual
existe ura corpo em via de putrefacção.

t PUTRESCIBILIDADE, s. f. Qualida-
de do que é putrescivel.

•j- PUTRESCIVEL, adj. 2 gen. Que pô-
de apodrecer.

PÚTRIDO, A, adj. (Do latim putridus).

Termo de medicina. Que tem o caracter
de putrefacção.

—

Decomposição pútrida.— Termo de chimica. Fermentação
pútrida; decomposição com putrefac-
ção.

— Termo de medicina. Que tem po-
dridão, podridez.

—

Emanações pútridas.— Febre pútrida; nome que os humo-
ristas davam a uma ordem de febres que
attribuiam á corrupção dos humores,
porque o hálito e as excreções do doea-
te exhslavam um cheiro fétido.

PUTRIFICAR, V. a. Corromper.
— Putrificar-se, v. refl. Corromper-

se. Vid. Putrefazer.

PUTRILAGEM, s. f. Termo de medici-
na. Matéria pultacea que se forma em
certas affecções gangrenosas por putre-
facção dos tecidos.

— Podridão, corrupção.

PUTRILAGINOSO, A, adj. (De putri-
lagem, e o suffixo «oso»). Termo de me-
dicina. Que tem relação com a putrila-

gem. — Ulceração putrilaginosa.
— Que ó formado de putrilagam.

—

Matéria putrilaginosa.

-{-PUTRIVORO, A, adj. Termo de zoo-

logia. Que vive de matérias animaes em
decomposição.
PUXADA, s. f. A primeira carta que

um parceiro joga de mão.

1.) PUXADO, s. m. Respiração difficil

do doente de asthma. Vid. Dispnea, e

Orthopnea.

2.) PUX.4D0, part. pass. de Puxar.
— Estylo puxado; estjlo forçado, não

fácil, estirado.

— Assucar puxado; assucar mui bati-

do, que lhe quebra o grão, e o faz inca-

paz de se puxar.
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— Loc. ropui.AR : Vir puxado ; vir bê-

bado.
— Preço puxado; preço caro, extor-

quido.

PUXANTE, part. act. do Puxar. Vid.

Pujante.

PUXA PUXA, s. f. Tftrmo do Bra/.il.

Alfeloa.

PUXÃO, s. Hl. A acção de puxar, o

impulso com que se lira com força por

alguma cousa. — Dar um puxão de ore-

lhas.

PUXAR, V. n. Tirar i)or alguma cousa.

— tPergunlfly-llio vós, se lhe faltou de-

pois que nos serve, algum dia alguma

couza ? E dizoy-lhe, que assas merco lho

fazemos, cm naõ mandar ao nosso De-

zcmbargo, quo lhe tomo contas, e exa-

mine as superfluidades do sua casa, e de

seu trato; porque se puxarmos porisso,

he do temer, quo alcancemos delíe quei-

xas mais graves, que as que dá de nós.»

Arte de Furtar, cap. J3. — «Também
he canna de pescar fura da agua: vay á

Ribeira, lança o anzol na melhor pesca-

da, e melhor congro, ou sável, e sem
cedella, que puxe, dá com oUos no seu

prato.» Ibidem, cap. 57.

— Puxar j)eío fw; esliral-o. — Puxar
pelo fw de uma meada. — «Parece-mea
mim agora isto como quem põe meada
grande em dobadoura pequena, que em
lhe puxando pelo fio, traz o fio a mea-
da, o a dobadoura, tudo a terra. Senhor
meu, se carregarmos uma caravella com
o lastro de um galeão, mette-la-hemos

no fundo. Os segredos que se fizeram pa-

ra os grandes corações, fiquem-so n'el-

les.» Francisco Manoel de Mello, Carta

de Guia de Casados.
— Trazer. — Um '.nal puxa por outro

mal.
— Tirar, obrigar, fazer força a alguém,

ou a alguma cousa.
— Puxar pela espada; tirala da bai-

nha. — «Mas o invejoso, que está de fo-

ra, e taõ de fora que nunca entrou em
taes baralhss, temendo que lho vóe por

aquclla via o pássaro, a que tem arma-
do a cosleila, c quo so se lhe vá da re-

de a preza, quo pertende pescar; puxa
da espada da lingua

;
porque nunca ar-

rancou outra psra cortar o direito, que
vè vaô adquiriu lo, e diz do torto : olhay,

o com que vem agora cá o tortéles Poli-

femo! » Arte de Furtar, cap. 36.

— Fignralaraente; Alírshir, inclinar.

— Puxar para si; tr«z?r, ou tirar, ou
estirar o corpo para onde está o que as-

sim puxa.
— Puxar pela hoka; tirar d'ella para

pagar.
— Usar com rigor.

— Puxar pela ror; esforçsl-a.

— Puxar pelo remo; apertar, remar
com força.

— Figuradamente: Puxar para si;

trabalhsr, fazer em seu beneficio.

— Loc. rop. : Puxar a alguém pela

lingua; fgzel o pairar, e dizer o que m-
be, e tem occulto.

— Puxar com os dentes; derriçar.

— Puxar pela bolsa; obrigar a grande

despeza.
— Puxar ;<c/a enxada; trabalhar vigo-

rosamente com ella.

PUXATIVO, A, adj. Termo popular,

yue faz b( 1> ir, e desperta o appetile.

PUXAVANTE, J. m. Termo de ferra-

dor. Espécie de pá de ferro, com C('trte

;

com elle se espalmam, o aparara as pal-

mas do casco das cavalgaduras.

PUXO. Vid. Pucho.
PUZAL. Vid. Puçal.

-] PUZEMOS. Forma irregular do ver-

bo Pôr, na primeira pessoa do plural do

presente do indicativo.— «Boto a tal,

que se naõ piUe fazer este ofúcio por

quanto ha no mundo: e que naõ nos pa-

ga Sua Magestade oom as melhores Co-

mendas de Christo o serviço, que lhe fi-

zemos do mil e quinhentos rayos de Mar-

te, tigres dezatados, que lhe puzemos
nas fronteiras, era que gastámos do nos-

sas fazendas muitos mil cruzados.» Ar-
te de Furtar, cap. U.

f PUZERA. Forma irregular do verbo

Pôr na terceira pessoa do presente do
indicativo. — «Este Abexim com sessen-

ta Turcos, e quarenta Janiçaros, e al-

guns outros Mouros Malavares se senho-

rearão do baluarte, e puseraõ nelle

cinco bandeyras. com outros muytos
guiões.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-
nações, cap. 26.— «A guerra faz-se para

ter paz, e porisso he melhor sempre ad-
mittir esta, que fazer aqueila. .\s condi-

çoens da paz saõ de grande momento
para ser de dura. Os Romanos na paz,

que fizeraõ com os Carthaginezcs, puze-
raõ lhes por condição, que lhes entre-

gassem a armada, que tinhaõ : puzeraõ-

Ihe o fogo, e ficarão todos quietos.» Ar-
te de Furtar, cap. 10. — «Sustentou em
Santarém os grandes combates quo lhe

deo o Miramolim de Marrocos, sem per-

der terra, nem reputação, atò que socor-

rido dei Rei D. AlTonso seu pai, e juntos
ambos os desbaratarão, s*»ndo o Infante

hum dos que lhe puzeraõ a lança, e o

feríraõ taõ mal que veio a morrer pou-
cos dias depois da batalha.» Frei Ber-

nardo do Brilo, Elogios dos Reis de Por-
tugal.

Entretanto o SullSo. dostc embar.ii;o

Ja livre, que o puiím em mãoí ila morte,

De novo, ora com rogo. or."! ftmeaço,

(Cuidando assi fnçir A adverpa sorte^

F.ii qiio o Hemeiro estend.i e encolha o hnifi
Mai? quo nunca api^sado enl.lo e forte,

E lá para .1 Cidade as ondas fende

Que ser o mais seguro porto entende.

F. DE ANDRADE, TRIMEIRO CERCO DB DTI),

cant. 7, est. l".

— «Grandes cousas deixou escripto a

antiguidade, para advertência dos casa-

dos. .Muitas sáo, e graves são ; a que
também os modernos acrescentaram ou-

tras, ou nos puzeram em outras palavras

as antigas.» Frarieisco Manoel de Mello,

Carta de Guia do Casados.

I PUZER. Forma irregular do verbo

Pôr na terceira pessoa do singular do

futuro do conjunctivo. — «O remédio

consiste na execução de todos os remé-
dios que ató aqui se tem apontado; por-

que se os iadius mal caplivos se puse-
rem em liberdade, se os das aldius vi-

verem como verdadeiramente livres, fa-

zendo suas lavouras, c servindo somen-
te por sua vontade, e por seu estipen-

dio.» Padre António Vieira, Cartas (ed.

1854;, n." 9.

f PUZESSE. Forma irregular do verbo

Pôr na terceira pessoa do singular do

pretérito mais que perfeito do modo con-

junctivo. — «Em Villa Viçosa conheci

hum criado da grande, e Real Casa de

Bragança, que gastava os dias, e as noi-

tes em continuas queixas de não lhe man-
dar pagar o Sercnissimo Senhor Duque
D. Theodosio seus ordenados : e chega-

rão a tanto as queixas, que se foy valer

do Confessor, para que puzesse a Sua

Excellencia em escrúpulo aquelle ponto

com todas as razoens de sua justiça.»

Arte de Furtar, cap. .-3.

PYCNITE, í. /. (Do grego puknos). Ter-

mo de mineralogia. Espécie de pedra

densa, compacta.

I PYCNOCEPHALO, A, adj. Termo de

botânica. Que tem as flores reaaidas em
grossas cabeças.

f PYCNOGONO, í. m. Termo de ento-

mologia. Género de arachnides.

f PYCNOSTYLO, A, adj. Termo de *r-

chitectura. Diz-se dos edificios onde as

columna» estão mais apertadas que do

costume.

-S"
PYCNOTICO, A, adj. Termo de me-

dicina. Quo é próprio para condensar e

refrescar os humores.

—Substantivamente; Um pycnotico.

-j- PYCROMYCIO, s. m. Termo de bo-

tânica. Grupo do cogumelos do ganero

agarico, comprehendendo cinco espé-

cies.

-;• PYCTACIO, s. 1)1. Termo de anti-

guidade. Certo quadro esbranquiçado em
que so escrevia o nome dos juizes, nos

combates do pugilato.

-j- PYELITA, s. /. Termo de medicina.

Inflammaçâo da membrana mucosa que
forra os b.^cinetes e os cálices dos rins.

f PYEZOMETRIA, s. f. Arte áo con-

struir, e de empregar o pyezometro.

—Theoria sobre a qual assenta a me-
dida da compressibilidade dos líquidos.

'; PYEZOMETRICO, A, adj. Termo di-

dáctico. Que diz respí^ito ao pjeiomelro.
— 7íif'rin)!?Ní) pyezometrico. — Theoria

pyezometrica.

j PYEZOMETRO, s. m. Termo de pby-
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sica. Instrumento que serve para medir

a compressibilidade de um liquido.

f PYGARGO, adj. Termo de ornitho-

logia. Que tem a caule branca.

—

Falcão

pygargo.

—Termo de zoologia. Que tem uma
mancha branca na raiz da cauda.

f PYGARRHICO, A, adj. Termo de or-

nithologia. Diz-se das aves que se ser-

vem de sua cauda para trepar.

PYGMEO, ou PYGMEU. Vid. Pigmeo.
-j- PYGOBRANCHIO, A, adj. Termo de

historia natural. Que tem branchios per-

to do anus.

f PYGODACTYLG, s. m. Termo de his-

toria natural. Género de reptis saurios.

f PYGOMELIA, s. f. Termo didáctico.

Monstruosidade que apresenta o pygo-

melo.

f PYGOMELO, s. m. Termo de anato-

mia. Monstro que tem um ou dous mem-
bros accessorios á região hypogastrica.

f PYGOMOLGO, A, adj. Termo de zoo-

logia. Nome dado aos batrachios sem
cauda.

f PYGCPE, s. m. Termo de zoologia.

Género de reptis saurios.

PYGOPLATYPODO, A, adj. Termo de

ornithologia. Que tem os pés largamen-
te palmados e collocados na parte de

traz do corpo.

f PYGOPODO, A, adj. Termo de or-

nithologia. Que tem os pés mettidos até á

extremidade do abdómen.
—S. m. plur. Familia das aves pal-

mipedes.

f PYINA, s. f. Termo de chimica.

Substancia orgânica especial que o aci-

do acético precipita do serum do pús.

j- PYLAGORO, s. m. Termo de anti-

guidade grega. Deputado que as cidades

gregas enviavam á assembleia das Ther-
mopylas, ou á dos Deiphos, chamada as-

sembleia dos Amphyctiões.
PYLORICO, A, adj. Do pyloro.

PYLORO, s. m. (Do latim pylorus).

Termo de anatomia. OriBcio direito ou
inferior do estômago, por onde os ali-

mentos passam no duodeno.
PYNGTHERES, s. m. plur. Yid. Pino-

teres.

f PYOCELIA, s. /. Termo de medici-

na. Formação do pus no abdómen.

f PYOCELICO, A, adj. Que pertence,

que diz respeito á pyocelia.

f PYOCHEZIA, s. f. Termo de medi-
cina. Evacuação do pus pelas cellas.

f PYOCHEZICO, A, adj. Termo didá-

ctico. Qut? pertence á pyochezia.

1 PYOCYANINA, s. f. Termo de chi-

mica. Matéria que colora as suppurações
azuaes.

-}• PYOCYSTA, s. 2 gen. Termo de me-
dicina. Tumor purulento.

f PYOGENIA, s. f. Termo de patholo-

gia. Formação do pús.

f PYOGENICO, A, adj. Termo didá-

ctico. Que pertence á pyogenia.

—Membrana pyogenica; camada or-

gânica delgada e adherente que forma
a lympha plástica na superfície de uma
chaga, e onde se desenvolvem vasos san-

guíneos, ao mesmo tempo que se segre-

ga o pus.

-{• PYOHEMIA, s. f. Termo de patho-

logia. Estado do sangue misturado do

pus.

f PYOHEMICO, A, adj. Que pertence,

que diz respeito á pyohemia.

f PYOMESIA, s. f. Termo de patho-

logia. Vomito do pus.

f PYOMESICO, A, adj. Termo didá-

ctico. Que pertence á pyomesia, que é

relativo á pyomesia.

f PYOMETRICO, A, adj. Que diz res-

peito ao pyometro.

f PYOMETRO, s. m. Termo de medi-
cina. Collecçáo do pus na madre.

f PYOPHTHALMIGO, A, adj. Termo
didáctico. Que pertence á pyophthalmia.

t PYOPHTHALMIA, s. f. Termo de

medicina. Collecçáo do pus no olho.

f PYOPLANIA, s. f. Termo de medi-
cina. Transporte do pus de uma parte

do corpo para uma outra parte do mes-
mo.

f PYOPLANICO, A, adj. Que pertence

á pyoplania.

f PYOPTISIA, s. f. Termo de medi-
cina. Cuspideira do pus.

f PYOPTISICO, A, adj. Termo didácti-

co. Que é relativo á pyoptisia.

•f
PYORRHAGIA, s. f. Termo de me-

dicina. Evacuação do pus.

f PYORRHAGICO, A, adj. Que perten-

ce á pyorrhagia.

f PYOSE, s. f. Termo de medicina.

Doença do olho que consiste n'uma sup-

puração prolongada.

f PYOTHORAX, s. m. Termo de medi-
cina. Abscesso no thorax ou no peito,

t PYOXANTHOSE, s. f. Termo de chi-

mica. Matéria amarellada que se encon-
tra unida á pyocianina em certas suppu-
rações coloradas.

PYR, ou PYRO. Termos gregos, prefi-

xos de muitos vocábulos originados do
grego, e que significam fogo.

PYRA, s. /. (Do latim pyra). Foguei-

ra em que os romanos queimavam os

cadáveres.

PYRACANTHA, s. f. (Do grego pyr, e

akantha). .\rbusto de bagas côr de fogo,

conhecido também pelo nome de sarça

ardente.

f PYRALA, s. f. Termo de entomo-
logia. Género de insectos lepidópteros

nocturnos, formando só uma tribu, e

contando cerca de trezentas espécies.

-} PYRALITO, ou PYRALIDE, adj. Ter-

mo de entomologia. Que se assemelha

ao género pyrala.

—S. m. pi. Familia de insectos lepi-

dópteros que tem por typo o género py-
rala.

f PYRALLOLITHO, s. m. Termo de

mineralogia. Substancia mineral que se

encontra na Finlândia, pouco vulgar e

conhecida.

PYRAME. Vid. Pyramide.
PYRAMIDAL, adj. 2 gen. Que tem a

forma de uma pyramide. — Emi7iencia

pyramidal.

—Termo de mineralogia. Si/síema py-
ramidal; reunião de formas crystallinas

proveniente de uma mesma forma pyra-
midal fundamental.—Plantas pyramidaes

;
plantas cujos

ramos diminuem de comprimento á me-
dida que se aproximam do vértice.—Conchas pyramidaes ; conchas cuja

forma geral é a d'uma pyramide, e até

de um cone.

—Termo de anatomia. Osso pyrami-
dal ; terceiro osso da primeira ordem do
carpo, cuja forma é a de um angulo que
teria sua base na parte superior e ex-

terna.

— Corpos pyramidaes ; eminências pa-
res situadas mui perto uma da outra, na
face anterior da medulla alongada.

—Figuradamente: Que é grande, im-
portante, imponente, que parece prodi-

gioso, collossal, maravilhoso.

—

Um suc-

cesso pyramidal.

—

Uma obra pyramidal.

—Termo de arithmetica. A"^;; meros py-
ramidaes ; números formados dos nú-
meros triangulares, como estes são for-

mados dos termos da progressão arithme-

tica começando por 1 e tendo por razão

2. Assim partindo da progressão dos nú-
meros 1, 2, 3, 4, 5, 6..., e ajuntando
successivamente cada numero á somma
dos precedentes, terá a serie dos núme-
ros 1, 3, 6, 10, 15, 21... que é a dos

números triangulares, e se se opera do
mesmo modo sobre esta serie, ter-se-ha

1, 4, 10, 20, 35, 36... que é a serie dos
nximeros pyramidaes.
PYRAMIDALMENTE, adv. (De pyrami-

dal, e o suffixo «mente»). Em forma de
pyramide, á semelhança d'ella.

' PYRAMIDE, s. /". (Do latim puramis).

Termo de geometria. Solido terminado

por um polygono plano qualquer, e por

planos triangulares elevando-se sobre os

lados d'estes polygonos, e indo reunir-se

em um mesmo ponto.—Base da pyramide ; é o polygono

que a termina de um lado : face ou la-

do ; um dos triângulos elevando-se sobre

os lados da base; vértice, o ponto onde
concorrem todos os planos triangulares;

aresta, a intersecção das duas faces adja-

centes; altura, a mais curta distancia do
vértice ao plano da base ; superfície con-

vexa, a somma das superfícies dos triân-

gulos elevando-se sobre a base, e confi-

nante com o vértice.

—Pyramide triangular, ou tetraedra;

pyramide cuj» base é um triangulo, ou
que tem quatro faces.

—Pyramide quadrangular ; pyramide

que tem por base um quadrilátero.
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— Pyramide ])enla<jo)Ml ; pyramide

que lem por baso um ppnt«p;ono.

—Em geral, pyramide pulijgonul; py-

ramide quo tem por base um polyijoDo

qualquer.
— Pyramide regular; pyramide que

tem por base um polygono regular, e

cujo pé da altura coiucido com o centro

da base.—Eíjo de uma pyramide regular; a

altura mesma d'e$ta pyramide.
—Apotliema de uma pyramide ; a al-

tura do uma qualquer das faces triangu-

lares, por serem todas estas faces egutt-s.

A superfície conveia de uma pyramide
regular •'• egual ao producto do períme-

tro da base pola metade do apotlit^ma.

— Pyramides triangulares semelhantes

;

pyramides que tem duas faces semelhan-

tes egualmeote dispostas e inclinadas.
— Tronco de uma pyramide, pyrami-

de troncada ; solido que se oblera cor-

tando uma pyramide por um plano e ti-

nindo a pequena pyramide que delle re-

sulta.

—Pyramide espherica; a parle do so-

lido da esphera comprebendida entre os

planos de um angulo solido, cujo vérti-

ce está no próprio centro da esphera.
—Base de uma pyramide es^jlierica

;

o polygono espherico, ou parte da su-

perfície da esphera terminada por arcos

de grandes círculos.

—Face de uma pyramide esplierica

;

qualquer dos triângulos, elevando-se so-

bre os lados circulares do polygono da

base, e indo confinar ao centro da es-

phera.
— Pyramide trirectangula ; pyramide

espherica, que tem por base um trian-

gulo espherico, trirectangulo.

—Termo de Antiguidade. Pyramides
do Egijpto; monumentos gigantescos que
se construíram no Egypto, nos tempos re-

motos, e cuja forma toda geométrica é

geralmente a de pyramides trancadas,

de bssos rectangulares ou de bases qua-

dradas. Estes monumentos eram consa-

grados á sepultura dos reis ou dos ani-

maes sagrados, e abí se entrava por »ber-

turas estreitas praticadas a uma certa al-

tura.

—Termo de Anatomia. Pequena emi-

oencía óssea que se observa na caíia do
tympano, o á qual está ligado o estribo.

— Eminência da medulla espinal.

—Termo de Conchylínlogia. Espécie do
concha uoívalve, ohamada também con-

cha pyramidal.

— Figuradamente ; Pyramide visível;

pyramide do raios de luz, que tem por

iiase o objocto, e por ponta o centro do
olho.

PYRAMIDOGRAPHIA, s. /. Descripçáo

das p\r«mides.

j PYRAMIDOIDE, s. m. Termo de Geo-
metria. Sulído formado pela revolução

de um segmento parabólico, compieheu-

dido entre o eiso da parábola, o perime

tro da curva, o uma ordenada perp^ndi-

cularment» ao eixo em torno desta orde-

nada liniit»*.

I PYRANISTA, «. 2 gen. Termo de

.Mythologia. Um dos entes que os my-
thologos antigos admitliam entre o ho-

mem o o brulo, e que segundo elies for-

mavam uma das quatro espécies inter-

mediarias.

PYRAPHROLITHA, s. f. Termo de

Mineralogia. Pedra do brilho e de factu-

ra resinosa e vítrea.

f PYRARDA, j. f. Género de plantas,

typo de uma família da seocão das bu-

pblhalmías.

f PYRARGILITHA, s. f. Termo de .Mi-

neralogia. Nome dado a um mineral r»-

centemento descoberto, e que ó iacrus-

tado de argilla.

7 PYRATO, «. m. Termo de Cbímica.

Sublancia obtida do acido pyrolignoso

ferruginoso.

PYRAUSTA, s. m. (Do grego pyrauslêt,

de pyr, e anõ). Mosca que se diz quo
nasce, e vive no fogo, e morre logo que
d'elle sahe.

—Alguns dizem ser uma espécie de

borboleta, que mesmo de dia ó attrabí-

da por uma vista das chammas, e basca
as luzes das velas, onde alegremente se

queima.

PYRELAINA, s. f. Termo de Chimíca.
Óleo volátil, proveniente da decomiiosi-

ção de certas substancias em vasos fe-

chados, e de sua distillação. As pyrelai-

nas sáo óleos um pouco diílerentes uns
dos outros, mas ordinariamente muito
fluidos, amarellados, e do um cheiro

desagradável.

7 PYREN, s. m. Termo de Mineralo-
gia. Perda preciosa, que tem a fóirma de
um caroço de azeitona.

7 PYRENA, s. f. Termo de. Botânica.

Pequena noz contida u'um pericarpo car-

nudo e multilocular.

7 PYRENACEO, A, adj. Termo de Bo-

tânica. Diz-se das plantas, das arvores,

cujo fructo contém caroços no centro de
um pericarpo carnudo.
— .S. /". plur. Víd. Verbenaceas.

7 PYRENARIO, A, adj. Termo do Bo-
tânica- Diz-se de ura fructo polposo, se-

mí-infero, multilocular, de loculos cujo

eodocarpo é liuhoso.

—Que contém, que encerra p\ renas.

7 PYRENEITA, s. f. Termo de Mine-
ralogia. Granada negra que se encontra
nos l'vreneus.

7 PYRENION, s. w. Termo de Botâni-

ca. Género de cogumelos comprehenden-
do muitas espécies globulosas, sem raí-

zes.

7 PYRENOIDE, adj. -2 gen. Termo de
Botânica. Que se assemelha a um ca-

roço.

—Termo de Anatiiraia. !Some dado á
apopbyse odontoide da segunda vértebra

do pescoço, pela semelhança que se lhe
acha rom o coroço.

PYRETHRO, 5.' m. Termo de Botâni-
ca. Geoeru de plantas da família da sy-
n«nlli'T.-«s,

t PYRETICO. I. m. Termo de Medici-
na. Medicamento febrífugo.

—Adj^-ciivamenle. Vid. Febril.

T PYRETINA, *. /. Termo de Chimica.
Hesitia que se produz na decomposição

•

distillação das matérias orgânicas.

f PYRETO, ^. »«. Termo de Mytholo-
gia. Monstro, metade homem, metade
cavallo.

PYRETOLOCIA. .v/. Termo de Madici-
ca. Tratado das febres.

I PYRETOLOGICO, A, adj. Twmodi-
dactici). Que p»rleoc« a p» retolofia.

7 PYRETOLOGISTA, ouPYRETOLOGO,
s. m. Termo de Medicina. Homam que
se occupa especíilmente das febres, da
pyretología.

PYREXIA, i. /. Termo de Medicina.
Termo genérico que comprehende todas

as doenças febris, isto >, aquellas qu«
constituem unicamente os svoíptomas.
aos quaes se deu o nome de febres, •
aquellas que são precedidas de um es-

tado febril.

— Estado febril; doença febril paxiica-

lar.

-; PYRGOMACEO, A, adj. X«rmo de

Zoologia. Que se assemelha a um pyrgo-

mo.

7 PYRGOMO, s. m. Termo de Zoolo-

gia. Género de animaes, typo de uma
família da classe dos círripodas.

f PYRHELIOMETRO, .?. m. InsUuiaen-
to para determinar a quantidade de ca-

lor que da o sol.

7 PYRICO, A, (ui). tjue diz respeito ao

fogo.

—

Experisixcia pyrica.—Fogos pyricos; fogos d'aTtiàcio.

7 PYRIDINA, s. f. Termo de Chimíca.
Alcali oleoso contido nos productcs da
distillação Sfcca dos ossos.

7 PYRIDROIS, s. m. Termo de BoU-
nica. Fructo que se assemelhai pêra.

7 PYRIFERO, A, adj. (Do latim py-
tnm, e ferre). Termo de Botânica. Que
produz fructns em f(>rma de pêra.

PYRIFORME, adj. •? gen. Termo de
Botânica. Que tem a forma de uma pêra.

7 PYRIGENO, A, adj. Que é d» natu-

reza do fogo.

—Termo de Mythologia. Sobrenome
de Baccho. que nasceu de Semeie a de

Júpiter, deus do trovão. — A divitxdadt

pyrigena.

PYRILAHPO, s. m. (Oo grígo pxir, e

lam}io). Termo de Entomologia. Verme
brilhante.

PYRITES, s. /". ^Do grego pyrkèi). Ter-

mo de Chimíca. Nome dado a uma com-
binação natural do enxofre com um me-
tal qualquer e especialmente com o fer-

ro, k natureza olTerece duas pyriles de

ferro ; o proto-suifureto e o bí-sulfur«to.
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ou per-salfareto ; ests ultima comprehen-

de duas variedades, uma amarella, cha-

mada pyrites amarella, marcial, de côr

d'ouro, e a outra de um branco amarel-

lado, chamada pyrites branca.

— Pyrites arseyiical ; arseniureto de

ferro.

—Pyrites cuvroso ; sulfureto de ferro.

—Pyrites rubro ; arseniureto de nic-

kel.

•}- PYRITIFERO, A, adj. Termo de Mi-

neralogia, e de Chimica. Que contém
pyrites.

f PYRITIFORME, adj. 2 gen. Que tem

a forma da pjrites.

—

Mina de ferre py-

ritiforme.

PYRITOLOGIA, s. f. Termo de Minera-

logia. Tratado das pyrites.

f PYRITOLOGISTA, ou PYRITOLOGO,
s. m. Termo didáctico. Homem que se

occupa especialmente das pyrites.

PYRITOSO, A, adj. Termo de Minera-

gia e de Chimica. Que é da natureza da

pyrites, qne contém pyrites.

—

Ferro py-

ritoso.

—

Cobre pyritoso.

f PYROACETICO, A, adj. (Do grego

pyr, e acetum). Termo de Chimica. Diz-

se de um liquido incolor, muito límpi-

do, de um sabor ardente, fresco, que se

obtém submettendo os acetatos á distilla-

çáo secca.— Ether pyroacelico.— Licor

pyroacetico.

f PYROBALISTICO, A, adj. Termo de

Arte Militar. Diz-se das machinas de guer-

ra que lançam fogo, armas de fogo em
geral.

—

Armas pyrobalisticas.

f PYROBOLAR, s. m. Termo de Anti-

guidade. Soldado que arremessava dar-

dos inílámmados.

—Soldado que fazia jogar o pyrobolo.

f PYROBOLOLOGIA, ou PYROBOLOGIA,

s.-f. Termo de Antiguidade. Arte de fa-

zer fogos d'arlificio.

-}- PYRGBOLOLOGICG, A, adj. Termo
didáctico. Que diz respeito á pyrobolo-

gia.

PYROBOLISTA, s. m. Termo didáctico.

Homem que faz fogo d'artiftcio. Enge-

nheiro artificial.

PYROBOLO, s. m. Uma pederneira de

côr de cobre.

-j- PYROCETO, s. m. Termo de Mine-

ralogia. Ferro vulcânico.

\ PYROCHIMICA, s. f. Termo didácti-

co. Parte da chimica que trata da his-

toria do fogo.

\ PYROCHIMICO, A, adj. Termo di-

dáctico. Que é relativo á pvrochimica.

-;- PYROCHLORO, s. m. titanato decai

introduzido no syenito da Norwega.

f PYROCHRA.s. f. Termo de Entomo-
logia. Género de insectos coleopteros he-

teromeros da família das sylvicolas.

f PYROCHROIDE, adj. -2 gen. Termo
de Entomologia. Que se assemelha a uma
pyrochra.
— S. m. flnr. Família de insectos co-

leopteros.

f PYROCITRATO, s. m. Termo de Chi-
mica. Que resulta da combinação do aci-

do pyrocitrico com uma base.

} PYROCITRICO, adj. m. Termo de
Chimica. Diz-se de um acido obtido pe-
la submissão do acido cítrico crystallisa-

do á distillação secca.

f PYROCORAX, s. m. Termo de Orni-
thología. Corvo que tem o bico averme-
lhado.

t PYRODIGITALINA, s. /. Termo de
Chimica. Óleo empyreumatico que se ob-
tém pela distillação das folhas seccas da
digital.

f PYRODMALITHO, s. m. Termo de
Mineralogia. Mineral pouco conhecido,
que contém ferro e manganez na mesma
proporção, sílica, e acido muriatico.

t PYROELECTRICIDADE, s. f. Termo
de Chimica. Electricidade desenvolvida
pela elevação da temperatura.
— Theoria dos phenomenos pyroele-

ctricos.

-j- PYROELECTRICO, A, adj. Termo de
Physica. Diz-se dos phenomenos eléctri-

cos desenvolvidos pela mudança de tem-
peratura.

-j- PYROENO.s. m. Espirito de vinho.— Fogo do vinho.

PYROFILACIO, s. 7?i. Lago de fogo.

f PYROGALLATO, s. m. Termo de Chi-

mica. Sal que resulta da combinaçôo do
acido pyrogallico com uma base.

f PYROGALLICO, adj. m. Termo de
Chimica. Diz-se de um acido que se ob-
tém submettendo o acido gallico á dis-

tillação secca.

PYROGENEO, A, adj. Termo de Chi-

mica. Que foi produzido pela acção do
fogo.

—Diz-se dos óleos e resinas empyreu-
maticas, que se obtém na distillação das

substancias orgânicas.

-}• PYROGENESICO, A, adj. Termo de
Medicina. Diz-se do sentido vital com-
mum, que produz o calor e a electrici-

dade orgânicas vitaes, a combustão es-

pontânea.

PYROGNOSTICO, A, adj. Termo de Chi-

mica. Diz-se das provas, das experiên-

cias feitas com um canudo, para reco-

nhecer a natureza de uma substancia.

f PYROIDE, adj. 2 gen. Termo de
Geologia. Diz-se dos terrenos que seus

caracteres exteriores aproximam das ma-
térias mineraes que soffreram a acção do
fogo.

f PYROKINATO, s. m. Termo de Chi-

mica. Sal que resulta da combinação do
acido pyrokínico com uma base.

f PYROLATRA, s. 2 gen. Termo de

Historia religiosa. Pessoa que adora o

fogo.

—Adjectivamente : Nações pyrolatras.
— Povos pyrolatras.

PYROLATRIA, s. f. (Do grego pyr, e

latreia). Termo de Historia religiosa. Ado-
ração do fogo, culto do fogo. — Os chal-

deus, os persas, os Índios, os giegos,
etc. professavam a pyrolatria; elles con-
sagravam templos ao fogo, e immola-
vam-lha viciimas.

PYROLIGNITO, s. m. Termo de Chi-
mica. Sal formado pela combinação do
acido pyrolignoso com uma base.
PYROLIGNOSO, A, adj. (Do grego pyr,

e do latim lignnm]. Termo de Chimica.
Que é obtido pela distillação da madeira.— Acido pyrolignoso. — Espirito pyro-
lignoso. — Licor pyrolignoso.
PYROLOGIA, s. f. Termo didáctico.

Tratado do fogo, da sua historia, de
suas propriedades, de sua applicação, de
seus usos.

fPYROLOGICO, A, adj. Termo didá-
ctico. Que é relativo á pyrologia.

f PYROLOGISTA, s. m. Termo didácti-

co. Homem que se occupa especialmen-
te da pyrologia.

f PYROLUZITE, s. /. Termo de Chimi-
ca. Nome dado ao peroxydo de manga-
nez, que tem a propriedade de se de-
compor pela simples acção do calor.

PYROMACHO, A, adj. (Do grego pyr,
e machomai). Termo de Mineralogia. Diz-

se dos mineraes, que ferindo com elles

no fuzil, dão faíscas. — Silex pyroma-
cho.

PYROMANCIA, s. f. (Do grego pyr, e

monteia). Adivinhação supersticiosa por

meio do fogo.

f PYROMANIA, s. f. Termo de Medi-
cina. Monomania incendiaria.

f PYROMETRIA s. f. Arte de avaliar

as altas temperaturas.

PYROMETRICO, A, adj. Que diz res-

peito á pyrometria.

PYROMETRO, s. m. (Do grego pyr, e

metron). Termo de Physica. Instrumen-
to que serve para avaliar aproximada-
mente as altas temperaturas.
— Pyrometro de Wedgwood ; pyrome-

tro fundado na diminuição que experi-

menta a argilla, á medida que se sub-
mette a uma temperatura mais elevada

;

indica os graus de calor necessários á

fusão dos metaes, e outras substancias

mais ou menos refractárias.

— Pyrometro metaUico ; pyrometro
formado por uma tirinha de metal col-

locada n'um encaixe e encravada n'uma
placa de porcelana, fixa por uma extre-

midade, e firmando-se por outra n'uma
alavanca dobrada de uma agulha, que
percorre as divisões de um quadrante.

1 PYROMORPHITA, s.
f. Phosphato de

chumbo natural.

-j- PYROMUCATO, s. m. Termo de Chi-

mica. Sal formado pela combinação do

acido pyromucico com uma base. — O
pyromucato de prata è solúvel. — Pyro-

mucato de ammoniaco— Pyromucato d-

baryta.— Pyromucato de cobre.— Pyro-

mucato de potassa. — Pyromucato de

chumbo. — Pyromucato de soda.— Py-

romucato de proto.rydo de ferro.
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f PYROMUCICO, adj. „-. Termo de Chi-

mica. <Jlio so produz quando se submet-

te o acido mucico á dislillaráo secca. —
A soluçSo do acido pyromucico digeri-

da com os sub-carbonalos de chumbo
neulralisase.

PYROMUCITO, s. „,. Termo de Cbimi-

ca. Sal formado pela combinação do aci-

do pyromncoso com uma base.

PYROMUCOSO, ailj. ,n. Termo de Chi-

mica. Diz se do acido acético produzido

pela distillaráo das gommas.
PYRONOMIA, .-. /. (Do grego p>jr, e

nonos). Artode regular o fogo nas ope-

rações da chimica.

I PYRONOMICO, A, adj. Que diz res-

peito á pyronoraia.

fPYRO-OLEICO, adj. w. Termo de

Chimica. Que se obtém peia distillaçáo

do oleato de cal.

f PYROPHAGO, A, adj. Que engole

fogo, corpos incandescentes.

PYROPHANO, A, adj. (Do grego jujr,

e yhaiuú). Termo de Pbysica. Que se tor-

na transparente, quando se expõe á ac-

çáo do logo.

— Termo de Mineralogia. Diz-se de
certas pedras, opacas ao frio, e se fazem
transparentes, chegando-as ao fogo, ou
a um corpo quente.

f PYROPHLYCTIDE, s. f. Termo de Me-
dicina. Esppcie de pústula maligna.

PYROPHORICO, A, adj. Termo de Chi-

mica. Que diz respeito ao pyrophoro.
PYROPHORO, s. m. (Do grego pyr, e

pherõ). Termo do Chimica. Toda a pre-

paração chimica que arde pelo contacto
do ar com o desenrolvimento da luz.

— Mistura de carbone com sulfato

acido de alumina, e de potassa, ou de
sulfato acido de alumina e de ammonia-
co, com matérias vegetaes, como fari-

nha, assucar e mel, que calcinada e

reduzida a pó, se inflamma ao contacto
do ar.

— Termo de Historia. Entre os anti-

gos gregos, homem que marchava á fren-

te dos exércitos com um vaso cheio de

fogo : os pyrophoros daram o signal da
batalh.i lançando tochas accesas contra

o inimigo.

PYROPO, s. )/i. (Do latim pyropus). Gé-
nero de carbúnculo, ou pedra preciosa,

que dizem ser phosphorica.
— Alguns dizem que o pyropo éoru-

bim.
— Mistura de três partes de latáo, e

uma de ouro, que fica da ciV de fogo.

— Figurada e poeticamente • Líqinrfo

pyropo; vinho da côr d'este metal.

PYROSCOPIA, 3. f. Termo didáctico.

Arte de medir o poder radiante do ca-

lórico.

PYROSCOPIO, s. m. (Do grego p;/»", e

."kopèo). Termo de Phjsica. Instrumento
para medir o calor radiante

;
por elle

também se pi'>de conhecer a intensidade

do fogo acceso em um aposento, etc.

— Seiencia que tem por objecto esta

medida.

f PYROSEBACICO, adj. m. Termo de

chimica. Que ó formado pela acçáo do

acido nitrico sobre o sebo. — O acido

pyrosebacico >' fundente como o sebo.

f PYROSEBACATO, ou PYROSÇBATO,
s. »«. Termo de chimica. Sal formado
pela combinai.áo do acido pyrosebacico

com umn base.

-j- PYROSIDERATO, J. m. Termo de

mineralogia. Variedade do mineral no
manganez.
PYROSIS, s. »j. Termo de medicina.

Alfecçóo caractprisada por uma dôr ar-

dente, sentida no estômago, e precedida

d'uma eructaçáo d'uma certa quantida-

de de serosidade que produz no esopha-

go e pharynge, que atravessa, uma sen-

sação dardor. e de erosáo.

f PYROSMALITHO, s. m. Termo de

mineralogia. Vid. Pyrodmalitha.

•J-
PYROSOMO,s. „'. Termo de Historia

Natural. Cenero de molluscos da classe

dos acephalos e dt ordem dos tunicei-

ros.

f PYROSOPHIA, s. /. Termo de alchi-

mia. Sr,i?iicia do fogo.

f PYROSOPHICO.A, adj. Termo didá-

ctico. Que pertence á pvrosophia.

-[ PYROSOPHO, s. m. "Termo de alchi-

mia. Homem que tracta especialmente

da pyrosophia, que a conhece, que a en-

sina, ou escreve sobre esta sciencia.

f PYROSORBICO, adj. m. Termo de

chimica. Que se obtém pela distillaçáo

do acido sorbico.

f PYROSTATICA, s. f. Termo de phy-
sica. Sciencia que consiste em dispor os

corpos que devem ser submettidos á ac-

çáo do fogo, de maneira que produza

um elTeito regular, constante, e o mais
vantajoso que é possível.

f PYROSTEARICO, A, adj. Termo di-

dáctico. Que se obtém pela distillaçáo

do stearato de cal.

7 PYROSTEARINA, s. /'. Termo de chi-

mica. Nome dado aos óleos pyrogeneos,

quando sua consistência é firme como a

da gordura.

I PYROSTOMO, s. m. Termo de bo-

tânica. Género de plantas da didjnaniia

angiospermia, de folhas oppostas, e de

flores d'um b^^llo rubro.

-j- PYROSTRO, s. »n. Termo de botâni-

ca. Género de plantas da familia das ru-

biaceas.

I PYROTARTRATO, s. m. Termo de

chimica. Sal formado pela combinação
do acido pyrotartrico com uma base. O
pyrotartrato de potassa precipita imme-
diatamente o acetato de chumbo; porém
não precipita os saes de baryto e de cal.

-}- PYROTARTRICO, adj. >n. Termo de

chimica. Diz-se d'um acido particular

que se produz na distillaçáo do acido

lartrico, ou de tartrato de potassa. O
acido pyrotartrico forma com a potas-

sa um sal deliquescente, solúvel no ál-

cool.

I PYROTARTRITO, s. m. Termo de
chimica. Sal rf-sullante da combinaçáo
do acido pvrotírtroso com uma base.

1 PYROfARTROSO, adj. ? gen. Ter-
mo de chimica. Qup se oblem pela di»-

tillaçáo secca do <:remor de tártaro. —
Acido pyrotartroso.

PYROTECHNIA, s. f. (Do grego pyr, e
techn'}). Arte de empregar o fogo, e de o
conduzir.

—Termo de artilheria. Arte de fabri-

car as peças de artificio, de compor as

matérias próprias para se inflammar prom-
ptamente.

—Arte daquelle que faz os fogos d'ar-

tificio para as festas [lublinai.

—Termo de cirurgia. Pyrotechnia cí-

rurgical; arte de applicar o fogo ao tra-

tamento das doen' as.

PYROTECHNICO', A, adj. Termo didá-

ctico. Que pertence, que diz respeito á

pyrotechnia.

—

Experiências pyroxechni-
cas.

—

Tratado pyrotechnico.

7 PYROTHONIDE, s. /. Termo didácti-

co. Matéria que resulta da combustão ao

ar livre dos tecidos do linho, algodlo, e
dos estofos em geral.

PYROTICO, A, adj. Termo de medici-

na. Que queima, que cauterisa.

— Substantivamente : Um pyrotico.

—

A pedra infernal é um pyroticO.

f PYRO-ORATO, s. m. Termo de chi-

mica. Sal que resulta da combinsçSo do
acido pyro-nrico com uma base. O pyro-
urato de baryto é branco, pulverulento,

pouco solúvel na agua fria. O pyro-ura-
to de cal é fusivel, e pelo arrefecimento

toma o aspecto e a consistência da cera

amarella.—Pyronrato de ammoniaeo, de
potassa, de soda.

7 PYRO-URICO, adj. m. Termo de chi-

mica. Que é produzido na distillaçáo sec-

ca do acido úrico ou do urato de ammo-
niaeo.

7 PYROXENICO, A, adj. Termo de mi-

neralogia. Que contém pyroxeno em crys-

taes disseminados, mais ou menos raros.

— Itocha pyroxenica.

7 PYROXENO, s. m. Termo de mine-
ralogia. Substancia mineral mui abun-
dante na natureza, e composta de silica.

oiydo de ferro, de cal, de magnfsia e

de oivdo de manganer. O pyroxeno en-

contra-se no seio des terrenos plutoni-

cos.

7 PYROXENOSO, A, adj. Termo de
mineralogia. Que contém pyroxeno em
crystaes distinctos e dominantes. — Ba-
sanito pyroxenoso. — Rocha pyroxeno-
sa.

f PYROXYLICO, A, adj. Termo de chi-

mica. Que diz respeito ao pvroivlo.

7 PYROXYLINA, s. /". 0"mes'mo que
Pyroxylo.

7 PYROXYLO, .<;. í/l. Producto explo-

sivo proveniente da acção do acido azo-



PYRR PYTH PYXI 1037

tico mcnohydratado, só ou misturado de

acido sulphurico sobre o algodão.

f PYROZOATO, s. m. Termo de chi-

mica. Sal formado pela combinação do
acido pyrozoico com uma base.

7 PYROZOICO, adj. m. Termo de chi-

mica. Diz-se d'um acido extrahido dos

óleos pyrogeneos não rectificados.

7 PYROZOONATO, s. )u. Termo de chi-

mica. Sal formado pela combin8<;ão do

acido pyrozoonico.

7 PYROZOONICO, adj. m. Termo de

chimica. Vid. Pyrozoico.

PYRRICHA, adj. f.— Dança pyrricha ;

dança usada na antiga Grécia, e consis-

tia em esgrimir armas ao som de instru-

mentos, parecida de algum modo á dan-

ça mourisca, ou dos machatins.

PYRRICHIO, s. m. Termo de poesia

grega e latina. Pé de verso que consta

de duas syllabas breves.

PYRRHÒCERO, A, adj. Termo de en-

tomologia. Que tem as antennas ru-

bras.

PYRRHONICAMENTE, adv. (De pyrrho-

nico, e o suftixo «mentem). A' maneira
dos pbilosophos, que seguem o pyrrho-

nismo.

—Figuradamente : Duvidando de tudo.

PYRRHONICO, A, adj. Que pertence

ao pyrrbonismo.
—Que seguia a seita de Pyrrho.

—Figuradamente : Que duvida de tudo.

—Substantivamente : Um pyrrhonico.

PYRRHONISMO, s. m. Doutrina de Pyr-

rho, o systema da duvida absoluta, e da

indifferença em todas as cousas.

—Por extensão : Habito de duvidar de

tudo.

—Pyrrbonismo histórico, o pyrrho-

nismo da historia; abuso da critica que

ataca a certeza dos factos bem estabele-

cidos.

— SvN. ; Pyrrbonismo, sceiyticismo. Vid.

Scepticismo.

PYTHAGORICO, A, adj. Que pertence

a Pytbagoras, á sua escola ou a suas

doutrinas.
—Silencio pythagorico; silencio pro-

longado que Pytbagoras impunha aos

seus discípulos.

PYTHAGORIO, A, adj. Vid. Pythagorico.

f PYTHAGORISMO, s. m. X doutrina

de Pytbagoras.

f PYTHAGORISTA, s. m. Synonymo de
Pythagorico.

PYTHÃO, s. m. Adivinho, ariolo.

PYTHIA, s. f. Vid. Pythonissa.

f PYTHIADA, s. f. Termo de antiguidade

grega. Espaço de quatro annos, que decor-

ria entre duas celebrações dos jogos py-
thicos.

1 PYTHICOS, adj. m. plur.— Jogos

pythicos
;
jogos que se celebravam todos

os quatro annos em Delphos, em honra
de Apollo.

PYTHO, ou PYTHOS, s. m. Nome da

cidade de Delphos, em Phocida, derivada

segundo uns de Pythis, filha de Delpho,

seu fundador, e segundo outros, da ser-

pente Python.
PYTHON, s. m. Termo de mythologia

e poesia. Serpente monstruosa, de cem
cabeças, cujas boccas vomitavam cham-
mas, e que Apollo matou ás frechadas.

—Termo de astronomia. Nome da cons-

tellaçáo do dragão.

—Género de reptis, typo d'uma famí-

lia da ordem dos opbidios, encerrando

serpentes sem veneno, de corpo alonga-

do e cylindrico, e de dorso coberto de

escamas numerosas.

PYTHONICO, A, adj. Vid. Pythonis-

so.

PYTHONISSA, ou PYTHONIZA, s. f.

Termo de mythologia. Sacerdotiza do

Apollo Pylhias.

— Mulher que adivinhava por vir-

tude magica, ou arte diabólica, e evoca-

va os manes dos mortos. Na Sagrada Es-

criptura se faz menção d'uma, que por

permissão divina evocou a alma de Sa-

muel, que appareceu a Saul,

—Por extensão : Toda a mulher que
se entremette a predizer o futuro.

PYTHONISSO, ou PYTHONIZO, s. m.
Nigromante.

f PYTJLCA, s. f. Termo de cirurgia.

Instrumento de cirurgia de que se servem

para extrahir as matérias purulentas con-

tidas n'uma cavidade do corpo.

PYURIA, s. f. Termo de medicina.

Ejecção d'uma matéria purulenta mistu-

rada nas urinas; symptoma ordinaria-

mente de nephritis calculosa, ou d'uma
alYecção orgânica da bexiga.

PYXACANTHO, s. m. (Do grego pyjos,

e akayitha). Termo de botânica. Arbusto

espinhoso cujas folhas são semelhantes

ás do buxo.

t PYXIDANTHERO, s. m. Termo de

botânica. Planta cujos estames são guar-

necidos de duas largas pontas, e que
pertencera á familia dos licornes.

PYXIDE, s. f. (Do latim py-eis). Boce-

ta ; diz-se em especial do vaso sagrado,

em que no sacrário se guardam as par-

tículas consagradas.

PYXIDULA, s. f. dim. (Do latim py-
xis). Termo de botânica. Pequena ca-

psula dos musgos.
—Anthera, segundo o systema de Lin-

neu.

FIM DO QUARTO VOLUME
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